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ABSTRACf 

This research describes the coats of arms and emblems of hospitals and nursing 

colleges in the Republic of South Africa, an aspect of nursing's heritage and 

history have not yet been described. 

Data were collected by means of questionnaires. An extensive literature review 

on heraldics and an analysis of the meanings contained in the symbols appearing 

on these devices were done. 

The analysis resulted in the following; the uniqueness of the individual devices, 

the development of nursing and nursing education, the influence of values, 

norms, ideals, culture, religion and history on the selection of symbols. 

The heraldic meanmgs of symbols and the meanmgs indicated in the 

questionnaires were compared with the identified core concepts for nursing. The 

overall finding was that any congruence was purely circumstantial. 

Key terms: 

badge, coat of arms, core concepts for nursmg, device, emblem, heraldic, 

insignia, motto, symbols, symbolism, uniform pin 
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UITTREKSEL 

Hierdie navorsmg beslayf die wapens en embleme van hospitale en 

verpleegkolleges in die Republiek van Suid-Afrika, 'n aspek van die erfenis en 

geskiedenis van verpleging wat nog nie vantevore beslayf is nie. 

Inligting was deur middel van vraelyste ingesamel. 'n Uitgebreide 

literatuuroorsig oor die heraldiek en 'n ontleding van die betekenisse van die 

simbole soos aangetref op die wapens/embleme, is gedoen. 

Uit die analiseriug is die volgende bevind; die uniekheid van die individuele 

wapens/embleme, die ontwikkeling van verpleging en verpleegonderrig, die 

invloed van waardes, norme, ideale, kultuur, godsdiens en geskiedenis op die 

keuse van simbole. 

Die heraldiese betekenis van simbole en die betekenis wat in die vraelyste 

daaroor aangedui is, is met die gerdentifiseerde kembegrippe vir verpleging, 

vergelyk. Die algemene bevinding is dat enige ooreenkoms bloot toevallig is. 
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HOOFSTUK 1 

'N OORSIG VAN DIE STUDIE EN DIE PROBLEEMSTELLING 

1.1 INLEIDING 

In hierdie studie gaan dit om die ondersoek van wapens/embleme, 

eerstens as identifikasiemiddel van die hospitaal/kollege wat dit 

verteenwoordig, en tweedens om die simboliek van elke wapen/em

bleem, met ander woorde die kommunikasiewaarde daarvan. 

1.2 OORSIG 

1. 2.1 

1.2.1.1 

Wapens: oorsprong, beskrywing, registrasie en wapen

besit 

Die oorsprong 

Dit is in die samelewing 'n algemene verskynsel dat 'n instansie 

soos 'n skoal, hospitaal, universiteit, kollege en besigheid die 

een of ander uitkenningsteken besit wat eksklusief deur die 

betrokke instansie gebruik word. 

Hierdie uitkenningsteken kan 'n wapen, embleem of kenteken wees 

wat spesifiek antwerp is om die identiteit, ideaal en strewe van 

die inrigting uit te beeld en bly altyd alleen eie aan daardie 

inrigting. Die simbool of simbole op die wapen/embleem word so 

gekies dat di t spesifieke kommunikerende waarde het. Terselfder

tyd speel die kleur van die uitkenningsteken 'n belangrike rol om 
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identifisering te verseker. So 1 n ui tkenningsteken word so 

antwerp dat dit kompak en duidelik is sodat dit geskik is om op 

'n briefhoof te verskyn of om dit as lapelwapen te dra. 

Gevolglik is dit nie vreemd dat vrae soos die volgende gestel 

word wanneer 1 n wapen/embleem bekyk word nie: 

• Waarom is die spesifieke vorm en kleur gebruik? 

• Wat beteken die simbole op die wapen/embleem? 

• Waarom het elke instansie 'n eie wapen/embleem? 

• Waarvandaan kom die gebruik om 'n wapen as uitkenningsteken 

te dra? 

Elke wapen/ embleem is uniek en dus is di t onmoontlik om wa

pens/embleme aan te tref wat dieselfde lyk en beteken. Wat wel 

kan voorkom, is dat 'n simbool op die wapens/embleme van 

verskillende inrigtings van 'n beroep of professie kan verskyn 

omdat dit deel van of die ideaal of die tradisie van daardie 

beroep of professie uitmaak, maar die betekenis wat dan aan die 

simbool gekoppel word, mag verskil. Daarom is dit onwenslik en 

onmoontlik om 1 n verteenwoordigende steekproef van wapens/ embleme 

vir beskrywende doeleindes te maak, omdat wapens/embleme verskil 

en omdat elkeen uniek is. 

Die mens is in sy wese 'n sin- en betekenissoekende en -gewende 

wese. Volgens Stone en Faberman (1981: 160) gee die mens aan 

simbole betekenis omdat simbole volgens Lauer en Handel (1983: 

81) sosiale verskynsels is. Omdat simbole deel van die mens se 

wereld is, kan dit identifiseer word en kan betekenis daaraan gee 

word, aldus Blumer· (1969: 8). Simbole kan 'n groepsgevoel, 

groepsbehorenheid en/of lojaliteit verteenwoordig. Hierdie 
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onsigbare betekenis word sigbaar in verpleging deur die feit dat 

die wapen/embleem deel is van die verpleegkundige se uniform. 

Om tot die kern van die ontstaan en betekenis van wapens/embleme 

te kom, is dit nodig om vas te stel waaruit 'n wapen bestaan, hoe 

die gebruik ontstaan het om wapens/embleme te dra en wat die 

betekenis van wapens/embleme is. 

1.2.1.2 Die beskrywing van 'n wapen 

Die komponente van die wapen as identifikasieteken is altyd die 

volgende, naamlik 'n 

• skild 

• helm en helmteken 

• wrong en dekklede 

Volgens Brooke-Little {1973: 2-3) en Pama (1980: 1) verteenwoor

dig genoemde komponente die dele van die wapenuitrusting van die 

Middeleeuse krygsman. In die heraldiek word 'n wapen altyd aan 

die hand· van hierdie komponente beskryf. 

1.2.1.3 Registrasie van wapens 

Wapens word beskryf en geregistreer om te voorkom dat ander 

dieselfde wapen gebruik. Die Royal College of Arms het sedert 

1483 beheer ui tgeoefen oar die beskrywing en registrasie van 

wapens, aldus Frair (1987: 105) en Milton (1978: 11). Tot en met 

1961 het die Royal College of Arms alle wapens vir gebruik in 

Suid-Afrika goedgekeur en geregistreer. In 1962 word die 
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Heraldiekwet 18 van 1962 gepromulgeer. 'n Buro vir Heraldiek 

ontstaan in Suid-Afrika in 1965, met 'n staatsheraldikus as hoof, 

wat verantwoordelik is vir die antwerp, goedkeuring en registra

sie van wapens, sowel as die hou van wapenregisters (Brownell 

1989: iii-ix). 

Embleme word nie soos 'n wapen geregistreer en in 'n wapenboek 

opgeteken nie. Gevolglik ontstaan die vraag of dit nie moontlik 

sou wees om 'n register op te stel waarin hospitaal-/opleiding

skoolwapens/embleme aangeteken kan word nie? 

1.2.1.4 Die heraldiek 

Almal, die aristokrasie en die burgerstand, het hulle wapens 

altyd laat beskryf. Hierdie gebruik het later die taak van die 

heraldiek, as wetenskap, geword. 

afkomstig van die woord "heralds". 

Die woord "heraldiek" is 

Die heroute/ "heralds" was 

volgens Pama (1980: 2) die mense wat gedurende die Middeleeue 

wapens bestudeer en beskryf het. Aan die einde van die 12de eeu 

was die heraldiek reeds gevestig en gedurende die 13de eeu, 

volgens Brooke-Little (1973: 6-7) is die reels en terminologie 

neergele wat nog steeds gebruik word wanneer wapens beskryf en 

vir registrasie oorweeg word. Die heraldiek is dus die wetenskap 

wat te doen het met die beskrywing en registrasie van wapens wat 

voldoen aan die gespesifiseerde vereistes. Alle heraldiese 

wapens van hospitale/opleidingskole is in die wapenregister 

aangeteken. 
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1.2.1.5 Wapenbesit 

Aanvanklik was wapenbesit die reg en alleenreg van die aristok

rasie en die simbole van die wapens was volgens Pallister (1971: 

2) ingewikkeld, misterieus en vir die gewone mens onverstaanbaar. 

Volgens Pama (1956: 16) is wapens algemeen as identifikasiemiddel 

op klere, hout, of as vlae gebruik. Sedert 1285 het die 

burgerstand begin om wapens as identifikasiemiddels te gebruik. 

Simbole is volgens Heese, Nienaber en Pama (1975: 50-51) gekies 

op grond van die sprekenheid van die simbool, die beroep van die 

persoon, roemryke dade deur die persoon, huise of gewels van 

huise asook persoonlike voorkeur. Dit wil voorkom of die wapen, 

die antwerp en die simbole op die skild eenvoudiger en meer 

verstaanbaar was as die van die aristokrasie. 'n Afleiding wat 

gemaak kan word, is dat die gebruik van wapens deur die aristok

rasie en die burgerstand waarskynlik die ontstaan van hospi

taal I opleidingskoolwapens/ embleme bei:nvloed het omdat hierdie 

instansies sosiale instellings is wat deur die bree gemeenskap 

bel:nvloed is. 

1 • 2. 2 

1.2.2.1 

Tendense wat die ontstaan en bestaan van hospitaal

/opleidingskoolwapens/embleme beinvloed 

Opleidingskursusse 

Die kursusse vir Algemene Verpleegkunde, Verloskundige Verpleeg

kunde en Psigiatriese Verpleegkunde is opleidingskursusse wat 

voor 1975 net by 'n spesifieke hospitaal/opleidingskool gevolg 

kon word. In 1975 word die volgende opleidingsregulasies 
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geimplementeer, naamlik Regulasie R881; Mei 1975 en R882; Mei 

1975, wat voorsiening maak dat opleiding binne 'n tydperk van 

drie-en- 'n-halfjaar voltooi kon word in Algemene en Verloskundige 

Verpleegkunde en in Algemene en Psigiatriese Verpleegkunde. 'n 

Hospitaal/opleidingskool kon nou opleiding aanbied in byvoorbeeld 

twee studierigtings pleks van net een. Vanselfsprekend was daar 

op die gebied van wapens/embleme ook veranderinge, soos om 'n 

nuwe wapen/ embleem in gebruik te neem of om aanpassings met 

betrekking tot bestaande wapens/embleme te maak. Enige verande

ring wat die opleidingskursusse raak, hetsy 'n instelling of 

uitfasering het dus 'n invloed op bestaande wapens/embleme of 

vereis die ontwerp van 'n nuwe wapen/embleem. 

1.2.2.2 Naamveranderings van bestaande hospitale/opleidingskole 

Een van die merkbare tendense is om bestaande hospitale/kolleges 

na spesifieke persone te vernoem. 

bleem besit, moet soortgelyke 

aangebring word. 

Sou die instansie 'n wapen/em

naamveranderings ook daarop 

1.2.2.3 Toekenning van wapens/embleme deur hospi tale/opleiding

skole 

Die toekenning van wapens/embleme deur 'n hospitaal/opleiding

skool kan soos volg geskied: die hospitaal/opleidingskool se 

wapen word na voltooiing van opleiding toegeken, of spesifieke 

wapens/ embleme wat vir spesifieke kursusse on twerp is, word 

toegeken en sou die hospi taal/ opleidingskool as instansie 'n 

wapen/embleem he, word dit nie as 'n opleidingskenteken toegeken 
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1.2.3 

1.2.3.1 
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Veranderings wat 'n invloed op hospitale/opleidingskole 

en dus wapens/embleme kan he 

Veranderings op nasionale en provinsiale vlak 

Enige verandering op nasionale vlak wat die stand of bestuur van 

hospitale/opleidingskole raak kan die stand van wapens/embleme 

beinvloed. In 1973 neem die sentr~le regering die hospitale/op

leidingskole oor (Gelfand 1984: 269-285). Vanaf 1976 tot 1994 

word die grondgebied/streke waarin die hospitale/opleidingskole 

gelee is deel van die onafhanklike en/of selfregerende state. 

1.2.3.2 Outonomi tei t van kolleges - verandering ten opsigte van 

opleiding 

In 1985 word Verplegingskolleges in die Republiek van Suid-Afrika 

(RSA) outonome opleidingsinstansies. Alle opleiding, op basiese 

en na-registrasie vlakke is die verantwoordelikheid van verple

gingskolleges. Dit beteken dat kolleges wapens/embleme vir eie 

gebruik moet antwerp vir toekenning na opleiding, want verple

gingskolleges het, met die uitsondering van twee of drie, nie oor 

wapens/embleme beskik nie. 
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Betekenisgewing: aspekte in die verpleegprofessie wat 

betekenisgewing kan beinvloed 

Die kentekenkleure van die Suid-Afrikaanse Raad op 

Verpleging ( SARV) 

Wanneer verpleegkundiges 'n basiese verpleegopleiding en na

basiese kursusse suksesvol deurloop het, word hulle by die SARV 

geregistreer en kan hulle die onderskeie kentekens vir die 

voltooide kursusse aankoop. Die kleure van die kentekens vir die 

kursusse is die volgende: 

• donkerrooi vir algemene verpleegkunde 

• groen vir verloskunde 

• blou vir psigiatriese verpleegkunde 

• geel vir gemeenskapsverpleegkunde 

• wit vir verpleegonderwys 

• silwer vir verpleegadministrasie 

In verpleging word 'n kleur gewoonlik aan 'n kursus gekoppel en 

gevolglik kan die neiging bestaan om dit ook met die kleure van 

wapens/embleme te doen. 

1.2.4.2 Die filosofie en etiese kodes van die verpleegprofessie 

Die filosofie en etiese kodes bevat kernbegrippe wat die essensie 

van verpleging aandui. Dus is dit waarskynlik dat die filosofie 

en etiese kodes betekenisgewing van die simbole of wapens/embleme 

van hospitale/opleidingskole kan beinvloed. 
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Die datums van ingebruikneming van wapens/embleme deur 

hospitale/opleidingskole 

Daar is nie beskikbare literatuur wat aandui wanneer hospitale as 

opleidingskole die eerste keer verpleegopleidingwapens/embleme 

toegeken het nie. Daar meet dus aanvaar word dat namate 

hospitale/kolleges ontstaan het en verpl~egopleiding deur 

hospitale aangebied is, wapens/embleme oak ontstaan het. Elke 

hospitaal/opleidingskool beskik oar 'n datum vir ingebruikneming 

van die wapens/embleme. 

1.3 PROBLEEMSTELLING 

Die aard en bestaan, sowel as die voortbestaan van wapens/embleme 

van hospitale/opleidingskole is reeds deur verskeie faktore 

intern aan die verpleegprofessie en ekstern deur nasionale en 

sosiale veranderinge be.invloed. Die probleem is dus dat 'n 

waardevolle nalatenskap in die vorm van hospitaal-/opleiding

skoolwapens/embleme reeds verlore gegaan het en nag tot niet kan 

gaan omdat veranderinge en verwikkelings onvoorspelbaar, en oak 

onstuitbaar is. Terwille van die geskiedenis van hospitale/op

leidingskole en mense wat 'n rol gespeel het om wapens/embleme te 

antwerp, is dit noodsaaklik dat hierdie navorsing uitgevoer word 

om die bestaande wapens/embleme te beskryf ten einde 'n klein 

deel van die geskiedenis van verpleegopleiding wat in wapens/em

bleme vergestalt word, te bewaar. 



10 

1.4 DIE NAVORSINGSVRAAG 

Aansluitend by die agtergrond tot hierdie studie en die probleem 

wat geidentifiseer is, ontstaan die navorsingsvraag, naamlik: Wat 

is die aard of stand van wapens/embleme van hospitale en 

verpleegkolleges in die RSA en watter betekenisse wat op die kern 

van verpleging dui, word deur die wapens/embleme uitgedra? 

1.5 METODOLOGIE 

Om die totale omvang van die navorsingsvraag te kan beantwoord, 

vereis 'n werkwyse wat sal verseker dat die benodigde inligting 

bekom word om die vraag te beantwoord. Die kwantitatiewe 

beskrywende metode blyk die aangewese metode te wees wat deur 

middel van die vraelys sal verseker dat die nodige inligting 

verkry word. 

1.6 DIE DOEL VAN DIE STUDIE 

Ter aansluiting by voorafgaande besprekings is die doel van die 

studie om 

wapens/embleme van hospitale en verpleegkolleges te beskryf 

die simboliek van wapens te beskryf, te ontleed en met die 

essensie van verpleging te vergelyk 

1.7 DOELWITTE VAN DIE STUDIE 

Om die gestelde doel te bereik en te verwesenlik, word beoog om 

• wapens/embleme so te beskryf dat dit verstaanbaar en 
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duidelik is 

• die simbole te klassifiseer en die simboliek daarvan te 

bepaal 

simboliese betekenisse van wapens/embleme wat eie aan 

verpleging is, te identifiseer en te klassifiseer 

1.8 DIE WAARDE VAN DIE STUDIE 

Die waarde is opgeslui t in die fei t dat die geskiedenis en 

betekenis van bestaande wapens/ embleme in die RSA tot 1991 

beskryf word om te verseker dat die geskiedenis en betekenis van 

bestaande hospitaal-/opleidingskoolwapens/embleme in 'n snel

veranderde wereld vanui t 'n Etas van Verpleging perspektief 

behoue sal bly. 

1.9 AANNAMES WAAROP DIE STUDIE BERUS 

Hoewel die studie gerig is op hospi taal-/opleidingskoolwapens/em

bleme, verteenwoordig dit 'n bestaanswerklikheid, naamlik iets 

wat deur die mens geskep is en waaraan betekenis gegee is. 

Wapens/embleme verwys dus na menslike maaksels wat volgens Mouton 

en Marais (1988: 12) waarneembaar is. Wapens/embleme is nie 

staties nie, dit gee 'n aanduiding van die faktore wat in die 

verlede en in die hede 'n invloed op die antwerp en ontwikkeling 

daarvan gehad het en steeds het. Dit bring die navorser by die 

ontologiese aanname dat 

• wapens/embleme deel is van die menslike bestaan 

• dit as kommunikasiemiddels dien om 'n bepaalde identiteit en 

betekenis oar te dra 
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• wapens/embleme 'n estetiese en historiese waarde het 

• dit 'n bepaalde betekenis uitdra 

• dit op veranderinge wat plaasgevind het, dui 

Wapens/embleme kan ingedeel word as sosiale artefakte (Mouton & 

Marais 1988: 33), want di t is 'n menslike maaksel wat ter

selfdertyd hoe klem le op simboliek wat 'n uitvloeisel is van 

sosiale interaksie. Daar kan aangeneem word dat 'n beskrywende 

kwanti tatiewe studie die navorsingsvraag beantwoord om die 

gestelde doelwi tte te bereik en dat die vraelyste oor die 

navorsingsonderwerp die verlangde inligting oor die navor

singsonderwerp sal verskaf, sodat dit sinvol geklassifiseer en 

ontleed sal kan word. 

Daar kan aangeneem word dat daar wel plek vir hierdie studie in 

die veld van navorsing is omdat hierdie onderwerp nog nie 

vantevore in verpleging nagevors/bestudeer is nie. Die bevin

dinge kan hydra tot die kennis oor die ontwikkelings en verande

ringe rakende hospitale/opleidingskole en verpleegopleiding in 

die RSA. 

1.10 BEPERKINGS VAN DIE STUDIE 

• Die veralgemeenbaarheid van die studie word beperk omdat 

elke hospitaal/opleidingskool se wapens/embleme uniek is en 

dat die betekenis wat aan 'n simbool gegee word van inrig

ting tot inrigting verskil. 

• Nie al die hospitale/opleidingskole het wapens/embleme nie. 
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Daar kan dus nie vooraf voorspel word dat alle inrigtings 

met 'n bedbesetting van 100 pasiente of meer per dag, wat 

vir die studie gekies is, wel 'n wapen/embleem besit nie. 

Die kwessie van opleiding bepaal nie of 'n hospitaal 'n 

wapen/embleem het nie. 

• Dit is moontlik dat daar inrigtings kan wees wat nie oor 

inligting met betrekking tot die hospitaal-/opleidingskool

wapen/embleem beskik nie omdat dit verlore gegaan het of nie 

bewaar is nie. Gevolglik kan daar aspekte met betrekking 

tot wapens/embleme wees wat nie aangedui sal kan word nie. 

• Nie alle vraelyste word voltooi of terugontvang nie. 

• Wapens/embleme of kleurafdrukke, is nie beskikbaar of word 

verskaf nie. 

Hospitale/opleidingskole is nie bereid om inligting te 

verskaf nie. 

• Toestemming om hospi tale te nader vir inligting oor wa

pens/embleme, is geweier of nie verskaf nie. 

1.11 OMVANG VAN DIE STUDIE 

Daar is beoog om die hospitale in die vier provinsies en die 

selfregerende, onafhanklike state binne die grense van die RSA 

met 'n bedbesetting van 100 pasiente en meer per dag te betrek. 

Al die bestaande verpleegkolleges in die RSA, is by die studie 



14 

betrek. 

1.12 ETIESE IMPLIKASIES 

Geen etiese probleme word voorsien in die verkryging van die 

inligting nie. 

1.13 BEGRIPSOMSKRYWING 

1.13.1 'n Wapen 

Volgens Labuschagne en Eksteen (1993: 1073) beteken die woord 

wapen 'n afkomsteken,insignia terwyl Harteveld, De Stadler en 

Hauptfleisch (1992: 335) dit 'n kenteken noem. 

Artikel 1, 262 van die Heraldiekwet 18 van 1962 beskryf 'n wapen 

soos volg: 

'n voorwerp of figuur syne 'n simboliese 

voorstelling in kleure op 'n skild aange

bring volgens die beginsels en reels van die 

Heraldiek, met of sonder 'n kroon, helm, 

helmteken, dekklede, skildhouers, wapen

spreuk of ander bystukke. 

Vir die doel van die studie het 'n wapen betrekking op die totale 

heraldiese wapen of skild daarvan wat deur die Buro vir Heraldiek 

goedgekeur is. 
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1.13.2 'n Embleem 

1 n Embleem is volgens Labuschagne en Eksteen ( 1993: 173) 1 n 

kenteken, simbool en draagteken. Volgens die HAT (1985: 201) is 

'n embleem 'n voorstelling, simbool van 'n begrip, 'n bewering en 

word dikwels as 'n onderskeidingsteken gedra. 

Volgens Collins (1989: 251) is 'n embleem 

a design that represents a country or or

ganisation; something that represents a 

quality or idea. 

Volgens Artikel 1, 264 van die Heraldiekwet 18 van 1962 is 'n 

embleem 

'n voorwerp of figuur, synde 'n simboliese 

voorstelling, maar nie op 'n skild aange

bring nie wat as herkennings- of onderskei

dingsteken vir amptelike of munisipale 

doeleindes deur 'n vereniging, inrigting of 

persoon gebruik word. 

Vir die doel van die studie is 'n embleem enige simboliese 

voorstelling deur 'n hospitaal-/opleidingskool, ongeag die vorm 

daarvan, wat nie as wapen registreerbaar is nie omdat dit nie aan 

die heraldiese vereistes voldoen nie. 
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1.13.3 'n Simbool 

Labuschagne en Eksteen (1993: 762) noem dat 1 n simbool 

iets wat iets anders deur assosiasie, oor

eenkoms of konvensie voorstel, veral 'n 

konkrete of werklike voorwerp wat iets 

onsigbaars of geesteliks voorstel. 

Vir die doel van hierdie studie is 1 n simbool enige figuur of 

voorwerp wat op 1 n wapen/embleem voorkom en wat 1 n bepaalde 

betekenis uitdra. 

1.13.4 'n Inrigting 

Volgens Artikel 1, 264 van die Heraldiekwet 18 van 1962 sluit 1 n 

inrigting onder meer die volgende in: 

'n universiteit, universiteitskollege, 

onderwyskollege ... in die Republiek . . . ter 

bevordering van onderwys, kuns, wetenskap of 

enige ander wettige menslike bedrywigheid 

Hiervolgens kan 'n hospitaal en 1 n verplegingskollege ingesluit 

word onder die begrip inrigting. 
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1.13.5 'n Opleidingskool 

Vir die doel van die studie is 'n opleidingskool 

1.13.5.1 'n Hospi taal 

Dit wil se 'n inrigting wat voor 1985 deur die SARV goedgekeur is 

om basiese en/of na-registrasie kursusse vir verpleegstudente aan 

te bied. 

1.13.5.2 'n Verplegingskollege 

Dit wil se 'n inrigting wat na 1985 deur die SARV goedgekeur is 

om basiese en/of na-registrasie kursusse vir verpleegstudente aan 

te bied. 

1.13.6 'n Etos van Verplegingperspektief; betekenis vir die 

studie 

Vir hierdie studie gebruik die navorser die Etos van Verpleging 

perspektief omdat etos betrekking het op die bestudering van die 

karakter en aard van iets, in hierdie geval, hospitaal-/oplei

dingskoolwapens/embleme. 'n Etosperspektief fokus op die faktore 

wat bygedra het, tot en oorsaaklik was vir die ontstaan en 

ontwikkeling van wapens/embleme van hospitale en opleidingskole 

in die RSA. Hierdie perspektief vestig die aandag op dit wat 

was, dit wat is en waar van toepassing, dit wat sal wees 

(Mellish 1982: 1). 
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1.14 INDELING VAN STUDIE 

Hoofstuk 2 

In hoofstuk 2 word die literatuur wat bestudeer is om wapens/em

bleme te beskryf, bespreek. 'n Historiese oorsig van wapens/em

bleme in verpleging in verskillende lande word gegee. 

Hoofstuk 3 

Hierin word die metodologie wat gebruik is vir die navorsing en 

die insameling van inligting oor wapens/embleme beskryf. 

Hoofstuk 4 

'n Beskrywing van wapens/embleme van hospitale/opleidingskole in 

die Provinsie van die Kaap. 

Hoofstuk 5 

'n Beskrywing van wapens/embleme van hospitale/opleidingskole in 

die Provinsie van Natal. 

Hoofstuk 6 

'n Beskrywing van wapens/embleme van hospitale/opleidingskole in 

die Provinsie van die Oranje-Vrystaat. 



19 

Hoofstuk 7 

'n Beskrywing van wapens/embleme van hospitale/opleidingskole in 

die Provinsie van Transvaal. 

Hoofstuk 8 

'n Beskrywing van wapens/embleme van hospitale/opleidingskole in 

die onafhanklike staat van Ciskei (binne die grense van die RSA). 

HOOFSTUK 9 

'n Beskrywing van wapens/embleme van hospitale/opleidingskole in 

die onafhanklike staat van Transkei (binne die grense van die 

RSA). 

HOOFSTUK 10 

'n Beskrywing van wapens/embleme van hospitale/opleidingskole in 

die selfregerende staat van Gazankulu (binne die grense van die 

RSA). 

HOOFSTUK 11 

'n Beskrywing van wapens/embleme van hospitale/opleidingskole in 

die selfregerende staat van Kwandebele {binne die grense van die 

RSA). 
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HOOFSTUK 12 

'n Beskrywing van wapens/ernblerne van hospitale/opleidingskole in 

die selfregerende staat van KwaZulu (binne die grense van die 

RSA). 

HOOFSTUK 13 

'n Beskrywing van wapens/embleme van hospitale/opleidingskole in 

die selfregerende staat van Lebowa (binne die grense van die 

RSA). 

HOOFSTUK 14 

'n Beskrywing van wapens/embleme van verplegingskolleges in die 

provinsies van die Kaap, Oranje-Vrystaat en Transvaal. 

HOOFSTUK 15 

'n Ontleding van die gegewens, klassifikasie, gevolgtrekkings en 

aanbevelings. 

1.15 AFKORTINGS EN VERWYSINGSTEGNIEK 

1.15.1 Afkortings 

SARV staan vir die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging. 

RSA staan vir die Republiek van Suid-Afrika. 
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1.15.2 Verwysingstegniek 

Die Harvardmetode word deurgaans as verwysingstegniek gebruik. 

1 • 1 6 SAMEVATTING 

Hospi taal- I opleidingskoolwapens/ embleme is beskryf vanui t die van 

'n etos van verplegingperspektief. Aandag is gegee aan die 

geskiedenis van die ontstaan van wapens as uitkenningstekens oor 

die algemeen, en die ontstaan van hospitaal-/opleidingskool

wapens/embleme as deel van verpleging in die RSA en die verskil

lende state binne die grense van die RSA. 

Die uniekheid en eie identiteit van wapens/embleme sowel as die 

betekenis van die simbole daarop, is bepaal en beskryf. 
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HOOFSTUK 2 

DIE ONTSTAAN VAN WAPENS AS IDENTIFIKASIEMIDDELE: 

ALGEMEEN EN IN VERPLEGING 

2.1 INLEIDING 

Hospitaal-/opleidingskoolwapens/embleme kan bespreek word aan die 

hand van die samestelling daarvan en die komponente waaruit dit 

bestaan. Omdat die samestelling uniek is en die komponente vir 

die gewone mens vreemd kan wees, word in hierdie studie aandag 

gegee aan die gebeure en/of gebruike wat in die algemene 

geskiedenis beskryf is, wat verantwoordelik was en bygedra het 

tot die ontstaan en gebruik van die wapen/embleem as 'n identifi-

kasiemiddel. Dit is juis die samestelling, voorkoms en kleure 

van hospi taal /opleidingskoolwapens/embleme wat as aansporing vir 

hierdie navorsing gedien het. Dit het vanselfsprekend gelei tot 

die verwondering oor die ontstaan en gebruik van wapens/embleme 

in die Republiek van Suid-Afrika (RSA). 

Hierdie navorsing is nie gerig op 'n heraldiese ontleding van 

hospitaal-/verpleegskoolwapens nie, maar dit is nogtans nodig om 

die komponente waaruit 'n heraldiese wapen bestaan, kortliks te 

bespreek. Daar is spesifieke kenmerke wat 'n heraldiese wapen 

besit en vasgestelde komponente waaruit 'n wapen bestaan. Hoewel 

wapens oor al die komponente beskik, is daar nie twee wapens wat 

dieselfde lyk nie. Die verskille en die uitsonderlikheid van 

elke wapen is baie spesifiek en word bepaal deur die keuse van 



23 

die figure, die kleure en die simbole op die skildveld. Wat die 

uniekheid van elke wapen verder verhoog, is die simboliek 

daarvan. 

Embleme, in teenstelling met wapens, beskik net oor sommige van 

die komponente waaruit 'n heraldiese wapen bestaan. Dit het nie 

'n helm en helmteken en 'n wrong en dekklede nie. Die vorm van 

embleme varieer. Die kleure, figure en simboliek is by embleme 

net so belangrik soos by wapens, want net soos by wapens word die 

verskille en uniekheid daardeur bepaal. 

2.2 GESKIEDKUNDIGE GEBEURE EN GEBRUIKE WAT AANLEIDING TOT DIE 

ONTSTAAN VAN DIE HERALDIESE WAPEN GEGEE HET 

2.2.1 Die Kruistogte 

Die Kruistogte was volgens Fox-Davies (1909: 17) die gebeure in 

die geskiedenis wat 'n direkte invloed op die ontstaan van wapens 

en die heraldiek gehad het. Gedurende die Kruistogte was die 

krygers van di~ verskillende nasies uitkenbaar aan die simbool en 

kleure wat elkeen vir homself toegeeien het (Brooke-Little 1973: 

3; Fox-Davies 1909: 17). Die dele waaruit die wapenuitrusting 

van krygers gedurende die Middeleeue bestaan het, was die skild, 

die helm, die wrong wat bo-op die helm gepas het en die dekklede. 

Al hierdie genoemde dele het 'n rol gespeel om die kryger te 

bedek en te beskerm. Hy was dus onherkenbaar vir vriend en vyand 

- daarom het dit 'n gebruik geword om 'n simbool bo-op die helm 

te plaas, en/of die skildveld met kleure en simbole te versier 

sodat die skildveld identifiseerbaar en uitkenbaar was. 
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Volgens Scott-Giles (1957: 52) en Neubecker (1976: 66) was die 

kruis die simbool wat gedurende die Kruistogte deur die Christene 

gebruik is. Voor die aanvang van die derde Kruistog, is die 

kruis op grond van kleur toeges~ aan verskillende volke, naamlik 

aan die Franse, 'n rooi kruis, aan die Engelse 'n wit kruis en 

aan die Vlaamse krygers 'n green kruis (Scott-Giles 1957: 52, 

Neubecker 1976: 66). 

Die Maltese milit~re orde wat gedurende die Kruistogte 'n 

verdedigende sowel as 'n "verplegende" funksie verrig het, se 

kenteken was 'n agtpuntige kruis. Die vier punte van hierdie 

kruis het 'n gesplete voorkoms gehad (Scott-Giles 1957: 54; 

Donahue 1985: 155). 

Figuur 2.1: Agtpuntige kruis/Malteserkruis 

(Scott-Giles 1957: 53) 

Hierdie kruis van die ridders van Malta word die Malteserkruis 

genoem. Hierdie kruissimbool het in Engeland een van die konink

like simbole geword, en wel van die Royal Victorian Order (Scott

Giles 1957: 54). Calder (1971: 58) wys daarop dat die Malteser

kruis op die kenteken verskyn wat Prinses Alexandra aan die ver-
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pleegsters van die Royal Air Force gegee het. Volgens die 

lyntekening van die kenteken van die St Thomas skool, wil di t 

voorkom of die Mal teserkruis die simbool van die embleem is 

(Calder 1971: 72). 

Deur die eeue is die kruis een van die belangrikste simbole wat 

as identifikasieteken gebruik is. Di t het as gevolg van 

toevoegings egter heelwat verandering ondergaan, vandaar die 

talle variasies soos wat deur Neubecker (1976: 107) aangetoon 

word. 

Die kruis kan een van die simbole wees wat 'n mens verwag om op 

die wapens en embleme van hospitale en opleidingskole aan te tref 

juis as gevolg van die simboliek daarvan. 

2.2.2 Die feodale stelsel 

Gedurende die Middeleeue was die aristokrasie tydens vredestyd 

verantwoordelik vir die verdediging van hulle onderdane en het 

skynoorloe in die vorm van toernooie gevoer. Die berede 

krygsmanne was edellui en hulle wapenrusting was soortgelyk aan 

die wat gedurende oorlogtye gebruik is. Dit het onder andere 

bestaan uit 'n metaalhelm met 'n kykgleuf, 'n skild, leerbaadjie 

en dekklede (McGarry 1976: 219). Die skildoppervlakte was aan 

die bui tekant met metaal- of houtstukke verstewig. Volgens 

Brooke-Little (1973: 8) is die stukke op so 'n manier aangebring 

dat dit 'n patroon gevorm het. Die verskillende patrone het 

later so kenmerkend geword dat dit volgens Brooke-Little (1973:8) 

deur die heraldiek benoem is en gebruik word om die verdeling van 
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'n skildoppervlakte te beskryf. In die heraldiek word na die 

stukke verwys as heroutstukke (Brooke-Little 1973: 8). Omdat dit 

so belangrik is, word dit beskou as die hooffigure wat op 'n 

skildveld voorkom. Die heroutstukke word deur middel van 1 n 

ander kleur as die van die skildoppervlakte geverf om die patroon 

daarvan nog meer te laat uitstaan. 1 n Metaalkleur, soos silwer, 

is nie op 1 n goudkleurige oppervlakte aangebring nie omdat die 

effek verblindend in die son was en identifikasie dus bemoeilik 

het. Hieruit het die reel ontstaan wat steeds in die heraldiek 

geld, naamlik dat 'n metaalkleur nie op 1 n metaal aangebring word 

nie. 

Die persone wat gedurende die feodale tyd verantwoordelik was vir 

die beskrywing van die wapens van die edellui was die heroute 

(McGarry 1976: 223). Die heroute het die wapens se besonderhede 

neergeskryf en gevolglik het wapenboeke en wapenrolle (McGarry 

1976: 223) ontstaan. Volgens Pallister (1971: 4) was die 

beskrywing van wapens teen die 16de eeu 'n gevestigde gebruik. 

Nog 1 n g·ebruik wat tydens die feodale tyd ontstaan het, was om 

seuns vanaf die ouderdom van 14 jaar op te lei as skilddraers 

(McGarry 1976: 223). In die heraldiek word skilddraers of skild

houers gebruik om die skild aan weerskante te stut. Skildhouers 

word nie by al die heraldiese wapens aangetref nie en hierdie 

toevoeging tot die wapen word gewoonlik nie by hospitaal-/oplei

dingskoolwapens aangetref nie. 

In die RSA is die Buro vir heraldiek verantwoordelik vir die 

beskrywing van alle geregistreerde en registreerbare wapens. 
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Embleme wat hospitale en opleidingskole gebruik, word nie deur 

die Buro in die amptelike wapenregisters opgeneem nie. Inligting 

oor embleme is in die besit van die betrokke hospitaal/opleiding

skool. 

2.3 DIE KOMPONENTE VAN 'N HERALDIESE WAPEN: 'N OORSIG, EN DIE 

ONTSTAAN DAARVAN 

Die heraldiese wapen word op 'n spesifieke wyse beskryf. Die 

komponente waaruit die wapen bestaan met die geskiedkundigheid 

daaraan verbonde word vervolgens in die volgorde beskryf, 

naamlik, die skild en alles wat op die skild betrekking het; die 

helm; die wrong en dekklede en die helmteken. Hoewel die 

skildhouers 1 'n kompartement, 'n leuse en leuseband nie vereiste 

komponente vir 'n heraldiese wapen is nie, word dit tog volle

digheidshalwe in die studie bespreek sodat die komponente van 'n 

hospitaal /opleidingskoolwapen maklik geidentifiseer kan word. 

2.3.1 Die skild 

In die heraldiek word die skild as die belangrikste deel van die 

wapen beskou. Die skildveld, die verdelings daarvan, die figure 

daarop en die kleure daarvan word noukeurig beskryf. 

2.3.1.1 Die skildvorm 

Hoewel daar tans nie baie aandag aan die vorm van die skild gegee 

word nie, is dit tog interessant om te weet dat die skildvorm 

heelwat verandering ondergaan het onder andere as gevolg van die 
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invloed van die kunstendense van 'n tydperk. Volgens Neubecker 

(1976: 70) was die skild gedurende die Griekse tydperk rand en 

was die oppervlakte daarvan met lyne en figure versier. 

Figuur 2.2: Die ronde skild wat gedurende 

die Griekse tydperk gebruik is 

(Neubecker 1976: 70) 

Die Romeinse en Noorweegse krygers het 'n langer en swaarder 

skild gebruik wat die liggaam en 'n groat deel van die bene 

beskerm het (kyk figure 2.3 en 2.4). 

Die skild wat deur die berede krygsman gedurende die tydperk 

gebruik is, was volgens Neubecker (1976: 71) korter, breer en 

ligter soos aangedui in figuur 2.5. 
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Figuur 2.3: Romeinse skild Figuur 2.4: Noorweegse skild 

{Neubecker 1976: 70) {Neubecker 1976: 71) 

Figuur 2.5: 'n Berede krygsman met 

'n korter en breer skild 

{Neubecker 1976: 171) 
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Die sosiale beskouing dat 'n vrou nie 'n wapen mag dra nie het 

die skildvorms wat aan die vroue toegese was bepaal, naamlik 

rond, ovaal- of ruitvormig. 

Die ronde vorm word oorwegend by embleme aangetref terwyl die 

ovaalvorm met die totale heraldiese wapen daarop kenmerkend van 

die meer resente lapelwapens is. Voorbeelde van skildvorms uit 

verskillende tydperke word in figuur 2.6 aangedui. 

Figuur 2.6: Voorbeelde van verskillende skildvorms 

Bo: Gotiese skildvorms 

Onder: Akkolade skild, ruit- en ovaalvorm 

(Heese et al 1975: 70) 

• Embleme 

Daar is nie reels neergele wat die vorm van 'n embleem bepaal 

nie. Die ontleding van die wapens en embleme sal aandui watter 

vorm die meeste voorkom. 
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Die skildveld: lyne 

Die skildveld kan deur lyne verdeel word hetsy vir die plasing 

van simbole of om duidelik te onderskei tussen die kleure op die 

skildveld. Hierdie lyne kan of enkel wees of uit twee ewewydige 

lyne bestaan wat soos 'n bree band lyk (Cussans 1893: 47). Die 

lyne is nie altyd reguit nie en verskillende variasies in die 

verloop van die lyne, enkel sowel as dubbel, word aangetref 

(MacKinnon 1968: 48 en Nieuwoudt 1986: 25). Die heraldiek 

gebruik spesifieke benamings vir die lynvariasies wanneer die 

skildveld van 'n wapen beskryf word (tabel 2.1). 

2.3.1.3 Die skildveld: figure 

Enige voorwerp wat op die skildveld geplaas word, is volgens 

Cussans (1893: 56) 'n figuur. MacKinnon (1968: 54-56), Cussans 

(1893: 56-83) sowel as Brooke-Little (1973: 38-60} wys daarop dat 

die klassifikasie van skildfigure arbi trer is. Hulle gebruik die 

volgende indeling om dit te beskryf, naamlik hooffigure 

(ordinaries), byfigure (subordinaries} en gewone figure (common 

charges). Pama (1980: 24 en 1956: 44) noem dat figure in twee 

groat groepe verdeel word, naamlik heroutstukke, wat dieselfde is 

as hoof figure, en gewone stukke. Hy maak nie van die by figure as 

sodanig melding nie, maar bespreek sommige daarvan as deel van 

die verdelings van die skildoppervlakte (Pama 1980: 25). 

• Hooffigure of heroutstukke 

MacKinnon (1968: 54) stel dit dat hierdie figure die oudste en 
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ook die belangrikste figure op die skildoppervlakte is. Brooke

Little (1973: 38) beskryf dit as 'n band wat op die skildveld 

aangebring word as deel van die algemene gebruik vir iden

tifisering. 

'n Hooffiguur bestaan uit twee ewewydige lyne of reguit of met 

variasies in die lynverloop (kyk tabel 2.1) wat 'n bree band vorm 

en 'n eie kleur het. Hierdie figuur kan op verskillende maniere 

op die skildveld geplaas word. Twee hooffigure kan reghoekig 

gekruis of skuinsgekruis oormekaar op die skildveld geplaas word 

as reghoek of skuinskruis volgens Milton (1978: 28), MacKinnon 

(1968: 44) en Brooke-Little (1973: 39) (kyk tabel 2.2). In die 

heraldiek word die spesifieke plasing van die hooffigure op die 

skildveld deur spesifieke terme aangedui ( figuur 2. 2). Pama 

( 1980: 24-25) verduidelik dat die plasing van die hooffigure 

vanselfsprekend die skildveld in verskillende dele, soos aangedui 

in tabel 2.2, verdeel. 

Wanneer 'n wapen beskryf word, word die heroutstukke of hoof

figure al tyd eerste genoem en daarna die ander figure op die 

skildveld. 

• Byfigure 

Volgens MacKinnon (1968: 59) en Brooke-Little (1973: 54) is daar 

dertien byfigure. In figuur 2.7 word die volgende aangedui: 'n 

klein vierkant, hartskild, flanke (flanches) en plat ronde 

voorwerpe. Volgens die auteurs word die·betekenis van die ronde 

voorwerpe bepaal deur die kleur en die aantal op die skildveld. 
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Tabel 2.1: Die skildveld: sommige lynvariasies, heraldiese 

terme - voorbeelde lynvariasies en lyne op skild-

veld 

LYNVARIASIES BENAMING LYNVARIASIES LYNE; VER-
DELING 

~ 
get and § CJ (intended) 

~ 
ingekerf ~ • ( engrailed) 

rv-~ 
omgekeerde ingekerf [[J ~ ( invected) 

-~ 
golwend § ~ '\..fV\JVVV\., (wavy) 

__n_ Jl_fl__Il.J- gekanteld § ~ (embattled) 

swawelstert rnJ \9 .s-z.s-z.s:-'.w:z.s:-" ._s- (dove tailed) 

(MacKinnon 1968: 48; Cussans 1893: 47; Nieuwoudt 1986: 25; Fox-

Davies 1909: 118). 
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Tabel 2.2: Skildveld: hooffigure, posisie, naam, heraldiese 

terme en skildverdelings 

HOOFFIGURE: POSISIE EN PLA
SING 

HERALDIESE TERME SKILDVERDELING IN: 

horisontaal: 
dwarsbalk 

vertikaal: 
paal 

skuins van regter
hoek: skuinsbalk 

skuins van linker
hoek: skuinsbalk 
links 

omgekeerde "V": 
keper 

horisontaal en 
vertikaal: kruis 

twee skuins balke: 
skuinskruis 

~ 
\]}) 

per fess 

per pale 

per bend 

per bend 
sinister 

per chevron 

per cross 

per saltire 

'n boonste en onder-
ste deel 

'n linker- en reg-
terhelfte 

twee skuins helftes 

twee skuins helftes 

twee dele, bo en 
onder 

kwarte 

kwarte 

(MacKinnon 1968: 44; Milton 1978: 28; Pama 1980: 24-25). 
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Figuur 2.7: Voorbeelde van sommige byfigure 

(Brooke-Little 1973: 55; Cussans 1893: 73-74} 

Tydens die beskrywing van die wapen word byfigure net na die 

hooffigure genoem. 

Gewone figure 

Enige voorwerp uit die daaglikse lewe waaraan 'n spesifieke 

betekenis gegee kan word, kan as simbool op die skildveld geplaas 

word aldus MacKinnon (1968: 64) en Brooke-Little (1973: 60). 

Omdat daar nie 'n beperking is vir die keuse en gebruik van die 

voorwerpe wat as simbole gebruik kan word nie 1 is dit bykans 'n 

onmoontlike taak om 'n klassifikasie daarvoor daar te stel. 

Brooke-Little ( 1973: 60) gee die volgende indeling, naamlik: 

heiliges en menslike figure; die leeu; die bok; ander diersoorte; 

monsters; asook natuurlike en kunsmatige voorwerpe. Cussans 

(1893: 83-125) gee geen indeling nie 1 maar gebruik slegs hoofde 

waaronder hy sommige van die verskillende figure bespreek. Die 

hoofde waarvan sowel hy as Fox-Davies (1909: 158-302) gebruik 

maak 1 is leeus 1 voels 1 vi sse 1 reptiele en insekte; menslike 
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figure en dele daarvan; hemelliggame, borne, plante en blomme en 

mensgemaakte voorwerpe. 

Pama (1980: 26-27) deel die gewone figure of simbole in drie 

hoofgroepe, naamlik natuurlike, kunsmatige en fantasiefigure en 

gee vir elke groep 'n paar voorbeelde (kyk tabel 2.3). Hierdie 

indeling sal vir die studie gebruik word omdat dit 'n indeling is 

waarvolgens simbole van hospitaal-/opleidingwapens/embleme 

geklassifiseer kan word. Die figure of simbole wat die navorser 

op wapens en embleme gevind het wat nie deur Pama genoem is nie, 

is onder die betrokke hoof bygevoeg en met 'n asterisk ( *) 

aangedui. 

Met hierdie bespreking is die skild as komponent van die 

heraldiese wapen voltooi en word daar aandag gegee aan die helm. 

2.3.2 Die helm 

Die helm was deel van die wapenuitrusting van die Middeleeuse 

ridder (Cussans 1893: 183) en die doel daarvan was om tydens 

oorlogvoering die krygsman se kop, gesig en nek te beskerm. Dit 

het 'n kykgleuf gehad wat later of deur middel van 'n skuifklep 

of deur middel van traliewerk beveilig is (Brooke-Little 1973: 

152-153; Fox-Davies 1909: 314-315). Verskeie veranderings is ook 

aan die voorkoms van die helm aangebring, soos aangedui in figuur 

2.8. 
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Tabel 2.3: Indeling van simbole volgens Pama (1980: 26-27) 

* 

Heiliges, mense 

Liggaamsdele 

Viervoetige diere 

Voi:Us 

Visse en skulpe 

Insekte en kruipende 
diere 

Hemelliggame, natuur
verskynsels soos son, 
sterre 

Plante en hulle dele 

Elemente: water, lug, 
vuur, edelgesteentes 

*Blomme 

*Borne 

*Blare 

*Berge, riviere, see 

Kledingstukke 

Huisraad 

Gereedskap en ander 
werktuie 

Oorlogswapens 

Geboue 

Fabrieksprodukte 

*Industriee 

*Anker 

*Boek 

*Kruis 

*Lamp, fakkel, kers 

*Letters 

*Klokke 

*Tradisioneel 

Meermin, sfinks 

Feniks, draak 

Gevleuelde slang 

*Heraldiese leeu 

*Heraldiese arend 

*Heraldiese tier 

*Vlerke 

Hierdie figure is deur die navorser bygevoeg. 
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Figuur 2.8: Verskillende helmtipes 

Die pot- en kegelhelm; die steek- en traliehelm 

(Heese et al 1975: 27) 

Van hierdie helmtipes word in die heraldiese wapen aangetref. 

Die plek van die helm in die samestelling van die heraldiese 

wapen is volgens Lynch-Robinson en Lynch-Robinson (1948: 20) bo-

op die skild. Die posisie waarin die helm geplaas word varieer. 

Die mees algemene een is 'n regopposisie met die aangesig na voor 

of skuins met die aangesig na regs (Milton 1978: 106). Volgens 

Heese et.al (1975: 28-29) het die feit dat die helm die gesig 

bedek en die ridder onherkenbaar gemaak het tot gevolg gehad dat 

die helm self versier is of dat 'n helmteken daarop aangebring 

is. Hoewel die helm deel uitmaak van die heraldiese wapen word 

dit volgens Nieuwoudt (1986: 49) nie genoem of beskryf nie. 

2.3.3 Die helmteken 

'n Waaieragtige voorwerp wat in voorkoms_ooreengekom het met die 

van 'n hoenderhaan se kam is op die helm aangebring (Fox-Davies 
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1909: 327-340). Dit is later van tyd vir dekoratiewe doeleindes 

gekleur. Volgens Heese et al (1975: 27) was die versiering van 

die helm willekeurig en het hoofsaaklik ui t vere en pluime 

bestaan. Met verloop van tyd is die vernaamste simbool op die 

skildveld as helmteken gebruik ( Cussans 1893: 187) . Volgens 

Milton (1978: 18) het die gees van die tyd en die kunstendense 

die voorkoms van die helmteken beinvloed, gevolglik was sommige 

helmtekens uiters swierig. Brooke-Little (1973: 162) noem dat 

die helmteken die rang en status van die draer daarvan, aangedui 

het. Tydens die beskrywing van 'n wapen word die helmteken in 

besonderheid beskryf (Nieuwoudt 1986: 49). Dit wil voorkom of 

die simbole waaruit die helmteken saamgestel of antwerp is met 

betrekking tot die wapens van hospitale/verpleegkolleges 'n 

herhaling kan wees van die vernaamste simbool op die skild. Dit 

kan egter oak voorkom dat daar geen verband is tussen die 

helmteken en die simbole op die skild nie. 

Figuur 2.9: 'n Swierige helmteken 

(Fox-Davies 1909: 313) 
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2.3.4 Die wrong 

Volgens Heese et al (1975: 28) het die wrong uit wol of hare 

bestaan, toegedraai met twee repe materiaal van die kleure van 

die dekklede of die hoofkleure van die wapenskild. Die wrong pas 

bo-op die helm ( kyk figuur 2.1 0) en maak deel ui t van die 

heraldiese wapen. 

2.3.5 Die dekklede 

Aanvanklik was die doel van die dekklede om die ridder se kop en 

nek teen son, reen en sneeu te beskerm (Brooke-Little 1973: 156; 

Cussans 1893: 190; Milton 1978: 23). Die dekklede is aan die 

wrong vasgeheg en het van die wrong afgehang om die kop en nek 

weerskante en aan die agterkant te bedek. Die kleur van die 

materiaal van die dekklede was gewoonlik die hoofkleure van die 

skild (Heese et al 197 5: 28) . Die aanvanklike eenvoudige 

dekklede (figuur 2.10) het ook lateraan tot die swierige geneig. 

Dit is uitgesny en versier sodat dit tot die flambojante geneig 

het (kyk figuur 2.11 ). 

Figuur 2.10: 'n Wrong en 'n eenvoudige dekkleed 

(Heese et al 1975: 29, Lynch-Robinson & Lynch-Robinson 1948: 21) 
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Figuur 2.11: 'n Flambojante dekkleed 

(Cussans 1893: 191) 

Die flambojante voorkoms van die dekklede het in die heraldiek 

behoue gebly. Die dekklede van die heraldiese wapen bestaan uit 

patroonagtige, gekrulde repe in die hoofkleure van die wapen. 

Die dekklede en die kleure daarvan word in die beskrywing van die 

wapen net genoem (Nieuwoudt 1986: 49). 

2.3.6 Die skildhouers 

Skildhouers kan mense, diere-figure of landsvlae wees wat volgens 

Brooke-Little (1973: 177) weerskante van die skild op so 'n wyse 

aangebring word dat dit lyk asof dit die skild ondersteun. 

Neubecker (1976: 186) noem dat skildhouers deel kan wees van 

koninklike, nasionale, streeks- en stadswapens, 'n feit wat deur 

Pama (1980: 333) onderskryf word en hy noem verder dat wat die 

Suid-Afrikaanse wapens betref die inheemse boksoorte veral as 

skildhouers gebruik word. Milton (1978: 22-23) wys daarop dat 

skildhouers nie identies hoef te wees nie. Vir estetiese 
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doeleindes word die skildhouers 6f op 'n oppervlakte soos die 

kompartement 6f op 'n leuseband aan die onderkant van die skild 

geplaas (Neubecker 1976: 202; MacKinnon 1968: 31). 

Figuur 2.12: 'n Voorbeeld van 'n wapen met skildhouers 

(Pama 1980: 35) 

Wanneer skildhouers as deel van die wapen geregistreer is, word 

di t wel in die wapenbeskrywing vermeld. Hospi tale/ opleidingskole 

se wapens het as 'n reel nie skildhouers nie. 

2.3.7 Die kompartement 

Die kompartement is die basis waarop die skildhouers rus (Frair 

1987; 107). Die mees algemene soort is die grasagtige heuwel met 

toepaslike plante. Gewoonlik word die kompartement nie beskryf 

nie tensy dit deel van die geregistreerde wapen is. Dit wil oak 

voorkom of die leuseband op die kompartement aangebring word 

(Pama 1980: 35). 
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Figuur 2.13: 'n Wapen met 'n kompartement en leuseband 

(Pama 1980: 35) 

2.3.8 Die leuse/wapenspreuk en die leuseband 

Volgens Fox-Davies (1909: 449) en Milton (1978: 213) kan die 

gebruik van die wapenspreuk nie met sekerheid bepaal word nie. 

Cussans ( 1893: 198) noem dat die wapenspreuk op 'n leuseband 

onderaan die wapen aangebring word. Wanneer die wapenspreuk op 

die skildveld geplaas is, word di t as 'n figuur of simbool 

beskryf (Milton 1978: 107). By die beskrywing van 'n wapen word 

die wapenspreuk heel laaste genoem (Nieuwoudt 1986: 49). 

Figuur 2.14: Voorbeeld van 'n wapenspreuk op 'n leuseband 

(Pama 1980: 34) 
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Volgens Pama (1980: 36) is wapenspreuke of leuses oor die 

algemeen baie gewild in Suid-Afrika. Wapenspreuke word vry 

algemeen by die wapens/embleme van hospitale en verpleegkolleges 

aangetref. 

2.3.9 Die beskrywing van 'n heraldiese wapen 

Volgens Fox-Davies (1909: 99-105), Brooke-Little (1973: 14-18) en 

Nieuwoudt (1986: 47-49) word die heraldiese wapen volgens 'n 

vasgestelde stel reels beskryf wat kortliks op die volgende 

neerkom: 

• die skild word altyd eerste genoem. Die skildoppervlakte, 

kleur hooffigure en die kleure daarvan word beskryf, 

byfigure en/of gewone figure en kleure word dan genoem. 

• die helmteken: figuur en kleur 

• wrong en dekklede: net die kleure 

skildhouers: regs en links en kleure 

wapenspreuk op die leuseband onderaan die skildvoet word 

genoem 

Vir saver dit die beskrywing van wapens/embleme betref wat in 

hoofstukke 4 tot 14 gedoen word, is die riglyne wat vir die 

studie gebruik word in hoofstuk 3 aangegee. 

2.4 KLEURE IN DIE HERALDIEK 

Kleure wat op en vir die heraldiese wapen gebruik word, word in 

drie hoofgroepe ingedeel volgens Cussans (1893: 50), Fox-Davies 

(1909: 70) en Brooke-Little (1973: 27) naamlik: 
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• metale wat silwer en goud is 

• kleure wat rooi, blou, swart, pers en groen is. Hierdie vyf 

kleure word die algemeenste gebruik. Oranje en wynrooi word 

min in die heraldiek gebruik, maar kom tog voor op die 

wapens en embleme van hospitale/opleidingskole. 

• pelse wat dui op die patrone wat verkry is wanneer die 

skildveld met diervelletjies oorgetrek is. Hierdie tipe 

versiering word tans baie selde in die heraldiek gebruik. 

Op die hospitaal-/opleidingskoolwapens van Suid-Afrika word 

dit nie aangetref nie. 

Metale en kleure in die heraldiek het spesifieke benamings en 

spesifieke afkortings wanneer 'n wapen beskryf word. Hierdie 

terme en afkortings word altyd op die amptelike dokument gebruik. 

Daar bestaan ook 'n spesifieke en erkende wyse waarop kleure, in 

geval van 'n swart en wit tekening, aangedui word (kyk tabel 2.4) 

(Brooke-Little 1973: 26, Cussans 1893: 52; Pama 1980: 28). 

Net een bron is gevind waarin die betekenis van metale en kleure 

vermeld word (Heraldic Artists 1980: 13-14). In die studie sal 

aandag gegee word aan die betekenis van kleure op hospitaal- en 

opleidingskoolwapens/embleme. 

Die reels wat vir die gebruik van kleure op wapens geld, is 

volgens Brooke-Little (1973: 29) en Heese et al (1975: 70) die 

volgende: 

'n Metaal mag nie op 'n metaal gebruik word nie. Hierdie 
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kleurreel is saver bekend net op een wapen verbreek, naamlik 

op die wapen van Jerusalem waar vyf goue kruise op 'n silwer 

veld geplaas is (Scott-Giles 1957: 54-55; MacKinnon 1968: 

44) . 

• 'n Kleur of tinktuur mag nie op 'n kleur geplaas word nie. 

Hierdie kleurreels is volgens Heese et al (1975: 69) weens 

optiese redes ingestel. 'n Metaal mag op 'n kleur gesit 

word en omgekeerd. Heese et al (1975: 70) noem ook dat net 

een skakering van 'n kleur op 'n wapen gebruik mag word en 

nie byvoorbeeld ligblou en donkerblou nie. 

• Wanneer 'n simbool in sy natuurlike kleur op die skildveld 

geplaas word, word daarna verwys as "natuurlike kleur" aldus 

Cussans (1893: 51), en geen verdere beskrywing is nodig nie. 

Die afkorting wat daarvoor gebruik word is "prr" wat van die 

woord "proper", afkomstig is (Pama 1980: 28). 

,P 

Min literatuur is gevind wat oar die betekenis van kleure in die 

heraldiek handel, gevolglik sal gelet word of aan kleure 

betekenis gegee word en in watter mate kleure beklemtoon word 

wanneer hospitale/opleidingskole se wapens/embleme beskryf en 

ontleed word. 



Tabel 2.4: 

METAAL/KLEUR 
TERM 

goud: Or 

silwer: Argent 

rooi: Gules 

blou: Azure 

green: Vert 

pers: Purpure 

swart: Sable 

*oranje: Tenne 

*bloedrooi: 
Sanguine 

*persrooi: Mur
ray 
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Metale en kleure: terme, afkortings, swart en wit 

aanduiding daarvan en kleurbetekenis 

AF
KOR
TING 

Or 

Arg 

Gu 

Az 

Vert 

Purp 

Sa 

AANGEDUI IN SWART EN WIT 

kolletj ies 

BETEKENIS 

edelmoedigheid 
veredeling van ver
stand 

wit ~ vrede, opregtheid 

vertikale lyne 

horisontale lyne 

skuinslyne: links 
na regs 

skuinslyne: regs 
na links 

vertikale en hori-
son tale lyne wat 
kruis 

vasberadenheid 
grootmoedigheid 
opoffering 

lojaliteit, waar
heid 

hoop, vreugde 

koninklike majes-
teit 
soewereiniteit 
regverdigheid 

standvastigheid 
trou 

waardige ambisie 

] 
] 
] 
] 
] oorwinning 
] 
] 
] 
] 



48 

*Hierdie kleure het geen afkortings en swart en wit identifikasie 

nie. 

(Pama 1980: 28; Heraldic Artists 1980: 13-14; Cussans 1893: 52; 

Brooke-Little 1973: 26). 

2. 5 BURGERLIKE HERALDIEK: DIE INVLOED DAARVAN OP WAPENS/EMBLEME 

Die Burgerlike heraldiek kon 'n invloed uitgeoefen het op die 

keuse van die simbole of figure van hospi taalwapens/ embleme. 

Volgens Heese et al (1975: 40) het die burgerstand 'n eie 

sprekende inhoud aan hulle wapens gegee. Die simbole wat gekies 

is, was ui t die daaglikse lewe, ui t beroepe, die algemeen 

geldende wereldlike en kerklike simboliek van daardie tyd. wat 

belangrik is om te onthou, is dat die helm, helmteken en dekklede 

steeds die uitsluitlike deel van die wapen van die aristokrasie 

was en nie in die burgerlike wapens/embleme gefigureer het nie 

(Heese et al 1975: 41 ). Dit verklaar waarom die vroeere wapens 

van hospi tale eintlik embleme is. 'n Ander kenmerk van die 

burgerlike wapens was dat dit besonder "sprekend" was (Heese et 

al 1975: 43), omdat die simbole herkenbaar en bekend was. Dit 

blyk 'n kenmerk te wees van die simbole wat vir hospitaal-/oplei

dingskoolwapens/embleme gekies word. 

2.6 SIMBOLE EN SIMBOLIEK 

2.6.1 'n Algemene beskouing 

Simbole is deel van die mens se bestaan en dit is deel van sy 
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leefwereld. Sirnbole is voorwerpe wat die mens kies uit dit wat 

vir hom bekend is soos die land, streek of stad waarin hy woon, 

die fauna en flora van sy omgewing, asook die sosiale orngewing 

waarvan hy 'n lid is. Betekenisgewing aan objekte geskied binne 

die raamwerk van die mens se kennis oor sy leefwereld wat hy 

vanuit sy tradisionele erfenis, kultuur, godsdiens, waardes en 

norrne verkry. Simbole is kornrnunikasiemiddele wat die een of 

ander boodskap volgens Lauer en Handel ( 1983: 81) oordra en 

bevorder dus ook sosiale interaksie. 

2.6.2 Betekenisgewing aan simbole 

'n Mens wil graag aanvaar dat 'n simbool vir alle mense dieselfde 

betekenis sal he. Di t gebeur egter nie, want gerneenskappe 

verskil en gevolglik kan 'n gemeenskap 'n eiesoortige betekenis 

aan 'n bepaalde voorwerp gee, aldus Lauer en Handel (1983: 84). 

Hierdie feit noodsaak dit dat enige navorsing gerig op simbole en 

sirnboliek voorsiening moet maak vir die verskil in die betekenis 

van dieselfde sirnbool. Daar is baie literatuur beskikbaar wat 

oor simbole en simboliek handel. Dit kon slegs as riglyn gebruik 

word om simbole en hulle betekenis op hospitaal-/opleidingskool

wapens/embleme te bestudeer. 'n Mens moet onthou dat namate die 

leefwereldlike verander, uitbrei en ontwikkel, kan die betekenis 

wat aan 'n simbool gegee word, ook verander. Die betekenis wat 

aan simbole gegee word, is volgens Cirlot (1971: XXXVI) am

bivalent. Faktore wat aanleiding gee tot die ambivalensie is 

onder andere sosiaal-kul tureel, godsdienstig en geskiedkundig van 

aard. Die invloed en rol van sentiment en tradisie, sowel as die 

ideaal bepaal betekenisgewing. Orndat betekenisgewing onderhewig 
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is aan soveel invloede wil di t voorkom of 1 n voorwerp wat 

herhaaldelik op wapens/embleme voorkom, verskillende betekenisse 

sal/kan he. Hieraan sal aandag gegee word wanneer die betekenis

se wat aan spesifieke simbole op hospitaal-/opleidingskoolwapens 

en embleme gegee is, bepaal en ontleed word. 

2.6.3 Simbole as kommunikasiemiddele 

1 n Fundamentele aanname wat volgens Lauer en Handel (1983: 30-33) 

gemaak word, is dat die mens in 'n wereld leef waar hy daagliks 

met voorwerpe te doen het wat deel van sy bestaan is. Samovar, 

Porter en Jain (1981: 156) sien simbole as 1 n nieverbale 

kommunikasiemiddel wat 1 n spesifieke betekenis en waarde vir 

be ide die sender en die ontvanger inhou. Betekenisgewing as 

gevolg van sosiale interaksie word oak deur Blumer ( 1969: 2) 

sowel as Lauer en Handel (1983: 81) onderskryf. Volgens Cirlot 

(1971: X) is die mens 1 n simboliserende wese wat betekenis aan 

dinge in sy wereld gee en volgens hom is dit 1 n bewese feit dat 

simbole van die vroegste tye gebruik is om 'n boodskap oar te 

dra. Cirlot (1971: X) beweer verder dat wetenskaplike en teg

nologiese ontwikkeling die mens nie vrygemaak het van die gebruik 

van simbole nie, maar dat die gebruik van simbole daarenteen 

eerder toegeneem het, juis om kommunikasie te vergemaklik. 

2.6.4 Waardes wat aan simbole toegeken word 

Volgens Diel, wat deur Cirlot aanhaal word (1971: XVI), is die 

waardes wat aan simbole toegeken word konseptueel van aard, 

enersyds universeel omdat dit geskiedenis verbeeld en andersyds 
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partikulier omdat dit met 'n spesifieke tydperk of die ontwik

keling van 'n sosiale groep verband hou. Dit beteken dat die 

konseptuele waarde, die geskiedenis en die aard of kenmerke van 

'n spesifieke instelling 'n rol speel ten opsigte van die keuse 

van simbole vir wapens/embleme . 

. 2.6.5 Die belangrikheid van detail by die bestudering van 

simbole 

Volgens Cirlot ( 1971: III} is die detail wat in 1 n simbool 

aangetref word belangrik, want di t het altyd 'n spesifieke 

betekenis. Wanneer 1 n lamp as simbool op 1 n wapen/ embleem 

verskyn meet daarop gelet word of di t 1 n vlam het, want die 

betekenis van die lamp is juis gelee in die lig van die lamp en 

nie in die lamp as sulks nie. Die gebruik van die lamp as 

simbool is universeel want dit verteenwoordig die geskiedenis van 

die gebruik daarvan in verpleging en is partikulier, omdat die 

betrokke instelling wat dit gekies het 'n eie betekenis daaraan 

gee. 

Hoewel simbole eenvoudig en duidelik kan wees, meet daar volgens 

Cirlot (1971: XIII) na die struktuur daarvan gekyk word omdat dit 

die betekenis van die simbool aandui; 

aanmerking geneem word, naamlik die 

voorstelling in sy geheel 

konstruksietegniek daarvan 

die volgende kan in 

• styl en die tydvak wanneer dit antwerp is 

• implisiete en eksplisiete kulturele en religieuse waardes 
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Hierdie is 'n waardevolle en belangrike aspek om in gedagte te 

hou wanneer wapens/embleme bestudeer word naamlik om eers na die 

wapen in die geheel te kyk en dan na die verskillende simbole en 

die struktuur daarvan. 

2.6.6 Die klassifikasie van simbole 

Vir die klassifikasie van simbole en simboliek word nie 'n 

eenvormige indeling gegee nie. Dit wil voorkom of elke vakrig

ting soos die sielkunde, sosiologie en heraldiek 'n eiesoortige 

indeling het. In die sielkunde word psigoanalise byvoorbeeld 

gebruik om die simboliese betekenis van objekte te bepaal (Cirlot 

1971: XIVI). Die Hindu filosoof, Coomaraswamy gee volgens Cirlot 

(1971: XXIX) geen indeling van simbole nie, hy beskou simbole as 

the art of thinking in images, terwyl Diel, volgens Cirlot ( 1971 : 

XXX) simbole sien as verteenwoordigend van die innerlike lewe en 

van die eksterne wereld. Erich Fromm (Cirlot 1971: XXX) deel 

simbole in op grond van die intensiteit daarvan, en wel in die 

konvensionele, wat deur konstante tekens soos in wiskunde 

verteenwoordig word; in die toevallige, wat ontstaan op grond van 

assosiasie en in die universele, wat op die intrinsieke verband 

tussen die simbool en simboliek dui. 

In die heraldiek as wetenskap word simbole op grond van sekere 

ooreenkomste gegroepeer en word 'n oorkoepelende betekenis aan 

die simbole gegee. Pama (1980: 27) is een van die auteurs wat 'n 

spesifieke indeling van simbole voorstel naamlik natuurlike, 

kunsmatige en fantasiefigure. Hierdie klassifikasie word in 

hierdie studie gebruik om die simbole van wapens/ embleme te 
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identifiseer en te klassifiseer. 

2.6.7 Komponente van simbole 

Enige simbool het 'n werklike en 'n simboliese komponent. Die 

werklike komponent is die reele, konkrete en funksionele daarvan 

terwyl die betekenis wat daaraan gegee word die simboliese 

komponent is. 

2.7 SIMBOLE WAT ALGEMEEN OP WAPENS/EMBLEME VAN HOSPITALE/OPLEI

DINGSKOLE VOORKOM EN DIE SIMBOLIEK DAARVAN 

Volgens Nieuwoudt (1986: 187) en Pama (1980: 33) bepaal aspekte 

soos tradisie, godsdiens, waardes, norme en nasionale simbole die 

keuse van simbole op wapens/embleme. Daar is 'n paar simbole wat 

vanselfsprekend met verpleging vereenselwig word vanwee die 

tradisionele en godsdienstige verbintenis wat dit met verpleging 

het, naamlik die lamp en die kruis. 

2.7.1 Die lamp 

Na aanleiding van die werk wat Florence Nightingale in Scutari 

verrig het, het die lamp die simbool van verpleging geword en 

gebly. Die lamp soos wat dit op wapens/embleme geplaas word 

verskil in voorkoms van die een wat deur Florence Nightingale 

gebruik is (sien figuie 2.15 en 2.16). Die syaangesig van die 

lamp met 'n vlam kom algemeen op wapens/embleme voor en word die 

"Florence Nightingale" of "tradisionele" lamp genoem ( figuur 

2.16). 



Figuur 2.15: Die lamp 

wat deur Florence 

Nightingale gebruik is 

(Cruse 1980: 396) 
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Figuur 2.16: Die lamp, 

soos dit algemeen gebruik 

word op wapens/embleme 

(SAVV 1964: buiteblad) 

Die "heraldiese" lamp met twee handvatsels met of 'n vlam of 'n 

simbool in plaas van 'n vlam, vervang dikwels die "tradisionele" 

lamp op meer resente wapens (figure 2.17 en 2.18). 

• Simboliek van die lamp 

Volgens Searle (1969: 3-4) beteken die lamp, waaksaamheid, lig op 

die lewenspad, lig van die wetenskappe, hulpverlening, kennis en 

liefde. Die simboliek van die lamp is volgens Mellish (1985: 8-

9) dat dit dui op lig langs die pad, lig in enige krisissituasie 

en die lig van hoop, kennis, die wetenskap en geloof. 



Figuur 2.17: Lamp met twee 

handvatsels, gevlam 

(Baragwanath Nursing College) 

2.7.2 Die kruis 
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Figuur 2.18: 'n Lamp 

met twee handvatsels 

en 'n simbool in plaas 

van 'n vlam 

(Verpleegkunde Kollege 

van die OVS) 

Volgens Benson (1983: 70) is daar nie nag 'n simbool wat so baie 

op wapens gebruik word soos die kruis nie. Fox-Davies (1909: 

127) en Norden (1985: 1) noem dat daar byna vierhonderd 

verskillende kruise in die heraldiek beskryf is. Van hierdie 

getal word tans slegs 'n paar vorme op wapens/embleme aangetref, 
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naamlik die 

• Vierkantkruis 

Die vierkantkruis is die oudste kruisvorm en dit word die antieke 

kruis genoem. Dit bestaan uit 'n vertikale en 'n horisontale 

balk wat reghoekig op mekaar geplaas word om die vierkant te 

vorm. Volgens Benson (1983: 17) is dit ook bekend as die Griekse 

kruis (figuur 2.19) en kom baie algemeen op wapens en embleme 

voor. Die latynse kruis is 'n variasie van die vierkantkruis, 

die vertikale balk daarvan is na onder verleng. 

Simboliek: Die kruis het betrekking op die Christendom. 

• Tau-kruis 

Hierdie kruis het die voorkoms van 'n hoofletter "T" en is 

volgens Benson (1983: 20) en Norden (1985: 11) waarskynlik van ou 

Testamentiese oorsprong (figuur 2.19). 

Simboliek: Volgens Frair (1987: 121) verteenwoordig die kruis 

die ewige lewe. 

• Hingsel- of hengselkruis 

Hierdie kruisvorm is van Egiptiese oorsprong (Frair 1987: 16) en 

bestaan uit 'n vertikale balk waarop 'n horisontale balk geplaas 

word. Aan die bokant van die horisontale balk is 'n lus wat 'n 

handvatsel of hingsel veronderstel (Benson 1983: 20). 

Simboliek: Die betekenis van die kruis is lewe en kan as die 

"sleutel van lewe" (figuur 2.19) interpreteer word (Benson 1983: 

20) . 
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• Malteserkruis 

Hierdie kruis is deur die hospi taalridders van Malta as 'n 

identifikasiesimbool gebruik. Dit word ook die agtpuntige kruis 

(figuur 2.19) genoem (Scott-Giles 1957: 54). 

Simboliek: Die agtpunte van die kruis beteken volgens Scott

Giles (1957: 54) waarneming, takt, hulpbron, vaardigheid, 

volledigheid, oordeelkundigheid, volharding en simpatie. Die 

betekenis wat Donahue ( 1985: 155) aan die agt punte gee is 

geestelike vreugde, goedwilligheid, berou oor sonde, nederigheid, 

regverdigheid, barmhartigheid, eerlikheid en tevredenheid in tye 

van vervolging. 

I 

Figuur 2.19 

Kruise wat algemeen op wapens/embleme voorkom 

Griekse kruis; Tau-kruis; Hingselkruis; Malteserkruis 

(Neubecker 1976: 107) 

• Varieteite van die kruis 

Neubecker ( 1976: 107) dui sestig verskillende kruise wat op 
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wapens/embleme gebruik word aan. Behalwe die genoemde voorbeelde 

( figuur 2. 19) het die navorser beslui t om vir die studie ses 

voorbeelde te kies wat algemeen op heraldiese wapens voorkom (kyk 

figuur 2.20). Die veranderings wat aan die kruise aangebring is 

soos deur die voorbeelde aangedui, was hoofsaaklik vir dekoratie-

we doeleindes en geen redes vir die spesifieke veranderings kon 

gevind word nie. 

Simboliek: Geen spesifieke betekenis word aan die gekose 

voorbeelde gegee nie . 

2.7.3 

.±k 
~ 

Figuur 2.20: Voorbeelde van varieteite van die kruis 

Cross Recerly; Jerusalem cross; Cross fitchee double; 

Cross crosslet; Cross fleuretty 

(Neubecker 1976: 107) 

Die geneeskundige simbool 

Die mediese of geneeskundige simbool bestaan uit 'n staf as die 

middelpunt en random die staf is twee slange gedraai. 

Simboliek: Daar word na die staf verwys as die staf van 

Asklepios, 'n Griekse geneesheer, en simboliseer lewe, troos en 

deernis, terwyl die slange die wysheid van die geneeskunde aandui 

(Greenblatt 1985: 73). 
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2. 8 DIE SUID-AFRIKAANSE NASIONALE EN PROVINSIALE FLORA- EN 

FAUNAEMBLEME 

Volgens die klassifikasie van simbole deur Pama (1980: 27) word 

natuurlike figure soos borne, blomme, diere en visse spesifiek 

genoem. Hy noem die feit dat die inheemse figure dikwels op 

wapens/ embleme aangetref word. Nieuwoudt ( 1986: 187) het in haar 

ondersoek na Transvaalse skoolwapens gevind dat inheemse diere, 

voels, plante en die nasionale embleme vrylik op skoolwapens 

voorkom. 

Die algemeen aanvaarde flora- en faunaembleme van Suid-Afrika is 

volgens Brownell (1993: 44) die Koningsprotea, die opregte 

geelhoutboom, die bloukraanvoel, die springbok en die galjoen. 

Die Kaap se provinsiale flora en fauna is die rooidisa, die 

silwerboom, die knysnaloerie en die bontebok (Brownell 1993: 50-

51 ) . 

Die flora- eri faunaembleme van die provinsie Natal is alma! 

inheems aan die provinsie en is volgens Brownell (1993: 58-59) 

die kraanvoelblom (Strelitzia Reginae), die platkroonboom, die 

baardaasvoel en die swartwildebees. 

Die provinsiale embleme van die Vrystaat is inheems aan die 

provinsie en is die rivierlelie, die olienhoutboom, die swartkor

haan en die swartwildebees (Brownell 1993: 69-70). 

Die Transvaal se provinsiale embleme is ook almal inheems aan die 
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Figuur 2.21: Wapen/embleem van die 

General and Marine Hospital 

(Gibbon & Mathewson 1947: 138) 

Die Verenigde State van Amerika 

Die Bellevue Hospitaal in die VSA het volgens Kalisch en Kalisch 

( 1986: 1 20) in 1880 die heel eerste hospi taal geword wat 'n 

wapen/embleem aan verpleegsters toegeken het. Die simbole en 

simboliek van hierdie wapen/embleem is soos volg: 'n kraanvoel 

wat waaksaamheid beteken en papawers wat op medelye en verligting 

van lyding dui. 

Figuur 2.22: Bellevue-hospitaalwapen/embleem 1880 

(Kalisch & Kalisch 1986: 120) 
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2.9.3.3 Belgie 

Aan 'n opleidingskool in Brussel voltooi leerlinge hulle 

opleiding in 1910 onder Edith Cavell. Hulle ontvang 'n embleem 

wat deur Edith Cavell on twerp is. Die simbool is die 

edelweiss, against a green background, symbolic of the struggle 

to attain to her very high ideals (Clark-Kennedy 1965: 75). 

2.9.3.4 

Figuur 2.23: Wapen van Edith Cavell 

(Clark-Kennedy 1965: voorblad) 

Engel and 

n Wapen is aan die leerlinge wat opleiding deurloop het aan die 

st Thomas Hospitaal uitgereik soos deur Calder (1971: 58) 

vermeld. Geen besonderhede oor die simbool en simboliek is 

bekend nie (kyk figuur 2.24). 

Davidson (1978: 58) noem nog 'n "eerste" wapen van die Bradford 

Hospitaal wat in 1880 toegeken is. Die wapen was 'n nuut gemunte 

halfkroon wat direk na die oorhandigingseremonie teruggeneem is 

sodat die voorletters van die verpleegster daarop gegraveer kon 

word (kyk figuur 2.25). 
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Figuur 2.24: Tekening van die wapen van die 

St Thomas Hospitaal 

(Calder: 1971: 58) 

Figuur 2.25: Afdruk van eerste wapen/embleem 

Bradford Hospitaal 

(Davidson 1978: 58) 

Volgens Calder (1971: 72) antwerp Koningin Alexandra in 1902 'n 

wapen vir die verpleegsters van die Koninklike Verpleegdiens 

(kyk figuur 2.26). 

Meglaughlin (1980: 116) skryf as volg oar die ongeveer 600 wapens 

van die Verenigde Koninkryk: They are astonishingly different ... 

en Each hospital badge has an honoured place in our heritage. 

Dobson (1982: 1078-1079) vermeld na die eerste nasionale 

uitstalling van hospitaalwapens wat gehou is by die Royal College 

of Nursingwaartydens die versameling van Meglaughlin vertoon is. 
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Figuur 2.26: Wapen/embleem deur Koningin Alexandra antwerp 

(Calder 1971: 72) 

2.9.4 Die uniformwapen/embleem in Suid-Afrika: 'n oorsig 

In die SA Verplegingstydskrif/SA Nursing Journal van Oktober 1973 

tot Julie 1974 is daar afdrukke van sommige hospitale se embleme 

met 'n kart beskrywing van elk gepubliseer. Geen aanduiding is 

gegee wie die skrywer was en waar en hoe die inligting verkry is 

nie. 

Geen inligting oor die ontstaan van wapens/embleme in die RSA kon 

gevind word nie. Dit wil voorkom of die verpleegsters van oorsee 

wat of as lede van verskillende kerkordes en/of tydens die Anglo

Boere-oorlog na Suid-Afrika gekom het, die gebruik saamgebring 

het. In die SA Verplegingstydskrif/SA Nursing Journal verskyn 'n 

afdruk van 'n foto van Duitse verpleegsters wat in 1899 in Berlyn 

geneem is voordat hulle na Suid-Afrika gekom het. Op die afdruk 

kan duidelik gesien word dat hulle 'n uniformwapen dra (Stratford 

1960: 25). In die SA Verplegingstydskrif, Desember 1961, is daar 

'n beskrywing van die wapen van die King Edward VIII Hospitaal, 

Durban soos volg: On a green background, surrounded by white 
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laurel leaves, a Red Cross above and below the lamp of learning, 

the nurses' badge bears the single word 'Khanya' - an exhortation 

to shine- to be a light (Davies 1961: 26). 

In tabel 2.5 word die kennisgewings wat in die SA Verplegingstyd

skrif/SA Nursing Journal oor wapens/ernblerne verskyn het, opgesorn. 

Selfs hierdie inligting gee nie 'n aanduiding van wanneer die 

wapens/ernbleme in gebruik geneem is nie, slegs dat dit bestaan. 

2.10 VERPLEEGFILOSOFIESE BESKOUINGS, ETIESE KODES EN DIE SAVV

DIENSGELOFTE: KERNBEGRIPPE 

Verpleging is 'ri prof essie met 'n eie filosofiese beskouing, 

etiese kodes en in Suid-Afrika 'n eie diensgelofte wat die 

kern/ essensie van verpleging aandui. In tabel 2. 6 word die 

kernbegrippe wat die navorser uit die genoernde literatuur bepaal 

het, onder drie hoofde geklassifiseer, naamlik verpleging, die 

mens en die verpleegkundige. Die doel is om vas te stel of die 

begrippe in die simboliek van wapens/emblerne realiseer. 

Die Credo van Searle (1969), die SARV se filosofie (1992), die 

Internasionale Verpleegstersraad se kode van verpleegetiek 

(Bandman en Bandman 1990: 24-32), die Credo van Ernst van Heerden 

(1978), die SAVV diensgelofte en etiese konsepte is bestudeer om 

gemeenskaplike konsepte daaruit te identifiseer wat die essensie 

van verpleging aandui. 
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Tabel 2. 5: Opsomming van kennisgewings en artikels oor wapens/ em-

bleme wat in die SA Verplegingstydskrifte verskyn het 

· ... · ... :./ .... >.: 
. ···::::·: .. =::·:::>:: 

· . 

KENNISGEWING/GE-... ·.· .... ·.<}.:=:=.<:·: ···LEENTHEID 

SA VERPLE- MRT 1946: XII 5 AMPTELIKE WAPEN VAN 
GINGSTYD- 8 SAVR 
SKRIF 

SA NURSING AUG 1951 XVII 9 GROOTE OORHANDIGING GROOTE 
JOURNAL SCHUUR SCHUUR HOSPITAAL-

WAPEN TYDENS 'N 
PLEGTIGHEID 

SA NURSING SEPT 1952: XVIII 9 SOMERSET "HOSPITAL BADGES 
JOURNAL 17 PRESENTED TO COLOU-

RED NURSES". TOE-
KENNING AAN ALMAL 
WAT SEDERT 1936 
GEKWALIFISEER HET 

SA NURSING SEP 1958 XXV 9 ANDREW MC- WAPEN ONTVANG 
JOURNAL COLM 

SA VERPLE- MRT 1958 XXV 3 CARINUS WAPENTOEKENNINGS 
GINGSTYD- KOLLEGE 
SKRIF 

SA NURSING JAN 1959: XXVI WORCESTER DIPLOMAPLEGTIGHEID 
JOURNAL 31 II FOR THE FIRST ... 

TIME IN ITS HIS-
TORY, THE HOSPITAL 
HAS ITS OWN BADGE" 

SA VERPLE- FEB 1959: XXVI 2 ELIM BESKIKBAARHEID VAN 
GINGSTYD- 34 DIE WAPEN 
SKRIF 

SA NURSING DES 1960 XXVII 12 VALKENBERG KENNISGEWING VAN 
JOURNAL WAPEN 

SA VERPLE- JULIE 1961 XXVIII 7 GREYSE BEKENDSTELLING VAN 
GINGSTYD- PIETERMA- WAPEN VIR VERLOS-
SKRIF RITZBURG KUNDE 

SA NURSING SEPT 1963 XXX 9 FRONTIER FOTO VAN HOSPITAAL-
JOURNAL WAPEN 

SA NURSING JULIE XXXIII 7 PRETORIA KENNISGEWING VAN 
JOURNAL 1966: 24 KRAAM WAPEN 
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Tabel 2.5 (vervolg) 

.· .. = -·-:-:-:-:-.-:-:-:-·-..:::-·-: =-=-=-:-·-=·-·.-.- ·. . . ·.·.· . : -: . .·- .·. ·.·.·.· -·= =. = - .. · ·. · .. ·.·.·.- --- .·.·.· ----.- . . .I:<::::.::::.:::::=:::::;:~- - -:..- - .-:-. ·-:-.. 

'l'iDSKR:ii> ····•••••· DKTliM m > >· vo:Loo •.•• ... ·.• .. •· .. •·.·•.·.··.i .. tiO> .•. · •.. ao5Pii-AAL · .. ·.·.· .. ·.•········· ... ······ / / BLADSY •... ·· ... ·.· . I ) • 

SA NURSING JAN 1968 
JOURNAL 36 

SA NURSING APRIL 
JOURNAL 1968: 13 

SA NURSING AUG 1968: 
JOURNAL 6 

SA NURSING DES 1969: 
JOURNAL 13 

SA VERPLE- FEB 1975: 
GINGSTYD- 18 
SKRIF 

SA VERPLE- DES 1977: 
GINGSTYD- 23 
SKRIF 

SA VERPLE- APR 1977: 
GINGSTYD- 25 
SKRIF 

XXXV 

XXXV 4 

XXXV 8 

XXXVI 12 

XLII 2 

XLIV 12 

XLIV 4 

ED END ALE 

BARAGWANATH 

KING EDWARD 
VIII 

VOORTREKKER 
KROONSTAD 

PROV HOSPI
TAAL 
PORT ELIZA
BETH 

TSHILIDZINI 

HF VERWOERD 

KENNISGEWING/GE
LEENTHEID 

OPERASIESAALTEG-
NIEKWAPEN 

OPLEIDINGSWAPEN 

VERLOSKUNDE WAPEN 

NUWE EMBLEEM 

KENNISGEWING VAN 
VOLGENDE WAPENS 
BESKIKBAAR: VER
LOSKUNDE, SAALAD
MINISTRASIE EN KLI
NIESE SORG, TEATER
TEGNIEK, ORTOPEDIE 

FOTO OORHANDIGING 
VAN EERSTE WAPEN 

ARTIKEL OOR WAPEN 
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Tabel 2.6: Kernbegrippe simbolies aan verpleging, die mens 

en die verpleegkundige 

VERPLEGING IS/WORD GE
KENMERK DEUR: 

bewaring van lewe 

deernis 

diens; dien 

geloof 

gerusstelling 

DIE MENS IS/HET: 

behoeftes: 
geestelik. 
persoonlik. 
fisiek. 
gesondheid 

mens-in-totaliteit 

privaatheid 

godsdienstige grondslae uniek.heid 

hoop 

hulp en bystand 

lief de 

lig 

lojali teit 

medemenslikheid 

respek vir lewe 

sorg en versorging 

verbondenheid 

versagting van lyding 

vertroosting 

vert roue 

waarde vir lewe 

waardigheid 

sk.epsel van God 

'N VERPLEEGKUNDIGE 
MOET BESKIK OOR/IN 
STAAT WEES TOT: 

bevoegdheid/paraatheid 

diensbaarheid 

geregtigheid/regver
digheid 

groei 

integriteit 

lief de 

lojaliteit 

mens-tot-mens-verhou
ding 

pasientvoorspraak./be
sk.erming 

k.ennis: 
eties 
professioneel 
wetlik 
wetenskaplik. 

selfstandige optrede 

studie 

vaardigheid 

verantwoordbaarheid 

verantwoordelikheid 

Of die begrippe soos aangedui in tabel 2.6 wel voorkom in die 

simboliek van wapens/embleme sal slegs bepaal kan word nadat 'n 

ontleding van die simbole en simboliek van wapens/embleme gedoen 

is. 
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2 • 11 OPSOMMING 

'n Oorsig van die ontstaan van die heraldiese wapen en sy kom

ponente is gedoen, om die wapens/embleme aan die hand daarvan te 

kan beskryf. Die belangrikheid van simbole en simboliek is 

aangedui en ook dat dieselfde simbool wat op wapens van verskil

lende instansies voorkom nie dieselfde betekenis sal he nie. 'n 

Algemene oorsig van die inligting wat verkry is oor die ontstaan 

van wapens in sommige oorsese lande en in Suid-Afrika is gegee. 

Aandag is gegee aan sekere kernbegrippe afgelei van die filoso

fie en etiese kodes wat moontlik deur die simbole op wapens/em

bleme weergegee kan word. 
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HOOFSTUK 3 

METODOLOGIE 

Hospitaal-/opleidingskoolwapens/embleme is die objekte wat 

bestudeer word. Dit is bestaande, konkrete en dus waarneembare 

voorwerpe. Elke wapen/embleem beskik oor eienskappe en kenmerke 

wat dit uniek maak, gevolglik is dit moontlik om die sigbare 

eienskappe en die verskille uit te wys en te beskryf. Wapens/em

bleme beskik oor betekenis wat vervat is in die simbole daarop. 

Simboliek kan nie akkuraat deur middel van waarneming bepaal word 

nie, want soos in hoofstuk 2 aangetoon is betekenisse van simbole 

universeel, maar ook partikulier van aard en dus is die simboliek 

van elke wapen bepaal. 

3.2 TIPE NAVORSING 

Kwantitatiewe navorsing is die aangewese navorsing om wapens/em

bleme te bestudeer, want volgens Seaman (1987: 170) is dit juis 

hierdie tipe navorsing wat ten doel het om kenmerke en eienskappe 

van objekte te bestudeer sodat hulle van mekaar onderskei kan 

word. Dit beteken dat die ooreenkomste en verskille van 

wapens/embleme deur middel van die tipe navorsing bepaal kan 

word. Met kwanti tatiewe navorsing word die navorser gerig om die 

omvang en grootte van die verskynsel te ondersoek en te meet. 'n 

Verdere vereiste waaraan wapens/embleme voldoen en wat kwan

ti tatiewe navorsing geskik maak, is dat di t ui t komponente 
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bestaan wat beskryf kan word (Treece en Treece 1986: 372). Daar 

is debateerbaar of daar 1 n moontlikheid van kwalitatiwiteit aan 

die studie verbonde is, want volgens Seaman ( 1987: 169) het 

navorsing 1 n kwali tatiewe aspek as die navorser beplan om 1 n 

verskynsel waar te neem, kwaliteite te ontdek, karakteristieke 

eienskappe te beskryf, te analiseer en te vergelyk. 

3.3 DIE NAVORSINGSONTWERP 

Die tipe navorsing bepaal die navorsingsontwerp. Die navor

singsontwerp rig die navorser om die navorsing op so 1 n wyse te 

beplan en te implementeer dat die gestelde doelwitte bereik word 

(Burns en Grove 1987: 228). Die navorsingsontwerp wat kwan-

titatiewe navorsing ondersteun, en wat vir hierdie navorsing geld 

is die beskrywende antwerp. Volgens Dempsey en Dempsey (1992: 

144) word die beskrywende antwerp gebruik om 'n bestaande 

verskynsel te beskryf. Burns en Grove (1987: 38) stel dit dat 

die beskrywende antwerp 1 n akkurate weergawe gee van die kenmerke 

van 'n voorwerp of verskynsel wat bestudeer is. Seaman (1987: 

181) skryf dat die beskrywende antwerp nie net gebruik word om 1 n 

bestaande verskynsel te bestudeer nie, maar ook om 'n nuwe 

dimensie daaraan te gee. 

Om in staat te kon wees om wapens/embleme te beskryf, moes die 

navorser beplan om die inligting te versamel wat ui t baie 

besonderhede bestaan. Een van die instrumente wat vir beskrywen

de navorsing gebruik word om sulke inligting in te samel, is die 

vraelys. 
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3.4 DIE NAVORSINGSINSTRUMENT 

3.4.1 Faktore wat die keuse bepaal 

Die vraelys as instrument is gekies omdat dit deur die navor

singsontwerp gerig is, maar ook omdat die volgende faktore die 

keuse bepaal het, naamlik die omvang van die studiegebied, die 

inligting wat benodig is en die geografiese area waarin die 

teikengroepe voorkom. Hierdie faktore is volgens Marriner 

(Krampitz en Pavlovich 1981: 60) belangrik om in berekening te 

bring wanneer op 'n navorsingsinstrument besluit word. Seaman 

(1987: 275) wys daarop dat die vraelys gebruik word wanneer die 

teenwoordigheid van die navorser nie 'n vereiste is tydens die 

insameling van gegewens nie. In die geval van hierdie navorsing 

is die navorser se teenwoordigheid nie nodig nie, want die 

inligting wat oar wapens/embleme benodig is, is ongekompliseerd 

en vereis nie 'n persoonlike verduideliking nie. Brink en Wood 

(1988: 149) wys daarop dat die vraelys die geskikste instrument 

is om te gebruik wanneer die teikengroep oor 'n wye geografiese 

area versprei is. Die teikengroep vir die navorsing is geselek~ 

teerde hospitale en al die kolleges wat binne die grense van die 

Republiek van Suid-Afrika gelee is, hulle kon dus die beste 

bereik word deur vraelyste aan elkeen te pos. 

3.4.2 Die vraelys as navorsingsinstrument 

Volgens Dempsey en Dempsey (1992: 146-148) bepaal die onderwerp 

die tipe vrae wat vir die vraelys gebruik word. Die tipe vrae 

waarop besluit is, is oop vrae omdat die inligting wat versamel 
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word oar wapens/embleme van so 'n aard is dat die respondente dit 

alleen deur middel van beskrywing kan verskaf. 

3.4.3 Vereistes waaraan vraelys moet voldoen 

Aan die vereiste wat Dempsey en Dempsey (1992: 146-148) noem en 

wat deur Seaman (1987: 276) ondersteun word, naamlik dat die vrae 

duidelik en ondubbelsinnig moet wees, is spesifieke aandag gegee 

omdat die korrektheid van die inligting die beskrywing van die 

wapens/embleme en sukses van die navorsing bepaal. Die vrae op 

hierdie vraelys is met kollegas bespreek en die vraelys is aan 'n 

tweede groep gegee om in te vul, sodat kommentaar .oar duidelik

heid en verstaanbaarheid verkry kon word. 

3.4.4 Lengte van die vraelys 

Wat die lengte van die vraelys betref is voorsiening gemaak dat 

die inligting op die vraelys self ingevul kan word. Daar is oak 

voorsiening gemaak vir die verskaffing van inligting oar die 

hospitaal/opleidingskool se hospitaalwapen en ten minste twee 

opleidingswapens/embleme. Die inligting wat verskaf moet word, 

sou nie baie tyd van die respondent in beslag neem nie. 

3.4.5 Verduidelikende meegaande brief 

Seaman (1987: 275) sowel as Dempsey en Dempsey (1992: 147) noem 

dat 'n verduidelikende brief die vraelys moet vergesel, terwyl 

Marriner (Krampitz en Pavlovich 1981: 60) hierdie siening onder

steun en dit beklemtoon dat 'n meegaande verduidelikende brief 
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die taak van die respondent vergemaklik en dit dus daartoe bydra 

dat vraelyste korrek voltooi en ook terug versend word. 

3.4.6 Die vraelys wat opgestel is vir hierdie navorsing 

Di t bestaan ui t twee afdelings. Afdeling A handel oor die 

hospitaal-/kollegewapen/embleem. Die vrae wat hier gebruik is, 

is oop vrae. Afdeling B is gerig om inligting te bekom oor die 

wapens/ embleme wat vir opleidingskursusse toegeken word. In 

hierdie afdeling is daar voorsiening gemaak dat inligting oor ten 

minste twee wapens/embleme verskaf kon word. (Kyk bylaes 3 A en 

3 B) • 

3.5 DIE BEPALING VAN DIE TEIKENGROEP 

Om die teikengroep te bepaal is besluit om 

• alle hospitale binne die grense van die RSA wat 'n bedbeset

ting van 100 pasiente per dag toon, te betrek (Hierdie 

inligting is geneem uit die Hospital and Nursing Yearbook. 

Die rede waarom bedbesetting as 'n kriterium gebruik is, is 

omdat dit onwaarskynlik is dat 'n klein hospitaal 'n 

hospitaalwapen/embleem sou besit of opleiding aanbied.) 

• alle bestaande verplegingskolleges binne die grense van die 

RSA by die navorsing te betrek 

3.5.1 Steekproeftrekking 

Vir hierdie navorsing is steekproeftrekking nie nodig nie, want 

die doel van die studie is om inligting oor al die beskikbare 
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wapens/embleme van die geselekteerde hospitale en al die 

bestaande kolleges te versamel. 

3.6 DIE VERSPREIDING VAN VRAELYSTE 

3.6.1 Die pakket wat aan hospitale en kolleges gestuur is 

'n Pakket wat bestaan uit 'n fotokopie van die goedkeuring/toe

stemming van die owerheid, die brief aan die Mediese Superinten

dent/Prinsipaal waarin die doel van die navorsing verduidelik 

word, 'n vraelyi en 'n gefrankeerde koevert is aan die Mediese 

Superintendente van die geselekteerde hospitale en die Prinsipaal 

van bestaande verplegingskolleges gestuur. (Kyk Bylaes 3 A/B en 

D/E). 

3.6.2 Kontrole 

'n Kontrolelys is aangehou waarop versending en ontvangs 

aangeteken is. Ses weke nadat die vraelys gepos is, is 'n brief 

aan die instansies gestuur om hulle aandag daarop te vestig dat 

die vraelys nog nie ontvang is nie. 

3.6.3 Ontvang van vraelyste, wapens/embleme en/of afdrukke 

Die betrokke instansies is per brief bedank wanneer die vraelys

te, afdrukke of wapens/embleme en/of afdrukke ontvang is. 
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3.6.4 Vraelyste uitgestuur en ontvang 

In tabel 3.1 word aangetoon hoeveel vraelyste na die geselek-

teerde hospitale en bestaande kolleges uitgestuur is, hoeveel 

vraelyste ontvang is en hoeveel hospitale en kolleges oor 

wapens/emblerne beskik. Die aantal wapens/ernblerne waaroor die 

hospitale en kolleges beskik, word in die laaste hoofstuk 

bespreek. 

Tabel 3.1. Hospitale en kolleges: vraelyste uitgestuur, 

terugontvang en aantal inrigtings wat oor wapens/embleme beskik 

<' 

/ .................................. •.••••·•····~· ..:c .• T~F.~F..S PROVIN- BOSPITALE .. · .•. · >t >.•. • ...... •••·• ·Kr 

SIES ............ ................ . 

EN VRAELYS VRAE- % BESKIK {Y ~-- .Wk..: ,. . BE-. 

' STATE UIT LYS OOR . < \.•.LvS········ 

.. ········~········ 
SKIK 

TEROO WAPENS/ •< .. ; urr OOR 
EKlD£ 

X /) 
IRlXL WAPENS/ 

· ... ·••···}·'··· ····.·······,•· ........ EMEILEME 

KMP 48 47 98 30 64 9 9 100 9 100 

NATAL 8 4 50 4 100 - - - -

ORANJE-VRY-
STAAT 11 11 100 7 64 3 3 100 2 67 

TRANSVAAL 44 44 100 41 93 11 9 82 8 89 

CISKEI 7 3 43 3 100 

TRANSKEI 25 8 36 4 so 

GAZANKULU 7 3 57 1 33 

KWANDEBELE 1 1 100 1 100 

KWAZULU 24 11 46 5 45 

LEBOWA 14 3 21 0 0 

TOTML: 189 135 71 96 71 23 21 91 19 90 

3.7 DIE LOODSSTUDIE 

3. 7 . 1 Voorafgaande ondersoek 

'n Ondersoek is vooraf onderneem om vas te stel of die vraelys 
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duidelik en verantwoordbaar is en of die inligting wat benodig 

is, verskaf is. Volgens Treece en Treece ( 1986: 382) moet 

ongeveer 10 persent van die populasie/teikengroep hiervoor gekies 

word. Hierdie persentasie word as verteenwoordigend van die 

teikengroep beskou om probleme met die beantwoording van die 

vraelys vas te stel om verstaanbaarheid en duidelikheid van die 

vrae te bepaal en om die inligting vir volledigheid te evalueer. 

3.7.2 Aantal hospitale en kolleges betrek by die loodsstudie 

Vir die loodsstudie is veertien ( 14), di t wil se 7% van die 

geselekteerde hospi tale en twee ( 2), di t wil se 9% van die 

bestaande kolleges gekies. Ten tye van die loodsstudie was die 

getalle verteenwoordigend van die geselekteerde hospi tale en 

bestaande kolleges. 

3.7.3 Taalgebruik 

Die volgende aspek is in ag geneem om die verteenwoordigende 

getal ui t die geselekteerde hospi tale en kolleges te kies, 

naamlik dat die personeel Afrikaans en Engels magtig moet wees om 

te bepaal of die vrae van die vraelys soos in albei tale gestel 

is, duidelik was. 

3.7.4 Die resultaat van die voorlopige ondersoek 

Al die vraelyste is terugontvang en is korrek voltooi en die 

gegewens wat verskaf is, is volledig ingevul. 

kommentaar is ontvang nie. 

Geen negatiewe 
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Die afleidings wat gemaak is ten opsigte van die 

inligting wat verskaf is oor wapens/embleme tydens die 

loodsstudie 

Sommige hospitale beskik oor 'n hospitaal-/wapenembleem, terwyl 

ander 'n hospitaalwapen/embleem sowel as wapens/embleme vir 

opleiding het. Dit het geblyk dat kolleges oor hul eie wapens 

beskik. 

3.7.6 Optrede 

Nadat die vraelyste terugontvang en bestudeer is, is die 

vraelyste sonder enige wysigings gefinaliseer omdat dit voldoen 

het aan die vereistes van duidelikheid, ondubbelsinnigheid, 

geldigheid, betroubaarheid en uitvoerbaarheid. 

3.7.7 Die inligting wat deur middel van die loodsstudie 

verkry is 

Die inligting wat verkry is, word in hoofstukke 4, 5, 6 en 7 in

gesluit. 

3.8 AANSOEK OM TOESTEMMING 

'n Brief waarin die doel van die navorsing verduidelik is, en 

toestemming gevra is om die hospitale/opleidingskole vir 

inligting oor wapens/embleme te nader is aan die betrokke 

owerhede gerig (kyk tabel 3.2). 'n Voorbeeld van die brief aan 

die Mediese Superintendente en van die vraelys is by die aansoek 
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ingesluit. 

Tabel 3.2. Aansoek vir toestemming; toestemming verkry van die 

owerhede van die provinsies en state. 

PROVIN_; . ·•.. . . 
•·•··••··.········••·····SIE/STAAT .. ·.•·•······ 

·GENADER. 

I<AAP 

NATAL 

ORANJE-VRYSTAAT 

TRANSVAAL 

BOPHUTHATSWANA 

CISKEI 

TRANSKEI 

VENDA 

GAZANKULU 

KANGWANE 

KWANDEBELE 

KWAZULU 

LEBOW A 

QWA-QWA 

TOTAAL: 14 

X 

X 

X 

X 

Nie 

X 

X 

Nie 

X 

X 

X 

X 

X 

Nie 

11 

VERWAG 'N KOPIE 

NAME VAN NET AGT 
HOSPITALE 

VERWAG 'N KOPIE 

VERWAG 'N KOPIE 

4 

3.9 DIE BEPERKINGS VAN DIE STUDIE 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

7 

Die privaat hospitale, wat waarskynlik oor wapens/embleme beskik, 

is nie ingesluit nie omdat die omvang van die studie dit nie 

toelaat nie. 
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3.10 ETIESE IMPLIKASIES VERBONDE AAN DIE NAVORSING 

Daar is geen etiese implikasie verbonde aan die inligting wat vir 

die studie benodig is nie. Alle wapens/embleme is veilig bewaar 

en net vir die doel van beskrywing daarvan gebruik. 

3.11 DIE METODE WAT GEVOLG IS OM WAPENS/EMBLEME TE BESKRYF 

Die heraldiese riglyne en die inhoud daarvan wat gevolg word om 

wapens te beskryf is in hoofstuk 2 bespreek. Omdat hierdie 

navorsing nie gerig is op 'n heraldiese beskrywing van wapens nie 

en die feit dat embleme deel uitmaak van die inhoudelike wat 

beskryf is, word die hoofde waarvolgens 'n wapen beskryf word 

aangepas om ook embleme te kan beskryf. Die inhoud van elke hoof 

is aangepas om by die doel van die studie te pas, naamlik om 

wapens/embleme volledig, duidelik en verstaanbaar te beskryf. In 

die beskrywing van wapens/embleme is aandag gegee aan die 

antwerp, die betekenis van kleure en van die figure soos deur die 

respondente verskaf. 

Die riglyne wat gebruik is om die wapens en embleme te beskryf 

word in tabel 3.1 aangedui. 

3.12 DIE ONTLEDING VAN WAPENS/EMBLEME 

In die laaste hoofstuk is die gegewens en resultate wat tydens 

die ontleding van die wapens en embleme verkry is, beskryf. 



82 

Tabel 3.3. Riglyne vir die beskrywing van wapens/embleme 

·.·········R.:t:GLnm >. 
.······•HOOFOPSKRIF .•.EN INHatJD< 

antwerp: 
Sluit in die vorm, skild, figure en die 
kleure 

Helmteken: 
Sluit in die figure en kleure 

Wrong en dekklede: 
Net die kleure daarvan is genoem 

Leuseband en wapenspreuk: 
Die kleur van die leuseband en die woor
de van die wapenspreuk gevolg deur die 
betekenis 

Simboliek: 
Die betekenis van die figure en kleure 

antwerp deur: 
Die naam van die persoon/persone 

In gebruik geneem: 
Die datum soos verskaf 

3. 1 3 SAMEVA'l'TING 

GEBRUIK VIR 

EMBLEEM 

X X 

X Nie van toe-
passing nie 

X Nie van toe-
passing nie 

X X 

X X 

X X 

X X 

Hierdie navorsing voldoen aan die vereistes wat vir kwantitatiewe 

navorsing gestel word orndat bestaande objekte bestudeer en 

beskryf is. Aandag is gegee aan die verspreiding van vraelyste 

wat die navorsingsinstrurnent vir hierdie studie is. Die riglyne 

waarvolgens wapens/ernblerne beskryf is, is in die literatuurstudie 

ge1dentifiseer en vir die studie deur die navorser aangepas. 
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DIE PROVINSIALE WAPEN VAN DIE 

KAAP DIE GOEIE HOOP 

FIGUUR 4.1 
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HOOFSTUK 4 

HOSPITAAL-/OPLEIDINGSKOOLWAPENS/EMBLEME VAN DIE 

PROVINSIE KAAP DIE GOEIE HOOP 

4.1 INLEIDING 

Die wapens/embleme van die hospitale/opleidingskole in die 

Provinsie van die Kaap die Goeie Hoop word in hierdie hoofstuk 

beskryf aan die hand van die inligting wat ui t die vraelyste 

verkry is. Daar is agt-en-veertig (48) hospitale wat in hierdie 

provinsie geselekteer is volgens die kriterium wat bepaal is. 

Die geskiedenis van die wapen van hierdie provinsie word kortliks 

beskryf, en oak die simboliek daarvan. 

4.2 DIE PROVINSIALE WAPEN VAN DIE KAAP DIE GOEIE HOOP 

4.2.1 Die geskiedenis van die wapen 

Reeds in 1827 is begin om 'n wapen vir die Kaapkolonie te 

antwerp. Die eerste antwerp en voorstel vir 'n wapen is deur 

meneer CA Fairbridge gedoen. Sy voorstel is aanvaar en die wapen 

is met geringe wysigings in gebruik geneem. In 1876 is die wapen 

deur die College of Arms in Engeland opgeteken. Op 30 Oktober 

1967 is hierdie wapen deur die Buro vir Heraldiek geregistreer 

{Brownell 1993: 46-47). 
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4.2.2 Die simboliek van die wapen 

Die leeufiguur op die wapen dui op na die lande van herkoms van 

die mense wat ten tye in die Kaap woonagtig was naamlik, 

Engeland, Skotland en Holland. Die leeufiguur het oak betrekking 

op Suid-Afrika omdat dit een van die land se bekende inheemse 

diere. 

Die drie ringe op die skildoppervlakte is ontleen van die wapen 

van Jan van Riebeeck. 

Die fleur-de-lis simboliseer die Franse Hugenote en die bydrae 

wat hulle tot die ontwikkeling van die land gemaak het. 

Die vrouefiguur op die wrong tussen die rots aan haar regterkant 

en die anker met 'n kabel aan haar linkerkant simboliseer Hoop. 

Die vrouefiguur word die Figuur van Hoop genoem. 

4.2.3 Die skildhouers 

Weerskante van die skild op 'n kompartement is aan die regterkant 

'n swartwildebees en links 'n gemsbok. 'n Rede vir die keuse van 

hierdie diere kon nie gevind word nie. 

4.2.4 Die plek van die provinsiale wapen op die wapen van die 

Republiek van Suid-Afrika (RSA) 

In die eerste kwartier op die skild van die wapen van die 

Republiek is die Figuur van Hoop geplaas. 
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4.2.5 Die leuseband en wapenspreuk 

Die wapenspreuk SPES BONA beteken "goeie hoop". 

4.2.6 Heraldiese beskrywing van die wapen 

Wapen: In rooi, 1 n klimmende leeu, getong 

en genael van blou, vergesel van drie ringe, 

alles gaud; op 1n skildhoof van silwer drie 

blou koeke, elke belaai met 1 n fleur-de-lis 

van gaud. 

Helmteken: Die figuur van die Hoop, gekleed 

in silwer met blou mantel, rustende met die 

regterarm op 1 n rots en met die linkerhand 

geplaas op 1 n swart anker met kabel van 

natuurlike kleur. 

Wrong en dekklede: Gaud en rooi. 

Skildhouers: Regs 1n swartwildebees en 

links 

kleur. 

'n gemsbok, albei van natuurlike 

Wapenspreuk: SPES BONA 

(Brownell 1993: 50). 



8 6 (a) 

4.3.1.1 4.3.2.1 

4.3.2.2 4.3.3.1 

4.3.4.1 4.3.5.1 

FIGUUR 4.2 WAPENS I EMBLEME : KAAP 
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4. 3 'N BESKRYWING VAN DIE 

HOSPITALE/OPLEIDINGSKOLE 

WAPENS /EMBLEME 

4. 3.1 Brewe1sk1oof-hospitaa1, Worcester 

VAN DIE 

Die hospitaal is gelee teen 'n berghang in die Brewelskloof en is 

in 1960 in gebruik geneem. 'n Swart-en-wit-afdruk van 'n wapen 

is ontvang met slegs 'n aanduiding van wat die kleure is, geen 

verdere besonderhede is ontvang nie. 

4.3.1.1 Embleem 

• Ontwerp 

Die volgende kan ge1dentifiseer word: 

'n Ovaalvorm met 'n gevlamde lamp wat op 'n oppervlakte waarvan 

die besonderhede nie baie duidelik is nie, geplaas is. 'n 

Ovaalband oms lui t die geheel en die volgende woorde verskyn 

daarin, HOSPITAAL • BREWELSKLOOF • HOSPITAL. Aan die onderkant 

'n leuseband met die wapenspreuk, MUTARE SPERNO, wat 

"standvastigheid" beteken. 

• Simbo1iek 

Figure 

Geen inligting is verskaf oor wat die lamp en ketting beteken 

nie. 



87 

Kleure 

Die kleure van die embleem is donkerrooi, swart en goud. Geen 

inligting oor die betekenis van die kleure is verstrek nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Dokter AJ Wilson (eerste mediese super

intendent). 

Mejuffrou BC Murray (eerste matrone van 

die hospitaal). 

Nie aangedui nie. 

4.3.2 Conradie-hospitaal, Pinelands 

Hierdie hospitaal is op 31 Maart 1938 geopen toe vierhonderd 

(400) pasiente van die Ou Somerset-hospitaal na die Conradie

tehuis oorgeplaas is. Die naam het verander na Conradie

hospi taal. Die hospi taal is vernoem na die destydse 

Administrateur van Kaapland, JH Conradie. Die hospitaal was die 

eerste in die land wat opleiding aangebied het vir die verpleging 

van pasiente met rugmurgbeserings. 

embleme vir 

Algemene Verpleegkunde 

• Ingeskrewe Verpleegkunde 

• Rugmurgbeseringverpleegkunde 

Die hospi taal beskik oor 

Dit wil voorkom, uit die afdrukke van embleme wat ontvang is, of 

die embleem wat vir Algemene en Ingeskrewe Verpleegkunde toegeken 

word, dieselfde is. 
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Algemeneverpleegkunde-embleem 

• antwerp 

Die antwerp is 'n wit heraldiese roos wat goud gepunt is. Op 'n 

goue agtergrond in die middel, is 'n skild met 'n rooi 

vierkantkruis waarop 'n wit gevlamde kers geplaas is. 

skildhoof op 'n groen band is drie goue dennebolle. 

In die 

Bokant die skildhoof is die woord, CONRADIE, in goud en aan die 

onderkant van die skild in die onderste twee roosblare die 

woorde, HOSPITAAL HOSPITAL. 

• Simboliek 

Figure 

Die roos simboliseer vroulike teerheid en sorg. Dit is ook die 

simbool van lewe. Die drie dennebolle dui op na Pinelands waar 

die hospitaal gelee is. Geen betekenis is verskaf vir die kruis 

en die gevlamde kers nie. 

Kleure 

Die kleure wat in die embleem voorkom, naamlik rooi, goud en 

groen het nie betekenis nie, maar die wit kleur dui op reinheid. 

antwerp deur: Mevrou NE Lankester. 

Ingebruikneming: Datum is nie aangedui nie. 
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Rugmurgbeserings/spinale beserings 

embleem 

• Ontwerp 

verpleegkunde-

Die antwerp is sirkelvormig en lyk soos 'n wiel met speke. Die 

kern van die wiel bestaan uit 'n skild. Op die goue agtergrond 

van die skild is 'n rooi kruis waarop 'n wit gevlamde kers 

geplaas is. 

dennebolle. 

In die skildhoof op 'n green band is drie goue 

Op 'n wit agtergrond aan die bokant van die skild is die woord, 

CONRADIE, in gaud en onderaan die skild die woorde, HOSPITAL -

HOSPITAAL. Die sirkel wat die speke van die wiel voorstel is in 

geel en gaud. In die buitenste sirkel op 'n wit agtergrond, is 

die woorde in goud, SPINAL CORD INJURIES RUGMURGBESERINGS. 

• Simboliek 

Figure 

Die wiel met speke het betrekking op die rolstoel van die 

pasiente en hulle strewe om vorentoe te beweeg en te verbeter. 

Die res van die figure se betekenis is dieselfde as die van die 

embleem soos wat vir die Algemene Verpleegkunde beskryf is. 

Kleure 

Die betekenis hiervan is nie verskaf nie. 
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Ingebruikneming: 
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Mevrou Lankester. 

1972 

4.3.3 Eben DOnges-hospitaal, Worcester 

Hierdie hospitaal was tot ongeveer 1968 bekend as die Worcester 

Hospitaal waarna dit na dr Eben Donges vernoem is. 'n Afdruk van 

'n wapen/embleem is ontvang. 

4.3.3.1 Wapen/embleem 

• Ontwerp 

'n Wynrooi ronde vorm, in die middel daarvan is 'n silwer 

druiwetros en wingerdblare. Onder die druiwetros is 'n silwer, 

gevlamde, anti eke lamp. In die rand van die on twerp is die 

woorde in silwer, HOSPITAAL • EBEN DONGES • HOSPITAL. 

• Simboliek 

Figure 

Die lamp dui op Florence Nightingale, kennis en toegewydheid, 

lewe en reinheid. Die druiwetros word gesien as die Christelike 

simbool van offergawe en is ook streekseie aan die Boland. Die 

wingerdblare dui op genesing. 

Kleure 

Die wynrooi kleur dui op die wynland. 

silwer is nie verskaf nie. 

Die betekenis van die 
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Ingebruikneming: 
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Geen inligting is verskaf nie. 

1 n Embleem van die hospi taal is die 

eerste keer in 1959 oorhandig. 

4.3.4 Fort England-hospitaal, Grahamstad 

Die hospitaal was vanaf 1887 tot 1964 bekend as die Fort England 

Mental Hospital. Gedurende 1964 verander die naam na Fort 

England Psychiatric Hospital. Hierdie hospi taal het 1 n wapen/ em

bleem wat by die Buro vir Heraldiek geregistreer is, maar wat nie 

'n volledige heraldiese wapen is nie. 

4.3.4.1 Wapen/embleem 

(Geen embleem of kleurafdruk is ontvang nie, slegs 'n swart-en

wit-afdruk met 'n beskrywing.) 

• Ontwerp 

'n Blou ronde vorm wat deur 'n silwer dwarsbalk in twee verdeel 

word. Op die dwarsbalk is 'n swart ketting geplaas waarvan die 

middelste skakel gebreek is. In die boonste dee! van die antwerp 

is 'n goue, antieke lamp, rooi gevlam. In die onderste deel is 

'n silwer muur en tussen twee pilare is 'n geslote deur en 'n 

goue venster. 
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• Simboliek 

Figure 

Die lamp dui op 'n dinamiese terapeutiese era, en die gebreekte 

skakel en ketting dui op die deurbraak wat gemaak is in die 

gebruik van dwangmiddels na 'n terapeutiese omgewing en 

geme~nskap. Die verlede van psigiatriese behandeling word deur 

die muur en geslote deur voorgestel, terwyl die venster en lig 

dui op lig wat vanuit die donkerte skyn. Dinamiese 

entoesiastiese en deurlopende versorging in psigiatriese 

verpleegkunde word deur die rooi vlam verbeeld. 

Kleure 

Vir die swart, gaud en silwer kleure is geen betekenis verskaf 

nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Voorstelle van die verpleegpersoneel is 

aan mevrou Bezuidenhout voorgele. Die 

persone wat betrokke was by die antwerp 

was mevrou Els en 'n kunstenaar (die 

naam van die persoon is nie genoem 

nie). Die formaat vir die wapen is aan 

die Buro vir Heraldiek voorgele. 

1976 

4.3.5 Frontier/Grens-hospitaal, Queenstown 

Hierdie hospitaal bestaan sedert 1879. In 1897 slaag die eerste 
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twee verpleegsters die eksamen van die Colonial Medical Council, 

nadat hulle opleiding by die hospitaal deurloop het. Die naam 

van die hospitaal is ontleen aan die geografiese ligging daarvan. 

Hierdie hospitaal het opleidingsembleme vir 

• Algemene Verpleegkunde (embleem is ontvang) 

• Verloskunde (embleem is ontvang) 

• Ingeskrewe Verpleegkunde (slegs 'n ingekleurde tekening is 

ontvang) 

4.3.5.1 Algemeneverpleegkunde-embleem 

• Ontwerp 

'n Ronde silwer vorm waarop die volgende geplaas is: 

'n goue, rooi gevlamde antieke lamp aan die bokant, 'n 

aalwynplant met drie rooi blomme, green blare en 'n bruin stam 

onder die lamp. Random die geheel is 'n blou rand met die woorde 

in silwer, FRONTIER HOSPITAL (bo) QUEENSTOWN (onder). 

• Sim.boliek 

Figure 

Die lamp het betrekking op sorg en dienslewering, terwyl die vlam 

op hoop dui. Die aalwynplant (Aloe Ferax) is eie aan die streek. 

Kleure 

Die kleure se betekenis word gegee, naamlik blou wat lojaliteit 

voorstel en green wat op waarheid dui. Vir die silwer en goue 

kleure is geen betekenis verskaf nie. 
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4.3.5.2 4.3.5.3 

4.3.6.1 4.3.7.1 

4.3.8.1 4.3.8.2 

FIGUUR 4.3 WAPENS I EMBLEME : KAAP 
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Ingebruikneming: 
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Mevrou Vera Voortman (kunstenares van 

Queens town) . 

1950 

4.3.5.2 Verloskunde-embleem 

• Ontwerp 

Die agtergrond en figure van die embleem is dieselfde as die op 

die Algemeneverpleegkunde-embleem. Die rand rondom is groen, wat 

op Verloskunde dui. In die rand is die woorde in silwer, 

FRONTIER HOSPITAL - GRENS HOSPITAAL. Onderaan is 'n groen band 

met die woord, QUEENSTOWN, in silwer. 

Ontwerp deur: Mevrou Vera Voortman. 

Ingebruikneming: 1976 

4.3.5.3 Ingeskreweverpleegkunde-embleem 

• Ontwerp 

'n Silwer vierkant waarop 'n goue, rooi gevlamde antieke lamp 

geplaas is. Onder die lamp is die woord, QUEENSTOWN, in swart. 

Die vierkantige rand is blou met silwer omsoom en die volgende 

woorde in silwer: FRONTIER (bo) HOSPITAL (regs in kant) HOSPITAAL 

(links in kant) GRENS (onder). 
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• Simbo1iek 

Figure 

Die lamp dui op sorg en dienslewering. 

Kleure 

Hoop word deur die blou kleur verbeeld. Geen betekenis is aan 

silwer en goue kleure gegee nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Mejuffrou L Maquhae. 

1975 

4.3.6 Frere-hospitaal, Oos-London 

Die oorspronklike Frere Hospitaal is in 1880 gebou en na Sir 

Bartle Frere, Goewerneur van die Kaap-Kolonie van 1877 tot 1881, 

vernoem. In 1933 open meneer JH Conradie die hospitaal op die 

huidige plek. Een van die mediese superintendente van hierdie 

hospitaal was dr John Tremble wat 'n belangrike rol gespeel het 

in die totstandkoming van 'n vereniging vir verpleegsters. 

Hierdie hospitaal het wapens/embleme vir 

• Algemene Verpleegkunde (embleem is ontvang) 

• Verloskunde 

Ingeskrewe Verpleegkunde 
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Algemeneverpleegkunde-embleem 

• antwerp 

'n Langwerpige, groen vorm wat aan die bo- en onderkant gepunt 

is. Die letters, F H in goud, vul die grootste deel van die 

oppervlakte. Aan die bokant van die letters is 'n leuseband met 

die wapenspreuk, NUNQUAM NON PARATUS, wat beteken "altyd gereed", 

letterlik "nooit onvoorbereid nie". Aan die onderkant van die 

letters is 'n goue, gevlamde, antieke lamp. 

Weerskante van die groen oppervlakte is smal goue bande waarop 

aan elke kant 'n goue punt geplaas is. 

• Simboliek 

Figure 

Die betekenis van die lamp en die letters is nie verskaf nie. 

Kleure 

Geen betekenis is vir die groen en die goud verskaf nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Evelyn May Walters. (Sy wen die prys 

met hierdie ontwerp in 'n wedstryd wat 

in 1938 deur die destydse matrone, 

mejuffrou EVM Freeman uitgeskryf is.) 

Na 1938 
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4.3.6.2 Verloskunde-embleem (voorbeeld nie ontvang nie) 

Di t wil voorkom ui t die min gegewens wat verskaf is of die 

Verloskunde-embleem lyk soos die van Algemene Verpleegkunde 

behalwe dat die agtergrondkleur in gaud en die letters in groen 

is. Die leuseband bly dieselfde. Die lamp word deur die woorde, 

MIDWIFERY/VERLOSKUNDE, vervang. 

Daar is geen inligting verskaf oor wie die embleem antwerp het en 

wanneer dit in gebruik geneem is nie. 

4.3.6.3 Ingeskreweverpleegkunde-embleem (voorbeeld nie ontvang 

nie, slegs die volgende beskrywing) 

• antwerp 

Langwerpig - die agtergrond is goudkleurig met groen letters en 

'n lamp daarop. Die lamp is tussen die letters geplaas en die 

leuseband diamantvormig aan die onderkant van die embleem. 

Daar is geen inligting verskaf oor wie dit antwerp het en wanneer 

dit in gebruik geneem is nie. 

4.3.7 Fort Beaufort Provinsiale Hospitaal, Fort Beaufort 

Hierdie hospi taal het reeds sedert 1918/1919 as 'n Cottage 

Hospital bestaan. Die naam verander na Fort Beaufort Provinsiale 

Hospitaal toe die Kaapse Provinsiale Administrasie (KPA) die 

hospitaal in die begin van 1959 oorgeneem het. Hierdie hospitaal 
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het net een embleem wat ontvang is. 

4.3. 7.1 Embleem 

• Ontwerp 

Rond, op 'n silwer agtergrond, 'n rooi vierkantkruis blou omsoom 

met 'n silwer gevlamde antieke lamp in die middel van die kruis. 

'n Blou rand omsluit die antwerp met die woorde in silwer soos 

volg: in die boonste helfte, FORT BEAUFORT PROVINCIAL HOSPITAL en 

in die onderste gedeelte die wapenspreuk, SOKHANYISA NGOZUKO, wat 

"we shall let it shine with glory" beteken. 

Simboliek 

Figure 

Die kruis dui op genade en liefde wat betoon word teenoor die wat 

ly. Die lamp dui op Florence Nightingale en simboliseer die 

ideale van die verpleegprofessie. Die sirkel wat die geheel 

omsluit beteken dat deurlopendheid van sorg verskaf word. 

Kleure 

Die rooi kleur het betrekking op die maroen kleur van epoulette, 

terwyl geen spesifieke betekenis aan die blou en silwer kleure 

gegee word nie. 

antwerp deur: Mejuffrou PB Nicol (matrone) en mevrou 

V Nabe (matrone) van nie-blanke 

afdeling). 
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1975 

4.3.8 Grey-hospital, King Williamstown 

Hierdie hospitaal is reeds in 1859 geopen en is na Sir George 

Grey vernoem wat na Suid-Afrika gekom het op versoek van dr 

Fitzgerald, om 'n hospitaal vir die mense van die land te begin. 

Die eerste superintendent, dr Fitzgerald, en mevrou Ellen Parsons 

begin met die opleiding van swart verpleegsters in 1869. Hierdie 

hospitaal is in Augustus 1972 tot 'n nasionale monument verklaar 

(SAVV 1974: Vol XLI, no. 3: 7, 8). 

Die hospitaal beskik oor 'n wapen/embleem vir 

• Algemene Verpleegkunde ('n embleem is ontvang) 

• Ingeskrewe Verpleegkunde ('n embleem is ontvang) 

4.3.8.1 Algemeneverpleegkunde-embleem 

• antwerp 

In 'n sirkel is 'n silwer miniatuurweergawe van die hospitaal 

geplaas. Bokant die figuur is geen agtergrond nie. In die blou 

rand is die woorde in silwer, GREY (bo) HOSPITAAL (regs) HOSPITAL 

(links). Aan die onderkant is 'n blou band met die woorde in 

silwer, KING WILLIAMSTOWN. 

• Simboliek 

Figuur 

Die hospitaal in die sirkel dui op die Grey-hospitaal. 
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Kleure 

Die blou kleur is die kleur van die hospitaal. Geen betekenis is 

aan die silwer gegee nie. 

antwerp deur: 

Ingebruiknerning: 

Eerwaarde R Doe en rnevrou TG McLure. 

Laasgenoernde het by die hospitaal 

opgelei. 

1941 

4.3.8.2 Ingeskreweverpleegkunde-embleem 

Die ernbleern is dieselfde as die van Algernene Verpleegkunde, die 

blou kleur van die rand is deur rooi vervang. 

antwerp deur: 

Ingebruiknerning: 

Mevrou TG McLure. 

1972 

4.3.9 Groote Schuur-hospitaal, Kaapstad 

Hierdie hospitaal is in 1938 arnptelik deur Sir Patrick Duncan, 

destydse goewerneur-generaal van die Unie van Suid-Afrika, 

geopen. Die naarn Groote Schuur hou verband met die graanskuur 

van die Hollandse aos-Indiese Kornpanjie wat op die eiendorn van 

Cecil John Rhodes gelee was. 

Hoogtepunte in die geskiedenis van hierdie hospitaal is onder 

rneer dat die eerste opehartoperasie in Afrika in Julie 1958 hier 

uitgevoer is. In aktober 1967 word die e~rste nieroorplanting en 

in Desernber 1967 die eerste hartoorplanting in die Groote Schuur-
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hospi taal ui tgevoer. Hierdie hospi taal bied basiese sowel as na

registrasie kursusse aan en het die volgende wapens/embleme: 

• Heraldiese wapen van Groote Schuur 

• Algemene Verpleegkunde 

• Ingeskrewe Verpleegkunde 

• Neurologies-neurochirurgiese Verpleegkunde 

• Trauma Verpleegkunde 

• Sertifikaat Nood Verpleegkunde 

• Diploma Oftalmologiese Verpleegkunde 

Diploma Intensiewe Verpleegkunde 

• Diploma Onkologiese Verpleegkunde 

• Diploma Psigiatriese Verpleegkunde 

• Diploma Operasiesaaltegniek 

• Diploma Kliniese Sorg, Administrasie en Onderrig 

(Foto's van die opleidingsembleme is ontvang). 

4.3.9.1 Heraldiese wapen 

'n Swart-en-wit afdruk en 'n kort beskrywing is ontvang. 

• Ontwerp 

Op 'n donkerrooi oppervlakte is drie goue vasgebinde, 

regopstaande gerwe graan geplaas. 

• Helmteken 

Dit bestaan uit 'n regopstaande goue anker met 'n donkerrooi 

omwende slang rondom die vertikale deel van die anker. 
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• Wrong en dekklede 

Goud en donkerrooi. 

• Leuseband met wapenspreuk 

SERVAMUS, wat "ons dien" beteken. 

• Simboliek 

Figure 

Geen betekenis is verskaf nie. 

Kleure 

Geen betekenis is verskaf nie. 

Ontwerp deur: Buro vir Heraldiek. 

Ingebruikneming: 1987 

4.3.9.2 Algemeneverpleegkunde-embleem 

• antwerp 

Die hele on twerp is n donkerrooi vierkantkruis. Op die 

dwarsbalk van die kruis is Tafelberg in blou met die wit 

hospitaalgebou daarop geplaas. Bokant die dwarsbalk van die 

kruis voor die paal is 'n geboe goue band met die woorde, GROOTE 

SCHUUR. Tussen die twee woorde is 'n protea. Onderkant die 

dwarsbalk van die kruis is 'n geboe goue band met die 

wapenspreuk, SERVAMUS, wat "we serve/ons dien" beteken. 

• Simboliek 

Figure 

Die hospitaal op die dwarsbalk stel Groote Schuur voor. Die berg 
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dui op Tafelberg en die donkerrooi kruis wat die hele embleem 

uitmaak is die internasionale simbool van gesondheidsorg. 

Kleure 

Die betekenis wat gegee is vir die kleure is dat die donkerrooi 

kleur die mediese akademiese kleur is en die blou kleur 

betrekking het op die Universiteit van Kaapstad, terwyl die gaud 

kleur hoofsaaklik vir estetiese doeleindes aangebring word. 

antwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Mejuffrou Hester Withey (voormalige 

student by Groote Schuur Hospitaal). 

Dit is nie aangedui nie. 

4.3.9.3 Ingeskreweverpleegkunde-embleem 

• antwerp 

'n Wit ovaalvorm wat in twee verdeel word deur 'n dwarslopende 

wit band wat oak die donkerrooi band aan weerskante onderbreek. 

Op die boonste gedeelte van die ovaalvorm is 'n weergawe van die 

hospitaal in goud en op die onderste gedeelte van die ovaalvorm 

twee rooi proteablomme, met green blare en gekruisde stingels. 

Die geheel word omsluit deur 'n donkerrooi band, in die boonste 

gedeelte is die woorde, ENROLLED NURSE, en in die onderste 

gedeelte, INGESKREWE VERPLEEGSTER, alles in goud. Op die 

dwarslopende wit band is die woorde, GROOTE SCHUUR. Tussen die 

proteablomme is die wapenspreuk, SERVAMUS, wat "ons dien" 

beteken. 
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• · Simboliek 

Figure 

Geen besonderhede is verskaf oor die betekenis van die hospitaal 

en die proteas nie. 

Kleure 

Geen besonderhede is oor die kleure donkerrooi, wit en goud 

verskaf nie. 

Ontwerp deur: 

Eerste keer toegeken: 

R Madat (leerlingverpleegster). 

1971 

Na-registrasie kursusse 

• Ontwerp 

Die ontwerp van die volgende kursusse is soos die ontwerp wat vir 

Algemene Verpleegkunde beskryf is. In die band wat die geheel 

omsluit word die kursusnaam aangedui in wit/silwer. 

Omdat die ontwerp van die volgende embleme dieselfde is, word die 

datum van ingebruikneming van die embleme na elke kursus 

aangedui. 

4.3.9.4 

4.3.9.5 

4.3.9.6 

4.3.9.7 

Neurologiese-neurochirurgiese Verpleegkunde: 1985 

Oftalmologiese Verpleegkunde: 1987 

Onkologiese Verpleegkunde: 

Trauma Verpleegkunde: 

1985 

1986 
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Nood Verpleegkunde: 1986 

Intensieweverpleegkunde-embleem 

• antwerp 

Dit is min of meer vierkantig en met goud omsoom. Op die 

donkerrooi agtergrond is 'n goue gevlamde lamp, 'n staf en twee 

slange. Aan die bokant is 'n donkerrooi balk met die letters, G 

S H in goud, wat deur middel van twee skakels aan die antwerp 

geheg word. 

• Simboliek 

Figure 

Die slang en staf dui op genesing, terwyl die lamp op verpleging 

dui. 

Kleure 

Geen besonderhede oor die kleure donkerrooi en goud is verskaf 

nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Meneer MC Cutcheon ( 'n ingenieur wat 

verantwoordelik was vir die elektriese 

installerings in die intensiewesorg

eenheid). 

1974 

4.3.9.10 Operasiesaaltegniek-embleem 

• antwerp 

'n Blou skildoppervlakte met 'n goue, rooi gevlamde antieke lamp, 
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in die boonste gedeelte van die skild. Onder die lamp is 'n rooi 

gebreekte pyl en onder die pyl is 'n graangerf in wit/silwer. 

Op die skildveld weerskante van die graangerf is die woorde, 

GROOTE SCHUUR, in silwer/wit. (Op die foto is dit nie duidelik 

of die kleur silwer of wit is nie.) 

• Simboliek 

Figure 

Die lamp is die Florence Nightingale lamp. Die gebreekte pyl het 

betrekking op die gebreekte ledemate wat in die operasiesaal 

herstel word. Die graangerf dui op Groote Schuur en is ook die 

simbool van die mediese personeel van die Groote Schuur-hospi

taal. 

Kleure 

Vir die kleure blou, rooi en wit/silwer is daar geen betekenis 

verskaf nie. 

antwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Dr Hymie Gordon. 

Ongeveer 1960. 

4.3.9. 11 Psigiatriese Verpleegkunde: embleme vir die diploma en 

gevorderde diploma 

• antwerp 

Dit is 'n halfronde vorm. Op 'n blou agtergrond is die simbool 

van die slang Ouroboros in silwer. Die woord, PSYCHIATRY, is 
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aan die bokant van die slangsimbool aangebring en aan die 

onderkant van die simbool die woorde 1 I CARE 1 in silwer. Bo-op 

die vorm is 'n berg in silwer. Op 'n blou band is die naam van 

die hospitaal GROOTE SCHUUR 1 in silwer. Vir die gevorderde 

kursus is 'n silwer balk onderaan geplaas met die woord, ADVANCED 

in blou. 

• Simboliek 

Figure 

Vir die slangsimbool Ouroboros is die volgende betekenis gegee 

naamlik: it symbolises unity and this has an important 

connotation in the unity of the mind and body, and in our 

approach to the treatment of the mentally ill. Secondly, it 

represents the idea of regeneration as it derives sustenance and 

life from his own self. Die berg op die embleem dui op Tafel

berg. 

Kleure 

Geen betekenis is vir die kleure blou en silwer verskaf nie. 

antwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Professor LS Gillis. 

1960 

4.3.9.12 Embleem vir Kliniese Sorg, Administrasie en Onderrig 

• antwerp 

Geen inligting is oor die embleem ontvang nie. Identifiseerbaar 
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is die volgende: 'n ronde antwerp waarop die volgende figure 

voorkom: aan die bokant van die antwerp is 'n berg, voor is 'n 

oop boek en aan die onderkant voor die oop boek, 'n antieke lamp. 

Random die geheel is 'n blou rand met die woorde, CLINICAL CARE 

ADMINISTRATION INSTRUCTION GSH. 

• Simboliek 

Figure 

Geen inligting is oor die berg, boek en lamp ontvang nie. 

Kleure 

Nie moontlik om presies te identifiseer nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Inligting is nie verskaf nie. 

Geen inligting is ontvang nie. 

4.3.10 Karl Bremer-hospitaal, Bellville 

Die hospitaal is in 1956 in gebruik geneem en is na die destydse 

Minister van Gesondheid, dr Karl Bremer, vernoem. Hierdie 

hospitaal beskik oor 'n heraldiese wapen en 'n wapen vir 

Ingeskrewe Verpleegkunde. Daar was ook 'n embleem vir Algemene 

Verpleegkunde en een vir Verloskunde. (Die navorser het wa

pens/embleme vir Algemene Verpleegkunde en vir Verloskunde by 

verpleegkundiges geleen wat hulle opleiding in die onderskeie 

studierigtings aan die hospitaal voltooi het, dit gefotografeer 

om in te sluit by die studie.) 
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4.3.10.1 Die heraldiese wapen 

• Ontwerp 

( 
1 n Swart-en-wi t-afdruk is ontvang met 1 n kort beskrywing. ) 

Identifiseerbaar is 1 n skild wat deur 1 n geboe lyn in twee 

verdeel is. In die silwer skildhoof is 1 n green antieke lamp, 

rooi gevlam. Die res van die skildoppervlakte is donkerrooi met 

drie silwer klokkies wat daarop geplaas is. 

• Helmteken 

'n Oop maartlelie met 1 n knop aan weerskante. 

• Wrong en dekklede 

Silwer en donkkerrooi. 

• Simboliek 

Figure 

Die lamp dui op verpleging, terwyl die drie klokkies betrekking 

het op die munisipale wapen van Bellville. Geen inligting is oor 

die lelie verskaf nie. 

Kleure 

Vir die kleure green, donkerrooi en silwer is geen betekenis 

verskaf nie. 
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Leuseband en wapenspreuk 

Dit word nie op die afdruk aangetoon nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Geen inligting is verskaf nie. 

Geen inligting is verskaf nie. 

4.3.10.2 Ingeskreweverpleegkunde-embleem 

• Ontwerp 

Die skild van die heraldiese wapen word gebruik met die figure en 

kleure soos reeds beskryf. Onderaan die skild is 'n donkerrooi 

leuseband met in silwer die wapenspreuk, UT PROSIMUS, wat "sodat 

ons mag dien" beteken. Die geheel word deur 'n ronde silwer band 

omsluit waarin die woorde in donkerrooi verskyn, INGESKREWE 

VERPLEEGKUNDE KARL BREMER. (Kleure is nie duidelik nie as 

gevolg van die reproduksie proses.) 

• Simboliek 

Figure 

Die betekenis van die figure is soos vir die heraldiese wapen. 

Kleure 

Vir die kleure groen, donkerrooi en silwer is geen betekenis 

verskaf nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Geen inligting is verskaf nie. 

1987 
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4.3.10.3 Verloskunde-embleem 

• Ontwerp 

'n Geboe lyn verdeel die skildoppervlakte in twee. In die 

boonste gedeelte is 'n silwer gevlamde, antieke lamp en onder op 

'n groen oppervlakte drie silwer klokkies. 

Die bui terand van die skild bo bevat aan elke kant 'n silwer 

protea, gestingel en geblaar en op die groen band tussen die 

proteablomme is die woorde in silwer, KARL BREMER. 

• Wapenspreuk 

Op 'n groen leuseband staan die wapenspreuk in silwer, UT 

PROSIMUS, wat "sodat ons mag dien" beteken. 

• Simboliek 

Figure 

Die lamp dui op verpleging, die protea het betrekking op die 

hospitaalperseel waar proteas vrylik voorkom en die drie klokkies 

het betrekking op die munisipale wapen van Bellville. 

Kleure 

Die groen kleur dui op Verloskunde. 

antwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Geen inligting is beskikbaar nie. 

Die datum is nie bekend nie. 
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4.3.10.4 Algemeneverpleegkunde-embleem (oue) 

Hierdie embleem lyk net soos die vir Verloskunde behalwe dat 'n 

donkerrooi kleur in plaas van die groen kleur op die skild 

gebruik is, omdat die donkerrooi kleur verband hou met die 

Universiteit van Stellenbosch. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Die verpleegpersoneel en dr D Brink 

( prinsipaal van die Hoerskool DF 

Malan}. 

Geen inligting is beskikbaar nie. 

4.3.11 Kimberley-hospitaal, Kimberley 

Die Diggers Central Hospital en die Carnavon Hospitaal smelt in 

1882 saam en word die Kimberley-hospitaal genoem. In 1887 word 

die hospitaalkapel vir Kimberley-hospitaal uit fondse wat Suster 

Henrietta Stockdale ingesamel het 1 opgerig. Die kapel word in 

1963 tot nasionale monument verklaar. Hierdie hospitaal het 'n 

opleidingsembleem vir 

• Algemene Verpleegkunde ('n embleem is ontvang} 

• Verloskunde ('n embleem is ontvang} 

(Die kleure is as gevolg van die reproduksie proses nie duidelik 

nie.} 
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4.3.11.1 Algemeneverpleegkunde-embleem 

• Ontwerp 

Op 'n blou ruitvormige oppervlakte is 'n rooi verkorte vierkant

kruis. Op die dwarsbalk van die kruis is 'n afbeelding van die 

·hospitaal in wit. Die geheel word deur 'n wit rand omsluit met 

die woorde, KIMBERLEY HOSPITAL KIMBERLEY HOSPITAAL, in goud. 

• Simboliek 

Figure 

Vir die kruis is geen betekenis verskaf nie. Die hospitaal op 

die kruis is Kimberley-hospi taal en die rui t- of diamantvorm 

simboliseer die diamantvelde. 

Kleure 

Blou is die Griekwa kleur, met ander woorde, 'n kleur wat eie is 

a an die streek. Vir die rooi, goud en wit kleure is geen 

betekenis verskaf nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Geen besonderhede is verskaf nie. 

Dit is in 1952 ontwerp en in gebruik 

geneem. 
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4.3.11.2 Verloskunde-embleem 

• Ontwerp 

Dit is ruitvormig. Op die groen oppervlakte is 'n rooi verkorte 

vierkantkruis. Op die dwarsbalk van die kruis is 'n afbeelding 

van die hospi taal in wit. Die geheel word deur 'n wit rand 

omsluit. Random die wit rand is nog 'n wit rand aangebring met 

die woorde in goud, MIDWIFERY TRAINING KRAAMOPLEIDING. 

• Simboliek 

Soos vir Algemene Verpleegkunde. Die groen kleur dui op Verlos

kunde. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Geen besonderhede is verskaf nie. 

Geen besonderhede is verskaf nie. 

4.3.12 Livingstone-hospitaal, Port Elizabeth 

Die hospitaal is vernoem na die sendeling, David Livingstone en 

word in 1955 in gebruik geneem. Saver uit die beskikbare 

inligting vasgestel kon word, beskik hierdie hospitaal oor 

embleme vir die volgende kursusse: 

• Algemene Verpleegkunde ('n wapen/embleem is ontvang) 

• 

• 

• 

Verloskunde 

Pediatriese Verpleegkunde 

Operasiesaaltegniek ] 

Geen embleme of 

afdrukke is ont

vang nie . 
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4.3.12.1 Algemeneverpleegkunde-embleem 

• antwerp 

'n Blou skild waarop 'n silwer driehoek geplaas is met 'n rooi 

ligtoring daarin. Aan die bokant van die skild is 'n rooi band 

met die woord, LIVINGSTONE, in silwer. Aan die onderkant van die 

·skild is 'n rooi band met die woorde, PORT ELIZABETH, in silwer. 

Simboliek 

Figure 

Die silwer driehoek dui op die gedenkteken in die vorm van klip

piramiede wat deur Sir Rufane Donkin, ter herinnering aan sy vrou 

Elizabeth, opgerig is.. Die driehoek op die embleem simboliseer 

'n sterk, gesonde en blywende inrigting, met 'n gesonde basis. 

Die vuurtoring staan op die Donkinreservaat en verskaf lig aan 

die skepe. Geen verdere betekenis is hiervoor gegee nie. 

Kleure 

Vir die blou, rooi en silwer kleure is geen betekenis verskaf 

nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Dr J Ware en meneer I Milford-Barberton 

('n Suid-Afrikaanse kunstenaar). 

1958 
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Baie min inligting is oar die embleme vir die volgende kursusse 

verskaf: 

• Verloskunde 

• Pediatriese Verpleegkunde 

Operasiesaaltegniek 

• ~ntensiewe Verpleegkunde 

• Ortopediese Verpleegkunde 

Uit die inligting wat ontvang is blyk dit dat die vorm van die 

embleme verander het na 'n ronde antwerp. Die silwer driehoek en 

vuurtoring as simbole op die antwerp is dieselfde. Die kleure 

van die sirkel random die antwerp van die verskillende wapens 

verskil. Die kursusnaam word in die sirkel aan die bokant 

aangedui en die naam van die hospi taal is in die onderkant 

aangebring. Die kleure van die sirkels is nie verskaf nie. 

4.3.13 Mowbray Kraamhospitaal, Mowbray, Kaapstad 

Die oorspronklike opleidingskool vir blanke verloskundestudente 

was die Skiereilandse Kraamhospi taal/Peninsula Maternity Hospital 

wat op 28 Januarie 1932 geopen is. Mowbray Kraamhospitaal was 

voorheen, 1933 tot 1948, 'n privaatinrigting bekend as die 

Mowbray Nursing Home. In 1948 word dit deur die Regering 

oorgeneem en die naam verander na Mowbray Kraamhospitaal. In 

1969 word Mowbray Kraamhospi taal die opleidingskool vir wit 

studente en die Skiereilandse Kraamhospitaal die opleidingskool 

vir anderskleurige studente. Die Mowbray Kraamhospitaalembleem 

se woorde verander soos volg: SKIEREILANDSE KRAAMDIENSTE 
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MOWBRAY MATERNITY HOSPITAL. Die Skiereilandse embleem het 

onveranderd gebly. Hierdie hospitaal het 'n embleem vir die 

• Basieseverloskunde-kursus 

• Kursus in Gevorderde Verloskunde en Neonatale Verpleegkunde 

4.3. 13.1 Basieseverloskunde-embleem 

'n Swart-en-wit tekening is ontvang. 

navorser geleen en gefotografeer. 

• Ontwerp 

'n Embleem is deur die 

'n Silwer ovaalvorm waarop 'n fetus-in-utero in 'n stuitposisie 

geplaas is. Onderaan die figuur is die leuseband met die 

wapenspreuk, SERVO wat "ek dien, I serve" beteken. Rondom die 

geheel 'n green rand met die woorde in silwer, SKIEREILANDSE 

KRAAMDIENSTE • MOWBRAY MATERNITY HOSPITAL. 

• Simboliek 

Figure 

Fetus-in-utero, hieroor is geen inligting verskaf nie. 

Kleure 

Geen melding is gemaak van die betekenis van die green en silwer 

kleure nie. 

antwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Mejuffrou N Forster ('n geregistreerde 

verpleegkundige). 

1957 
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4.3.13.2 Gevorderdeverloskunde- en Neonataleverpleegkunde

embleem (geen embleem is ontvang nie) 

Die embleem van die basiese kursus word volgens die inligting wat 

verskaf is, hiervoor gebruik. 1 n Rooi band om die onderste 

helfte van die embleem is aangebring met die woorde, ADVANCED 

COURSE GEVORDERDE KURSUS, in silwer. 

antwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Geen inligting is verskaf nie. 

Geen inligting is verskaf nie. 

4.3.14 Oudtshoorn-hospitaal, Oudtshoorn 

Die hospi taal bestaan sedert 1899 en was bekend as die Royal 

South Western Hospitaal. Die naam verander in 1964 na 

Oudtshoorn-hospitaal. Hierdie hospitaal het net een embleem en 

1 n embleem is ontvang. 

4.3.14. 1 Embleem 

• antwerp 

1 n Blou skild waarop 'n silwer gevlamde antieke lamp geplaas is. 

Aan elke kant van die geheel is 1 n wit volstruisveer. Aan die 

bokant van die skild is 'n donkerrooi band met die woorde, 

HOSPITAAL HOSPITAL, in goud. Onderaan is 1 n donkerrooi band met 

die woord, OUDTSHOORN, in goud. 
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• Sim.boliek 

Figure 

Die brandende lamp stel diens voor. Die vere is 'n streekseie 

simbool wat op Oudtshoorn betrekking het. 

Kleure 

Die blou kleur word met die kleur van die Suid-Afrikaanse 

Verpleegstersvereniging (SAVV) vereenselwig, terwyl die donker

rooi gekies is om die kleur van die epoulette aan te dui. Vir 

die goud en silwer kleure word geen betekenis verskaf nie. 

Ontwerp deur: Dr JA Louw. 

Na 1964. Ingebruikneming: 

4.3.15 Princess Alice Ortopediese Hospitaal, 

Kaapstad 

Retreat, 

Die hospitaal is vernoem na Haar Koninklike Hoogheid, Prinses 

Alice, Gravin van Athlone en is in 1933 in gebruik geneem. Dit 

was toe bekend as die Princess Alice Home of Recovery for 

children. In 1960 verander die naam na Princess Alice Or

topediese Hospitaal. Hierdie hospitaal het net een wapen/em

bleem. Vir die studie is aan die navorser 'n embleem verskaf. 
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4.3.15.1 Wapen/embleem 

• Ontwerp 

'n Goue ovaal vorm waarop 'n skild geplaas is. In die geel 

skildhoof is 'n Kaapse mossie in natuurlike kleur. Die res van 

die skildoppervlakte is blou en in die middel daarvan is 'n staf 

met twee omwende slange, alles in gaud. Aan elke kant van die 

figuur is 'n proteablom in natuurlike kleur met groen blare en 'n 

stingel. Random die geheel is 'n wit rand met die woorde in 

goud, ORTHOPAEDIC HOSPITAL • ORTOPEDIESE HOSPITAAL • PRINCESS 

ALICE. 

• Simboliek 

Figure 

Die mossie met gebreekte vlerk dui,op die behandeling van die 

ortopediese pasiente. Die staf en slange is die erkende mediese 

simbool en die protea is gebruik omdat dit een van die nasionale 

embleme van die RSA is. 

Kleure 

Vir die kleure geel, blou en goud is geen spesifieke betekenis 

gegee nie. 

Ontwerp deur: Die hospi taalraad in samewerking met 

die mediese superintendent en die ma

trone. 
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Ingebruikneming: In 1972 en in 1976 toegeken. 

4.3.16 Provinsiale Hospitaal, Port Elizabeth 

Hierdie hospitaal is reeds in 1858 in gebruik geneem. Dit beskik 

oor 'n hospitaalwapen/-embleem asook wapens/embleme vir die 

basiese en na-registrasie kursusse wat daar aangebied word. Geen 

besonderhede is oor die kleur en die ingebruikneming van die 

embleme vir die kursusse ontvang nie, gevolglik word net die hos

pitaalembleem bespreek wat vir die studie verskaf is. 

4.3.16.1 Hospitaalembleem 

• Ontwerp 

'n Skildvorm met 'n rooi oppervlakte waarop 'n skuins silwer 

dwarsbalk wat van links na regs verloop geplaas is. Dit verdeel 

die oppervlakte in twee dele. In die boonste regtergedeelte is 

'n silwer gevlamde lamp/lantern en in die onderste linkergedeelte 

die silwer letters, P. H. Op die silwer dwarsbalk is die 

wapenspreuk, LIBENTER MINISTRO, wat "ek dien vrylik/freely I 

minister" beteken. Rondom die geheel is 'n blou rand met die 

woorde in silwer, PROVINCIAL HOSPITAL • PORT ELIZABETH. 

• Simboliek 

Figure 

Oor die lantern is geen inligting beskikbaar nie. 
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Kleure 

Geen inligting is oor die kleure rooi, blou en silwer beskikbaar 

nie. 

antwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Geen inligting is verskaf nie. 

Waarskynlik gedurende die vroee twinti

gerjare. 

4.3.17 Provinsiale Hospitaal, Paarl 

Die hospitaal het reeds in 1921 op klein skaal begin en in 1954 

is die nuwe gebou in gebruik geneem. Hierdie hospitaal het net 

een wapen/embleem wat vir die studie verskaf is. 

4.3. 17.1 Embleem 

• antwerp 

'n Rooi skild met 'n silwer, gevlamde, antieke lamp in die middel 

daarvan. Bokant die lamp op die skildveld is twee silwer bande 

met die woorde, PAARL op die boonste een en HOSPITAAL daaronder. 

Onder die lamp word die silwer band herhaal met die woorde, PAARL 

HOSPITAL. Die woorde is alles in rooi. In die skildvoet is 'n 

silwer proteablom met blare. Random die skild is takke van die 

silwerboom (leucodendron argenteum) wat bo-aan die skild by 'n 

proteablom aansluit. 
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• Simboliek 

Figure 

Die lamp dui op lig en die silwer blare op lewe. Die protea is 

streekseie aan Paarlberg waar dit voorkom. 

Kleure 

Geen betekenis is vir die kleure rooi en silwer verskaf nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Meneer DS Hendrikz ( 'n kunsdosent by 

die Onderwyskollege, Paarl). 

14 November 1956. 

4.3.18 Provinsiale Hospitaal, Uitenhage 

Hierdie hospitaal bestaan sedert 1956 en was tot 1962 bekend as 

die Queen Mary-hospitaal, waarna die naam verander het na die 

huidige. Die hospitaal was vernoem na Queen Mary, grootmoeder 

van Koningin Elizabeth en vir die benoeming is toestemming van 

Koning George V verkry. Hierdie hospi taal beskik oor twee 

wapens/ embleme waarvan 'n voorbeeld van elk vir die studie 

verskaf is, naamlik vir 

• Algemene Verpleegkunde 

• Verloskunde 
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4.3.18.1 Algemeneverpleegkunde-embleem 

• Ontwerp 

Op 1 n donkerrooi ovaal vormige rand is 1 n silwer agtpuntige 

Sarcelly-kruis geplaas. Op die middelpunt van die kruis is 'n 

donkerrooi ovaalvorm waarop die volgende voorkom: 'n goue, 

gevlamde antieke lamp en onder die lamp die woord, UITENHAGE, in 

goud. In die vier dele van die buiterand is die volgende woorde 

in goud, regs en links, PROVINICAL HOSPITAL, en regs en links 

onder, PROVINSIALE HOSPITAAL. Voor 1962 was die woorde in die 

sirkel QUEEN MARY HOSPITAL. 

• Simboliek 

Figure 

Die Sarcelly-kruis dui op die godsdienstige inslag van verpleging 

en die lamp op verpleging self. 

Kleure 

Aan die kleure silwer en goud word geen betekenis gegee nie. Die 

donkerrooi kleur dui op Algemene Verpleegkunde. 

antwerp deur: Die naam van die ontwerper word nie in 

die korrespondensie en dokumentasie oor 

die wapen/embleem genoem nie. Dit wil 

voorkom of die embleem geskoei is op 

die stadswapen·van Uitenhage. 
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Datum is nie verskaf nie. Die huidige 

embleem bestaan sedert 1962 toe die 

bewoording verander is. 

4.3.18.2 Verloskunde-embleem 

• Ontwerp 

'n Wit ovaal vorm waarop 'n silwer agtpuntige Sarcelly-kruis 

geplaas is. In die middel van die kruis is 'n donkerrooi, silwer 

gevlamde antieke lamp. In die buitenste donkerrooi rand is die 

woorde in silwer, PHU VERLOSKUNDE MIDWIFERY. 

• Simboliek 

Die betekenis van die figure en kleure is volgens die inligting 

verkry soos vir die Algemeneverpleegkunde-embleem. 

antwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Dr G Middleton en mevrou EC Bester 

September 1987 

4.3.19 Rooikruis Oor1ogsgedenk-hospitaa1 vir 

Rondebosch (ROHVK) 

kinders, 

Red Cross War Memorial Children's Hospital (RCWMCH) 

Hierdie hospitaal is in 1956 in gebruik geneem. Die naam hou 

verband met diegene uit alle rassegroepe wat deur deelname, 

opoffering, diens en lyding 'n bydrae gelewer het tot die 

geallieerde oorwinning in die Tweede Wereldoorlog. Die oor-
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logsgedenk-hospitaal se totstandkoming het geskied op 'n voorstel 

van die Rooikruis-vereniging. Die wapens/embleme waaroor die 

hospitaal beskik is die volgende: 

• 'n Heraldiese wapen {was ten tye van ondersoek nog nie gere

gistreer nie) {slegs 'n tekening is ontvang) 

• Pediatrieseverpleegkunde-embleem {'n beskrywing is ontvang) 

• Gevorderdepediatrieseverpleegkunde-embleem ('n embleem is 

ontvang) 

• Ingeskreweverpleegkunde-embleem ('n afdruk is ontvang) 

4.3.19.1 Heraldiese wapen 

• Ontwerp 

'n Wit skildoppervlakte waarop 'n swart Y-vormige kruis, twee 

rooi sirkels en 'n rooi verkorte vierkantkruis, geplaas is. 

• Helmteken 

Die kind, Herkules, in sittende posisie en in natuurlike kleur, 

met 'n goue slang in elke hand. 

• Wrong en dekklede 

Blou en rooi. 

• Simboliek 

Figure 

Die Y-vormige kruis dui op die uitleg van die hospitaal en die 
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rooi vierkantkruis is die internasionale rooikruis se simbool. 

Die twee sirkels is uit Van Riebeeck se wapen geneem. Aan 

Herkules en die twee slange word geen spesifieke betekenis gegee 

nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Meneer I Mitford-Barberton. 

Geen datum is verskaf nie. 

4.3.19.2 Pediatrieseverpleegkunde-embleem 

• Ontwerp 

Rond, op 'n ligblou agtergrond is 'n donkerblou berg. Voor die 

berg is 'n Peter Pan-figuur met sy fluit. Die geheel word deur 

'n donkerblou sirkel omsluit met die volgende letters in goud, 

R.C.W.M.C.H. (bo) en R.O.H.V.K. (onder). 

4.3. 19.3 Gevorderdepediatrieseverpleegkunde-embleem 

• Ontwerp 

Die embleem is dieselfde soos vir die Pediatriekursus. 'n Rooi 

sirkel, goud omsoom is bygevoeg met die woorde in goud, ADVANCED 

PAEDIATRICS. 

• Simboliek (vir albei embleme) 

Figure 

Die berg dui op Tafelberg. Die Peter Pan-figuur dui op ewige 
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jeug en na die kind wat nie wou groat word nie. 

Kleure 

Geen betekenis is vir die kleure blou en rooi verskaf nie. 

Ontwerp deur: Mejuffrou I Wallis. 

Geregistreer by die Buro vir Heraldiek: 2 Oktober 1970. 

Ingebruikneming: Pediatrie-embleem 

Gevorderdepediatrie-embleem 

4.3.19.4 Ingeskreweverpleegkunde-embleem 

'n Afdruk is ontvang, geen inligting is verskaf nie. 

4.3.20 St Monica-kraamhospitaal, Kaapstad 

1970 

1981 

Hierdie hospitaal was bekend as die St Monica-tehuis en het in 

1 917 tot stand gekom. Di t was die eerste opleidirigskool in 

verloskunde vir kleurlingvroedvroue en vanaf 1926 word swartver

pleegsters oak hier opgelei. Die hospitaal is vernoem na St 

Monica who devoted her life to working amongst the poor, 

saddened over the reckless life of her son Augustine . . . Die 

hospitaal beskik oar een embleem. 'n Voorbeeld is ontvang. 

4.3.20.1 Embleem 

• Ontwerp 

Die embleem is rand met 'n ligblou oppervlakte waarop die 

volgende geplaas is: 'n vrouefiguur wat 'n baba vashou, in 

n.atuurlike kleur, en in wit geklee. Die figure is met gaud 

omsoom. Random die geheel is 'n donkerblou rand met die woorde 
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in silwer, ST MONICA'S HOME CAPE TOWN. Die leuse van die 

hospitaal is "we serve". Dit verskyn nie op die embleem nie. 

• Simboliek 

Figure 

Die vrouefiguur met die baba dui op die Verloskunde. 

Kleure 

Die donker- en ligblou kleure, sowel as die wit kleur dui op die 

kleure van die uniform van St Thomas-hospitaal in Engeland. 

antwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Mevrou Ruth Carpenter (hospitaal se 

sekretaresse). 

3 November 1955. 

4.3.21 Setlaars-hospitaal, Grahamstad 

Hierdie hospitaal was oorspronklik die Albany-hospitaal en is 

sedert 1922, toe die naam verander het, bekend as die Setlaars

hospitaal. Dit beskik net oor een embleem wat vir die studie 

ontvang is. 

4.3.21.1 Embleem 

• antwerp 

'n Silwer skildvorm met 'n afdruk van Grahamstad se stadswapen 

daarop, ook in silwer. Rondom die geheel 'n swart rand met in 
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silwer die woorde, GRAHAMSTOWN (bo) en SETTLERS HOSPITAL (aan die 

kante). 

Simboliek 

Figuur 

Oor die afdruk van die stadswapen op die embleem is geen 

inligting verskaf nie. 

Kleure 

Geen inligting is oor die kleure silwer en swart verskaf nie. 

antwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Geen inligting is verskaf nie. 

Geen inligting is verskaf nie. 

4.3.22 Somerset-hospitaal, Groenpunt, Kaapstad 

Die hospitaal is in 1862 in gebruik geneem en het sy 125ste 

bestaansjaar in 1987 gevier. Dit is een van die oudste hospitale 

in die Kaap en in 1969 is dit tot nasionale gedenkwaardigheid 

verklaar. Die hospitaal is na Lord Charles Somerset vernoem. 

Dit wil voorkom of die oorspronklike embleem van Somerset

hospitaal soos volg gelyk het: 'n vierkantkruis waarop die 

afbeelding van die hospitaal geplaas was met Tafelberg in die 

agtergrond. 'n Halwe sirkel is aan die bo- en onderkant voor die 

vertikale balk van die kruis geplaas In die boonste deel is die 

woorde, SOMERSET-HOSPITAAL en in die onderste deel die woord, 

SERVAMUS. Die ontwerp en wapenspreuk· is deur Groote Schuur

hospitaal oorgeneem en 'n afbeelding van Groote Schuur is op die 
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dwarsbalk geplaas. (Datum hieroor kon nie opgespoor word nie ·en 

ook nie die rede nie.) 

'n Totaal nuwe wapen/embleem is vir die Somerset-hospitaal 

antwerp. Die Somerset-hospitaal beskik cor 

• 'n Heraldiese wapen ('n afdruk is ontvang) 

• Algemeneverpleegkunde-embleem ('n embleem is ontvang) 

• Verloskunde-embleem ('n embleem is ontvang) 

• Operasiesaaltegniekembleem (slegs 'n beskrywing is ontvang) 

4.3.22.1 Heraldiese wapen 

• Ontwerp 

Di t bestaan ui t 'n skild waarvan die skildoppervlakte in 'n 

regter- en linkerhelfte verdeel is. In die rooi regterhelfte is 

drie goue sirkels geplaas. Die linkerhelfte is dwars gestreep 

met drie blou en drie silwer strepe. 

• Helmteken 

Dit bestaan uit 'n ronde wit vorm wat met goud omsoom is waarteen 

'n goue staf en 'n omwende slang geplaas is. 

• Wrong en dekklede 

Silwer en blou. 
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• Wapenspreuk 

'n Wit leuseband kom voor met die wapenspreuk in silwer, 

SERVITUTE CLARIOR, wat "distinctive service" beteken. 

• Simboliek 

Figure 

Oar die drie sirkels en die blou en silwer strepe is geen 

inligting verskaf nie. Die slang en staf se betekenis is oak nie 

verskaf nie. 

Kleure 

Geen inligting is oar die kleure blou, silwer, rooi en gaud gegee 

nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Dit is nie bekend wie die ontwerper was 

nie. 

Inligting is nie verskaf nie. 

4.3.22.2 Verloskunde-wapen/embleem 

• Ontwerp 

Die heraldiese wapen van Somerset-hospi taal is gebruik. Die 

geheel van die wapen word deur 'n groen band omsluit waarin die 

woorde in silwer verskyn, SOMERSET bo, en HOSPITAL • HOSPITAAL 
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langs die kante. 

• Simboliek 

Geen inligting is oor die wapen/embleem verskaf nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Mejuffrou Whitehead en dr Rosenberg. 

1960 

4.3.22.3 Algemeneverpleegkunde-wapen/embleem 

• antwerp 

Die heraldiese wapen van Somerset-hospi taal is gebruik. Die 

geheel van die wapen word deur 'n wit band omsluit waarin die 

woorde in silwer verskyn, SOMERSET bo, en HOSPITAL • HOSPITAAL 

langs die kante. 

• Simboliek 

Geen inligting is verskaf nie. 

antwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Mejuffrou Whitehead en dr Rosenberg. 

1960 

4.3.22.4 Operasiesaaltegniekembleem 

'n voorbeeld van die embleem is nie ontvang nie. 
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• Ontwerp 

Die volgende is uit die beskrywing afgelei: 

Dit is ovaalvormig en op 'n donkerrooi oppervlakte is die 

volgende goue figure geplaas: 'n berg, 'n lamp en onder die lamp 

'n sker en chirurgiese mes. Aan die onderkant word goue 

louriertakke aangetref. 

Simboliek 

Figure 

Die berg dui op Tafelberg, Kaapstad waarmee die hospitaal 

verbintenis het. Die lamp dui op verpleging en op die kennis wat 

nodig is om die werk te verrig. Chirurgie word deur die sker en 

mes verbeeld en die goue louriertakke dui op die uitstekendheid 

waarmee die taak verrig word. 

Kleure 

Die donkerrooi kleur dui op die geneeskunde, terwyl daar geen 

betekenis vir die goue kleur verskaf is nie. 

Ontwerp deur: Nie vermeld nie. 

Ingebruikneming: 1965 

4.3.23 Swartland-hospitaal, Malmesbury 

Hierdie hospitaal bestaan sedert 1914. Die hoeksteen vir die 

blanke hospitaal is in 1942 gele. Die naam van die hospitaal is 

eie aan die gebied van die Kaap, naamlik die Swartland. Daar is 
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net een wapen/embleem. 'n Wapen/embleem is ontvang. 

4.3.23.1 Embleem 

• antwerp 

'n Skild met die skildoppervlakte in drie kleure, naamlik 'n 

green dwarsverlopende deel in die skildhoof waarop 'n antieke, 

goue, gevlamde lamp geplaas is. Die skildveld onder die green 

deel bestaan uit 'n regter swart oppervlakte waarop 1 n silwer 

koringaar en die letters, SH op mekaar en M daaronder, geplaas 

is. Op die linker geel deel is 1 n hand wat water op figure 

uitgooi. (Die figure is nie beskryf nie.) 

• Wapenspreuk 

Op 1 n silwer leuseband is die wapenspreuk in swart, SEMPER 

PARATAE AD SERVIENDUM, wat "altyd gewillig om te dien" beteken. 

• Simboliek 

Figure 

Vir die lamp is geen betekenis verskaf nie. Die koringaar is 1 n 

streekseie simbool. Die hand is 1 n helpende hand. Vir die water 

en figure is geen betekenis verskaf nie. 

Kleure 

Die betekenis van die green, swart en geel kleure kon volgens die 

respondent nie opgespoor word nie. 
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Ontwerp deur: TO Honiball. 

Ingebruikneming: Geen datum is verskaf nie. 

4.3.24 Tower-hospitaal, Fort Beaufort 

Hierdie hospitaal bestaan reeds sedert 1894. Die naam Tower is 

afgelei van die Martello-toring wat voorheen op die hospitaal

grond gestaan het. (Geen wapen/embleem of 'n gekleurde afskrif 

is ontvang oor die wapen/embleem van die hospitaal nie. 'n Kart 

beskrywing van die figure en die kleure is egter deur die 

respondent verskaf.) 

4.3.24.1 Embleem 

• Ontwerp 

'n Skildvorm met 'n goue oppervlakte waarop die volgende figure 

geplaas is: sentraal op die skild is 'n grys taring met 'n swart 

deur waarvandaan uitgespreide blou vlerke na die kante strek. 

Bo-op die taring is 'n blou antieke, rooi gevlamde lamp. 'n Goue 

Tau-kruis of hengselkruis is voor die taring geplaas. 

• Wapenspreuk 

Op 'n leuseband is die wapenspreuk, NOSCE TE IPSUM, wat "know 

thyself" beteken. (Kleur van band en van woorde is nie aangedui 

nie.) 
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• Simboliek 

Figure 

Die toring het betrekking op die dorp, Fort Beaufort. Die lamp 

dui op verpleging en is die verpleegsterslamp. Die toekoms van 

die pasiente word deur die vlerke verbeeld. Die Tau- of 

hengselkruis dui op 'n anker ( hierdie verband is nie baie 

duidelik nie). 

Kleure 

Geen betekenis is vir die kleure goud, blou, grys en swart 

verskaf nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Meneer I Mitfort-Barberton en dr C 

Pama. 

Besonderhede is nie verskaf nie. 

4.2.25 Tygerberg-hospitaal, Parowvallei, Kaapstad 

Hierdie hospitaal was bekend as die Tiervlei-hospitaal terwyl dit 

in aanbou was en is in 1972 in gebruik geneem as die Tygerberg

hospitaal. Die wapens/embleme waaroor die hospitaal beskik, is 

die volgende: 

'n Hospitaalwapen - volledige heraldiese wapen 

Algemene Verpleegkunde 

Verloskunde 

• Intensiewe Verpleegkunde 

• Operasiesaalverpleegkunde 

• Ortopediese Verpleegkunde 
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• Oftalmiese Verpleegkunde 

• Pediatriese Verpleegkunde 

• Gemeenskapsverpleegkunde 

• Onkologiese Verpleegkunde 

Al die wapens/embleme is aan die navorser geskenk. 

4.3.25.1 Heraldiese wapen 

• antwerp 

Op 'n rooi skildoppervlakte en 'n groen skildvoet is 'n staande 

goue tier geplaas wat 'n goue staf en slang met sy · voorpote 

ondersteun. In die silwer skildhoof is 'n blou, gevlamde, 

antieke lamp. 

• Helmteken 

Uitstralende, goue, opkomende son. 

• Wrong en dekklede 

Goud en rooi. 

• Wapenspreuk 

Op 'n blou leuseband met 'n goue agtergrond is die wapenspreuk, 

MEDENDI CAUSA, wat "ons streef om te genees" beteken. 
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• Simboliek 

Figure 

Die regopstaande tier op die groen berg dui op Tygerberg. 

Genesing word deur die slang en staf verbeeld, terwyl die antieke 

gevlamde lamp op verpleging dui, en het ook die betekenis van 

kennis. Hoop en genesing word deur die opkomende son aangedui. 

Kleure 

Rooi beteken in hierdie wapen/embleem die genesende kunste, 

terwyl silwer op kennis dui. Die groen kleur dui op lewe en 

geluk en goud op lewenskragtigheid. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Mejuffrou EA Sheila Fort. 

November 1975. 

Die volgende kategoriee verpleegpersoneel is op 'n hospitaalwapen 

geregtig: 

• ingeskrewe verpleegkundiges 

• verpleegassistente 

4.3.25.2 Algemeneverpleegkunde-embleem 

• Ontwerp 

Op 'n wit ovaalvorm, goud omsoom, die volledige skild van die 

hospitaalwapen. Op die borand van die skild is 'n wrong in goud 

en rooi waarop 'n goue opkomende son geplaas is. 
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ap 'n rooi leuseband is die wapenspreuk in goud, MEDENDI CAUSA, 

wat 110ns streef om te genees" beteken. 

• Simboliek 

Dit is soos vir die hospitaalwapen. (Sien vorige beskrywing.) 

antwerp deur: 

Ingebruikneming: 

1 n Groep matrones onder leiding van 

mejuffrou M Hartman, wat die oorspronk

like antwerp van mejuffrou EA Sheila 

Fort gebruik het. 

November 1975. 

4.3.25.3 Verloskunde-embleem 

antwerp 

'n Wit ovaalvorm waarop 'n skild geplaas is. Die skildop

pervlakte is in twee verdeel, op die groen gedeelte is twee goue 

bye in vlug en in die goue skildhoof is 'n groen, rooi gevlamde 

antieke lamp. Bo-op die skildrand is 1 n wrong in gaud en rooi 

waarop 'n goue opkomende son geplaas is. Die geheel word omsluit 

deur 1 n groen rand met goud omsoom en die woorde in goud, 

TYGERBERG VERLaSKUNDE MIDWIFERY. 
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• Simboliek 

Figure 

Harde werk ( arbeidsaamheid) word deur die twee bye verbeeld. Die 

lamp dui op kennis en verpleging. Hoop en genesing word deur die 

opkomende son aangedui. 

Kleure 

Verloskunde word met die green kleur vereenselwig. 

kleur dui op lewenskragtigheid. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Mejuffrou L Vinson. 

Junie 1976. 

4.3.25.4 Intensieweverpleegkunde-embleem 

• Ontwerp 

Die goue 

n Wit ovaal vorm waarop 'n ski ld geplaas is. Die skildop-

pervlakte is verdeel in 'n silwer skildhoof met 'n blou antieke, 

rooi gevlamde lamp daarop geplaas, en 'n blou oppervlakte met 'n 

green skildvoet waarop 'n kraanvoel in natuurlike kleur wat met 

goud omsoom is, staan. Die kraanvoel staan op een been en hou 

met die ander poet 'n klip vas. Bo-op die skildrand, is 'n wrong 

in goud en rooi waarop 'n goue opkomende son is. Die geheel word 

omsluit deur 'n blou rand met goud omsoom en die woorde in goud, 

TYGERBERG INTENSIEWE SORG INTENSIVE CARE. 
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• Simboliek 

Figure 

Die lamp dui op kennis en verpleging. In die literatuur word die 

kraanvoel altyd uitgebeeld as The crane in her vigilance. Die 

beeld dra oor dat as die kraanvoel aan die slaap sou raak en die 

klip uit haar poot val, sy wakker sal word. 

word deur die opkomende son aangedui. 

Kleure 

Hoop op genesing 

Die betekenis van die blou kleur is nie verskaf nie. Lewenskrag

tigheid word deur die goue kleur aangedui. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Mejuffrou L Vinson. 

September 1976. 

4.3.25.5 Operasiesaaltegniekembleem 

On twerp 

'n Wit ovaalvorm waarop 'n skild geplaas is. In die silwer 

skildhoof is 'n blou, rooi gevlamde antieke lamp. Die res van 

die skild is rooi en op die rooi agtergrond is die volgende 

figure in goud geplaas: twee musieknote weerskante van 'n 

weerligstraal. In die skildvoet is 'n golwende dwarsbalk. Bo-op 

die skildrand, is 'n wrong in gaud en rooi waarop 'n goue 

opkomende son geplaas is. Random die geheel is 'n rooi rand met 

gaud omsoom en die woorde in gaud, TYGERBERG THEATRE TECHNIQUE 

OPERASIESAALTEGNIEK. 
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• Simboliek 

Figure 

Die lamp dui op kennis en verpleging. Die span in die operasie

saal is 1 n harmonieuse span en di t word deur die musieknote 

aangedui. Snykunde en diatermie as deel van die aktiwiteite in 

· die operasiesaal word deur die weerligstraal ui tgebeeld. Die see 

word deur die golwende dwarsbalk aangedui. 

Kleure 

Geen betekenis is vir die rooi kleur verskaf nie, terwyl die goue 

kleur op lewenskragtigheid dui. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Mejuffrou L Vinson. 

Maart 1977. 

4.3.25.6 Ortopedieseverpleegkunde-embleem 

• antwerp 

n Wit ovaalvorm waarop 1 n skild geplaas is. Op die wit skildop

pervlakte is 'n jong boom in natuurlike kleur met goud omsoom. 

Die boom staan op 'n green oppervlakte in die skildvoet. Die 

krom stam van die boom word deur 1 n rooibruin regui t spalk 

ondersteun. Bo-op die skildrand is 1 n wrong in silwer en goud 

waarop 1 n goue opkomende son geplaas is. Die geheel word deur 1 n 

rooibruin rand met goud omsoom, omsluit en die volgende woorde in 

goud, TYGERBERG ORTOPEDIE ORTHOPAEDICS. 
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• Simboliek 

Figure 

Die boom met die krom stam en spalk dui op ortopedie. 

genesing word deur die son aangedui. 

Kleure 

Hoop op 

Vir die groen en rooibruin kleur is geen betekenis verskaf nie. 

Lewenskragtigheid word deur die goue kleur aangedui. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Mejuffrou L Vinson. 

Junie 1981. 

4.3.25.7 Oftalmieseverpleegkunde-embleem 

• antwerp 

'n Ronde wit vorm waarop die volgende geplaas is: 'n blou berg 

met silwer omsoom, 'n rooi gevlamde, silwer omsoomde fakkel met 

'n silwer handvatsel. Random die geheel is 'n blou rand met 

silwer omsoom en die volgende woorde in silwer, OFTALMOLOGIE 

OPHTHALMOLOGY, en die wapenspreuk, FIAT LUX, wat "laat daar lig 

wees" beteken. 

• Simboliek 

Figure 

Die berg dui op Tafelberg, Groote Schuur- en Tygerberg-hospitaal. 

Die fakkel verbeeld lig vir die pasient met oogprobleme. 
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Kleure 

Geen betekenis is verskaf vir die blou, rooi en silwer kleure 

nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Mejuffrou L Vinson 

September 1981 

4.3.25.8 Pediatrieseverpleegkunde-embleem 

• Ontwerp 

'n Ronde wit vorm waarop twee goue kinderfigure geplaas is. 

Rondom die geheel 'n donkerrooi rand waarin die volgende woorde 

in goud verskyn, TYGERBERG PEDIATRIE PAEDIATRICS, en tussen 

laasgenoemde twee woorde 'n hartjie. 

• Simboliek 

Figure 

Die kinderfigure dui op pediatriese diens en die hartjie dui op 

die warmte waarmee pediatriese verpleegkunde gepaard gaan. 

Kleure 

Betekenis is nie vir die kleure goud en donkerrooi verskaf nie. 

Ontwerp deur: Mejuffrou L Vinson (tekening van kin

ders is deur 'n onbekende persoon 

gedoen). 
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Februarie 1983. 

4.3.25.9 Gemeenskapsverpleegkunde-embleem 

• Ontwerp 

'n Ovaalvorm met wit mensefigure wat met goud omsoom is teen 'n 

geel agtergrond. Die mensefigure staan op 'n groen oppervlakte 

in die skildvoet. Bokant die mensefigure is 'n groen gaffel 

deurvleg met 'n wit triquetra wat met goud omsoom is. Rondom die 

geheel is 'n rooi rand met die woorde in goud, TYGERBERG GEMEEN

SKAPSVERPLEEGKUNDE COMMUNITY NURSING SCIENCE. 

• Simboliek 

Figure 

Die verkorte gaffel en triquetra het betrekking op die onderskei

dingskenmerk van die Departement van Gesondheid, Welsyn en 

Pensioene en na die drieledige funksie van die Departement, 

naamlik lewenswaarde, fisieke en maatskaplike welsyn. Die 

mensefigure stel die gemeenskap voor. 

Kleure 

Betekenis is nie vir die kleure wit, groen, rooi en goud verskaf 

nie. 

antwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Mejuffrou HA Marais. 

Julie 1986. 
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4.3.25. 10 Onkologieseverpleegkunde-embleem 

• antwerp 

1 n Wit ovaal vorm waarop 1 n skild geplaas is. 

skildhoof is 1 n blou, gevlamde, antieke lamp. 

In die silwer 

Op 1 n ligblou 

oppervlakte is 1 n wit hengselkruis wat met silwer omsoom is. Bo

op die rant van die skild is 'n goue opkomende son. 'n Ligblou 

rand oms lui t die geheel met die woorde in silwer, TYGERBERG 

ONKOLOGIESE VERPLEEGKUNDE ONCOLOGY NURSING SCIENCE. 

• Sirnboliek 

Figure 

Die hengselkruis is die simbool wat dui op lewe 1 ondersteuning en 

bystand. Hoop word deur die son aangedui 1 terwyl die lamp op 

kennis en op verpleging dui. 

Kleure 

Geen betekenis is vir die kleure wit 1 silwer 1 blou en goud 

verskaf nie. 

antwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Mejuffroue HA Marais en L Vinson. 

Julie 1986. 

4.3.26 Vincent Pallotti-hospitaal, Pinelands, Kaapstad 

Hierdie hospitaal was voorheen die St Joseph Sanatorium en 

bestaan sedert 1938. In 1971 verander die naam na Vincent 
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Pallotti. St Vincent Pallotti was die stigter van die Pallotine 

Susters wat die hospitaal besit het. Daar is net een embleem. 

'n Embleem is vir die navorsing geskenk. 

4.3.26.1 Embleem 

• Ontwerp 

Die antwerp bestaan uit 'n vierkantkruis in rooi wat met goud 

omsoom is. Aan die voorkant van die regoppaal van die kruis en 

aan die bokant sowel as die onderkant die dwarsbalk is 'n donker

blou halwe sirkel geplaas met die woorde in goud, CHRIST'S LOVE 

(bo) URGES US ON (onder). (Hierdie was die leuse van St Vincent 

Pallotti en sy volgelinge.) Op die dwarsbalk van die kruis is 

daar lyne van figure soos geboue, in goud. Geen aanduiding is 

gegee wat die simbole/figure is nie. 

• Simboliek 

Figure 

Vir die kruis en die ongeidentifiseerde figure is geen betekenis 

verskaf nie. 

Kleure 

Die rooi kleur dui op die liefde en welwillendheid waarmee diens 

gelewer word. Lojali tei t teenoor werk en die inrigting word deur 

die donkerblou kleur aangedui terwyl die goue kleur op die waarde 

wat aan die beroep en die roeping geheg word, dui. 
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Spesifieke persone is nie genoem nie -

die on twerp het ontstaan ui t 'n kom

binasie van idees. 

Na 1971. 

4.3.27 Victoria-hospitaal, Wynberg, Kaapstad 

Hierdie hospitaal is na Koningin Victoria vernoem en bestaan 

sedert 1888. Dit was eers bekend as die Victoria Cottage 

Hospital wat deur Lady Robinson, eggenote van die destydse 

Goewerneur-Generaal van die Kaap, geopen is. Daar bestaan nie 

sekerheid oor die datum wanneer die naam verander is nie - dit 

was waarskynlik in 1917. Hierdie hospitaal het net een embleem, 

'n afdruk en 'n embleem is ontvang. 

4.3.27. 1 Embleem 

• antwerp 

Op 'n blou skild is 'n donkerrooi kruis wat met gaud omsoom is, 

geplaas. Op die paal van die kruis is 'n wit linkerhand wat die 

goue handvatsel van 'n wit gevlamde fakkel vashou. Onderaan die 

skild is 'n blou leuseband met die wapenspreuk in gaud, PROGRESS. 

Random die geheel is 'n donkerrooi sirkel wat begin en eindig by 

die leuseband met die woorde in gaud, VICTORIA HOSPITAL WYNBERG. 
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• Simboliek 

Figure 

Die betekenis van die hand met die fakkel is nie bekend nie. 

Kleure 

Die betekenis van die blou, donkerrooi, wit en goue kleure is nie 

bekend nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Geen inligting is beskikbaar nie. 

Waarskynlik tussen 1944 tot 1948. 

4.3.28 Valkenberg-hospitaal, Observatory, Kaapstad 

Die hospitaal is in 1891 in gebruik geneem. Die naam is ontleen 

aan die eienaar van die grond waarop die hospitaal opgerig is, 

ene meneer Valk, en aan die berg, wat die woord Valkenberg vorm. 

Daar is net een embleem vir hierdie hospitaal. 'n Embleem is vir 

hierdie navorsing geskenk. 

4.3.28. 1 Embleem 

• antwerp 

'n Blou skild waarop die volgende geplaas is: 'n silwer omsoomde 

leuseband met die woorde, PSIGIATRIE PSYCHIATRY, die sierletters 

V en B en 'n gevlamde antieke lamp alles in silwer. Op die 

borand van die skild is Tafelberg in silwer. Rondom die skild 

tot by die borand is silwer louriertakke. (Die kleurverskil is 

te wyte aan die reproduksie proses.) 
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• Simboliek 

Figure 

Die letters V en B staan vir die woorde valk-en-berg. Die lamp 

is die verpleegsterslamp en is oak die lamp van hoop. Die berg 

bo-op die skild is Tafelberg en vir die lourierblare is geen 

betekenis verskaf nie. 

Kleure 

Geen betekenis is vir die blou kleur verskaf nie. 

kleur dui op reinheid. 

Die silwer 

Ontwerp: 

Ingebruikneming: 

Geen inligting is beskikbaar nie. 

1964 

4.3.29 Volkshospitaal, Kaapstad 

Die oorspronklike idee was om 'n hospitaal te bou vir Afrikaans

sprekendes in Suid-Afrika. Die grand was aan die NG Kerk bemaak 

en die plattelandse NG-gemeentes het fondse ingesamel vir die bou 

van 'n hospitaal vir die volk, vandaar die naam Volkshospitaal. 

Dit is in 1930 in gebruik geneem. Daar is net een embleem. 

'n Embleem is vir hierdie studie geskenk. 

4.3.29.1 Embleem 

• Ontwerp 

'n Skild waarvan die skildoppervlakte as volg verdeel is: bo 'n 

silwer skildhoof met die naam VOLKSHOSPITAAL in swart daarin, in 
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die middel is 'n bruin gedeelte waarop 'n silwer gevlamde antieke 

lamp op 'n geel dwarsbalk geplaas is. Op 'n blou oppervlakte is 

twee silwer hande wat water uitstort op 'n geel blom wat op 'n 

silwer area in die skildvoet staan. Bo-op die rand van die skild 

is 'n blou berg. 

• Wapenspreuk 

Op 'n silwer leuseband is die wapenspreuk, IN DIENS VAN DIE 

MEDEMENS, in swart letters. 

• Simboliek 

Figure 

Die berg dui op die Tafelbergkompleks. Die lamp is die Florence 

Nightingale lamp. Vir die hande wat genesende water op die 

verwelkte blommetjie uitgooi, is die betekenis nie aangedui nie. 

Kleure 

Geen spesifieke betekenis word vir die kleure blou, geel, bruin, 

silwer en swart gegee nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Dit is nie bekend wie dit antwerp het nie. 

Na 1950. 

4.3.30 Woodstock-hospitaal, Kaapstad 

Hierdie hospitaal is in 1893 in gebruik geneem. Die naam hou 

verband met die volgende: Koning Henry VIII se Royal Forest of 
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Woodstock, Koningin Elizabeth I wat in Woodstock grootgeword het 

en Sir Winston Churchill wat van Woodstock afkomstig was. Die 

hospitaal beskik cor twee embleme, naamlik vir 

• Algemene Verpleegkunde ('n kleurafdruk is ontvang) 

• Ingeskrewe Verpleegkunde ('n embleem is ontvang) 

4.3.30.1 Algemeneverpleegkunde-embleem 

• antwerp 

Die ontwerp is skildvormig en op die ligblou skildoppervlakte is 

die volgende geplaas: in die skildhoof die woord, WOODSTOCK, in 

silwer, dan volg 'n swart bergreeks, onder die bergreeks is 'n 

goue gevlamde anti eke lamp en onder die lamp is 'n silwer 

leuseband met die wapenspreuk, NISI DOMINUS FRUSTRA, in swart 

letters wat "unless the Lord works with us, we labour in vain" 

beteken. In die skildvoet is die woorde, HOSPITAL- HOSPITAAL, in 

silwer. 

• Simboliek 

Figure 

Geen betekenis is vir die berg en die lamp verskaf nie. 

Kleure 

Vir die kleure ligblou, swart, silwer en goud is geen betekenis 

verskaf nie. 
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Dit is nie bekend wie die embleem ant

werp het nie. 

Geen besonderhede is beskikbaar nie. 

4.3.30.2 Ingeskreweverpleegkunde-embleem 

Die antwerp van hierdie embleem is dieselfde as die van die 

Algemeneverpleegkunde-embleem - net die kleur verskil. Die kleur 

van hierdie skild is donkergroen en die kleur van die lamp is 

silwer. 

Geen verdere besonderhede is verskaf nie. 

4.4 SAMEVATTING 

Van die agt-en-veertig (48) hospitale/opleidingskole wat vir die 

ondersoek genader is vir inligting oor wapens/embleme, het sewe

en-veertig (47) hospitale die vraelyste voltooid teruggestuur. 

Van hierdie sewe-en-veertig (47) hospitale beskik sewentien (17) 

nie oor wapens/embleme nie. Die geskiedenis van die hospitale in 

die Kaap die Goeie Hoop is interessant en die wapens/embleme van 

elkeen is uniek. Die respondente het moei te gedoen om die 

inligting so volledig moontlik te verskaf en van die hospi

tale/opleidingskole wat wapens/embleme besit, is of 'n wapen, of 

'n foto of 'n afdruk ontvang, wat die taak van die beskrywing van 

die wapens/embleme vergemaklik het. 
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HOOFSTUK 5 

HOSPITAAL-/OPLEIDINGSKOOLWAPENS/EMBLEME VAN DIE 

PROVINSIE VAN NATAL 

5.1 INLEIDING 

Die wapens/embleme van die hospitale/opleidingskole van die 

Provinsie Natal word in hierdie hoofstuk beskryf aan die hand van 

die inligting wat uit die vraelyste verkry is. Toestemming is 

deur die Direkteur van Hospitaaldienste gegee dat net agt (8) 

hospitale soos gespesifiseer, genader kon word. 'n Kart 

geskiedenis van die provinsie se wapen en die simboliek daarvan 

word beskryf. 

5.2 DIE PROVINSIALE WAPEN VAN NATAL 

5.2.1 Die geskiedenis van die wapen 

Aan die Kolonie van Natal is in 1907 'n wapen toegeken wat uit 'n 

skild bestaan het. Die inhoud van die wapen bestaan ui t die 

figure van twee hardlopende swartwildebeeste teen 'n agtergrond 

van 'n blou lug en 'n bergreeks. Die kroon en leuseband met die 

woord Natal daarop is deur Natal self bygevoeg. Die byvoeging 

van die kroon, asook die tipe kroon het taamlike dispuut uitgelok 

dit het onder andere ook nie die goedkeuring van die heraldiek en 

die Koningshuis gehad nie. Teen 1955 is die probleem opgelos en 

is 'n kroon wel toegelaat op die borand van die skild, wat deur 
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die College of Arms aanvaar is. Op 29 Januarie 1969 is hierdie 

wapen deur die Buro vir Heraldiek geregistreer. Die wapen van 

Natal is een van die min wapens waarop 'n kroon behoue gebly het 

(Brownell 1993: 52-57}. 

5.2.2 Die simboliek van die wapen 

Dit wil voorkom of die feit dat die swartwildebeeste die provin

siale figure is, dit die enigste betekenis is wat aan die twee 

figure gegee kan word. 

Die leuseband van die wapen van Natal dra nie 'n wapenspreuk nie, 

net die woord Natal. 

5.2.3 Die plek van die provinsiale wapen op die wapen van die 

Republiek van Suid-Afrika (RSA) 

Op die skild van.die wapen van die RSA vul die twee wildebeeste 

op 'n goue agtergrond die linker boonste vierkant of die tweede 

kwartier. 

5.2.4 'n Heraldiese beskrywing van die wapen 

In blou, geplaas voor berge en op 'n vlakte, 

twee swartwildebeeste in volle ren langs 

mekaar in natuurlike staat, alles van na

tuurlike kleur; die skild gedek deur 'n 

kroon bestaande uit 'n hoofkring geset met 

agt breedarmige kruise en vier diademe getop 
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deur 'n breedarmige kruis, alles van goud, 

met 'n swart mus (Brownell 1993: 57). 

5.3 'N BESKRYWING VAN DIE WAPENS/EMBLEME VAN DIE HOSPITALE/OP

LEIDINGSKOLE 

5.3.1 Addington-hospitaal, Durban 

Die eerste hospitaal in Natal is in 1861 op die punt van die baai 

opgerig en is die Bayside-hospitaal genoem. In 1879 word die 

Natalse Regeringshospitaal wat die Addington-hospitaal geword 

het, naby die Suidstrand opgerig. Di t is nie baie duidelik 

wanneer die naam na Addington-hospitaal verander het nie. Een 

teorie is dat die Addington-hospitaal vernoem is na Lord 

Addington en 'n ander teorie is dat die eerste superintendent van 

die hospitaal 'n landgoed in Engeland gehad het met die naam 

Addington, vandaar die naam van die hospitaal. In 1967 word die 

huidige hospitaalgebou ingewy. Opleiding word sedert 1880 by die 

hospi taal aangebied. 

opleidingsembleme: 

Die hospi taal beskik oor die volgende 

• Algemene Verpleegkunde 

Verloskunde 

• Algemene Verpleegkunde en Verloskunde 

• Algemene Verpleegkunde en Psigiatriese Verpleegkunde 

• Algemene Verpleegkunde, 

Verloskunde 

• Ingeskrewe Verpleegkunde 

• Operasiesaaltegniek 

Psigiatriese Verpleegkunde en 
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Net een gekleurde afdruk op 'n koevert waarop die datums vir 'n 

honderdjarige herdenking verskyn, is ontvang, die voorbeeld is 

vermoedelik vir Algemene Verpleegkunde. Swart-en-wit-afdrukke 

met 'n aanduiding van die kleure is vir die ander embleme 

ontvang. Met uitsondering van die teaterembleem is die ontwerp 

vir die embleme dieselfde. Geen beskrywing is ontvang nie. 

5.3.1.1 Algemeneverpleegkunde-embleem 

• antwerp 

'n Silwerkleurige skild waarop die volgende geplaas is, 'n rooi 

skild met twee swartwildebeeste in silwer. Bo-op die skildrand 

van die binneskild is 'n kroon. Aan die onderkant van die skild 

is 'n band met die woord, NATAL. Die geheel word omsluit deur 'n 

blou rand met die woorde in silwer, * DURBAN * (b) en ADDINGTON 

*HOSPITAL (langs die kante). 

• Simboliek 

Figure 

Geen betekenis is vir die kroon verskaf nie en dit is waarskynlik 

net soos die wildebeeste, ui t die Natalse Provinsiale wapen 

afkomstig. 

Kleure 

Betekenis vir die rooi, blou en silwer kleure is nie verskaf nie. 

Ontwerp deur: Mejuffrou Felicia Hollander ('n kunsstudent 

en dogter van 'n senator). 
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Ingebruikneming: 1932 

Di t wil voorkom of die bui terand van die Verloskunde-embleem 

groen en vir Ingeskrewe Verpleegkunde, oranje is. 

Die embleme vir die volgende kursusse het 'n rooi sirkelvormige 

rand random die oorspronklike antwerp met die volgende woorde 

daarin: 

GENERAL, MIDWIFERY, PSYCHIATRY 

GENERAL, MIDWIFERY 

GENERAL, PSYCHIATRY 

(Geen beskrywing of afdrukke is ontvang nie.) 

5.3.1.2 Operasiesaaltegniekembleem 

• Ontwerp 

(Geen kleure is vermeld nie). Die antwerp is 'n ronde vorm. In 

die middel is 'n verpleegkundige soos volg in teaterdrag geklee: 

'n hoofbedekking, 'n masker en 'n oorjurk. Random die geheel is 

'n rand met die woorde, OPERASIESAALTEGNIEK OPERATING THEATRE 

TECHNIQUE. Onderaan 'n band met die woorde, ADDINGTON HOSPITAAL 

HOSPITAL. 

• Simboliek 

Figure 

Geen inligting is hieroor verskaf nie. 
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Kleure 

Geen inligting is oor die kleure verskaf nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Inligting nie beskikbaar nie 

1959 

5.3.2 Greyse Hospitaal, Pietermaritzburg 

In 1855 bewillig Sir George Grey eenduisend pond vir die bou van 

'n hospitaal. Dit word binne vier jaar voltooi en in gebruik 

geneem. In 1922 word die hospitaal deur die Natalse Provinsiale 

Administrasie oorgeneem. Opleiding word sedert 1 880 by die 

hospitaal verskaf. Die hospitaal beskik oor embleme vir 

• Algemene Verpleegkunde 

• Verloskunde' 

• Operasiesaaltegniek 

5.3.2.1 Algemeneverpleegkunde-embleem 

'n Ronde silwer vorm waarop die volgende voorkom: 'n olifant, 

aan die bokant van die olifant vyf vyfpuntige sterre en strepe 

van verskillende lengtes. Onder die olifant is 'n leuseband met 

die wapenspreuk, AMORE ET SERVITIO, wat "om lief te he en te 

dien" beteken. Random die geheel 'n blou rand met die woorde in 

silwer, GREY'S HOSPITAL PIETERMARITZBURG. 
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• Simboliek 

Figure 

Geen betekenis is verskaf nie, maar die volgende inligting is in 

die South African Nursing Journal, Vol XLI (no. 1, 1974): 8 

gevind: 

Die sterre dui op die sterre van die Suiderkruis en die strepe na 

die strale van die opgaande son. Volgens Zoeloe-oorlewering is 

Pietermaritzburg die plek waar die olifante vandaan kom, vandaar 

die olifant op die embleem. 

Kleure 

Geen betekenis is vir die kleure blou en silwer verskaf nie. 

antwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Geen inligting is verskaf nie. 

Na 1933, want in 1933 is die wapen klaar

blyklik op versoek antwerp. 

'n Embleem van Greyse Hospitaal is aan die navorser vir hierdie 

navorsing geskenk deur mevrou Kathy Dennill wie se moeder 

opleiding aan die hospitaal deurloop het. 

5.3.2.2 Verloskunde-embleem 

Slegs 'n lyntekening is ontvang. 'n Embleem is vir die navorsing 

geskenk deur mevrou Kathy Dennill. 
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• Ontwerp 

1 n Ronde silwer vorm waarop die volgende geplaas is: 'n 

vrouefiguur met 1 n baba in die arms. Onder die figuur 1 n 

leuseband met die wapenspreuk, alles in silwer, MATRI ET INFANT!, 

wat "moeder en kind" beteken. Die geheel word soos volg oms lui t: 

onder is 'n hal we sirkel vormige blou band met die woorde in 

silwer, GREY'S HOSPITAL PIETERMARITZBURG, en bo is 1 n blou gedra

peerde leuseband met die woord, MIDWIFERY in silwer. 

• Simboliek 

Figure 

Die figure van die moeder en baba dui op verloskunde. 

Kleure 

Geen inligting is oor die blou en silwer kleure verskaf nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Mejuffrou Silvia Baxter. 

Ongeveer 1957. 

5.3.2.3 Operasiesaaltegniekembleem 

Slegs 1 n lyntekening is ontvang. 

• Ontwerp 

Op 1 n driehoekige silwer vorm is die volgende: 'n verpleegkun

dige in teaterdrag, naamlik met 1 n kopbedekking, masker, oorjurk 
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en handskoene. In die regterhand word 'n skalpel en in die 

linkerhand 'n klem vasgehou. In die vorm verskyn die woorde in 

silwer, SCALPRUM {regs) wat "mes" beteken en SALUBRe (links) 

wat "gesond.heid" beteken. Random die geheel is 'n blou rand met 

die woorde in silwer, GREY'S HOSPITAL PIETERMARITZBURG THEATRE. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Mejuffrou Silvia Baxter in 1965 

Ongeveer 1966 

5.3.3 Northdale-hospitaal, Pietermaritzburg 

Hierdie hospitaal is in 1974 in gebruik geneem. Dit het embleme 

vir 

• Algemene Verpleegkunde 

Verloskunde 

Ingeskrewe Verpleegkunde 

(Slegs 'n lyntekening is van die embleme ontvang.) 

5.3.3.1 Algemeneverpleegkunde-embleem 

• Ontwerp 

'n Dwarsliggende donkerrooi ovaalvorm met verskerpte punte waarop 

die volgende geplaas is: 'n goue antieke gevlamde lamp met die 

wapenspreuk, SERVORE, daarop wat "to serve" beteken. Die geheel 

word omsluit deur 'n donkerrooi band wat met gaud omsoom is, 

waarin die woorde, NORTHDALE HOSPITAL ·c bo) en GENERAL (onder) 

verskyn. 
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• Simboliek 

Figure 

Die lamp vestig die aandag op verpleging en die belangrikheid van 

studie. 

Kleure 

Die donkerrooi kleur dui op Algemene Verpleegkunde, terwyl daar 

vir die goue kleur geen betekenis is nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Die verpleegpersoneel van die hospitaal en 

Buro vir Heraldiek. 

1980 

5.3.3.2 Verloskunde-embleem 

• Ontwerp 

Die ontwerp is dieselfde as Algemene Verpleegkunde. Die 

donkerrooi kleur word deur. 'n groen kleur vervang en onder in die 

rand verskyn die woord, MIDWIFERY. 

Simboliek 

Figure 

Soos vir Algemene Verpleegkunde. 

Kleure 

Die groen kleur dui op Verloskunde. 



Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 
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Die verpleegpersoneel van die hospitaal 

1978 

5.3.3.3 Ingeskreweverpleegkunde-embleem 

• Ontwerp 

Die on twerp is dieselfde as vir Algemene Verpleegkunde. Die 

donkerrooi kleur word deur 'n oranje kleur vervang en onder in 

die rand verskyn die woord, ENROLLED. 

• Simboliek 

Figure 

Die betekenis van die lamp is soos vir Algernene Verpleegkunde. 

Kleur 

Die oranje kleur hou verband met Ingeskrewe Verpleegkunde. 

Ontwerp deur: 

Ingebruiknerning: 

Die verpleegpersoneel van die hospitaal. 

1978 

5.3.4 RK Khan-hospitaal, Chatsworth, Durban 

Die hospitaal is opgerig op die grond wat deur die RK Khan-trust 

geskenk is en is op 1 Maart 1 969 in gebruik geneern. Die 

hospi taal is na die donateur vernoern. Di t het die volgende 

opleidingsernblerne (net lyntekeninge daarvan is ontvang): 

• Algemene Verpleegkunde 
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• Verloskunde 

• Ingeskrewe Verpleegkunde 

5.3.4.1 Algemene Verpleegkunde 

• Ontwerp 

Op 'n ronde blou vorm is die volgende geplaas: die goue strale 

van die son, 1 n silwer Indiese deuropening waarbinne 1 n goue, 

rooi gevlamde antieke lamp, op 'n silwer lotusblom geplaas is. 

Bo-op die ronde vorm is 'n rooi band met die woord, GENERAL. In 

'n rooi band aan die onderkant is die woorde, RK KHAN HOSPITAL. 

• Simboliek 

Figure 

Vir die volgende figure wat op die wapen voorkom, naamlik die 

son, lamp, lotusblom en die Indiese deuropening word geen 

betekenis verskaf nie. 

Kleure 

Geen betekenis is vir die kleure blou, goud, silwer en rooi 

verskaf nie. 

antwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Mevrou Karen Pillay. 

16 Junie 1972. 
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Verloskunde-embleem 

• Ontwerp 

Dieselfde ontwerp as vir Algemene Verpleegkunde is gebruik, 

behalwe dat die kleur van die bande aan die bo- en onderkant 

groen is en die woord, MIDWIFERY,_ in die boonste band voorkom. 

• Simboliek 

Figure en kleure 

Vir die figure sowel as die kleure word geen betekenis verskaf 

nie. 

Ontwerp deur: Mevrou Karen Pillay. 

Ingebruikneming: Datum is nie aangedui nie. 

5.3.4.3 Ingeskreweverpleegkunde-embleem 

• Ontwerp 

Dieselfde ontwerp soos vir Algemene Verpleegkunde is gebruik 

behalwe dat die kleur van die bande aan die bo- en onderkant 

oranje is en die woord, ENROLLED in die boonste band voorkom. 

• Simboliek 

Figure en kleure 

Vir die figure en die kleure word geen betekenis verskaf nie. 
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antwerp deur: Mevrou Karen Pillay. 

Ingebruikneming: Datum is nie aangedui nie. 

5.4 SAMEVATTING 

Van die agt (8) hospitaal/opleidingskole waaraan vraelyste 

gestuur is, het vier (4) die vraelyste teruggestuur, volledig 

voltooi. Wapens/embleme is nie ontvang nie as gevolg van die 

beleid van hospitale dat slegs 'n persoon wat by die hospitaal 

opgelei is, 'n wapen van daardie hospitaal mag besit. Tekeninge 

van sommige van die wapens/embleme is ontvang wat 'n groat hulp 

was om die wapens/embleme te ken beskryf. 
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DIE PROVINSIALE WAPEN VAN DIE 

ORANJE - VRYSTAAT 

FIGUUR 6.1 
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HOOFSTUK 6 

HOSPITAAL-/OPLEIDINGSKOOLWAPENS/EMBLEME VAN DIE 

PROVINSIE ORANJE-VRYSTAAT 

6.1 INLEIDING 

Die wapens/embleme van die hospitale/opleidingskole in die 

Provinsie van die Oranje-Vrystaat (OVS) word in hierdie hoofstuk 

beskryf aan die hand van die inligting wat uit die vraelyste 

verkry is. Daar is een uitsondering, naamlik die ou embleem van 

die Voortrekker-hospitaal wat aan die hand van waarnemings wat 

gemaak is, beskryf is. Elf (11) hospitale in die provinsie is 

vir die studie geselekteer volgens die kriterium van bedbesetting 

wat gestel is. Die geskiedenis van die wapen van die provinsie 

word kortliks beskryf en die simboliek daarvan word ook beskryf, 

aangesien dit nie deel van die heraldiese beskrywing is nie. 

6.2 DIE PROVINSIALE WAPEN VAN DIE ORANJE-VRYSTAAT 

6.2.1 Die geskiedenis van die wapen 

Die voorstel van die wapen van die provinsie is in 1856 deur die 

Volksraad van die Republiek van die Oranje-Vrystaat aangeneem. 

Volgens Heese, Nienaber en Pama (1975: 90-93) was daar uiteen

lopende menings oor die boom wat op die wapenskild voorkom. Daar 

is aangevoer dat dit op die simboliese oranjeboom dui, en dus op 

'n verbintenis met die Huis van Oranje. Die boom is ook as 'n 
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lemoenboom beskryf. In 1973 word die boom amptelik as 'n olien

houtboom verklaar. Volgens Brownell (1993: 65) was daar ook 'n 

dispuut oor die voorkoms van die boom, naamlik die voorkoms van 

die takke, die blare-dak en die kwessie van vrugte of nie vrugte 

nie. Die boom op die wapen van die RSA het oranjekleurige vrugte 

aan. Die wapen van die OVS is in 1955 deur die College of Arms 

opgeteken en op 30 Oktober 1967 deur die Buro vir Heraldiek 

geregistreer (Brownell 1993: 60-69). 

6.2.2 Simboliek van die figure op die wapen 

Die boom simboliseer vryheid en die skape aan die regterkant 

onder die boom geduld en die leeu links onder die boom moed. Die 

woorde, GEDULD EN MOED, is op 'n leuseband aangebring. Onder die 

wa verskyn die woord, IMMIGRATIE, wat verduidelikend is vir die 

tyd toe die wapen antwerp is. Die twee vlae weerskante van die 

skild is die goedgekeurde vlae vir die Republiek van die Oranje

Vrystaat. Die woorde wat die betekenis van die wapen oordra, is 

"vryheid, geduld, moed en immigratie". 

6.2.3 Die plek van die provinsiale wapen op die wapen van die 

Republiek van Suid-Afrika (RSA) 

In die derde kwartier op die skild, dit is regs onder, verskyn 

die boom met vrugte aan (Brownell 1993: 64). 

6.2.4 'n Heraldiese beskrywing van die wapen van die OVS 

Op die skild van silwer tussen die blou 
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jaghoring gemond en gesnoer van rooi, 'n 

voorstelling van die ronde seel van die 

Republiek van die Oranje-Vrystaat soos 

aangeneem in 7856, naamlik op 'n wit skyf in 

die boonste gedeelte 'n boom op los grond 

regs vergesel van drie skape en links van 'n 

natuurlike leeu wat met sy regterpoot die 

boom ondersteun, en in die onderste gedeelte 

'n Voortrekkerwa op los grond, alles van 

natuurlike kleur, dwarsbalksgewys geplaas 'n 

gedrapeerde lint waarop die wapenspreuk 

GEDULD EN MOED voorkom, bokant die boom die 

woord VRYHEID en onderkant die wa die woord 

IMMIGRATIE. Agter die skild aan twee skuins 

gekruisde stokke met bal en speerpunte, 

alles van goud, twee vlae van die Republiek 

aan albei kante gedrapeer, waarvan sigbaar 

is sewe bane afwisselend wit en oranje, 'n 

kanton van drie bane, rooi, wit en blou 

(Brownell 1993: 61). 

6.3 'N BESKRYWING VAN DIE WAPENS/EMBLEME VAN DIE HOSPITALE/OP

LEIDINGSKOLE 

6.3.1 Boitumelo-hospitaal, Kroonstad 

Hierdie hospitaal was voorheen die nie-blanke afdeling van die 

Voortrekker-hospitaal. Op 6 September 1966 word die Boitumelo

hospitaal in gebruik geneem. Die naam van die hospitaal is die 
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Tswana woord vir "blydskap". 

wapen/embleem ontvang. 

6.3.1.1 Embleem 

• antwerp 

Van hierdie hospitaal is 'n 

'n Goue dwarsbalk met 'n groen golwende band daarop verdeel die 

skildoppervlakte in twee. In die rooi skildhoof is 'n goue 

antieke, gevlamde lamp en in die skildvoet is 'n hut in natuur

like kleur op 'n groen oppervlakte geplaas. Onderaan die skild 

is 'n swart band met die woord, BOITUMELO, in goud wat "blydskap" 

beteken. 

• Simboliek 

Figure 

Geen betekenis is vir die lamp en hut verskaf nie. 

Kleure 

Die rooi kleur het betrekking· op Algemene Verpleegkunde en die 

groen kleur op Verloskunde. 

nie. 

Die goue kleur het geen betekenis 

Ontwerp deur: Meneer SW Pienaar. 

Ingebruikneming: 1979 
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Pelonomi-hospitaal, Bloemfontein 

Die hospi taal was voorheen die nie-blanke afdeling van die 

Nasionale Hospitaal. Op 14 Mei 1965 word die Pelonomi-hospitaal 

amptelik deur sy edele MDC de Wet Nel, geopen. Die woord 

Pelonomi beteken, "grootmoedigheid". Die hospi taal het 'n 

opleidingsembleem. 'n Voorbeeld is vir die navorsing geskenk. 

6.3.2.1 Embleem 

• antwerp 

'n Goue dwarsbalk verdeel die skildveld in twee. In die groen 

skildhoof is 'n hand waarop 'n gevlamde, antieke lamp rus, albei 

in goud. In die rooi skildoppervlakte is twee goue hande wat 

vraend na bo gerig is. Bokant die skild is drie rooi bande, met 

goud omsoom waarin die woorde, PELONOMI HOSPITAL/HOSPITAAL 

BLOEMFONTEIN, in gaud, verskyn. 

• Simboliek 

Figure 

Die lamp op die hand dui op verpleging en die hande wat na bo 

gerig is, is die hande van die siek persoon wat hulp vra. 

Kleure 

In hierdie embleem beteken die groen kleur vrede. Die rooi kleur 

simboliseer bloed wat lewe gee. Die goue kleur het geen 

betekenis nie. 
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174 

Meneer P van Emmenis. 

Buro vir Heraldiek. 

In 1971. Die eerste embleem is aan mejuf

frou HEJ Jonker oorhandig wat die eerste 

matrone van die hospitaal was en wat ook te 

doen gehad het met die antwerp van die 

embleem. 

6.3.3 Provinsiale Hospitaal, Bethlehem 

Hierdie hospitaal is in November 1977 in gebruik geneem. Dit 

beskik oor 'n wapen/embleem. 

geskenk. 

6.3.3.1 Embleem 

• Ontwerp 

'n Voorbeeld is vir die navorsing 

1 n Gebroke goue keper verdeel die skildveld in 1 n donkerblou 

skildhoof, terwyl die res van die skildveld rooi is. Op die rooi 

oppervlakte is 'n goue hengselkruis of sleutelkruis geplaas. 

Onderaan die skild is 1 n wit halfmaanvormige band met goud omsoom 

waarop die woorde, PROVINSIALE HOSPITAAL, in goud is. Bo-aan die 

skild is 'n wit, goud omsoomde band met die woord, BETHLEHEM, 

daarop in goud. 

• Simboliek 

Figuur 
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Die gebroke keper is aan die dorpswapen ontleen as erkenning vir 

wat die gemeenskap vir die hospitaal beteken. Die hengselkruis 

is die simbool van lewe, wat betrekking het op die dienste wat 

deur die hospitaal verskaf word. 

Kleure 

Die blou, goue en rooi kleure is ontleen aan die dorpswapen van 

Bethlehem en het geen betekenis nie. 

antwerp deur: Meneer FG Brownell. 

Buro vir Heraldiek. 

Ingebruikneming: 1981 

6.3.4 Provinsiale Hospitaal, Sasolburg 

Hierdie hospitaal is op 1 September 1973 in gebruik geneem en 

beskik oor 1 n embleem. 

geskenk. 

1 n Voorbeeld is vir die navorsing 

6.3.4.1 Embleem 

• antwerp 

ap 1 n donkerrooi ovaalvorm is 'n goue skild wat in vier verdeel 

word deur 'n dwarslopende lyn en twee na binne geboe lyne. Die 

volgende figure, alles in goud, word op die skildveld aangetref: 

in die skildhoof - twee gekruisde mynhamers, in die linkerkompar

tement - 'n tandrat, in die regterkompartement - 'n kolffles en 

tussen die twee kompartemente is 'n deel met 1 n gegolfde 

voorkoms. Bokant die skildhoof is 'n muur. In die omtrek van 

die goudomsoomde ovaalvorm is die woorde in blou, SASaLBURG (bo) 

en PRaVINSIALE HaSPITAAL (onder). 
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• Simbo1iek 

Figure 

Die gekruisde mynhamers dui op die mynbedryf. Die tandrat 

verteenwoordig die nywerheid en die kolffles dui op skeikunde. 

Dit het alles te doen met die industriele aktiwiteite van die 

dorp. Die golwe dui op die streekseie kenmerk, die Vaalrivier. 

Kleur 

Volgens die respondent dui die donkerrooi kleur op die kenteken 

van die Ingeskrewe Verpleegkundiges. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Meneer C Pama en meneer SW Pienaar. 

Buro vir Heraldiek. 

Na 1973 - die datum is nie aangedui nie. 

6.3.5 Provinsia1e Hospitaa1, Welkom 

Hierdie hospitaal bestaan sedert 1954 en in 1964 is die huidige 

hospitaalgeboue in gebruik geneem. Die hospitaal beskik cor 'n 

embleem. 'n Embleem is vir die navorsing geskenk. 

6.3.5.1 Embleem 

• Ontwerp 

'n Ronde vorm wat uit 'n boonste.rooi gedeelte bestaan waarop 'n 

gevlamde lamp in geel/goud geplaas is. In die onderste oranje-
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geel gedeelte is 'n mynskag in goud. Random die geheel is 'n 

band in oranje-geel met die woorde in goud, PROVINSIALE HOSPI

TAAL/PROVINCIAL HOSPITAL WELKOM. Die band word aan die bokant 

onderbreek deur 'n groen boom waarvan die goue stam op 'n rooi, 

goud omsoomde wrong geplaas is. 

• Simboliek 

Figure 

Die lamp is die tradisionele simbool van verpleging, naamlik van 

die dienende professie. Die goudvelde van die OVS word deur die 

mynskag aangedui. Die olienhoutboom kom op die wapen van die 

provinsie van die OVS voor en vir hierdie embleem dui dit op die 

verbondenheid van die hospitaal met die provinsie. 

Kleure 

Die rooi kleur beteken in die embleem die versorging van 

beseerdes en dit is ook die tradisionele kleur vir die mediese 

professie. Die oranje-geel is die OVS se provinsiale kleur. 

antwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Die personeel van die hospitaal. Voorstelle 

is na die Buro vir Heraldiek gestuur en die 

embleem is deur meneer P van Emmenis vol

tooi. 

1968 
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Universitas/Nasionale Hospitaal, Bloemfontein 

Die Nasionale Hospitaal is amptelik op 9 Desember 1932 in gebruik 

geneem en is toe die Sentrale Hospitaal genoem. Hierdie naam het 

egter in onbruik geraak en is vervang deur die naam Nasionale 

Hospitaal. Die Universitas Hospitaal bestaan sedert 1978. 

Gedurende 1984 is besluit dat die Nasionale Hospitaal en die 

Universitas Hospitaal as een hospitaal moet funksioneer. Hierdie 

hospitaal beskik oor 'n opleidingsembleem en 'n embleem vir die 

kursus in operasiesaaltegniek. 

ontvang. 

6.3.6.1 Embleem 

• Ontwerp 

Voorbeelde van die embleme is 

Die skildoppervlakte is deur 'n lyn in twee verdeel. In die 

oranje-geel ski ldhoof is 'n goue, rooi gevlamde anti eke lamp 

geplaas. Die res van die skildoppervlakte is groen met die 

volgende figure daarop: 'n oop wit boek met goud omsoom, bokant 

die boek is twee natuurlike rooi rose, groen gestingel en geblaar 

en met goud omsoom. Aan die bokant van die skild is drie bande 

in groen en goud met die woorde, NASIONALE/UNIVERSITAS HOSPITALE 

BLOEMFONTEIN, in goud. 

• Wapenspreuk 

Op 'n rooi leuseband is die wapenspreuk in goud, NUNTIA 

VALETUDINIS ET LUCIS, wat "draer van gesondheid en lig" beteken. 
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• Simboliek 

Figure 

Die lamp het betrekking op Florence Nightingale en die oop boek 

dui op kennis wat verwerf moet word. Die rooi rose is 'n 

stadseie kenmerk van Bloemfontein wat die "Stad van Rose" genoem 

word. 

Kleure 

Die oranje-geel, wit en goue kleure het nie 'n betekenis nie. 

Die rooi kleur dui op Algemene Verpleegkunde en die green kleur 

op Verloskunde. 

antwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Meneer BB Keet. 

1964/1965 

6.3.6.2 Operasiesaaltegniekembleem 

• antwerp 

'n Golwende blou dwarsband verdeel die skildoppervlakte in 'n wit 

skildhoof waarop 'n gevlamde antieke lamp met twee handvatsels 

geplaas is. Die res van die skildoppervlakte is oranje-geel 

waarop drie rooi papawers en drie rooi druppels bleed geplaas is. 

• Wapenspreuk 

Op 'n oranje leuseband wat met gaud omsoom is, is die wapen

spreuk, IUVARE ET SERVARE, wat "om te help en te red" beteken. 
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• Simboliek 

Figure 

Die lamp is die simbool van verpleegprofessie. Die drie rooi 

papawers dui op verdowing/narkose wat gebruik word in die teater. 

Die druppels bloed dui op die bleeding wat tydens operasie 

voorkom. Die golwende blou dwarsbalk dui op water. (Dit is 

egter nie duidelik wat die verband daarvan is vir hierdie embleem 

nie.) 

Kleure 

Geen betekenis is vir die rooi, blou, wit en oranje-geel kleure 

verskaf nie. 

antwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Meneer AA van Schalkwyk. 

1979 

6.3.6.3 Ou opleidingsembleem, Nasionale Hospitaal 

Die embleem is nie meer verkrygbaar nie, maar die inligting 

daaroor is deur die respondent verskaf. 'n Embleem is deur die 

navorser by rnevrou Pretorius, Posafdeling, H.F. Verwoerd

hospitaal, wie se rnoeder opleiding by die Nasionale Hospitaal 

deurloop het, geleen en gefotografeer om by die studie in te 

sluit. 

• antwerp 

'n Ronde vorm met 'n silwer agtergrond waarop 'n oranje 
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vierkantkruis met silwer omsoom, geplaas is. In die middel van 

die kruis is 'n wit sespuntige ster. 'n Donkerblou rand omsluit 

die geheel met die woorde in silwer, NASIONALE HOSPITAAL OVS • 

OFS NATIONAL HOSPITAL BLOEMFONTEIN. 

• Simboliek 

Figure 

Die kruis in hierdie embleem het betrekking op die Nursing 

Sisterhood wat die hospitaal begin het. 

hoop. 

Kleure 

Die wit ster dui op 

Vir die oranje, wit en donkerblou . kleure is geen betekenis 

verskaf nie. 

antwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Fred W Masey. 

1952 

6.3.7 Voortrekker-hospitaal, Kroonstad 

Hierdie hospitaal was gedurende 1899 tot 1902 'n militere hospi

taal. Na die oorlog was dit bekend as die Noordelike Vrystaatse 

Hospi taal. In 1938 word die naam verander na Voortrekker

hospitaal. Die hospitaal beskik oor 'n embleem. 'n Voorbeeld is 

geskenk. 
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6.3.7.1 Embleem 

• antwerp 

Die skildappervlakte is in twee verdeel. In die baanste raai 

gedeelte is die valgende figure: in die middel is 'n gaue wawiel 

en aan elke kant van die .wiel is 'n rooi gevlamde goue fakkel. 

Op die graen appervlakte is 'n gaue, raai gevlamde, antieke lamp 

geplaas. 

Bakant die skild is 'n gebae graen band wat met gaud amsaam is 

met die waard, KROONSTAD, in gaud. Onderkant die skild is 'n 

halfmaanvormige green band, wat met gaud amsaam is en die woarde, 

HOSPITAAL • VOORTREKKER • HOSPITAL, in gaud, daarin. 

• Simboliek 

Figure 

Die wawiel wat beweging vaarstel dui vaaruitgang en antwikkeling 

aan. Die fakkels wat brandend is verskaf lig ap die pad 

varentae, terwyl die brandende lamp die simbool van verpleging is 

en ook op die lig wat genesing bring, dui. 

Kleure 

Die raai en graen kleure is die SARV se kleure vir Algemene 

Verpleegkunde en Verlaskunde. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Bura vir Heraldiek.· 

11 Oktober 1969. 
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Ou opleidingsembleem 

Die hospitaal het oor 'n embleem beskik wat gedurende 1938 tot 

1964 in gebruik was. 'n Embleem is van suster Andrews, H. F. 

Verwoerd-hospitaal, geleen en gefotografeer om by die studie in 

te slui t. Geen inligting oor die embleem kon opgespoor word nie. 

• Ontwerp 

Identifiseerbaar is die volgende: 

'n Ligblou skildoppervlakte wat in twee verdeel is deur twee 

ewewydige goue lyne wat van links bo na regs onder, verloop. 

Tussen die twee lyne is die woorde in goud, VOORTREKKER HOSPI

TAAL/HOSPITAL KROONSTAD. Bokant die lyne is 'n figuur wat lyk 

soos 'n gebou, in goud en groen. Onderkant die lyne is 'n klein 

goue skild (die figure van die klein skild is onduidelik en 

onherkenbaar} en 'n groen boom. 

kroon geplaas. 

• Simboliek 

Figure 

Geen inligting kon verkry word nie. 

Kleure 

Geen inligting kon verkry word nie. 

antwerp deur: Onbekend. 

Bo-op die klein skild is 'n 

Ingebruikneming: Geen inligting kon verkry word nie. 
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6.4 SAMEVATTING 

Van die elf ( 11 ) hospi tale/ opleidingskole wat genader is om 

inligting oor wapens/embleme te verskaf, het al elf (11) 

hospi tale die vraelyste vol tooid teruggestuur. Van hierdie 

hospi tale beskik vier ( 4) nie oor wapens/ embleme nie. Die 

hospitale van die Oranje-Vrystaat se wapens/embleme is inter

essant en uniek. Die respondente het moei te gedoen om die 

inligting so volledig moontlik te verskaf. Elke hospitaal wat 

oor 'n wapen/embleem beskik, het die wapen/embleem vir die doel 

van die studie geskenk wat die navorser se taak vergemaklik het. 



l85(a) 

DIE PROVINSIALE WAPEN VAN 

TRANSVAAL 

FIGUUR 7.1 
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HOOFSTOK 7 

HOSPITAAL-/OPLEIDINGSKOOLWAPENS/EMBLEME VAN DIE 

PROVINSIE TRANSVAAL 

7.1 INLEIDING 

Die wapens/embleme van die hospitale/opleidingskole van die 

Provinsie Transvaal word in hierdie hoofstuk beskryf aan die hand 

van die inligting wat van die vraelyste verkry is. Daar is vier

en-veertig ( 44) hospi tale/ opleidingskole in hierdie provinsie 

geselekteer volgens die kriterium wat bepaal is. Die geskiedenis 

van die wapen van die provinsie word beskryf asook die simboliek 

daarvan. 

7.2 DIE PROVINSIALE WAPEN VAN TRANSVAAL 

7.2.1 Die geskiedenis van die wapen 

Hierdie wapen het aanvanklik uit die skild met die figure daarop 

en die wapenspreuk bestaan. Die figure op die skild was van die 

begin af die volgende: die wa, die anker, die boer met sy geweer 

en die leeu. Die vlae weerskante van die skild is in 1869 

bygevoeg, asook die arend met gespreide vlerke bo-op die skild. 

In 1955 is hierdie wapen deur die College of Arms opgeteken. Op 

1 Maart 1966 word dit deur die Buro vir Heraldiek geregistreer 

(Brownell 1993: 72-76). 
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7.2.2 Die simboliek van die wapen 

Volgens Heese et al ( 1975: 99) is dit waarskynlik dat die 

mansfiguur met die geweer en die wa betrekking het op die Groot 

Trek. Die anker is waarskynlik ontleen aan die wapen van die 

Kaap, maar di t kan oak dui op hoop vir die toekoms. Die leeu dui 

op moed, terwyl die arend handhawing van gesag en mag uitbeeld. 

7.2.3 Wapenspreuk 

Op 'n leuseband · staan die wapenspreuk, EENDRAGT MAAKT MAGT. 

Hierdie spreuk is die au spreuk van die Republiek van die 

Verenigde Nederlande. Di t was oak die slagspreuk van die 

Patriotte. In 1910 word hierdie wapenspreuk in Latyn vertaal en 

die vertaling, EX UNITATE VIRES, word die wapenspreuk van die 

staatswapen (Heese et al 1975: 96). 

7.2.4 Die plek van die provinsiale wapen op die wapen van die 

Republiek van Suid-Afrika (RSA) 

Die wa is die simbool van die provinsiale wapen wat in die 

Republiekwapen opgeneem is en wel in die linker onderste kwartier 

van die skild (Brownell 1993: 75). 

7.2.5 'n Heraldiese beskrywing van die wapen van Transvaal 

Wapen: 'n Ovaalskild deursny, die boonste 

helfte gedeel, regs in rooi, 'n natuurlike 

omgewende, liggende, aansiende leeu van 
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gaud, links in blou, 'n gebaarde man in die 

landskleding wat 'n hoed en 'n bandolier dra 

en in die linkerhand 'n geweer hou wat op 

die grand rus, die onderste helfte in groen, 

'n voortrekkerwa van natuurlike kleur. Op 

'n silwerhartskild 'n swart anker met rooi 

kabel. Op die skild 'n staande goue adelaar 

met uitgespreide vlerke. Agter die skild en 

daaronder gedrapeer aan elke kant, drie vlae 

van die Suid-Afrikaanse Republiek, groen, 

rooi, wit en blou. 

Wapenspreuk: ENDRAGT MAAKT MAGT 

{Brownell 1993: 76). 

7.3 'N BESKRYWING VAN DIE WAPENS/EMBLEME VAN DIE HOSPITALE/OP

LEIDINGSKOLE 

7.3.1 Andrew McColm-hospitaal, Pretoria 

Andrew McColm-hospitaal was aanvanklik die eiendom van Yskor en 

is deur die korporasie beplan en gefinansier. In Maart 1950 is 

bekend gemaak dat die hospitaal vernoem is na Andrew McColm, 'n 

voormalige bestuurder van Yskor. Op 1 Januarie 1951 word die 

hospitaal deur die Provinsiale Owerhede betrek en in 1965 koop 

die TPA die hospi taal van Yskor. Die hospi taal het twee 

wapens/embleme, naamlik: 

• 'n Heraldiese wapen ('n wapen is ontvang) 

• 'n Opleidingsembleem {'n wapen is ontvang) 
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FIGUUR 7.2 WAPENS I EMBLEME: TRANSVAAL 
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7.3.1.1 Heraldiese wapen 

• Ontwerp 

Op 'n blou skild is 'n wit Skotse kruis in 'n goue sirkel en vier 

goue krukkruise wat by die sirkel aansluit. (Onduidelikheid van 

figuur 7.3.1.1 is te wyte aan die reproduksieproses.) 

• He1mteken 

Tussen twee uitgespreide vlerke is die hooffiguur van die skild, 

naamlik 'n verkorte Skotse kruis in 'n goue sirkel en vier 

krukkruise wat by die sirkel aansluit. 

• Wrong en dekklede 

Silwer en blou. 

• Wapenspreuk 

Onderaan die skild is 'n silwer leuseband met die wapenspreuk in 

blou, SANITAS RESTITUENDA, wat "gesondheid moet tot 'n vorige 

toestand herstel word" beteken. 

• Simboliek 

Figure 

Die Skotse kruis dui op Andrew McColm, na wie die hospitaal 

vernoem is, se Skotse herkoms. Die krukkruise dui op die onder

steunende dienste (nie gespesifiseer nie) wat gekoordineer en 
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saamgebind is. Dit word deur middel van die sirkel aangedui. 

Kleure 

Die blou kleur versinnebeeld die reinheid van hart waarmee 

dienste aangebied word. Die edelheid van daad waarmee dienste 

aangebied word, word deur die goue kleur aangedui. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Buro vir Heraldiek. 

In 1976 tydens die viering van die 25-

jarige bestaan van Andrew McColm-hospi

taal. 

7.3.1.2 Opleidingsembleem 

• Ontwerp 

Op 'n wit skildvorm is die volgende in silwer: in die skildhoof 

die woord, PRETORIA, regs op die skild is 'n anker met 'n kabel, 

links is 'n protea met 'n stamen blare en in die skildvoet is 'n 

gevlamde antieke lamp. In die middel van die skildveld is 'n 

rooi verkorte vierkantkruis geplaas. Bokant die skild is 'n blou 

band, met silwer omsoom en die woorde, ANDREW McCOLM, in silwer. 

Onder die skild is 'n blou band, met silwer omsoom en die woorde, 

HOSPITAL • HOSPITAAL, in silwer. Bokant die band aan elke kant 

van die skild, is drie groen blare wat met silwer omsoom is. 
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• Simboliek 

Figure 

Die kruis bet betrekking op die mediese dienste. Die anker 

verbeeld veiligheid en die lamp dui op verpleging. Die protea is 

die nasionale embleem van die RSA. 

Kleure 

Geen betekenis is vir die kleure silwer 1 wit 1 groen en rooi 

verskaf nie. 

antwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Nie bekend nie. 

1958 

7.3.2 Barberton-hospitaal, Barberton 

Die hospitaal het in 1884 tot stand gekom as die sogenaamde 

Barracks-hospitaal wat uit opslaangeboue bestaan het. In 1886 is 

'n huis aangekoop en ontstaan die huis- of cottage-hospitaal. 

Gedurende Oktober 1886 is besluit om 'n nuwe hospitaal op te rig 

en dit is in Augustus 1887 amptelik ingewy. Hierdie hospitaal 

het vanaf 1884 opleiding aan verpleegsters aangebied. Die 

wapens/embleme van die hospitaal is soos volg: 

• 'n Hospitaalembleem (vir die tydperk 1884 tot 1984) ( 'n 

afdruk is ontvang) 

• 'n Heraldiese wapen (vanaf 1984/1985) ( 'n afdruk is ontvang) 

• Opleidingsembleme ( 'n voorbeeld van elke embleem is ontvang) 

* Algemene Verpleegkunde 

* Verloskunde 

* Ingeskrewe Verpleegkunde 
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Hospitaalembleem: 1884 tot 1984 

• Ontwerp 

1 n Skild wat soos volg in drie verdeel is: regs op 1 n geel op

pervlakte 1 n staf en een omwende slang; links op 1 n geel 

oppervlakte die volgende figure; 1 n oop boek, 1 n inkhouer met 1 n 

veerpen, alles in wit; onder op die skild op 1 n green op-

pervlakte 1 n wit, rooi gevlamde antieke lamp. 

Weerskante van die skild aan die buitekant is twee green blare. 

Onder die skild is 1 n band in geel met rooi uitgevoer met die 

woorde in swart, HOSPITAAL BARBERTON HOSPITAL. 

Die geheel word deur 1 n geel band omsluit wat aan die bokant 

ingekeep is vir 1 n rooi blom. Aan die onderkant is die datums in 

swart 1884 - 1984. 

• Simboliek 

Figure 

Die staf en slang het betrekking op die mediese dienste. Die 

lamp is die Florence Nightingale lamp wat op verpleging dui en 

die boek, inkhouer en veer dui op die administrasie of bestuur 

van die hospitaal. 

Kleure 

Die geel kleur dui op die goudmynbedryf in die area terwyl die 
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green kleur betrekking het op plantrykheid van die Laeveld. Vir 

die rooi kleur is geen betekenis verskaf nie. 

Ontwerp deur: 'n Komitee bestaande uit die superin

tendent en die matrone, die hospitaal

sekretaris en twee administratiewe 

beamptes. 

Ingebruik: Waarskynlik vir die tydperk vanaf 1884 

tot 1984. 

7.3.2.2 Heraldiese wapen 

Geen beskrywing van die wapen is ontvang nie. Die volgende is 

identifiseerbaar. 

• Ontwerp 

Op 'n green skild is die volgende figure: in die skildhoof word 

in elke hoek 'n rooi madeliefieblom op 'n ronde silwer skyf 

aangetref. In die skildvoet staan 'n goue antieke lamp met twee 

handvatsels, silwer gevlam. 

• Helmteken 

Drie rooi madeliefies, green gestingel en geblaar. 
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• Wrong en dekklede 

Gaud en groen. 

• Simboliek 

Figure 

Vir die lamp en madeliefies is geen besonderhede verskaf nie. 

Kleure 

Vir die kleure groen, goud en rooi is geen betekenis verskaf nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Buro vir Heraldiek. 

1984/1985 

7.3.2.3 Algemeneverpleegkunde-embleem 

7.3.2.4 Verloskunde-embleem 

7.3.2.5 · Ingeskreweverpleegkunde-embleem 

On twerp 

Die ontwerp van al die embleme is dieselfde. Dit bestaan uit 'n 

goud omsoomde skild, met 'n geel skildveld waarop die volgende 

geplaas is: 'n rooi Barbertonse madeliefie, goud omsoom, met 'n 

goue steel. Aan elke kant van die blom is 'n groen met goud 

omsoomde blaar. Die stele van die blare·kruis met die steel van 

die blom. 
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Onderaan elke skild is 'n band; rooi vir Algemene Verpleegkunde; 

groen vir Verloskunde; wit vir Ingeskrewe Verpleegkunde. Die 

woorde, BARBERTONSE HOSPITAAL, is in silwer op elke band. 

• Simboliek 

Figure 

Die madeliefieblom dui op Barberton. Daar is geen betekenis vir 

die blare verskaf nie. 

Kleure 

Die geel kleur het betrekking op die goudmynbedryf en die groen 

kleur het geen betekenis nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Algemene Verpleegkunde: 

Verloskunde: 

Ingeskrewe Verpleegkunde: 

Meneer Jimmy Winters ( 'n apteker wat 

die kompetisie gewen het vir die ant

werp van 'n embleem). 

1948 

1971 

1971 

7.3.3 Boksburg-Benoni Hospitaal, Boksburg 

Hierdie hospitaal bestaan sedert 1905 en was aanvanklik bekend as 

die Boksburg-hospitaal. In 1930 verander die naam na Boksburg-
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Benoni-hospitaal, so genoem omdat die hospitaal twee dorpe 

bedien. Die hospitaal beskik oor die volgende wapens/embleme: 

• 'n Hospitaalwapen/embleem wat as sakwapen gebruik word 

• Opleidingsembleme vir 

* Algemene Verpleegkunde 

* Verloskunde 

* Ingeskrewe Verpleegkunde 

* Operasiesaaltegniek 

'n Embleem van elke kursus is ontvang. 

7.3.3.1 Hospitaalwapen/embleem 

(Net 'n swart-en-wit-fotostaat en 'n beskrywing is ontvang.) 

• Ontwerp 

Skildvormig. Die skildoppervlakte is in vier verdeel met die 

volgende figure in elke deel: regs is 'n mynskag en mynhoop, 

links is 'n strelitzia - blykbaar in geel en blou, in die middel 

is die wit bui telyne van die hospi taalgebou en onder is 'n 

gerimpelde area wat op water dui. 

• Wapenspreuk 

'n Leuseband is onder aan die skild met die wapenspreuk, VOLENS 

SERVIRE, wat "bereidheid tot diens" beteken. 
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• Simbo1iek 

Figure 

Die mynskag en mynhoop dui op die mynbedryf terwyl die hospitaal

gebou betrekking het op Boksburg-Benoni-hospitaal. Die gerimpel

de area dui op water van die Boksburg-meer. Vir die strelitzia 

is geen betekenis verskaf nie. 

Kleure 

Die geel en blou kleure is die kleure van die hospi taal. Daar is 

geen betekenis vir die goue, swart en wit kleure verskaf nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Mevrou Petra van Zyl. 

Besonderhede is nie verskaf nie. 

Omdat die ontwerp en simboliek van al die embleme vir ·die 

verskillende kursusse dieselfde is, word die ontwerp en simboliek 

eenmalig beskryf. Van al die embleme is voorbeelde ontvang. 

7.3.3.2 Algemeneverpleegkunde-embleem 

• Ontwerp 

'n Ronde blou vorm waarop die volgende figure geplaas is: in die 

middel is 'n hangende gevlamde lantern, regs daarvan is 'n kaart 

van Afrika en links 'n ossewa - alles in silwer. 

Die geheel word deur 'n blou band omsluit wat links en regs 

onderbreek word. Die volgende woorde in silwer verskyn in die 
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band, BOKSBORG-BENONI HOSPITAL HOSPITAAL, behalwe op die 

Ingeskrewe embleem is die woorde, HOSPITAL/HOSPITAAL vervang deur 

INGESKREWE VERPLEEGSTER. 

7.3.3.3 Verloskunde-embleem 

Die kleur van die embleem is groen. 

silwer band omsluit. 

7.3.3.4 Operasiesaaltegniekembleem 

Die geheel word deur 'n 

Die kleur van die embleem is rooi. Die geheel word deur 'n rooi 

band omsluit. 

7.3.3.5 Ingeskreweverpleegkunde-embleem 

Die kleur van die embleem is oranje. Die geheel word deur 'n 

silwer band omsluit. 

• Simboliek 

Figure 

Die brandende lantern en die lig van verpleging oar Afrika dui 

daarop dat die hele vasteland van Afrika betrek word. Die ossewa 

het betrekking op die geskiedenis van die land en oak op die 

figuur van die wa op die provinsiale wapen van Transvaal. 

Kleure 

Die betekenis van die agtergrondkleure van die embleemvorms is 

blou vir Algemene Verpleegkunde, groen vir Verloskunde, rooi vir 

Operasiesaaltegniek en oranje vir Ingeskrewe Verpleegkunde. 
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Ingebruikneming: 
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J Myburgh, 1930. 

Geen datums is verskaf vir die inge

bruikneming van die Algemeneverpleeg

kunde-, Verloskunde- en Operasiesaal

tegniekembleme nie. 

Die embleem vir Ingeskrewe Verpleeg

kunde word in 1986 in gebruik geneem. 

7.3.3.6 Verloskunde-embleem (oue) 

• Ontwerp 

Die antwerp van die embleem stem ooreen met die figure en kleure 

wat reeds beskryf is, maar die embleem is groter en swaarder. 

Die woorde in die band rondom die geheel is soos volg: OP

LEIDINGSKOOL VIR VROEDVROUE • TRAINING SCHOOL FOR MIDWIVES. Bo

op word 'n silwer band met die woorde, BOKSBURG-BENONI, aange

tref. (Die embleem is vir hierdie navorsing deur mevrou McClean, 

HF Verwoerd-kraamhospitaal, geskenk.) 

7.3.4 Baragwanath-hospitaal, Johannesburg 

Die hospitaal was in 1941 'n militere hospitaal vir teringlyers 

wat deur die Britse owerhede bedryf is. In 1947 word die 

hospitaal aan die Suid-Afrikaanse Regering verkoop en in 1948 

word dit geopen en in gebruik geneem as 'n hospitaal vir nie

blankes. Die naam Baragwanath is afkomstig van die naam van die 

persoon van wie die grond verkry is vir die oprigting van die 
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hospitaal, JA Baragwanath. 

volgende wapens/embleme: 

Hierdie hospi taal beskik ocr die 

• Heraldiese wapen ( 1 n gekleurde afdruk is ontvang) 

• Opleidingsembleme: die kleure daarvan dui die kursus aan 

naamlik 

* 

* 
* 

rooi 

green 

ligblou 

vir Algemene Verpleegkunde ( 1 n voorbeeld is 

ontvang) 

vir Verloskunde 

vir Ingeskrewe Verpleegkunde 

Van laasgenoemde twee embleme is geen voorbeelde ontvang nie. 

7.3.4.1 Heraldiese wapen 

• antwerp 

Op die blou binne skildveld is 1 n goue hartvormige figuur. Op 1 n 

omgekeerde klawerblaar is 1 n goue staf en twee omwende slange 

geplaas. Die blou skildveld word omsoom deur drie bande van 

gaud, rooi en gaud. 

• He1mteken 

1 n Swart feniks met uitgespreide vlerke verrys uit rooi vlamme. 

Op die liggaam van die feniks is dieselfde simbool as wat op die 

skild voorkom, naamlik 1 n goue hart en 1 n omgekeerde blou 

klawerblaar. 
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• Wrong en dekklede 

Goud en blou. 

• Skildhouers 

Twee duikers in natuurlike kleur, staande op 'n groen kompar

tement word weerskante van die skild aangetref. (Skildhouers is 

'n spesiale toevoeging tot die heraldiese wapen vir 'n hospitaal. 

Die skildhouers is aan Baragwanath-hospitaal toegeken omdat 

hierdie hospitaal die grootste hospitaal in die Suidelike 

halfrond en in Afrika is.) 

Onderaan die skild, op die kompartement is 'n leuseband in goud 

geplaas met die woord, BARAGWANATH. 

• Simboliek 

Figure 

Die klawerblaar dui op medisinale en magiese krag terwyl die staf 

en slang betrekking het op die mediese dienste. Die feniks wat 

uit vlamme verrys simboliseer die verrysing van 'n nuwe hospitaal 

uit die as van die geskiedenis van die hospitaal as 'n militere 

hospitaal en dui ook op die nuwe geboue wat die oue vervang. Vir 

die hart word geen betekenis verskaf nie. 

Kleure 

Die blou kleur dui op die water van die Witwatersrand en die goue 

kleur het betrekking op die goue geskiedenis van die Witwaters-
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antwerp deur: 

Ingebruikneming: 

201 

Buro vir Heraldiek. 

Tydens die 25 jarige bestaan van die 

hospitaal in 1973. 

7.3.4.2 Algemeneverpleegkunde-embleem 

• Ontwerp 

'n Rooi vierkantkruis is in 'n rooi sirkel geplaas. Op die kruis 

is 'n silwer kaart van Afrika. Op die afbeelding is 'n silwer, 

gevlamde, antieke lamp, waarvan die strale oar die Afrika

kontinent strek. 

Regoor die dwarsbalk van die kruis word die sirkel aan elke kant 

onderbreek deur 'n silwer protea, gesteel en geblaar. 

In die bokant van die sirkel is die woord, BARAGWANATH en aan die 

onderkant die woorde, HOSPITAL • HOSPITAAL, in silwer. 

• Simboliek 

Figure 

Die lamp is simbolies vir verpleging, en die strale dui op die 

lig van verpleging wat oar Afrika strek. Die kruis waarvan die 

punte aan die sirkel raak dui op die sorg wat aan siekes en 

gewondes verleen word. Die protea is die nasionale blomembleem 



202 

van die RSA. 

Kleure 

Die verskillende embleme word soos volg deur die kleure daarvan 

aangedui: 

Rooi vir Algemene Verpleegkunde, terwyl groen op Verloskunde en 

ligblou op Ingeskrewe Verpleegkunde betrekking het. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Mevrou Wendy Bodman (nee Peterson). 

Algemene Verpleegkunde 

Verloskunde 

Ingeskrewe Verpleegkunde -

1954 

1961 

1986 

7.3.5 Coronation-hospitaal, Coronationville, Johannesburg 

Hierdie hospitaal is in 1944 in gebruik geneem en die naam hou 

verband met die kroning van Koning George V en Koningin Mary. 

Daar bestaan net een embleem vir hierdie hospitaal. 'n Voorbeeld 

hiervan is ontvang. 

7.3.5.1 Embleem 

• antwerp 

Die vorm is die van 'n kroon. In die middel van die silwerop

pervlakte is 'n fakkel met 'n silwer handvatsel, wat rooi gevlam 

is. Voor die fakkel is 'n silwer springbok in 'n springende 

houding geplaas, links aansiende. 
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Aan die bokant van die vorm is 1 n rooi band met die woord, 

CORONATION in silwer en bo-op die band is 1 n agtpuntige silwer 

kruis geplaas. Aan die onderkant van die vorm is 1 n rooi band 

met die woord, HOSPITAL in silwer. Aan elke kant van die vorm is 

1 n omgekeerde silwer horing, waarvan die opening rooi is. 

• Simboliek 

Figure 

Die fakkel wat brand dui op die lig wat na die vier hoeke van die 

aarde versprei word. Die springbok is die nasionale embleem van 

die RSA. Die horings het be trekking op die houers waarin 

medisyne bewaar word (pouch). Die vier hoeke van die aarde word 

deur 1 n agtpuntige kruis verbeeld. Die kroonvorm van die 

embleem dui op die kroning van koning George V. 

Kleure 

Geen betekenis is vir die rooi en silwer kleure verskaf nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Mejuffrou Vander Hoven ('n matrone van 

die hospitaal). 

Waarskynlik 1945 of net daarna (inlig

ting is nie verskaf nie). 

7.3.6 Dr AG Visser-hospitaal, Heidelberg, Transvaal 

Die hospitaal bestaan reeds sedert 1899 en die ou Waverley-hotel 
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is daarvoor gebruik. Sedert 1917 is die hospi taal op die huidige 

perseel. Die naam was voorheen Heidelberg-hospitaal en op 25 

November 1960 is die naam verander na dr AG Visser-hospitaal, 

vernoem na die digter AG Visser. Die hospi taal het net 'n 

heraldiese wapen. ('n Gekleurde afdruk daarvan is ontvang.) 

7.3.6.1 Heraldiese wapen 

• Ontwerp 

Die skildveld is 'in twee verdeel. Op die blou gewelfde onderste 

gedeelte is 'n silwer lier. In die silwer skildhoof is drie rooi 

proteablomme, groen gestingel en geblaar. 

• Helmteken 

'n Rooi proteablom, groen gestingel en geblaar met twee toegewen

de swart slange rondom die stingel. Die proteablom is getop met 

'n blou kruis, met verbreede punte. 

• Wrong en dekklede 

Silwer en blou. 

• Simboliek 

Figure 

Die lier simboliseer die lirikus, AG Visser, na wie die hospitaal 
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vernoem is. Die protea is ontleen aan die dorpswapen van Heidel

berg. Vir die kruis is geen betekenis verskaf nie. Geneeskunde 

word deur die twee slange voorgestel. 

Kleure 

Vir die kleure blou, groen, rooi en swart word geen betekenis 

verskaf nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Meneer Pierre Zeeman. 

Buro vir Heraldiek. 

Waarskynlik na 1960 toe die naam van 

die hospitaal na die dr AG Visser-hos

pitaal verander is. 

7.3.7 Edenvalese Hospitaal, Edenvale, Transvaal 

Die hospitaal was sedert 1937 tot 1948 bekend as die Transvaal 

Provincial Home. Op 1 Januarie 1949 is die naam verander na die 

Edenvalese Hospitaal en in 1980 na die Edenvalese Algemene 

Hospitaal. Die hospitaal beskik oor 

• 'n Heraldiese wapen 

• Embleme vir 

* Algemene Verpleegkunde 

* Ingeskrewe Verpleegkunde 
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7.3.7.1 Heraldiese wapen 

Geen inligting is hieroor ontvang nie - .net 'n voorbeeld op 

materiaal. Die volgende kon geidentifiseer word: 

• Ontwerp 

'n Skildveld word deur twee geboe lyne in drie verdeel. In die 

regter en linker rooi kompartemente is 'n goue, antieke, gevlamde 

lamp. In die onderste deel is 'n groen blom met vyf blare. 

• Helmteken 

'n Rooi staf getop met 'n blom wat uit vyf blare bestaan. Rondom 

die staf is twee omwende goue slange. 

• Wrong en dekklede 

Goud en rooi. 

• Simboliek 

Figure 

Oor die lamp en blom is geen inligting ontvang nie. 

Kleure 

Vir die kleure groen, goud en rooi is geen betekenis verskaf nie. 

antwerp deur: Inligting is nie ontvang nie. 
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Ingebruikneming: Inligting is nie ontvang nie. 

7.3. 7.2 Algemeneverpleegkunde-embleem ( 1 n embleem is ontvang) 

• Ontwerp 

1 n Blou, goud omsoomde skildveld, waarop 1 n oop proteablom 

gestingel en geblaar ( alles in goud), geplaas is. In die 

skildhoof is die woord, EDENVALE, in silwer. Onderkant die skild 

is 1 n blou band met die woorde, HOSPITAL HOSPITAAL, in silwer. 

Die geheel is op 'n ronde silwer skyf gemonteer. 

• Simboliek 

Figure 

Geen betekenis is vir die proteablom verskaf nie. 

Kleure 

Geen betekenis vir die kleure blou en silwer is verskaf nie. 

antwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Mevrou D Janse van Rensburg. 

Waarskynlik 1955. 

7.3.7.3 Ingeskreweverpleegkunde-embleem ( 'n embleem is ontvang) 

• antwerp 

Op 'n ronde wit vorm is 1 n blou, goud omsoomde skildveld geplaas. 

Op die skildveld is 1 n oop rooi proteablom, groen gestingel en 
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geblaar wat met gaud omsoom is geplaas. In die skildhoof is die 

woord, EDENVALE, in gaud. Die geheel word deur 'n donkerrooi 

rand omsluit met die woorde in gaud, VERPLEEGSTER NURSE 

HOSPITAL BOSPITAAL. An die bokant van die antwerp is 'n halwe 

sirkel in donkerrooi aangebring met die woorde in gaud, IN

GESKREWE ENROLLED. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Mevrou D Janse van Rensburg. 

Inligting is nie verskaf nie. 

7.3.8 Ermelose Bospitaal, Ermelo 

Geen inligting oor die hospitaal self is ontvang nie. Die 

hospitaal beskik oor 'n embleem, maar volgens die respondent kon 

geen inligting daaroor opgespoor word nie. 'n Voorbeeld van die 

embleem is ontvang. 

7.3.8.1 Embleem 

Die volgende is identifiseerbaar: 

'n Gaud omsoomde skild, waarvan die skildoppervlakte in drie dele 

verdeel is. In die donkerblou skildhoof is 'n goue feniks in 

vlamme. In die regter ligblou deel is 'n goue myntoring en in 

die linker blou deel is verskillende gereedskapartikels in gaud. 

Onderaan die skild is 'n donkerblou band met die woorde in gaud, 

HOSPITAAL • ERMELO • HOSPITAL. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Geen inligting is beskikbaar nie. 

Geen inligting is beskikbaar nie. 
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7.3.9 FH Odendaa1-hospitaa1, Ny1stroom 

Die blanke-afdeling van die hospitaal is op 25 September 1957 in 

gebruik geneem, die nie-blanke-afdeling op 4 Julie 1960 en die 

kraamafdeling op 1 September 1976. Die hospitaal is vernoem na 

die LUK, meneer FH Odendaal. Die hospi taal beskik oor 'n 

embleem. 'n Embleem is vir hierdie navorsing geskenk. 

7.3.9.1 Embleem 

• Ontwerp 

Die ontwerp bestaan uit 'n ronde goue vorm waarop die volgende 

figure geplaas is: in die bokant van die vorm 'n goue, gevlamde 

antieke lamp tussen twee skuins pale van die vlae, onder in die 

ontwerp is 'n blou berg waarvandaan twee vlagpale na elke kant 

skuins na buite verloop. Aan elke paal is 'n vlag wat uit die 

kleurbane groen, rooi, wit en blou bestaan. 

Die geheel word deur 'n ligblou, goud omsoomde band omsluit met 

die woorde in goud, FH ODENDAAL (bo) en HOSPITAAL • HOSPITAL 

(onder). 

• Simboliek 

Figure 

Die lamp stel verpleegsorg voor. Die berg stel Kranskop voor wat 

deel is van die omgewing en die twee vlae simboliseer dat enige 

persoon, ongeag, kleur, geloof en ras ingesluit word vir 
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verpleegsorg in hierdie hospitaal. 

Kleure 

Geen betekenis is vir die kleure blou, gaud, wit en green verskaf 

nie. 

antwerp deur: Nie bekend nie. 

Ingebruikneming: Geen inligting is verskaf nie. 

7.3.10 Hendrik van der Bijl-hospitaal, Vanderbijlpark 

Hierdie hospitaal is in 1951 in gebruik geneem en was eers bekend 

as die Vanderbijlpark-hospitaal. Die naam verander in 1985 na 

Hendrik van der Bijl-hospitaal. Die hospitaal beskik oar die 

volgende: 

• 'n Hospitaalwapen/embleem 

• Algemeneverpleegkunde-embleem 

• Algemeneverpleegkunde- en Verloskunde-embleem 

• Verloskunde-embleem 

• Ingeskreweverpleegkunde-embleem 

7.3.10.1 Hospitaalembleem ('n embleem is ontvang) 

• antwerp 

Dit het die vorm van 'n tudorroos wat goudkleurig en green geknop 

en gepunt is. Bo-op die antwerp is 'n goue, rooi gevlamde 

antieke lamp. Onderaan die roes is 'n silwer band met die woord, 

VANDERBILJPARK, in swart. 
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• Simboliek 

Figure 

Die tudorroos is een van die simbole op die dorpswapen. 

Verpleging in die hospitaal word deur die lamp gesimboliseer. 

Kleure 

Geen betekenis is vir die kleure goud, green, silwer en rooi 

verskaf nie. 

antwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Mevrou HC Cornellissen en mevrou PO 

Steyn. 

1972 

7.3.10.2 Algemeneverpleegkunde-embleem ('n embleem is ontvang) 

7.3.10.3 Algemeneverpleegkunde- en verloskunde-embleem (net 'n 

beskrywing is ontvang) 

7.3.10.4 Verloskunde-embleem ('n beskrywing is ontvang) 

• Ontwerp 

Die ontwerp is dieselfde vir al bogenoemde kursusse. Dit bestaan 

uit 'n donkerblou ronde, goud omsoomde vorm. Op die donkerblou 

oppervlakte is 'n goue tudorroos, green geknop en gepunt geplaas. 

Bo-op die roos is 'n rooi gevlamde, goue antieke lamp aangebring. 

In die omtrek van die ronde vorm verskyn die woorde in goud, 

HOSPITAAL HOSPITAL. Onderaan die vorm is 'n donkerrooi band met 
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die woord, VANDERBIJLPARK, in goud. 

Van hierdie band aan is aan elke kant skakeltjies om die geboe 

band(e) waarop die naam van die kursus verskyn, aan te heg. 

Die bande lyk soos volg: 

• Twee donkerrooi bande met die woorde in goud 

ALGEMENE VERPLEEGKUNDE 

GENERAL NURSING 

• 'n Donkerrooi en 'n groen band met die woorde in gaud: 

GENERAL NURSING 

MIDWIFERY 

of 

ALGEMENE VERPLEEGKUNDE 

VERLOSKUNDE 

• 'n Groen band met die woorde in gaud: 

VERLOSKUNDE 

of 

MIDWIFERY 

• Simboliek 

Figure 

Die tudorroos is deel van die dorpswapen en die lamp simboliseer 

verpleging. 
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Kleure 

Geen betekenis is vir kleure donkerblou en gaud verskaf nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Mevrou HC Cornellissen en mevrou PO 

Steyn. 

Datums nie verskaf nie. 

7. 3. 10.5 Ingeskreweverpleegkunde-embleem ( 'n embleem is ontvang) 

• Ontwerp 

'n Ronde, goud omsoomde vorm met 'n blou oppervlakte. Die 

volgende figure is op die oppervlakte geplaas: twee wit 

Zantedechia Aethiopica (varkoorlelies), groen gesteel en geblaar. 

Onder die stele verskyn 'n verkorte rooi vierkantkruis. Die 

geheel word omsluit deur 'n wit, goud omsoomde band, waarin die 

woorde, INGESKREWE VERPLEEGSTER • ENROLLED NURSE, in goud is. 

• Simboliek 

Figure 

Vir die varkoorlelies en die 

verskaf nie. 

Kleure 

rooi kruis is geen betekenis 

Vir die kleure blou, wit, rooi en goud is geen betekenis verskaf 

nie. 
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Ingebruikneming: 
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Mevrou HC Cornellissen en mevrou 

PD Steyn. 

1974 

7.3.11 HF Verwoerd-hospitaal, Pretoria 

Die geskiedenis van hierdie hospitaal en sy ontwikkeling strek so 

ver terug as 1888 toe die tydelike hospitaal in gebruik geneem 

is. In 1890 word die hoeksteen vir die Volkshospitaal deur 

President SJP Kruger gele. In Oktober 1891 is die Volkshospitaal 

geopen en in 1927 le die Administrateur, JH Hofmeyer, die 

hoeksteen van die Pretoriase Algemene Hospitaal, en in 1932 word 

die nuwe hospitaal in gebruik geneem. Op 25 Januarie 1967 

verander die naam van Pretoriase Algemene Hospitaal na HF 

Verwoerd-hospi taal, vernoem na dr HF Verwoerd. Hierdie hospi taal 

beskik oor die volgende wapens/embleme: 

• Heraldiese wapen ('n afdruk is ontvang) 

• Opleidingswapens/embleme vir 

* Algemene Verpleegkunde ('n embleem is ontvang) 

* Verloskunde ('n embleem is ontvang) 

* Na-registrasie kursusse (besonderhede hieroor is nie 

ontvang nie) 

7.3.11.1 Heraldiese wapen 

• antwerp 

Op 'n donkerrooi skildoppervlakte is 'n goue gevleuelde mer-
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curiusstaf en twee omsiende slange geplaas. Voor die staf is 'n 

silwer gevlamde amfoor. 

• Helmteken 

'n Goue gevleuelde mercuriusstaf en twee omsiende slange. 'n 

Silwer amfoor, rooi gevlam en versier, is voor die staf en 

slange geplaas. 

• Wrong en dekklede 

Gaud en donkerrooi. 

• Wapenspreuk 

'n Donkerrooi leuseband met die wapenspreuk in gaud, CURA TUI 

NOBIS CURAE, wat "u versorging le ons na aan die hart" beteken. 

• Simboliek 

Figure 

Die amfoor dui op die vier Griekse amfore op die toring van die 

administrasiegebou. Die mercuriusstaf dui op Mercurius wat die 

gode se boodskapper was. Die bekende simbool vir geneeskunde is 

die slang en dit dui op genesing wat vir die siek mens in die 

vooruitsig gestel word. 

Kleure 

Vir die kleure donkerrooi, gaud en silwer is geen betekenis 
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antwerp deur: 

Ingebruikneming: 
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Buro vir Heraldiek. 

1977 

7.3.11.2 Algemeneverpleegkunde-embleem 

• antwerp 

'n Ronde silwer vorm met die volgende figure daarop: 'n verkorte 

vierkantkruis met 'n antieke gevlamde lamp wat op die dwarsbalk 

geplaas is, alles in silwer. Die geheel word omsluit deur 'n 

groen band met die woorde in silwer, HOSPITAL HOSPITAAL. Die 

band word aan die bokant onderbreek deur drie silwer proteas, 

gestingel en geblaar. Aan die onderkant van die ontwerp is 'n 

dwarslopende groen band met die woord, HF VERWOERD, in silwer. 

• Simboliek 

Figure 

Die kruis dui op die Christelike karakter van verpleging en ook 

op die verligting van lyding. Die lamp op hierdie embleem het 

betrekking op die lamp van Florence Nightingale, wat die 

tradisionele simbool van die verpleegprofessie is. Die proteas 

is gekies omdat dit die nasionale blomembleem van die RSA is. 

Kleure 

Geen betekenis is vir die groen en silwer kleure verskaf nie. 
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Mejuffrou F Brookshaw ('n rnatrone wat 

bygestaan is deur dokter L Robertson 

ten tye 'n superintendent van die hos

pitaal, asook rneneer C Benson wat die 

sekretaris van die hospitaal was). 

1935 

Die studente wat opleiding by Pretoriase Algernene Hospi taal 

deurloop het en teoretiese onderrig by die Kalafong Kollege van 

Verpleging ontvang het, het na voltooiing 'n soortgelyke ernbleern 

ontvang waarvan die kleur van die band en dwarsband rooi was. 

7.3.11.3 Verloskunde-embleem, HF Verwoerd-kraamhospitaal 

Die HF Verwoerd-kraarnafdeling was voorheen die Moedersbond wat 

deur die Suid-Afrikaanse Vroue Frederasie (SAVF) beheer is. In 

1932 word die Moedersbond in Beatrixstraat in gebruik geneern. Op 

1 April 1960 neern die Transvaalse Provinsiale Adrninistrasie die 

kompleks oar en verander die naarn na Pretoriase Kraarnhospitaal. 

In 1967 verander die naam na die HF Verwoerd-kraarnhospitaal. 

• antwerp 

Op 'n langwerpige vorm met 'n green agtergrond is die volgende 

figure: bo die Voortrekkermonurnent, daaronder 'n vliegtuig. 

Onder die vliegtuig is 'n antieke gevlamde lamp - al die figure 

is in silwer. Die geheel word omsluit·deur 'n silwer rand met 

die woorde in green, HF VERWOERD ( aan die bokant) , HOSPITAL 
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HOSPITAAL (aan die onderkant, MATERNITY (regs) en KRAAM (links). 

• Simboliek 

Figure 

Die monument en vliegtuig is eie aan Pretoria. Verpleging word 

· deur die lamp aangedui. 

Kleure 

Die silwer kleur het geen betekenis nie, terwyl die green kleur 

met verloskunde vereenselwig word. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Matrone Hiscock en mevrou Krog-Scheepers 

(ten tye personeel van die kraamafdeling). 

1964. Die naam op die embleem verander in 

1967 na HF Verwoerd Kraamhospitaal. 

7.3. 77.4 Moedersbond Kraamhospitaal (ou embleem) 

('n Embleem is aan die navorser geleen om te fotografeer ten 

einde die embleemgeskiedenis van die kraamafdeling so volledig 

moontlik weer te gee.) 

• Ontwerp 

Die volgende kan ge~dentifiseer word: 

'n Silwer geriffelde ovaalvorm met 'n silwer antieke gevlamde 

lamp daarop geplaas. Die geheel word omsluit deur 'n green band 
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met die woorde in silwer daarop, BOND VAN AFR:IKAANSE MOEDERS 

PRETORIA. Voor oor die onderste deel van die ovaalvorm is 'n 

geboe groen band met die woord, MOEDERSBOHD, in silwer. 

• Simboliek 

Figure 

Dit is nie bekend nie. 

Kleure 

Die betekenis van die kleure silwer en groen is nie bekend nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Meneer Pierneef {kunstenaar). 

1954 

7.3.12 Hillbrow-hospitaal, Johannesburg 

Die Johannesburg Algemene Hospitaal is op 5 November 1890 geopen 

en in 1895 is besluit dat die hospitaal 'n opleidingskool vir 

verpleegsters moes word. Die Johannesburgse Algemene Hospitaal 

het dus bestaan van 1895 tot November 1980 toe die Hillbrow

hospitaal in gebruik geneem is. Hillbrow-hospitaal het ten tye 

·van die ondersoek nag nie 'n wapen/embleem gehad nie. 

Die Johannesburg Algemene Has pi taal het 'n opleidingsembleem 

gehad wat nie meer bestaan nie as gevolg van die hospitaalveran

deringe wat plaasgevind het. 'n Embleem van die hospitaal is 

deur die navorser by mejuffrou P Wessels geleen gefotografeer o~ 

by hierdie navorsing in te sluit en te beskryf. 
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7.3.12.1 Johannesburg-hospitaal (ou embleem} 

• antwerp 

Die volgende is identifiseerbaar: 

1 n Min of meer ronde, silwer vorrn waarop 'n blou verkorte 

vierkantkruis geplaas is. Op die kruis is 1 n silwer ovaalvorm 

met 1 n staande vrouefiguur in 1 n verpleegstersuniform. Weers

kante van die ronde vorm aan die buitekant regs en links is 1 n 

silwer proteablom gestingel en geblaar op 'n silwer oppervlakte. 

Tussen die twee blornrne is 1 n geboe blou band met die woord, 

JOHANNESBURG, in silwer. Tussen die punte van die proteastingels 

1 n geboe blou band met die woord, HOSPITAL, in silwer. Die 

boonste deel van die embleem bestaan uit 1 n silwer protea, 

gestingel en geblaar op 'n silwer oppervlakte. 

• Simboliek 

Figure 

Die betekenis van die kruis, vrouefiguur en proteablornrne is nie 

bekend nie. 

Kleure 

Die betekenis van die kleure blou en silwer is nie bekend nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Geen inligting is verkry nie. 

Geen inligting is verkry nie. 
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7.3.12.2 Queen Victoria Maternity Hospital, Johannesburg 

Koningin Victoria Kraamhospitaal, Johannesburg 

Hierdie hospitaal en die verloskunde-embleem bestaan nie meer 

nie. Die hospitaal is in 1904 amptelik deur Lady Lawley geopen. 

In 1908 word die eerste Suid-Afrikaanse verpleegster toegelaat 

tot opleiding in verloskunde. In 1913 word die Queen Victoria

hospitaal deur die Provinsiale Administrasie oorgeneem en word 

dit die eerste tak van die Johannesburgse Hospitaal. Die Queen 

Victoria-hospitaal het bestaan vanaf 1904 tot November 1980 toe 

die Hillbrow-hospitaal in gebruik geneem is. 

(Die navorser het 1 n embleem by mevrou EA du Rand geleen en 

gefotografeer vir insluiting by die studie.) 

• Ontwerp 

Die volgende is identifiseerbaar: 

'n Silwer ovaalvorm met 'n geriffelde voorkoms waarop 'n blou 

verkorte vierkantkruis geplaas is. Op die kruis is 'n vroue

figuur1 'n verpleegster, met 'n baba in haar arms. Die geheel 

word oms lui t deur 1 n groen band met die woorde 1 MATERNITY 

HOSPITAL JOHANNESBURG. Oor die geheel aan die onderkant is 'n 

geboe green band met die woorde in silwer 1 QUEEN VICTORIA. 

Random die ovaalvorm is proteablomme, gestingel en geblaar en 

sluit bo aan by 'n enkel regop geplaasde silwer proteablom. 



222 

• Simboliek 

Figure 

Die betekenis van die figure, die verpleegster met baba, die 

kruis en die proteablomme is nie bekend nie. 

Kleure 

Die betekenis van die blou en silwer kleure is nie bekend nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Inligting is nie beskikbaar nie. 

Waarskynlik gedurende 1948 tot 1952. 

7.3.13 JG Strijdom-hospitaal, Johannesburg 

Hierdie hospitaal is op 1 November 1967 in gebruik geneem en is 

na wyle advokaat JG Strijdom vernoem wat as die leeu van die 

noorde bekendgestaan het. Die hospitaal beskik oor 'n 

• Heraldiese wapen ('n swart-en-wit-afdruk is ontvang) 

• Lapelwapen {'n wapen is ontvang) 

• Opleidingsembleem 

7.3.13.1 Heraldiese wapen 

Die skildveld is in twee verdeel. In die blou skildhoof is 'n 

goue, gaande, aansiende leeu geplaas. Die res van die skildveld 

is silwer. Hierop is 'n blou antieke lamp met twee handvatsels, 

getop met 'n groen ring en skyf. 'n Goue kompasroos maak deel 

uit van die figure op die skildveld. 
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• Helmteken 

'n Blou antieke lamp met twee handvatsels getop met 'n green ring 

en sky£. 'n Goue kompasroos maak deel uit van die helmteken. 

• Wrong en dekklede 

Silwer en blou. 

• Sim.boliek 

Figure 

Die lamp dui op Florence Nightingale. Die leeu en die kompasroos 

het betrekking op advokaat JG Strijdom, na wie die hospitaal 

vernoem is. Vir die ring en sky£ is geen betekenis verskaf nie. 

Kleure 

Vir die kleure blou, gaud, silwer en green is geen betekenis 

verskaf nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Meneer Johan Coetzee. 

Buro vir Heraldiek. 

Datum is nie verskaf nie. 
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7.3.13.2 Lapelwapen 

• Ontwerp 

'n Ronde wit, gaud omsoomde vorm, waarop die blou antieke lamp, 

groen ring en skyf en goue kompasroos geplaas is. Onderom die 

· vorm is 'n blou band met die woorde in gaud, JG STRIJOOM 

HOSPITAAL. 

7.3.13.3 Opleidingsembleem 

(Omdat die wapen/embleem nie beskikbaar is nie, is 'n voorbeeld 

vir fotografering van mejuffrou JE Scheffer geleen.) 

• Ontwerp 

'n Driehoekige blou, omsoomde vorm met wit en blou figure (uit 

die beskrywing ontvang, is dit onduidelik wat dit is) in die 

puntgedeelte. Aan die onderkant op 'n blou oppervlakte is 'n 

staf en slang in gaud. Op die twee wit bande is die volgende 

woorde in gaud, JG STRIJDOM HOSPITAAL/HOSPITAL. 

• Simboliek 

Figure 

Geen inligting is verskaf nie. 

Kleure 

Geen inligting oor die blou, wit en gaud kleure is verskaf nie. 



Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 
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Meneer JH Coetzer. 

Kart na ingebruikneming van die hospi

taal in 1967. 

7.3.14 Kempton Parkse Hospitaal, Kempton Park 

Hierdie hospitaal is in 1976 in gebruik geneem. Dit beskik oor 

die volgende: 

• 'n Hospitaalembleem ('n embleem is ontvang) 

• 'n Algemeneverpleegkunde-embleem ('n embleem is ontvang) 

• 'n Algemeneverpleegkunde- en verloskunde-embleem ( •·n embleem 

is ontvang) 

7.3.14.1 Hospitaalembleem 

• Ontwerp 

Op 'n swart skildveld is die volgende figure in silwer geplaas: 

regs bo is 'n staf en slang; links bo is 'n vliegtuig in vlug; 

in die middel is die hospitaalgebou en onder in die skildvoet is 

'n antieke lamp, rooi gevlam. Bo-op die skildrand is 'n oop wit 

· boek met silwer omsoom. Onderkant die skild is 'n wit met silwer 

omsoomde geboe band. Die woorde, KEMPTON PARK HOSPITAAL/HOS

PITAL, daarop is in silwer. Vanaf die punte van die band aan 

weerskante van die skild is 'n tak met blare. Die antwerp is op 

'n ronde silwer skyf gemonteer. 
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• Simboliek 

Figure 

Die staf en slang het betrekking op medies en die lamp dui op 

verpleging. Die vliegtuig dui op Jan Smutslughawe, want die 

hospitaal wat deur die gebou op die skildveld aangedui is, is 

naby Jan Smutslughawe gelee. Die takke het nie enige betekenis 

nie, terwyl die hoek op kennis dui. 

Kleure 

Geen betekenis is vir die kleure swart en silwer verskaf nie. 

antwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Die personeel van die hospitaal. 

Nie aangedui nie. 

7.3. 14.2 Algemeneverpleegkunde-embleem 

• antwerp 

ap 'n blou skildveld is die volgende figure in goud: regs bo is 

'n staf en slang; links bo is 'n vliegtuig; in die middel is 'n 

hospitaalgebou; onder in die skildvoet is 'n antieke lamp, rooi 

gevlam. 

Bo-op die skildrand is 'n oop wit boek met goud omsoom. anderaan 

die skild op 'n wit oppervlakte staan die woorde in goud, KEMPTON· 

PARK. ap 'n geboe goue band onderaan die ontwerp is die woorde, 

ALGEMENE VERPLEEGKUNDE, in blou. 
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• Silllboliek 

Saas vir die haspitaalembleem. 

Kleure 

Geen betekenis is vir die kleure blau en gaud v.erskaf nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Persaneel van die haspitaal. 

Nie aangedui nie. 

7.3.14.3 Algemeneverpleegkunde- en verloskunde-embleem 

• Ontwerp 

Die skild en figure is saas vir die haspitaalembleem. 

Op 'n gebae gaue band anderaan die antwerp is die waarde in blau, 

ALGEMENE VERPLEEGKUNDE EN VERLOSKUNDE. 

Vanaf die gebae band weerskante van die skild is aan elke kant 'n 

gaue tak met blare. 

• Simboliek 

Saas vir die haspitaalembleem. 

Kleure 

Geen betekenis is vir die kleure blau en gaud verskaf nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Persaneel van die haspitaal. 

Nie aangedui nie. 



7.3.15 
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K1erksdorp-hospitaal, K1erksdorp 

Hierdie hospitaal is in 1937 in gebruik geneem. In 1978 word die 

nie-blanke gedeelte van die hospitaal die Tshepong-hospitaal. 

Klerksdorpse Hospitaal beskik oor 'n heraldiese wapen en 

opleidingsembleme vir 

• Algemene Verpleegkunde 

• Verloskunde 

• Algemene Verpleegkunde en Verloskunde 

• Operasiesaaltegniek 

'n Voorbeeld van die opleidingsembleme is ontvang. 

7.3.15.1 Heraldiese wapen ('n gekleurde afdruk is ontvang) 

• Ontwerp 

'n Gegolfde lyn verdeel die skildoppervlakte in twee. In die 

silwer skildhoof is 'n groen skyf waarop 'n goue ring geplaas is. 

Op die groen skildveld is 'n silwer molinekruis waarop 'n rooi 

vierkantkruis geplaas is. 

• He1mteken 

Dit bestaan uit 'n groen antieke lamp met twee handvatsels wat 

met 'n rooi vlam getop is. In die vlam is 'n silwer ring geplaas. 

• Wrong en dekklede 

Silwer en groen. 
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• Wapenspreuk 

Op 'n goue leuseband is die wapenspreuk in silwer, FIDE ET 

FIDUCIA, wat "met ywer en vertroue" beteken. 

• Simboliek 

Figure 

Vir die kruis is geen betekenis verskaf nie. Die skyf met goue 

ring dui op die goudvelde van die omgewing. Die lamp en vlam en 

die silwer ring dui op die kringloop van die lewe. 

Kleure 

Vir die kleure groen, silwer en goud is geen betekenis gegee nie. 

Ontwerp deur: Buro vir Heraldiek. 

Ingebruikneming: Datum is nie verskaf nie. 

7.3.15.2 Algemeneverpleegkunde-embleem 

• Ontwerp 

Die ontwerp is vir alle kursusse dieselfde. 

'n Groen skild wat met silwer omsoom is waarop die volgende 

silwer figure geplaas is: 'n antieke gevlamde lamp en onder die 

lamp is drie proteas gestingel en geblaar. 

Bokant die borand van die skild is twee groen silwer omsoomde 
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bande met die woorde, KLERKSDORP HOSPITAAL HOSPITAL, in silwer. 

Onder die skild is 'n geboe groen band met die naam van die 

kursus in silwer. 

7.3.15.3 Verloskunde-embleem 

7.3.15.4 Algemeneverpleegkunde- en verloskunde-embleem 

7.3.15.5 Operasiesaaltegniekembleem 

• Sim.boliek 

Figure 

Die lamp beteken hoop. 

verskaf nie. 

Kleure 

Vir die protea is geen besonderhede 

Geen betekenis is vir die groen en silwer kleure verskaf nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Geen besonderhede is beskikbaar nie. 

Algemene Verpleegkunde: 

1952 

Algemene Verpleegkunde en Verloskunde: 

1972 

Verloskunde: 

Geen datum is verskaf nie. 

Operasiesaaltegniek: 

Geen datum is verskaf nie. 
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7.3.15.6 Ou embleem 

Die ou embleem was grater as die huidige en die woorde, 

KLERKSDORP HOSPITAAL • HOSPITAL, is in silwer op die skildveld 

aangebring. 

aangebring. 

Die lamp is ui tstaande bo-op die skildveld 

7 .3.16 Tshepong-hospitaal, Klerksdorp 

Hierdie hospitaal is in 1978 in gebruik geneem en was voor die 

datum die nie-blanke-afdeling van Klerksdorp-hospi taal. Die 

woord tshepong beteken "plek van hoop". Die hospi taal beskik oor 

'n heraldiese wapen en het ten tye van die ondersoek nie 'n 

lapelwapen gehad nie. 

7.3.16.1 Heraldiese wapen ('n gekleurde afdruk is ontvang) 

• Ontwerp 

'n Golwende lyn verdeel die skildveld in die silwer skildhoof 

waarop drie volledige en twee halwe blou koringare geplaas is. 

Die res van die skildoppervlakte is blou waarop 'n silwer 

· molinekruis met 'n rooi vierkantkruis daarop geplaas is. 

• Die helmteken 

'n Blou antieke, rooi gevlamde lamp met twee handvatsels. 



232 

• Wrong en dekk1ede 

Silwer en blou. 

• Simbo1iek 

Figure 

Die lamp dui op lewe, terwyl die kruis op die hoop dui wat die 

pasient het om gesond te word. Die koringare het betrekking op 

die landelike omgewing en is streekseie simbole. 

Kleure 

Geen betekenis is vir die kleure blou, silwer en rooi ontvang 

nie. 

antwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Buro vir Heraldiek. 

1983 

7.3.17 Kalie de Haas-hospitaa1, Potchefstroom 

Hierdie hospitaal was voorheen die Potchefstroom-hospitaal en is 

sedert 1914 in gebruik. In Mei 1981 word die hospitaal na meneer 

K de Haas, lid van die Uitvoerende Komitee (LUK), vernoem. Uit 

die inligting wat verskaf is blyk dit dat Potchefstroom-hospitaal 

'n opleidingsembleem gehad het wat deur die huidige vervang is. 

Dit beskik oor 'n hospitaalwapen/embleem. 

7.3.17.1 Hospitaalwapen/embleem 

Geen inligting is hieroor ontvang nie. Die volgende is identifi

seerbaar uit 'n gekleurde afdruk: 
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• antwerp 

Op 'n blou, goud omsoomde skild, is die volgende geplaas: 'n 

verkorte rooi kruis wat die skildoppervlakte in vier verdeel. In 

die regter kwartier is 'n wilgerboom en in die linker kwartier is 

'n mieliekop, alles in goud. Bo-op die skildrand is 'n goue, 

staande, links aansiende arend met uitgespreide vlerke. 

Onder die skild is 'n blou met goud omsoomde leuseband, met die 

woorde in goud, KALIE DE HAAS HOSPITAAL • HOSPITAL. 

• Simboliek 

Figure 

Vir die simbole naamlik die wilgerboom, mieliekop, arend en kruis 

is geen inligting verskaf nie. 

Kleure 

Geen inligting is vir die kleure blou, rooi en goud verskaf nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Geen inligting is verskaf nie. 

Geen inligting is verskaf nie (waar

skynlik na 1981 toe die hospitaal se 

naam verander is). 
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7.3.17.2 Opleidingsembleem 

• Ontwerp 

Die geheel van die on twerp simboliseer 'n fakkel. Die op-

pervlakte van die ontwerp is blou met 'n paar vraende wit hande 

met goud omsoom daarop. 

gevlamde, antieke lamp 

Aan die bokant van die hande is 'n goue, 

geplaas, aan die regterkant is 'n 

mieliekop en links is 'n koringgerf, albei in goud. 

Aan die onderkant van die ontwerp is 'n wit band, wat met goud 

omsoom is waarop die volgende woorde in goud verskyn, KALIE DE 

HAAS HOSPITAAL HOSPITAL. 

Onder die wit band is 'n blou, goud omsoomde band met die 

wapenspreuk, "ONS DIEN", in goud. 

• Simboliek 

Figure 

Die geheelbeeld naamlik 'n fakkel simboliseer lig. Die lamp is 

die Florence Nightingale lamp, wat 'n simbool van naastediens is. 

Die koringaar dui op arbeidsaamheid, terwyl aan die mieliekop 

geen betekenis verskaf is nie. Die dienende hande van die 

verpleegkundige word deur die twee hande verbeeld. 

Kleure 

Geen inligting is oor die kleure blou, goud en wit verskaf nie. 



Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 
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Mevrou JP Mostert. 

25 Oktober 1972. 

Hierdie embleem word vir die volgende kursusse gebruik: 

• Algemene Verpleegkunde 

• Verloskunde 

• Algemene Verpleegkunde en Verloskunde 

Op 'n goue plaatjie onderaan die ontwerp word die naam van die 

kursus aangedui: 

• rooi vir Algemene Verpleegkunde 

• groen vir Verloskunde 

• rooi en groen vir Algemene Verpleegkunde en Verloskunde 

7.3.17.3 Opleidingsembleem (ou embleem) 

'n Embleem is deur mevrou EM de Korte, verpleegdiensbestuurder, 

HF Verwoerd-hospitaal aan die navorser vir hierdie studie 

geskenk. Geen beskrywing is beskikbaar nie. 

• Ontwerp 

Die volgende is identifiseerbaar: 

'n Skild waarvan die skildoppervlakte soos volg verdeel is: regs 

in die skildhoof op ligblou, is 'n goue gerf en links in die 

skildhoof is 'n goue houer met vrugte. Dan volg 'n donkerrooi 

band, dwarsliggend met twee groetende goue regterhande daarop. 

Die onderste ligblou oppervlakte bevat 'n goue, gaande, aansiende 

leeu. Bo-op die skildrand is 'n staande wit arend met uit-
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gespreide vlerke en die figuur is met goud omsoom. 

• Wapenspreuk 

Op 'n goue leuseband is die wapenspreuk in blou, ESSE QUAM 

VIDERI, waarvan die betekenis nie verskaf is nie, maar dit 

·beteken "to be rather to be seen". 

• Simboliek 

Figure 

Geen betekenis is vir die arend, vrugte, gerf, hande en leeu 

bekend nie. 

Kleure 

Vir die kleure donkerrooi, ligblou, goud en wit is geen betekenis 

bekend nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Geen inligting is beskikbaar nie. 

Nie bekend nie. 

7.3.18 Kalafong-hospitaal, Atteridgeville, Pretoria 

Die hospitaal is amptelik op 9 Maart 1973 in gebruik geneem. Die 

woord, Kalafong, beteken "plek van genesing". Die hospitaal het 

'n heraldiese wapen ('n afdruk is ontvang), en 'n lapelwapen/em

bleem wat vir die volgende kursusse gebruik word: 

• Algemene Verpleegkunde (een voorbeeld is ontvang) 

• Operasiesaal Verpleegkunde 

• Pediatriese Verpleegkunde 
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• Ortopediese Verpleegkunde 

• Intensiewe Verpleegkunde 

7.3.18.1 Heraldiese wapen 

• Ontwerp 

Op 'n blou skildoppervlakte is 'n silwer hengselkruis waarop 'n 

goue by geplaas is. 

• Helmteken 

'n Rooi gevlamde, blou lantern, getop met 'n blou hengselkruis en 

aan elke kant, uitgespreide vlerke. 

• Wrong en dekklede 

Silwer en blou. 

• Simboliek 

Figure 

Die hengselkruis of ank dui op geneeskunde, terwyl die lantern op 

Florence Nightingale betrekking het en simboliseer die lig wat 

verpleging vir die siele verskaf. Die vlerke dui op die arend 

van die provinsiale wapen en dit versinnebeeld gesag. 

betekenis is vir die by verskaf nie. 

Geen 
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Kleure 

Vir die kleure silwer, blou, goud en rooi is geen betekenis 

verskaf nie. 

antwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Buro vir Heraldiek. 

Waarskynlik 1985. 

7.3.18.2 Opleidingswapen/embleem 

• Ontwerp 

'n Ronde wit vorm waarop die volgende figure geplaas is: 'n rooi 

gevlamde blou lantern, getop met 'n blou hengselkruis. Aan elke 

kant van die lantern is 'n goue uitgespreide vlerk. Die geheel 

word omsluit deur 'n band, waarvan die boonste gedeelte wit met 

silwer omsoom is. Die woorde, KALAFONG HOSPITAL, in silwer kom 

daarop voor. Die onderste gedee~te van die band is in silwer met 

die naam van die kursus in swart byvoorbeeld GENERAL. 

• Simboliek 

Figure 

Die betekenis is dieselfde soos vir die heraldiese wapen. 

Kleure 

Geen betekenis is verskaf nie. 

antwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Mejuffrou MS de Klerk. 

1985 
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7 .3.19 Leratong-hospitaal, Krugersdorp 

Hierdie hospitaal was voorheen deel van die Paardekraal-

hospitaal. Dit is op 8 Desember 1975 in gebruik geneem. 

Leratong beteken in Tswana, "plek van die liefde". 

Die hospitaal beskik oor 'n heraldiese wapen en 'n lapelwapen. 

7.3.19.1 Heraldiese wapen 

('n Beskrywing is ontvang.) 

• Ontwerp 

'n Rooi skild waarop 'n silwer sestienpunt ster geplaas is. In 

die ster is 'n green krukkruis met 'n gespitse voet. Bo-op die 

krukkruis is 'n blou antieke lamp, rooi gevlam. 

• Helmteken 

'n Staande ooievaar in natuurlike kleur. In die regterpoot word 

'n silwer Latynse kruis deur twee omwende blou slange ondersteun. 

Wrong en dekklede 

Silwer en rooi. 

• Wapenspreuk 

Onderaan die skild is 'n rooi, silwer omsoomde leuseband met die 

wapenspreuk in silwer, LABOR OMNIA VINCIT IMPROBUS, wat 

"voortdurende arbeid corwin die skynbaar onmoontlike" beteken. 
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• Simbo1iek 

Figure 

Vir al die volgende figure, die ster, krukkruis, lamp, ooievaar, 

kruis en slange is geen betekenis _verskaf nie. 

Kleure 

Geen betekenis is vir die kleure rooi, groen, blou en silwer 

verskaf nie. 

antwerp deur: Dr JBM Botha. 

Buro vir Heraldiek. 

Ingebruikneming: 15 Oktober 1982. 

7.3.19.2 Opleidingswapen ('n Voorbeeld is ontvang, dit is nie 

reproduseerbaar nie.) 

• Ontwerp 

Die totale heraldiese wapen word gebruik. 'n Rooi band is 

onderaan gevoeg met die woord, LERATONG, in silwer daarop. Die 

groen kleur van die krukkruis, sowel as die blou kleur van die 

antieke lamp en die rooi vlam is nie op die lapelwapen nie. Al 

die figure is in rooi. 

7.3.20 Midde1burg-hospitaa1, Midde1burg, Transvaal 

Hierdie hospitaal is reeds in 1921 in gebruik geneem. Dit beskik 

oor 'n hospitaalembleem en opleidingsembleme vir 
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• Algemene Verpleegkunde ('n voorbeeld is ontvang) 

• Verloskunde ('n voorbeeld is ontvang) 

7.3.20.1 Hospitaalembleem ('n afdruk is ontvang) 

• Ontwerp 

'n Langwerpige vorm met 'n blou agtergrond waarop 'n weergawe van 

die ingang van die hospitaal in rooi, grys en swart verskyn. In 

die boonste deel van die antwerp is 'n blou met silwer omsoomde 

band met die woord, MIDDELBURG, in silwer en onderaan 'n blou 

band wat met silwer omsoom is waarop die woorde, HOSPITAAL 

HOSPITAL, in silwer geplaas is. 

• Simboliek 

Figure 

Die gebou is 'n weergawe van die ingang van die hospitaal. 

Kleure 

Vir die kleure blou, rooi, swart, silwer en grys is geen 

betekenis verskaf nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Meneer Du Toit ('n letterskilder). 

1973 
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7.3.20.2 Algemeneverpleegkunde-embleem 

• Ontwerp 

'n Ovaalvorm wat dwars geplaas is met 'n donkerrooi oppervlakte 

vir Algemene Verpleegkunde. ('n Groen oppervlakte vir Verlos-

kunde). Op die gekleurde oppervlakte is 'n silwer, gevlamde an

tieke lamp geplaas. Die geheel word deur 'n silwer rand omsluit 

wat op vier plekke deur 'n silwer gestingelde, geblaarde protea 

onderbreek word. In die vier gedeel tes van die band is die 

woorde in silwer, MIDDELBURG (links bo), TRANSVAAL (regs bo), 

HOSPITAAL (links onder) en HOSPITAL (regs onder). 

• Simboliek 

Figure 

Die lamp op die embleem dui op Florence Nightingale en op 

verpleging. 

Kleure 

Die donkerrooi kleur is die kleur van die epoulette en dus van 

Algemene Verpleegkunde, terwyl die groen kleur die tradisionele 

kleur vir Verloskunde is. Vir die silwer kleur is daar geen 

betekenis aangedui nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Inligting is nie verskaf nie. 

Di t is nie bekend wanneer die embleme in 

gebruik geneem is nie. 
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7.3.20.3 Verloskunde-embleem 

Die antwerp is saas vir die Algemeneverpleegkunde-embleem, met 'n 

graen appervlakte wat op Verloskunde dui. 

7.3.21 Natalspruitse Haspitaal, Alrode 

Hierdie hospitaal bestaan sedert 1964. Die naam hou verband met 

die darpsgebied waarin dit gelee is, en volgens oarlewering het 

die mense van Natal gedurende die goudstarmlaop met die spruit 

langs na die goudvelde gekom. 

Die haspitaal het twee opleidingsembleme, naamlik vir 

• Algemene Verpleegkunde ('n voorbeeld is ontvang) 

• Verlaskunde ('n voorbeeld is ontvang) 

7.3.21.1 Algemeneverpleegkunde-embleem 

• Ontwerp 

Dit is hartvarmig met 'n silwer agtergrand waarap 'n wit duif met 

'n groen olyftakkie in die bek geplaas is. Die geheel word met 

'n donkerblau, silwer amsaamde rand omsluit met die woorde in 

silwer, NATALSPRUIT HOSPITAAL • HOSPITAL. Ba-ap die antwerp is 

'n silwer, raoi gevlamde antieke lamp waarap 'n wit vierkant met 

'n raai kruis geplaas is. 
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• Simbo1iek 

Figure 

Die duif met die olyftak is die simbool van liefde en vrede, 

terwyl die lamp en kruis dui op die gelofte wat verpleegkundiges 

afle om na die welsyn van die gemeenskap om te sien. 

Kleure 

Die donkerblou kleur van die embleem dui op algemene verpleegkun

de. Geen betekenis is vir die silwer kleur verskaf nie. 

antwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Die verpleegpersoneel van die hospitaal. 

1970 

7.3.21.2 Verloskunde-embleem 

• Ontwerp 

Die ontwerp is dieselfde as vir Algemene Verpleegkunde. Die rand 

van die embleem is groen in plaas van donkerblou. 

• Simboliek 

Figure 

Soos vir Algemene Verpleegkunde hierbo beskryf. 

Kleure 

Die groen kleur het betrekking op Verloskunde. 
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Ontwerp deur: Die verpleegpersoneel van die hospi

taal. 

Ingebruikneming: 1971 

7.3.22 Nigelse Hospitaal, Nigel 

Hierdie hospitaal is op 22 November 1939 in gebruik geneem. Die 

hospi taal was van 1940 tot ongeveer 1958 'n opleidingskool. Daar 

het 1 n embleem bestaan, wat nie meer verkrygbaar is nie. 1 n 

Swart-en-wit-afdruk daarvan is ontvang. 

7.3.22.1 Embleem 

• Ontwerp 

Die volgende is identifiseerbaar: 

Op 1 n agtpuntige antwerp is sentraal geplaas, 1 n verkorte 

vierkantkruis 1net 'n antieke gevlamde lamp. Bo-op die regop paal 

van die kruis is die woord, NIGEL. 

kruis is 'n blaaragtige vorm. 

• Simboliek 

Figure 

In elke binnehoek van die 

Vir die kruis, lamp en blare is geen inligting beskikbaar nie. 

Kleure 

Dit is nie aangedui nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Geen inligting kon opgespoor word nie. 

Geen inligting is beskikbaar nie. 
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Ontdekkers-Gedenk-hospitaal, Roodepoort 

Discoverers' Memorial Hospital 

Die hospitaal was aanvanklik in 1914 'n privaat verpleeginrig

ting. Di t is later, as gevolg van munisipale en provinsiale 

finansiele bystand, bekend as die Roodepoort-Maraisburg Cottage 

Hospital. In Junie 1932 word die nuwe hospitaalgeboue betrek en 

staan die hospitaal as die Ontdekkers-Gedenkhospitaal bekend. 

Die hospitaal het net een embleem. 'n Embleem is ontvang. 

7.3.23.1 Embleem 

• Ontwerp 

'n Ronde goue vorm, in die onderkant van die vorm is 'n silwer 

opgaande son met silwer strale wat straalsgewys deur die vorm 

verloop. In die middel van die on twerp bo-op die son is 1 n 

silwer staf waarom twee slange gedraai is. Bo-op die staf is 'n 

antieke, gevlamde lamp geplaas. Die geheel word omsluit deur 'n 

donkerblou silwer omsoomde band, met die volgende woorde: aan 

die bokant, ONTDEKKERS en aan die onderkant, DISCOVERERS, in 

silwer. Onderaan die antwerp is twee geboe blou bande wat met 

silwer omsoom is. 

• Wapenspreuk 

In die boonste band is die wapenspreuk, SERVO HOMINES, wat "I 

serve mankind" beteken. In die onderste band is die verkorte 

kursusnaam, naamlik Algemeen General. 
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• Simboliek 

Figure 

Die son en die strale daarvan dui op nuwe hoop vir die pasient. 

Die staf en slange is die mediese simbool, terwyl die lamp op 

Florence Nightingale en verpleging dui. 

Kleure 

Die goue kleur het betrekking op die goudvelde in die omgewing, 

terwyl aan die donkerblou en silwer kleure geen betekenis geheg 

word nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Geen inligting is beskikbaar nie. 

Algemene Verpleegkunde: 

Datum is nie verskaf nie. 

Ingeskrewe Verpleegkunde: 

1969 

7.3.24 Paardekraal-hospitaal, Krugersdorp 

Uit die inligting wat ontvang is wil dit voorkom of die hospitaal 

reeds in 1909 in gebruik geneem is, maar amptelik op 22 November 

1911 geopen is. Die hospitaal was bekend as die Krugersdorpse 

Hospitaal tot 1973 toe die naam na Paardekraal-hospitaal verander 

is. Die aanvanklike wapen/embleem het oak die naamsverandering 

ondergaan, maar is nie meer in gebruik nie. In 1983 kry die 

hospitaal 'n heraldiese wapen, wat sedertdien as opleidingswa

pen/lapelwapen toegeken is. Die kraamafdeling van die Krugers-



248 

dorpse Hospitaal het 'n embleem vir Verloskunde gehad wat nie 

meer beskikbaar is nie. 

ontvang. 

7.3.24.1 Heraldiese wapen 

• Ontwerp 

'n Voorbeeld van die lapelwapen is 

Die skildoppervlakte is in drie gedeel deur 'n ingeboe keper aan 

elke kant. Die kleure en figure van die dele is soos volg, aan 

die regterkant op 'n blou oppervlakte is 'n silwer krukkruis met 

'n gespitste voet waarop 'n silwer antieke, gevlamde lamp geplaas 

is en aan die linkerkant op 'n rooi oppervlakte is 'n silwer 

krukkruis met 'n gespi tste voet waarop 'n silwer, antieke, 

gevlamde lamp geplaas is. Die oppervlakte tussen die twee dele 

is wit en eindig in 'n gewelfde groen oppervlakte wat in die 

skildvoet voorkom. 

• Helmteken 

Dit bestaan uit staande 'n ooievaar, in natuurlike kleur, waarvan 

die vlerke omhoog opgerig is. In die regterpoot is 'n silwer 

Latynse kruis met twee groen toegewende slange. 

• Wrong en dekklede 

Silwer en blou. 
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• Wapenspreuk 

Op 'n blou leuseband is die wapenspreuk in silwer, LABOR OMNIA 

VINCIT IMPROBUS, wa t "voortdurende arbeid oorwin die skynbaar 

onmoontlike" beteken. 

• Simboliek 

Figure 

Die betekenis van die krukkruis, lamp, ooievaar, die staf en 

slange is nie verskaf nie. 

Kleure 

Die blou kleur dui op psigiatriese verpleegkunde, die rooi kleur 

op algemene verpleegkunde en die groen kleur op verloskunde. 

Geen betekenis is aan die silwer kleur gegee nie. 

Ontwerp deur: Dr JBM Botha. 

Buro vir Heraldiek. 

Ingebruikneming: 1983 

Die heraldiese wapen word as lapelwapen gebruik. Onderkant die 

skild is 'n blou band aangebring met die woord, PAARDEKRAAL, in 

silwer. 
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7.3.24.2 Algemeneverpleegkunde-embleem (oue) ( 'n gekleurde 

afdruk is ontvang) 

• Ontwerp 

'n Skild wat in drie gedeel is. Die figure en die kleure is soos 

volg: aan die regterkant op 'n donkerblou oppervlakte is die 

Paardekraalmonument in ligblou met goud omsoom, aan die 

linkerkant op 'n rooi oppervlakte is geboue en 'n myntoring in 

goud. Tussen die twee oppervlaktes is 'n goue, anti eke, gevlamde 

lamp geplaas. Onderkant die twee oppervlaktes op 'n ligblou area 

is 'n goue ploeg op 'n bruin area in die skildvoet. Bo-op die 

skild is 'n blou, goud omsoomde band, met die woorde in goud 

daarop, KRUGERSDORP HOSPITAAL HOSPITAL. Onderaan is 'n ovaal

vormige oppervlakte met die datum, 1909, in goud. 

• Wapenspreuk 

Op 'n blou leuseband is die wapenspreuk in goud, LABOR OMNIA 

VINCIT IMPROBUS, wat "voordurende arbeid oorwin skynbaar die on

moontlike beteken. 

• Sim.boliek 

Figure 

Die monument dui op die Paardekraalmonument wat eie is aan 

Krugersdorp. Die industriee word deur die geboue en myntoring 

verbeeld. Die ploeg dui op die akkerbou wat streekseie aan 

Krugerdorp is. Eie aan die verpleegprofessie is die lamp wat ook 

op Florence Nightingale betrekking het. 
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Kleure 

Die blou en goue kleure is die hoofkleure van Krugersdorp. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Geen inligting is verskaf nie. 

Geen inligting is verskaf nie. 

7.3.24.3 Verloskunde-embleem {oue) 

(Die navorser het hierdie embleem geleen van mejuffrou Pienaar 

wat 'n merietetoekenning vir Verloskunde ontvang het - daarom die 

band en lourierblare.) Geen beskrywing is hiervoor van die 

respondent ontvang nie, net 'n swart-en-wit-lyntekening. 

• Ontwerp 

Die volgende is identifiseerbaar: 

'n Groen hartvorm waarop die volgende voorkom, 'n silwer 

ooievaar in vlug wat in sy bek 'n silwer doek en baba vashou. 

Onder die ooievaar is 'n wit verkorte vierkantkruis en bokant die 

ooievaar is die woord, KRUGERSDORP, in silwer. Weerskante van 

die kruis is die woorde, HOSPITAAL KRAAM (regs) en die woorde, 

HOSPITAL MIDWIFERY (links). 

• Simboliek 

Figure 

Die ooievaar met die doek en baba en die wit kruis se betekenis 

is nie verskaf nie omdat dit nie gevind kan word nie. 
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Kleure 

Betekenis van die wit, silwer en groen kleure is nie bekend nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Besonderhede is nie bekend nie. 

Datum is nie bekend nie. 

7.3.25 Paul Kruger Gedenk-hospitaal, Rustenburg 

Hierdie hospi taal is na President Paul Kruger vernoem en het 

waarskynlik in 1927 in 'n huis ontstaan. In 1959 is die 

bestaande blanke hospitaal in gebruik geneem. Die hospitaal het 

net een embleem. 'n Voorbeeld is ontvang. 

7.3.25.1 Opleidingsembleem 

• Ontwerp 

'n Ligblou ovaalvorm waarop 'n donkerrooi verkorte, silwer 

omsoomde, vierkantkruis geplaas is. In die middel van die kruis 

is 'n ronde wit, silwer omsoomde area, waarop 'n silwer gevlamde 

antieke lamp geplaas is. Die geheel word oms lui t deur 'n boonste 

en onderste halfsirkelvormige silwer band. Op die boonste 

gedeelte van die band is die woorde, PAUL KRUGER GEDENK-HOSPI

TAAL. Waar die twee dele aan elke kant bymekaar aansluit, is 'n 

halfronde oppervlak met 'n silwer geblaarde en gestingelde 

protea. Onderaan die ovaalvorm is 'n blou, silwer omsoomde band 

met die woord, RUSTENBURG, in silwer. 
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• Simbo1iek 

Figure 

Vir die kruis en lamp is geen betekenis verskaf nie. 

Kleure 

Die betekenis van die ligblou, wit, blou, donkerrooi en silwer 

kleure is nie bekend nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Besonderhede is nie beskikbaar nie. 

Waarskynlik in 1964. 

7.3.26 Pretoria-Wes-hospitaal, Pretoria 

Hierdie hospitaal is aan die westekant van Pretoria gelee, 

vandaar die naam Pretoria-Wes en is in 1978 in gebruik geneem. 

Die hospitaal beskik oor 'n heraldiese wapen en 'n lapelwapen. 

Die volgende is ontvang: 'n swart-en-wit-afdruk en 'n beskry

wing van die heraldiese wapen en 'n lapelwapen. 

7.3.26.1 Heraldiese wapen 

• Ontwerp 

Tussen twee flanke wat blou en wit gestreep is, is 'n silwer area 

waarop 'n blou anker met twee toegewende slange geplaas is. Bo

op die anker is 'n blou gevlamde lantern. 
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• He1mteken 

'n Blou gevlamde lantern, met twee toegewende slange. Bo-op die 

lantern is twee gespreide vlerke. 

• Wrong en dekklede 

Silwer en blou. 

• Wapenspreuk 

'n Blou leuseband met die wapenspreuk, HUMANITAS in silwer. Die 

betekenis daarvan is nie verskaf nie, maar dit beteken "menslik

heid". 

• Simboliek 

Figure 

Die lantern lyk soos die lantern wat deur Florence Nightingale 

gebruik is en het betrekking op die verpleegprofessie. Die 

mediese beroep word deur die slange verbeeld. Die twee vlerke 

dui op die beskerming wat die pasient in die hospitaal ontvang. 

Die anker simboliseer standvastigheid, ordelikheid en geborgen-

heid, kwaliteite wat noodsaaklik is vir die goeie versorging van 

die pasient. 

Kleure 

Die blou en wit strepe dui op die strale van die opgaande son, 

wat nooit oor.die mediese en verpleegprofessie sal ondergaan nie. 

Die silwer kleur het geen betekenis nie. 
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Ontwerp deur: Dr HSC Malan. 

Buro vir Heraldiek. 

Ingebruikneming: 1979 

7.3.26.2 Opleidingswapen (lapelwapen) 

• Ontwerp 

Die skild en helm van die heraldiese wapen word hiervoor gebruik. 

Onderaan die leuseband is twee geboe wit, gaud omsoomde bande. 

Op die boonste een is die woorde, PRETORIA-WES, en op die 

onderste een die woord, VERPLEEGKUNDE, in gaud. 

• Simboliek 

Soos vir die hospitaalwapen, reeds beskryf in 7.3.26.1. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Dr HSC Malan. 

1979 

7.3.27 Piet Retief-hospitaal, Piet Retief 

Hierdie hospitaal is in 1937 in gebruik geneem en bet dieselfde 

naam as die dorp waar dit gelee is. Daar is net een embleem vir 

hierdie hospitaal. 'n Voorbeeld is ontvang. 
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7.3.27.1 Embleem 

• antwerp 

Op 'n wit skildoppervlakte is 'n donkerrooi vierkantkruis 

geplaas. In die middel van die kruis is 'n silwer ovaalvorm met 

'n blou skuinskruis daarin. In die blou skildhoof is die woorde, 

PIET RETIEF, in silwer. Onderaan die skild is 'n blou band met 

die woorde, HOSPITAAL HOSPITAL, in silwer. 

• Simboliek 

Figure 

Die donkerrooi kruis het betrekking op die internasionale rooi

kruisteken, terwyl die blou skuinskruis op die gekruisde bande 

waarmee die mantel van die verpleegkundige vasgemaak is, dui. 

Kleure 

Donkerrooi het betrekking op die rooikruisteken en die blou op 

die mantel van die verpleegkundige. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

'n Kunsonderwyser - die naam is nie verskaf 

nie. 

Datum is nie verskaf nie. 
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Pietersburg-hospitaal, Pietersburg 

Die eerste geboue waaruit die hospitaal in die begin van die eeu 

bestaan het, was tente en daarna milib9re sinkgeboue. In 1922 is 

die eerste steengebou opgerig. In 1932 is die hoeksteen gele vir 

die Indier-hospi taal en in 1938 die hoeksteen vir die nie-blanke

hospitaal. Die huidige hospitaal is op 12 Augustus 1960 geopen. 

Die hospitaal besit opleidingsembleme vir 

• Algemene Verpleegkunde 

• Verloskunde 

'n Voorbeeld van elk is ontvang. 

7.3.28.1 Algemeneverpleegkunde-embleem 

antwerp (dieselfde vir albei embleme) 

Op 'n ronde silwer vorm is die stam en takke van die kremetart

boom in silwer. Die geheel word deur 'n blou band vir Algemene 

Verpleegkunde en 'n groen band vir Verloskunde omsluit. In die 

band is die volgende woorde in silwer, PIETERSBURG • HOSPITAAL • 

HOSPITAL. Aan die onderkant word die band deur 'n silwer 

antieke, gevlamde lamp wat in 'n halwe sirkel geplaas is, 

onderbreek. 

• Simboliek 

Figure 

Die kremetartboom is die simbool van die verre Noord-Transvaal en 

die lamp is die simbool van verpleging. 
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Kleure 

Die blou kleur bet betrekking op Algemene Verpleegkunde en die 

groen kleur op Verloskunde. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Mevroue I Cowan, T Harper en H 

Tottleben. 

Op 12 September 1957 is die eerste 

embleem aan mevrou Tottleben uitgereik 

wat op 17 Mei 1937 as verpleegster by 

hierdie hospitaal gekwalifiseer het. 

7.3.28.2 Verloskunde-embleem 

Die ontwerp is dieselfde soos vir die algemeneverpleegkunde

embleem. Die band wat die geheel omsluit is groen. 

7.3.29 Rob Ferreira-hospitaal, Nelspruit 

Hierdie hospitaal is op 1 Augustus 1962 in gebruik geneem. Dit 

is vernoem na meneer RS Ferreira, 'n voormalige provinsiale 

raadslid (LPR) vir Nelspruit. Die hospitaal beskik oor oplei

dingsembleme vir 

• Algemene Verpleegkunde 

• Verloskunde 

• Operasiesaaltegniek 

• Ingeskrewe Verpleegkunde 

Hierdie embleme is ontvang. 
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7.3.29.1 Algemeneverpleegkunde-embleem 

Ontwerp (is dieselfde viral die embleme). 

Op 'n ronde wit vorrn is 'n oranjekleurige blom met groen takke en 

blare geplaas. Die geheel word omsluit deur 'n goudomsoomde blou 

band met die woorde in gaud, ROB FERREIRA HOSPITAL • HOSPITAAL. 

Die kleure van die bande random die vorrn dui op die opleiding wat 

deurloop is en word deur die kleur van die band random die vorm 

aangedui. 

7.3.29.2 · Verloskunde-embleem 

'n Groen band. 

7.3.29.3 Ingeskreweverpleegkunde-embleem 

'n Donkerrooi band. 

7.3.29.4 Operasiesaaltegniekembleem 

'n Oranje band. 

Elke embleem word uitgereik met 'n los balkie waarop die naam van 

die kursus verskyn. Die kleur van die balkie is dieselfde kleur 

as die band van die embleem. 

• Simboliek 

Figure 

Die oranje blom met groen blare is die -BAUHINIA GALPINII en kom 

in die Laeveld voor. 
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Kleure 

Blou vir Algemene Verpleegkunde 

Groen vir Verloskunde 

Oranje vir Operasiesaaltegniek 

Donkerrooi vir Ingeskrewe Verpleegkunde 

· Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Mevrou Elize Buitendach. 

Algemene Verpleegkunde: 

1981 

Verloskunde: 

1980 

Operasiesaaltegniek: 

1980 

Ingeskrewe Verpleegkunde: 

1981 

7.3.30 Standerton-hospitaal, Standerton 

Hierdie hospitaal bestaan vanaf 1921. Dit beskik oar 'n 

• Heraldiese wapen 

• Opleidings/lapelwapen 

• Ou embleem 

7.3.30.1 Heraldiese wapen 

( 
1 n Swart-en-wi t-afdruk met 1 n beskrywing van die wapen is 

ontvang.) 
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• antwerp 

Die skildoppervlakte is verdeel in 'n blou gekanteelde skildhoof. 

Onderkant die skildhoof is 'n silwer oppervlakte. Op die geboe 

blou gedeelte is 'n goue spitsvoetige Latynse kruis met twee 

silwer omwende slange geplaas. 

• Hel:mteken 

Op die wrong is 'n blou gekanteelde brug en die spitsvoet van die 

silwer Tau-kruis geplaas. Bo-op die Tau-kruis is 'n goue, rooi 

gevlarnde antieke lamp. Random die Tau-kruis is twee toegewende 

blou slange. Weerskante van die lamp is twee blou uitgespreide 

vlerke. 

• Wrong en dekklede 

Silwer en blou. 

• Wapenspreuk 

'n Silwer en blou leuseband met die wapenspreuk, PROXIMO 

SERVIMUS. Die betekenis daarvan is nie verskaf nie, maar dit 

beteken "ons dien ons naaste". 

• Simboliek 

Figure 

Vir al die volgende figure, naarnlik die Latynse kruis en slange, 
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die Tau-kruis en slange, die lamp, vlerke en die gekantelde brug 

is geen simboliek verskaf nie. 

Kleure 

Die kleure silwer en blou het geen betekenis nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Buro vir Heraldiek. 

1978 

7.3.30.2 Opleidings-/lapelwapen 

('n Voorbeeld is ontvang.) 

• antwerp 

Op 'n ronde silwer vorrn is die volledige helmteken geplaas. 

(Sien beskrywing van heraldiese wapen.) Die geheel word omsluit 

deur 'n blou band met die woorde in silwer, HOSPITAAL • HOSPITAL 

STANDERTON. 

• Sim.boliek 

Geen betekenis is vir die kleure en figure verskaf nie. 

Ontwerp deur: Buro vir Heraldiek. 

Ingebruikneming: 1978 

7.3.30.3 Ou embleem (Dit was gebruik vir die hospitaal en as 'n 

opleidingsembleem.) 

('n Voorbeeld is ontvang.) 

'n Embleem is ontvang, maar geen besonderhede is daaroor verskaf 
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nie. 

• Ontwerp 

Die volgende kan geidentifiseer word: 

Op 'n ronde silwer vorm is die volgende geplaas: 'n skild wat in 

vier verdeel is. In die regterkant bo is 'n ligblou oppervlak 

met 'n figuur (wat nie identifiseerbaar is nie), en in die 

regterkant onder is 'n silwer beeskop op 'n geel oppervlakte. 

Aan die linkerkant bo, op 'n geel oppervlakte is 'n onidentifi

seerbare figuur en in die linkerkant onder is 'n silwer figuur 

(nie identifiseerbaar nie) op 'n ligblou oppervlakte. Aan die 

bokant van die skild op die vorm is 'n silwer, antieke lamp. Die 

geheel word omsluit deur 'n blou band met die woorde, HOSPITAAL 

HOSPITAL STANDERTON, in silwer. 

• Wapenspreuk 

Onder die skild is 'n geboe blou silwer omsoomde band geplaas met 

die woorde, DEO FAVENTE, in silwer. Die betekenis is nie verskaf 

nie, maar dit beteken "met Godse genade/guns; God's favouring". 

• Simboliek 

Figure en kleure 

Geen inligting is verskaf nie. 

antwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Dr Arrie Theron. 

Nie bekend nie. 
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Sterkfontein-hospitaal, Krugersdorp 

Hierdie hospitaal is in 1935 beplan en die bouwerk is in 1939 

begin. Dit is in 1943 geopen. Die hospitaal is vernoem na die 

Sterkfontein-grotte waar Robert Broom die skedelontdekkings 

gedoen het. Hierdie hospi taal is in assosiasie met die Sterkfon

tein Kollege vir Psigiatriese Verpleegkunde. Daar bestaan twee 

embleme - die een vir Psigiatriese Verpleegkunde en die Emily 

Smiles Award/Toekenning. 1 n Voorbeeld van elkeen is ontvang. 

7. 3. 31. 1 Psigiatrieseverpleegkunde-embleem 

• Ontwerp 

1 n Wit ovaal vorm waarop die volgende geplaas is : ' n goud 

omsoomde, regop anker met 1 n kabel wat op 1 n wit oop boek wat met 

goud omsoom is, staan. Onder die boek is 1 n enkele proteablom in 

natuurlike kleur, groen geblaar en met goud omsoom. Die geheel 

word omsluit deur 1 n swart, silwer omsoomde rand, met die woorde, 

STERKFONTEIN PSYCHIATRY PSIGIATRIE, in silwer. 

• Simboliek 

Figure 

Die anker dui op stabiliteit, terwyl die oop boek betrekking het 

op die kennis wat nodig is om die pasient te verpleeg. Die 

protea kom algemeen in die streek voor. 



265 

Kleure 

Die wit kleur dui op edelheid, terwyl die swart kleur donkerte 

verbeeld. Die kleure van die protea stel realiteit voor en die 

geel kleur lig. Geen betekenis word aan die goud en silwer 

kleure gegee nie. 

antwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Meneer JS Woeke, Roza Munnik en ander per

soneellede van die hospitaal en kollege. 

Inligting is nie verskaf nie. 

7.3.31.2 Emily Smiles-toekenning 

Die familie van Emily Smiles, wat 1 n geriatriese pasient was, het 

na haar dood 'n som geld aan die hospitaal geskenk. Hieruit moes 

1 n toekenning aan die voortreflikste professionele verpleeg

kundige in die praktyk van psigiatrie gegee word. 

Die toekenning maak gebruik van die hospitaalembleem. 'n Swart 

band, silwer omsoom, is onderaan die embleem gevoeg met die 

woorde in silwer, EMILY SMILES AWARD. 

7.3.32 Suid-Randse Hospitaal, Rosettenville, Johannesburg 

Die hospi taal is vir die blanke bevolking in die suidelike 

voorstede van Johannesburg opgerig. In 1957 word 1 n gedeelte van 

die hospitaal in gebruik geneem en op 1 November 1958 is die 

hospitaal amptelik deur die destydse Administrateur, meneer FH 

Odendaal , geopen . Die hospi taal het embleme wat deur die 
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heraldiek antwerp is, maar wat nie valle wapens is nie. 

7.3.32.1 Algemeneverpleegkunde-embleem 

'n Voorbeeld is ontvang. 

• antwerp (is vir al die wapens/embleme dieselfde) 

'n Ronde, goue vorm waarop die volgende geplaas is: 'n goue 

opgaande son in die onderste deel met uitspreiende strale wat oar. 

die hele vorm strek. In die middel van die vorm is die letters 

SRH ineengevleg, die S in groen, die R in gaud, en die H in rooi. 

Aan die regterkant van die letters is 'n goue staf met 'n omwende 

slang, en aan die linkerkant 'n bruin stomp met groen blare. Die 

geheel word omsluit deur 'n enkel blou band met die woord, 

ALGEMENE VERPLEEGKUNDE, in gaud daarop. 

Die kursusse word deur die volgende kleure aangedui: 

7.3.32.2 Algemeneverpleegkunde en verloskunde-embleem 

'n Dubbel blou band. 'n Voorbeeld is ontvang. 

7.3.32.3 Verloskunde-embleem 

'n Groen band. 'n Voorbeeld is ontvang. 

7.3.32.4 Operasiesaaltegniekembleem 

'n Rooi band. 'n Voorbeeld is ontvang. 
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7.3.32.5 Ingeskreweverpleegkunde-embleem 

'n Geel band. (Hiervan is geen afdruk of embleem ontvang nie.) 

• Simboliek 

Figure 

Die slang en staf dui op genesing. Die nuwe hoop vir die pasient 

word deur die opgaande son en strale daarvan verbeeld en die 

stomp met groen blare dui op lewe. 

Kleure 

Die groen kleur van die letter S dui op nuwe lewe. 
49-..<-d' 

Die gael. 

kleur van die letter R verbeeld voorspoed, terwyl die rooi kleur 

van die letter H betrekking het op die hospitaal en gesondheids-

dienste. 

Ontwerp deur: WH Coetzer. 

Ingebruikneming: Algemeneverpleegkunde-embleem: 

1969 

Algemeneverpleegkunde- en verloskunde-em-

bleem: 

1977 

Verloskunde-embleem: 

1971 

Operasiesaaltegniekembleem: 

1970 
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Ingeskreweverpleegkunde-embleem: 

Datum is nie verskaf nie 

Sybrand van Niekerk-hospitaal, Carletonville 

Geen besonderhede oor die hospitaal is verskaf nie. Dit beskik 

oor 'n heraldiese wapen. 'n Afdruk is ontvang. 

7.3.33.1 Heraldiese wapen 

• Ontwerp 

Op 'n goue skildveld is die volgende figure geplaas: in die 

regterkant van die skild van bo na onder is 'n staf en twee 

slange, 'n koekepan, en 'n mieliekop, in die linkerkant van bona 

onder is 'n atoom, 'n antieke gevlamde lamp en 'n mieliekop~ Al 

die figure is in swart. Onderaan die skild is drie goue bande 

ondermekaar met in swart die wapenspreuk gevolg deur Sybrand van 

Niekerk in die middel en Hospitaal onder. 

• Helmteken 

Bestaan uit 'n staf met twee omwende slange en op die staf is 

twee uitgespreide vlerke, alles in swart. 

• Wrong en dekklede 

Goud en swart. 



269 

• Wapenspreuk 

'n Swart leuseband met die wapenspreuk in goud, ANIMO ET FIDE, 

wat beteken 11deur te glo en te vertrou", di t kan ook beteken "met 

geesdrif t.n vertroue". 

• Simboliek 

Figure 

Die staf en slange is die mediese simbool en het betrekking op 

die hospitaal. Die mynbedryf word deur die koekepan uitgebeeld, 

terwyl die atoom op vooruitgang dui. Die lamp het betrekking op 

Florence Nightingale en dui ook aan dat dit die lig verskaf vir 

die verpleegkundige om haar werk te verrig. Die mieliekoppe dui 

op die landbou wat eie aan die streek is. 

Kleure 

Die swart kleur is slegs die teenstellende kleur. Die goue kleur 

het betrekking op die goudbedryf wat die streek se hoofbron van 

inkomste is. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

J Botha (verpleegassistent). 

Buro vir Heraldiek. 

Inligting is nie verskaf nie. 

7.3.34 Tembisa-hospitaal, Olifantsfontein 

Hierdie hospitaal is gelee net buitekant die Tembisa-woongebied, 

vandaar die naam. Dit is in 1972 in gebruik geneem. Die 
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hospi taal beskik oor 'n opleidingsembleem. 

ontvang. 

7.3.34.1 Opleidingsembleem 

• Ontwerp 

'n Voorbeeld is 

'n Skild met 'n donkerblou oppervlakte wat deur 'n wit kruis, met 

goud omsoom, in vier verdeel word. In die regter onderste 

kwartier is 'n goue, antieke, gevlamde lamp geplaas. Onderkant 

die skild is 'n ·donkerblou, goud omsoomde band, met die woord, 

TEMBISA, in goud. 

• Sim.boliek 

Figure 

Die kruis het op die sendelinge betrekking en die lamp op 

Florence Nightingale. 

Kleure 

Vir die donkerblou, wit en goue kleure is geen betekenis verskaf 

nie. 

Ontwerp deur: Die matrones van die hospitaal. 

Ingebruikneming: Die inligting is nie verskaf nie. 

7.3.35 Vereenigingse Hospitaal, Vereeniging 

Die ou hospitaal is in 1935 en die nuwe in 1966 in gebruik 

geneem. Hierdie hospitaal het opleidingsembleme vir 
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• Algemene Verpleegkunde ('n voorbeeld is ontvang) 

• Verloskunde ('n beskrywing is ontvang) 

• Ingeskrewe Verpleegkunde ('n beskrywing is ontvang) 

• Operasiesaaltegniek ('n tekening is ontvang) 

7.3.35.1 Algemeneverpleegkunde-embleem 

• Ontwerp 

'n Skild met 'n wynrooi oppervlakte waarop 'n silwer, antieke, 

gevlamde lamp geplaas is. Die skildrand is donkerblou met die 

woorde, VEREENIGING HOSPITAAL • HOSPITAL, in silwer. Aan die 

bokant van die skildrand is 'n gewelfde liggroen veld, silwer en 

blou ornsoom met die volgende figure: twee groetende regterhande, 

die goue treinbrug oor die blou Vaalrivier en weerskante van die 

blou, groen oppervlaktes. (Kleurverskille van figuur 7.3.35.1 is 

te wyte aan die reproduksieproses.) 

• Simboliek 

Figure 

Die twee hande wat groet dui op die Vrede van Vereeniging, 1902. 

Die treinbrug oor die Vaalrivier is eie aan Vereeniging. Die 

lamp het betrekking op die diensbaarheid van die verpleegkunde. 

Kleure 

Die wynrooi kleur dui op Algernene Verpleegkunde en die blou kleur 

op die Vaalri vier. Vir die silwer en goue kleure is geen 

betekenis verskaf nie. Die borne langs die Vaalrivier word deur 

die groen kleur voorgestel. 
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Meneer Kriedeman ('n sekretaris van die 

hospi taal} . 

1947 

7.3.35.2 Verloskunde-embleem 

7.3.35.3 Ingeskreweverpleegkunde-embleem 

Die ontwerp vir die embleme is dieselfde as vir Algemene 

Verpleegkunde. Die oppervlakte van die skild vir die Verlos

kunde-embleem is green, terwyl die skildkleur vir die Ingeskrewe

verpleegkunde-embleem, oranje is. 

• Simboliek 

Dit is dieselfde as vir Algemene Verpleegkunde wat reeds beskryf 

is. 

Ingebruikneming: Verloskunde-embleem: 

1972 

Ingeskreweverpleegkunde-embleem: 

1987 

7.3.35.4 Operasiesaaltegniekembleem 

• Ontwerp 

'n Skild met 'n silwer oppervlakte waarop 'n teaterverpleegster 
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met 'n groen haarbedekking en 'n masker geplaas is. In die blou 

rand van die skild is die woorde, VEREENIGING HOSPITAAL (bo) en 

OPERASIESAAL VERPLEEGKUNDE OPERATING NURSING SCIENCE ( langs die 

kante). Die res van die embleem is dieselfde as vir Algemene 

Verpleegkunde wat reeds beskryf is. 

• Simboliek 

Figure 

Die verpleegkundige in die drag van die operasiesaal (vervang die 

lamp) het betrekking op die kursus. Die res van die simbole en 

simboliek is soos vir Algemene Verpleegkunde, wat reeds beskryf 

is. 

antwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Meneer PAP Haasbroek ('n verpleegkundige van 

die hospitaal). 

1987 

7.3.36 Verre Oosrandse Hospitaal, Springs 

Hierdie hospitaal bestaan sedert 1928 toe dit amptelik deur Sy 

· Edele Jan H Hofmeyr geopen is. Op 8 September 1951 word die nuwe 

hospitaal deur die Administrateur, Sy Edele, WM Nicol geopen. 

Hierdie hospitaal, Standerton- en Ermelo-hospitale was met die 

Oos-Transvaalse Kollege van Verpleging geaffilieer. Tans beskik 

die hospitaal oar die volgende: 

• Heraldiese wapen 

• Algemeneverpleegkunde-embleem 
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• Verloskunde-embleem 

• Algemeneverpleegkunde- en verloskunde-embleem 

• Ingeskreweverpleegkunde-embleem 

Tekeninge wat nie reproduseerbaar is nie, is van die opleidings

embleme ontvang. 

7.3.36.1 Heraldiese wapen ('n Afdruk is ontvang.} 

• Ontwerp 

Op 'n blou skildoppervlakte is 'n silwer skuinskruis geplaas. 

Die middelpunt van die kruis is vierkantig en binne die silwer 

vierkant is 'n blou vierkant waarop 'n goue, uitstralende son 

geplaas is. 

• Helmteken 

Dit bestaan uit 'n regopstaande sektor van 'n goue tandrat waarop 

'n blou staf en 'n omwende slang geplaas is. Weerskante van die 

tandrat op die wrong is twee ronde skywe met gegolfde blou en 

silwer lyne. 

• Wrong en dekklede 

Silwer en blou. 

• Wapenspreuk 

'n Blou leuseband met die wapenspreuk in silwer, ONS STREWE IS . 

LEWE. 
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• Simbo1iek 

Figure 

Vir die skuinskruis met vierkante, die uitstralende son en die 

staf en slang word geen betekenis verskaf nie. Brakpan word 

verbeeld deur die tandrat en die fonteine van Springs deur die 

golwende lyne op die ronde skywe. 

Kleure 

Geen betekenis is vir die blou, goud en silwer kleure verskaf 

nie. 

antwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Buro vir Heraldiek. 

1980 

7.3.36.2 Algemeneverpleegkunde-embleem 

• Ontwerp 

Op 'n ronde silwer vorm is die volgende figure geplaas: 'n goue 

uitstralende son in die boonste deel, voor die son is die hek wat 

ingang tot die hospitaal verleen. 'n Goue antieke lamp, rooi 

gevlam, is in die onderkant geplaas. Die geheel word deur 'n 

silwer omsoomde, blou band omsluit met die woorde, FAR EAST RAND 

HOSPITAL • VERRE OOSRANDSE HOSPITAAL, in silwer. 
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• Simboliek 

Figure 

Die opgaande son en die hekke het betrekking op die nuwe hoop vir 

die pasi~nt wat· deur die hekke van die hospitaal gaan. Vir die 

lamp is geen betekenis verskaf nie. 

Kleure 

Vir die kleure blou, silwer en gaud is geen betekenis verskaf 

nie. 

Ontwerp deur: Meneer IS Barnardt. 

Ingebruikneming: Die datum is nie verskaf nie. 

7.3.36.3 Verloskunde-embleem 

7.3.36.4 Ingeskreweverpleegkunde-embleem 

• Ontwerp 

Die antwerp vir hierdie emblerne is dieselfde as vir die Algernene 

Verpleegkunde. Die band wat die geheel oms lui t is by die 

Verloskunde-ernbleem, green en by die Ingeskreweverpleegkunde

ernbleern, oranje. 

antwerp deur: 

Ingebruiknerning: 

Die inligting is nie verskaf nie. 

Die inligting is nie verskaf nie. 
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7.3.37 Willem Cruywagen-hospitaa1, Germiston 

Die hospitaal is op 9 September 1911 amptelik in gebruik geneem 

en was tot 8 Maart 1981 bekend as die Germistonse Hospitaal. Die 

hospitaal is op 9 Maart 1981 na 'n vorige Administrateur van 

Transvaal, meneer Willem Cruywagen vernoem. 

Die hospitaal beskik oor 'n heraldiese wapen, en opleidingsemble

me vir 

• Algemene Verpleegkunde 

• Algemene Verpleegkunde en Verloskunde 

• Verloskunde 

• Operasiesaalverpleegkunde 

7.3.37.1 Heraldiese wapen 

• Ontwerp 

(Net 'n ingekleurde tekening is ontvang wat nie kopieerbaar is 

nie.) 

Op 'n rooi skildoppervlakte is 'n silwer Latynse kruis met 'n 

gespitste voet geplaas. Op hierdie kruis is 'n kleiner blou 

Latynse kruis geplaas en daaroor heen 'n goue gepunte krukkruis. 

• Helmteken 

'n Rooi antieke lamp met twee handvatsels waarop 'n goue 

agtpuntige ster en 'n blou staf met twee rooi omwende slange 

geplaas is. 
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• Wrong en dekklede 

Silwer en rooi. 

• Wapenspreuk 

'n Rooi leuseband met die wapenspreuk in silwer, OMNIA PROXIMI 

CAUSA, wat "alles ter wille van die naaste" beteken. 

• Sim.boliek 

Figure 

Die Latynse kruise dui op die Christelike grondslag van die 

hospitaaldienste en die krukkruis het betrekking op die mediese 

dienste wat die hospitaal aan die gemeenskap lewer. Vir die 

ster, lamp, slange en staf is geen betekenis verskaf nie. 

Kleure 

Die rooi en goue kleure is ontleen aan die wapen van die 

Stadsraad van Springs. Vir die silwer en blou kleure is geen 

betekenis verskaf nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Buro vir Heraldiek. 

1980 

• Geskiedenis oar die veranderings van die opleidingsembleme 

Uit die inligting wat ontvang is kan die volgende afgelei word 

met betrekking tot die opleidingsembleme van die eertydse 
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Germiston- en die latere Willem Cruywagen-hospitaal. 

• In ongeveer 1936 was daar 'n embleem wat soos volg gelyk 

het: 

* 'n Ronde silwer vorm waarop 'n rooi vierkantkruis 

geplaas is. Teenoor die dwarsbalke van die kruis, aan 

elke kant is 'n rooi protea, en aan die bokant van die 

kruis die woord, GERMISTON, en onder die kruis die 

woord, HOSPITAL, op 'n klein rooi area. 

• In 1951 het die Witwatersrandse Kollege van Verpleging by 

die hospitaal ontstaan en nou verander die embleem en lyk 

soos volg: 

* 'n Goue langwerpige vorm waarop die volgende geplaas 

is: 'n swart staf met twee omwende slange, getop deur 

'n rooi vlam. Die geheel is deur 'n green rand omsluit 

met die volgende woorde in goud HOSPITAL bo en 

HOSPITAAL onder. Heel bo-op is 'n klein goue area met 

'n rooi G daarop. Onderaan is 'n green band geplaas 

met in goud die woord, GERMISTON. 

In 1957 verander die embleem weer en word 'n embleem vir 

Algemene Verpleegkunde en vir Verloskunde in gebruik geneem 

wat soos volg daaruit sien: 

* Vir Algemene Verpleegkunde 

'n Langwerpige silwer vorm waarop geplaas is: 'n rooi 

staf en twee omwende slange, getop met 'n rooi vlam. 

Die geheel word deur 'n blou rand omslui t met die 

volgende woorde in goud, HOSPITAL bo en HOSPITAAL 
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onder. Heel bo is 'n klein silwer area met 'n rooi G. 

Onderaan is 'n blou band met die woord, GERMISTON, in 

goud. 

* Vir Verloskunde 

'n Langwerpige silwer vorm waarop geplaas is: 'n silwer 

staf en twee omwende slange getop met 'n rooi vlam. 

Die geheel word deur 'n green rand omsluit met die 

volgende woorde in goud, HOSPITAL bo en HOSPITAAL 

onder. Heel bo is 'n klein silwer area met 'n rooi G. 

Onderaan is 'n green band met die woord, GERMISTON, in 

goud. 

• In 1979 verander die Verloskunde-embleem en lyk soos volg: 

* Op 'n ronde wit vorm is 'n staf getop met 'n vlam en 

twee omwende slange geplaas. Aan die onderkant daarvan 

is die gekruisde takke van twee proteas, met blare en 

aan elke kant 'n proteablom, alles in silwer. Die 

geheel word deur 'n driekwart blou band omsluit met die 

woorde in silwer/goud, HOSPITAL • GERMISTON • HOSPI

TAAL. Onder die wit vorm is 'n dwarsverlopende blou 

band geplaas met die woorde, MIDWIFERY • VERLOSKUNDE, 

in silwer/goud. 

Die embleem vir Operasiesaaltegniek het dieselfde vorm en 

antwerp as die Verloskunde-embleem, behalwe dat die rand 

swart is, sowel as die twee dwarslopende bande onderkant die 

vorm waarin die woorde, OPERATING THEATRE TECHNIQUE en 

OPERASIESAALTEGNIEK, verskyn. 
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• In 1979 verander die Algemeneverpleegkunde-embleem soos 

volg: (Hierdie ontwerp is dieselfde vir al die opleidings

embleme. Die kleurverskille van die vorms dui op die 

kursusse.) 

* Die ontwerp bestaan uit 'n wit langwerpige vorm waarop 

'n silwer staf met twee omwende slange geplaas is. Bo

op die staf is 'n vlam. Die geheel word deur 'n blou 

rand omsluit. Bokant die ontwerp is 'n donkerrooi band 

met die woord, GERMISTON in silwer. Onder die ontwerp 

is 'n donkerrooi band met die woorde, HOSPITAAL 

HOSPITAL, in silwer. Twee silwer gestingelde en 

geblaarde proteas is weerskante van die hoofontwerp bo 

op die band geplaas. 

• In 1981 met die naamsverandering van die Germistonse Hospi

taal na Willem Cruywagen-hospitaal verander net die naam in 

die boonste band. Die ontwerp het nie verander nie. 

7.3.37.2 Algemeneverpleegkunde-embleem 

Die langwerpige vorm is wit met 'n blou rand (soos bo beskryf). 

In die donkerrooi band bo-aan die embleem staan, W CRUYWAGEN, in 

silwer. In die donkerrooi band onderaan die ontwerp is die 

woorde, HOSPITAAL HOSPITAL, in silwer. 

7.3.37.3 Verloskunde-embleem 

Die langwerpige vorm is green met 'n blou rand, die res is soos 

vir die Algemeneverpleegkunde-embleem. 
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FIGUUR 7.17 WAPENS I EMBLEME : TRANSVAAL 
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7.3.37.4 Operasiesaaltegniekembleem 

Die langwerpige vorm is ligblou met 'n blou rand, die res is soos 

vir die Algemeneverpleegkunde-embleem. 

7.3.37.5 Algemeneverpleegkunde- en verloskunde-embleem 

Die langwerpige vorm is roomwit met 'n blou rand, die res is soos 

vir die Algemeneverpleegkunde-embleem. 

• Simboliek 

Figure 

Vir die staf en omwende slange, die gevlamde lamp en proteas is 

geen betekenis verskaf nie. 

Kleure 

Die kleure dui soos volg op die kursusse: groen vir Verloskunde, 

blou vir Operasiesaaltegniek, wit vir Algemene Verpleegkunde en 

roomwi t vir Algemene Verpleegkunde en Verloskunde. Vir die 

silwer en goue kleure is geen betekenis verskaf nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Geen inligting is verskaf nie. 

Algemene Verpleegkunde: 

1 Julie 1917 

Verloskunde: 

1 April 1944 
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Algemene Verpleegkunde en Verloskunde: 

1971 

Operasiesaaltegniek 

1 Mei 1954 

7.3.38 Witbank-hospitaal, Witbank 

Witbankse Hospitaal bestaan reeds sedert 1911 en die huidige 

hospitaal en terrein is in 1930/1931 in gebruik geneem. Hierdie 

hospi taal het 1 n embleem vir Algemene Verpleegkunde en vir 

Verloskunde. 1 n Voorbeeld van elkeen is ontvang. 

7.3.38.1 Algemeneverpleegkunde-embleem 

• Ontwerp 

Op 'n ronde goue vorm met 'n geriffelde voorkoms is die volgende 

geplaas: 'n oop swart sak op 1 n opgaande son en aan elke kant 'n 

swart myntoring. Onder die sak is 1 n goue, rooi gevlamde anti eke 

lamp. Die geheel word omsluit deur 'n bruinrooi met gaud 

omsoomde rand, waarvan die onderste en boonste gedeeltes die 

voorkoms van 'n leuseband het met die woorde, HOSPITAAL WITBANK 

HOSPITAL, in gaud daarop. 

• Wapenspreuk 

Die wapenspreuk, PRO BONO PUBLICA, beteken "in diens van die 

publiek". 
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• Simboliek 

Figure 

Die sak en myntorings het betrekking op die steenkoolbedryf, die 

lamp op Florence Nightingale en die geriffelde voorkoms op die 

strale van die son. 

Kleure 

Vir die kleure goud en bruinrooi word geen betekenis verskaf nie, 

terwyl swart op die steenkoolbedryf dui. 

antwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Die hospitaalbestuur van Witbank-hospitaal. 

1952 

7.3.38.2 Verloskunde-embleem 

• Ontwerp 

Op 'n goue ronde vorm met 'n.geriffelde voorkoms is die volgende 

geplaas: in die middel bo is 'n oop sak op 'n opgaande son, 

onder die sak en son is 'n gevlamde, antieke lamp en aan elke 

kant van die sak, son en lamp is 'n myntoring, alles in gaud. 

Die geheel word deur 'n ligblou rand omsluit met die woorde in 

gaud, WITBANK HOSPITAAL HOSPITAL. Onderaan die antwerp is 'n 

donkerblou band wat begin en eindig met 'n goue protea waarin die 

woorde in gaud is, MATERNITY • VERLOSKUNDE. 

• Simboliek 

Figure 

Die betekenis is soos vir die Algemeneverpleegkunde-embleem. 



285 

Kleure 

Vir die kleure gaud, ligbou en donkerblou word geen betekenis 

verskaf nie. 

antwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Die hospitaalbestuur. 

1973 

7.3.39 Warmbadse Hospitaal, Warmbad 

Die hospit~al is amptelik op 1 Julie 1952 in gebruik geneem. 

Hierdie hospitaal het net een embleem. 'n Voorbeeld is ontvang. 

7.3.39.1 Opleidingsembleem 

• antwerp 

Op 'n ronde green vorm is 'n volledige, gaud omsoomde son met 

strale geplaas. Op die son is 'n green, antieke, gevlamde lamp 

waarop 'n sky£ gevul met golwende lyne in gaud en groen, 

aangebring is. Die geheel word deur 'n geel, gaud omsoomde rand 

omsluit met die woorde, WARMBADSE HOSPITAAL WARM BATHS HOSPITAL, 

in gaud. 

• Simboliek 

Figure 

Die son dui op Warmbad en genesing, terwyl die lamp op versorging 

en genesing dui. Die fontein van Warmbadse minerale waterbronne 

word deur die sky£ met golwende lyne aangedui. 
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Kleure 

Vir die geel, goud en groen kleure is geen betekenis verskaf nie. 

antwerp deur: Magda van Staden. 

Ingebruikneming: Die datum is nie verskaf nie. 

7.3.40 Weskoppies-hospitaal, Pretoria 

Hierdie hospitaal is in 1892 amptelik geopen en op 14 Junie 1974 

is die opleidingsembleem die eerste keer oorhandig. Mejuffrou I 

Roscher bet die eerste embleem ontvang, wat deur mejuffrou MF 

Eales aan haar oorhandig is. 'n Voorbeeld is ontvang. 

7.3.40.1 Opleidingsembleem 

• antwerp 

Op 'n donkerblou ronde vorm is die volgende geplaas: aan die 

onderkant is 'n opgaande uitstralende son in geel en met silwer 

omsoom. Voor die son is 'n silwer staf, getop met 'n silwer, 

antieke, gevlamde lamp. In die omtrek van die vorm is die silwer 

skakels van 'n ketting, waarvan een skakel gebreek is. Die vorm 

is met silwer omsoom. Onderaan die ronde vorm is 'n blou, silwer 

omsoomde band, met die woorde, HOSPITAL WESKOPPIES HOSPITAAL, in 

silwer. 

• Simboliek 

Figure 

Die staf en lamp bet betrekking op die oorspronklike embleem van 

die Suid-Afrikaanse Mediese Raad wat aan opgeleide psigiatriese 
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personeel toegeken is. Herstel, verdrywing van die verwronge 

beeld en hoop vir die toekoms word deur die son en strale 

ui tgebeeld. Die gebreekte skakel simboliseer tydelike verbreking 

met die familiebande. 

Kleure 

Die donkerblou kleur dui op die verwronge uitkyk van die psigia

triese pasient en die wanhoop wat by opname bestaan. Die silwer 

en goue kleure het nie enige betekenis nie. 

Ontwerp deur: Meneer PP Venter ('n hoofverpleer van Wes

koppies-hospitaal). 

Ingebruikneming: · 14 Junie 1974. 

7.3.41 Wolmaransstad-hospitaal, Wolmaransstad 

Geen inligting oor die hospitaal is ontvang nie. 

van die embleem is geskenk. 

7.3.41.1 Embleem 

On twerp 

'n Voorbeeld 

Die skildoppervlakte bestaan uit 'n blou gedeelte bo, terwyl die 

res van die oppervlakte groen is. Die volgende figure is op die 

oppervlakte geplaas: aan die linkerkant 'n kameeldoringboom in 

natuurlike kleur, en aan die regterkant op die groen oppervlakte 

is goue strepe. In die groen skildhoof is die woorde in goud, 

WOLMARANSSTAD HOSPITAAL HOSPITAL. 
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• Wapenspreuk 

'n Donkergroen leuseband met die wapenspreuk in goud, VIGILAMUS 

ET SERVIMUS. Die betekenis is nie verskaf nie, maar dit beteken 

"ons waak en dien". 

• Simboliek 

Figure 

Die kameeldoringboom is eie aan die streek en die gestreepte 

groen veld dui landerye wat ook eie aan die streek is, aan. 

Kleure 

Die blou dui op die blou lug van die Wes-Transvaal, terwyl die 

groen kleur die landerye verbeeld. 

antwerp deur: 

Ingebruikneming: 

7. 4 SAMEVATTING 

Dr Sunley Uys (destydse superintendent) en 

matrone IM McLennan. 

1956 

Van die vier-en-veertig (44) bospitale/opleidingskole wat vir die 

ondersoek genader is vir inligting oor bulle wapens/embleme, bet 

al die hospitale die vraelyste voltooi en teruggestuur. Een-en

veertig (41) instansies beskik oor wapens/embleme, sommige 

wapens/embleme is geskenk terwyl die navorser van die wapens/em

bleme moes aankoop. Dit is opvallend dat in Transvaal daar 

beelwat bospitale is wat 'n wapen/embleem vir die bospitaal bet, 

sowel as embleme wat vir die opleidingskursusse toegeken word. 

Bui ten vir operasiesaal tegniek is geen inligting en wapens/ emble

me oor enige van die ander na-registrasie kursusse wat aangebied 

word, ontvang nie. 
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DIE AMPS WAPEN VAN 

CISKEI 

FIGUUR 8.1 
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HOOFSTOK 8 

'N BESKRYWING VAN HOSPITAAL-/OPLEIDINGSKOOLWAPENS/ 

EMBLEME VAN DIE STAAT VAN DIE CISKEI 

8 • 1 l:NLEXDXNG 

Die wapens/embleme van die hospitale in die staat van die Ciskei 

word in hierdie hoofstuk beskryf. Die wapens/embleme is aan die 

hand van die inligting wat in die vraelyste verskaf is, beskryf. 

Daar is sewe (7) hospitale in hierdie staat volgens die gestelde 

kriterium geselekteer. Die heraldiese beskrywing van die 

ampswapen van die staat word aangehaal uit 'n amptelike dokument 

wat by die Buro vir Heraldiek verkry is. Die simboliek van die 

wapen is beskryf. 

8.2 DIE AMPSWAPEN VAN DIE Cl:SKEI 

8.2.1 Die geskiedenis en simboliek van die wapen 

• Op 4 Desember 1981 was Ciskei die vierde nasionale staat in 

Suid-Afrika wat onafhanklik geword het. Die Staat het sy 

wapen met onafhanklikwording verkry. 

• Die simboliek van die figure op die wapen is nou verweef met 

die geskiedenis en kultuur van die Xhosa-volk. 

Die skild en assegaai is deel van die wapens van hierdie volk en 
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word gebruik om vrede en orde te handhaaf. Die kierie is 'n 

simbool van gesag. Op die skild aan die bokant is die beeskop 

wat betrekking het op die bees van Ntsikana, 'n Xhosa-profeet. 

Dit simboliseer oak rykdom en speel tydens tradisionele seremo

nies 'n belangrike rol. Die melkboom op die skild het spesifieke 

betekenis vir die Fingoes, want onder die melkbome word trou 

gesweer om onderdanig te wees aan God, hulle kinders op te voed 

en lojaal te wees aan die regering. Die bloukraanvoel op die 

skild simboliseer dapperheid, want aan die dapper kryger word 'n 

veer gegee. Die tak met nege blare wat die kraanvoel in sy bek 

vashou simboliseer die nege streke waaruit die Ciskei bestaan. 

Leuseband met die wapenspreuk, SIYAKUNQANDWA ZIIKWENKWESI, wat 

the sky is the limit" beteken. 

8.2.2 'n Heraldiese beskrywing van die wapen 

• Wapen 

Skuinsgevierendeel van goud en rooi, in die 

skildhoof 'n aansiende bulkop van natuurlike 

kleur en in die skildvoet 'n boom op 'n los 

grond, alles groen; agter die skild is 'n 

skuinsgekruiste assegaai en knopkierie, 

alles swart. 

• Helmteken 

Vier aanstotende ivoorringe, staande daarop 
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'n bloukraanvoi:il wat in sy bek 'n takkie met 

nege blare vashou, alles van natuurlike · 

kleur. 

• Ski~dhouers 

Twee aansiende luiperds van natuurlike 

kleur. 

• Wapenspreuk 

SIYAKUNQANDWA ZIIKWENKWESI 

Buro vir Heraldiek. 1981. 

8.3 'N BESKRYWING VAN WAPENS/EMBLEME VAN DIE HOSPITALE/OPLEI

DINGSKOLE 

8.3.1 "St Matthew's"/SS Gida-hospitaal, Keiskammahoek 

Hierdie hospitaal het aanvanklik in 1923 ontstaan en is deur die 

Anglikaanse Kerkorde begin. Die nuwe hospitaal is in 1985 in 

gebruik geneem en die naam is verander na SS Gida-hospitaal. SS 

Gida was 'n onderwyser en ook 'n invloedryke figuur in die 

Keiskammahoek. Hierdie hospitaal beskik oor 'n embleem. Geen 

afdruk of embleem is ontvang nie. Die volgende besonderhede is 

oor die embleem ontvang: 
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8.3.1.1 Embleem 

• Ontwerp 

'n Ronde donkerblou vorm. Op die oppervlakte in die middel van 

die antwerp is 'n goue kruis en 'n antieke lamp. 

• Wapenspreuk (nie sekerheid ocr 'n leuseband nie) 

Die wapenspreuk is SHINE WHERE YOU ARE wat beteken "om jou 

potensiaal te wys waar jy ookal is". 

• Simboliek 

Figure 

Geen besonderhede is ocr die betekenis van die kruis en lamp 

verskaf nie. 

Kleure 

Die betekenis van die kleure is nie verskaf nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Die Anglikaanse Sendelinge. 

Die datum is nie verskaf nie. 

8.3.2 Victoria-hospitaal, Lovedale 

Hierdie hospi taal bestaan reeds sedert 1903 en is deur die 

Lovedale Sendinggenootskap opgerig. ·Met die opleiding van 

verpleegsters is in 1903 begin en volgens Gelfand (1984: 74) was 
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die eerste twee leerlinge Mina Celani en Cecilia Makiwane. Die 

hospitaal is na Koningin Victoria vernoem. Hierdie hospitaal 

beskik oor 'n embleem. 'n Afdruk en/of 'n embleem is nie ontvang 

nie. Volgens die inligting wat verskaf is, lyk die embleem soos 

volg: 

.8.3.2.1 Embleem 

• Ontwerp 

'n Langwerpige vorm waarvan die bokant afgeplat is en die 

onderkant ovaal vormig is. Die vorm is goudkleurig waarop 'n 

aalwyn in natuurlike kleur geplaas is. Die bokant van die 

ontwerp is swart waarop 'n opgaande son geplaas is (kleur nie 

verskaf nie) . 

• Wapenspreuk 

Daar is 'n wapenspreuk naamlik NISI DOMINUS FRUSTRA, wat volgens 

die inligting wat ontvang is, "all in vain without the Lord", 

beteken. 

• Sim.boliek 

Figure 

Geen betekenis is verskaf vir die son en die aalwynplant nie. 

Kleure 

Die swart kleur dui op die danker tyd voor die kerns van die 
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sendelinge, die gaud kleur dui op hoop wat die lig van die son 

bring. Die rooi en green van die aalwynplant het geen betekenis 

nie. 

antwerp deur: Die Lovedale Sendelinge. 

Ingebruikneming: Die datum is nie verskaf nie. 

8.4 SAMEVATTING 

Van die sewe (7) hospitale/opleidingskole wat by die ondersoek 

betrokke was, het net drie (3) die vraelyste voltooi en terug

gestuur. Van die drie (3) hospitale het een (1) nie 'n wapen/em

bleem nie en twee (2) het die beskrywings van hulle wapens/em

bleme voltooi, maar nie 'n wapen of 'n afdruk van die wapen/em

bleem verskaf nie. 
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DIE AMPS WAPEN VAN 

TRANS KE I 

FIGUUR 9.1 
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HOOFSTDK 9 

'N BESKRYWING VAN HOSPITAAL-/OPLEIDINGSKOOL

WAPENS/EMBLEME VAN DIE STAAT VAN TRANSKEI 

9 . 1 INLEIDING 

Die wapens/embleme van die hospitale in die staat van Transkei 

word in hierdie hoofstuk beskryf. Daar is vyf-en-twintig (25) 

hospitale in die staat volgens die gestelde kriterium geselek

teer. Die wapens/embleme is na aanleiding van die inligting wat 

ontvang is, beskryf. 'n Heraldiese beskrywing van die ampswapen 

word aangehaal volgens die amptelike dokument wat by die Buro vir 

Heraldiek verkry is. 

wapen word gegee. 

'n Beskrywing van die simboliek van die 

9.2 DIE AMPSWAPEN VAN DIE TRANSKEI 

9.2.1 Die geskiedenis en simboliek van die wapen 

Die wapen verbeeld 'n klein deel van die geskiedenis en gebruike 

van die volk van die Transkei. Die staat het op 26 Oktober 1976 

onafhanklikheid verkry en daarmee saam ook 'n eie ampswapen. 

Die wapenskild simboliseer die owerheid se beskerming en 

beveiliging vir die volk, en is een van die hoekstene van 

nasionale belang. 
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Die mieliekop simboliseer die bestaansekonomie met betrekking tot 

die landbou. 

Die tandrat simboliseer die ontwikkeling van die nywerheid. 

Die kop van die bul sirnboliseer die belangrike rol wat beesboer

dery in die ekonornie beklee. 

Die bul beklee ook 'n vername plek in die tradisionele, rituele, 

en godsdienstige lewe van die volk. 

Die keper wat nege swaelsterte bevat word beskou as 'n koepeling 

of dak en simboliseer die oorhoofse beskerrning deur die owerheid 

vir die volk wat uit nege stamme bestaan. 

Die skild word gedek met 'n kopring wat deur manne van gesag 

gedra word en sirnboliseer die mag en gesag wat die owerheid 

uitoefen. 

Geen betekenis kon oor die rietrnandjie en die aalwynplante gevind 

word nie. 

Geen betekenis vir die wapenspreuk, IMBUMBA YAMANYAMA is verskaf 

nie, maar dit beteken "unity is strength". 

9.2.2 'n Heraldiese beskrywing van die wapen 

• Jtlapen 

Kepersgewys verdeel van oker en groen, 'n 



297 

swaelstertvormige keper oor die snylyn, in 

die skildhoof regs vergesel van 'n mieliekop 

en links van 'n tandrat, alles in silwer, en 

in die skildvoet van 'n aansiende bulkop van 

natuurlike kleur. 

• Helmteken 

Op 'n groen grasgrond is 'n gevlegte mand

jie, aan weerskante vergesel van 'n aal

wynplant, alles van natuurlike kleur. 

• Wrong 

Silwer en groen. 

• Skildhouers 

Twee luiperds van natuurlike kleur. 

• Wapenspreuk 

IMBUMBA YAMANYAMA. 

Buro vir Heraldiek. 1970. 
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9.3 'N BESKRYWING VAN DIE WAPENS/EMBLEME VAN DIE HOSPITALE/OP

LEIDINGSKOLE 

9.3.1 Holy Cross-hospitaal, Lusihisiki 

Volgens die inligting wat ontvang is bestaan die hospitaal sedert 

1923. Die naam van die hospitaal hou verband met die heilige 

kruis wat die Anglikaanse sendelinge geplant het om die area aan 

te dui waar bulle van voorneme was om 'n kerk, hospitaal en skoal 

op te rig. Die hospitaal beskik oar embleme vir 

• Algemene Verpleegkunde 

• Verloskunde 

9.3.1.1 Algemeneverpleegkunde-embleem 

9.3.1.2 Verloskunde-embleem 

• antwerp 

'n Beskrywing en 'n tekening is ontvang. Die tekening was 

onbruikbaar. Die embleme vir Algemene Verpleegkunde en Verlos

kunde is volgens die beskrywing hoofsaaklik dieselfde. 

'n Ronde wit vorm waarop 'n kruis geplaas is. Die donkerblou 

kruis dui op Algemene Verpleegkunde en 'n groen kruis op die wit 

oppervlakte dui op Verloskunde. Onderkant die kruis is 'n rooi 

gevlamde antieke lamp. Die geheel word omsluit deur 'n rand, wat 

donkerblou vir Algemene Verpleegkunde en groen vir Verloskunde 

is. In die rand kom die woorde in wit voor, in die bokant van die 
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rand, HOLY CROSS HOSPITAL, en in die onderkant daarvan, PON

OOLAND. 

• Wapenspreuk 

Op die wit oppervlakte bo kom die woorde voor NGENXA kaYESU 

KRISTU, en op die wit oppervlakte aan die onderkant van die lamp 

die woord, NOLUNTU. Die betekenis van die wapenspreuk is "for 

the sake of Jesus Christ and humanity". 

• Sim.boliek 

Figure 

Die kruis is die simbool van die Christendom en die lamp dui op 

die lig wat deur die kruis verskaf word. 

Kleure 

Die donkerblou kleur het betrekking op Algemene Verpleegkunde en 

die groen kleur op Verloskunde. Geen betekenis word aan die wit 

kleur gegee nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Mejuffrou WM Harris. 

Algemeneverpleegkunde-embleem 1965 

Verloskunde-embleem 1978 

9.3.2 Madwaleni-hospitaal, Elliotdale 

Hierdie hospitaal is in 1960 in gebruik geneem. Die naam daarvan 

het betrekking op 'n spesifieke rots in die area waar die 
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FIGUUR 9.2 WAPENS I EMBLEME : TRANSKEI 
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hospitaal gelee is. Die hospitaal beskik oor 'n embleem. 'n 

Voorbeeld is ontvang. 

9.3.2.1 Embleem 

• Ontwerp 

Dit bet die vorm van 'n rots met die gepunte deel wat na bo wys 

en die breer basis na onder. Die kleur van die ontwerp is blou. 

Die oppervlakte van die ontwerp word deur drie goue lyne in drie 

dele verdeel naamlik 'n boonste deel en 'n regter- en linker

gedeelte. In die boonste deel is 'n wit, goud omsoomde kruis. 

In die regterdeel is 'n oop goue hoek en in die linkerdeel is 'n 

an tieke goue, gev lam de lamp. Die geheel word deur ' n rand 

omsluit met die woorde in die bokant, MADWALENI HOSPITAAL, in 

goud. 

• Wapenspreuk 

Dit word in die basisgedeelte van die rand van die embleem 

aangetref en die woorde is, THE LORD IS MY ROCK. 

• Simboliek 

Figure 

Die oop boek bet betrekking op die Bybel wat op die Christendom 

dui en die lig wat dit gebring het om die donkerte te verdryf. 

Die rots en die kruis dui op die diens wat op 'n Christelike 

grondslag gelewer word. 
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Kleure 

Geen betekenis is aan die kleure blou, goud en wit gegee nie. 

antwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Meneer CT Louw, 'n hospi taalsekretaris en 

die destydse matrone (die naam van die 

persoon is nie vermeld nie). 

Waarskynlik in 1960. 

9.3.3 Umlamli-hospitaal, Sterkspruit 

Die hospitaal is op 17 Januarie 1933 in gebruik geneem en daar is 

reeds in 1936 met opleiding begin. Umlamli beteken 11arbiter11
• 

Die simboliek hieraan is dat die hospitaal 'n skeiding vorm 

tussen die gemeenskap en siekte. Die hospitaal beskik ocr 'n 

embleem. 'n Kleurafdruk is ontvang. 

9.3.3.1 Embleem 

• antwerp 

'n Ligblou skildvorm met 'n kruis in swart en wit, wat met goud 

omsoom is. Die geheel is oms lui t deur 'n wit band met goud 

omsoom. In die regterkant van die band is die woord, UMLAMLI, en 

aan die linkerkant is die woord, HOSPITAL, in goud. Aan die 

bokant tussen twee wit en goue versierings, is 'n blou antieke 

lamp wat goud gevlam is. 



302 

• Wapenspreuk 

Die woorde, PRO DEO verskyn aan die onderkant van die skild, 

en beteken "for God". 

• Simboliek 

Figure 

Die wit en swart kruis is die embleem van die Dominikaanse 

Susters van die Rooms Katolieke Kerk. Die lamp bet betrekking op 

Florence Nightingale en dui daarop dat die verpleegkundige altyd 

'n lamp van hoop vir haar pasiente dra. 

Kleure 

Die swart en wit kleur van die kruis is spesifiek vir die 

Dominikaanse Susters. Geen betekenis is vir die goue en ligblou 

kleure verskaf nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Senior matrone Helen Leuz. 

1969 

9.3.4 umtata-hospitaal, Umtata 

Die hospi taal is in 1882 deur dr Johnston begin. Die woord Umtata 

beteken letterlik "vat hom", want die grand is deur die hoofmanne 

aan die blankes gegee om 'n hospitaal op te rig. Hierdie 

hospitaal beskik oor twee embleme, naamlik vir 

• Algemene Verpleegkunde ('n embleem is verskaf) 

• Geintegreerde kursus 
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9.3.4.1 Algmeneverpleegkunde-embleem 

• Ontwerp 

'n Blou diamantvorm, silwer omsoom. In die middel is 'n 

dwarsgeplaasde silwer plaat met die naam, UMTATA HOSPITAL, in 

blou. 

• Wapenspreuk 

Op die embleem is nie 'n wapenspreuk aangebring nie, dit wil 

voorkom of die betekenis van die embleem in die vorm van 'n 
spreuk is. 

• Simboliek 

They rise above the bl.ue sky which is the l.imi t. 

Die diamantvorm verwys na 'n skat of treasure. 

antwerp deur: Die hospitaaloutoriteite. 

Ingebruikneming: 1976 

9.3.4.2 Gei'ntegreerde kursus 

'n Tekening is ontvang. 

• antwerp 

'n Diamantvorm in wit met 'n skild wat deur 'n getande wit keper 

in twee verdeel is. Die boonste gedeelte van die skild is bruin-

rooi en die onderste deel van die skild is groen met in die 
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middel 'n vyfpuntige wit ster. Op die borand van die skild is 'n 

goue, rooi gevlamde antieke lamp. Die geheel word deur 'n wit 

band wat met groen omsoom is omsluit met die woorde in groen 

daarop, UMTATA HOSPITAL ( bo) en GENERAL DIPLOMA NURSING (onder) . 

• Wapenspreuk 

Op die getande wit keper is die woorde in groen, ARISE AND SHINE. 

• Simboliek 

Figure 

Die diamant dui op 'n skat, geen betekenis is vir die lamp 

verskaf nie. 

word. 

Kleure 

Die ster dui daarop dat die sterre bereik moet 

Die wit kleur dui op vrede en die kleur bruinrooi op die 

tradisionele eikeboom. Die groen kleur dui op die groen velde 

wat 'n to·eriste aantreklikheid is. Die goue kleur het betrekking 

op die goue draad van verpleging en die verloop daarvan deur die 

eeue, terwyl die rooi kleur op die hoop vir oorlewing dui. 

antwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Personeel van die lesingeenheid. 

Ten tye van die navorsingsondersoek was dit 

nog nie in gebruik nie. 
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9.4 SAMEVATTING 

Van die vyf-en-twintig (25) hospitale/opleidingskole wat by die 

ondersoek ingesluit was, het net agt (8) die vraelyste voltooi en 

teruggestuur. Slegs vier ( 4) van die hospi tale beskik oor. 

embleme, waarvan 'n afdruk of 'n tekening 6f 'n embleem met 'n 

beskrywing ontvang is. 
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DIE AMPS WAPEN VAN 

GAZANKULU 

FIGUUR 10.1 
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HOOFSTOK 10 

'N BESKRYWING VAN HOSPITAAL-/OPLEIDINGSKOOLWAPENS/ 

EMBLEME VAN DIE STAAT VAN GAZANKULU 

10.1 INLEIDING 

Vir hierdie studie is sewe (7) hospitale/opleidingskole volgens 

die gestelde kriterium geselekteer. Die inligting wat ontvang 

is, is gebruik om die embleem te beskryf. Die simboliek van die 

ampswapen word beskryf en die heraldiese beskrywing daarvan 

aangehaal ui t die amptelike dokument wat deur die Buro vir 

Heraldiek aan die navorser verskaf is. 

10.2 DIE AMPSWAPEN VAN DIE STAAT VAN GAZANKULU 

10.2.1 Die geskiedenis en simboliek van die wapen 

• Daar kon geen geskiedenis oar die wapen verkry word nie. 

• Die simboliek van die wapen is soos volg: 

Die skild van hierdie wapen is ovaalvormig en dui op die skild 

wat vanaf die oudste tye gebruik is vir die beskerming van die 

mens teen vyandige aanvalle en simboliseer die beskerming van die 

volk deur die owerheid. 

Die lepels en ketting is uit een stuk hout gesny. Dit hou 

verband met die gebruik dat as daar met hierdie lepels geeet 
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word, daar nie getwis word nie en heers daar dus rus, vrede en 

vriendskap. Dit simboliseer die vrede en gasvryheid wat 

eienskappe van die volk is. 

Die ratwiele simboliseer die nywerheidsgedagte. 

Die vlam simboliseer die geestelike krag van die kultuur wat uit 

verskeie volksbronne ontspring. Die vlam beeld ook die tradisie 

uit wat deur die geslagte in stand gehou is en dui die lig op die 

pad vorentoe aan. Die leeu wat op die wrong staan, simboliseer 

die mag en die gesag van die kaptein en die stambestuur. In die 

besonder dui die wrong op die tradisionele politieke gesag van 

die kaptein; die simboliek van die swart en silwer kleure is die 

tradisionele samewerking van die volk en die wit mense in die 

RSA. 

Die koedoehoring wat deur die leeu vasgehou word, dui op die 

kommunikasie of verbinding wat daar is tussen die kaptein en sy 

volk, want wanneer op die horing geblaas word, word die stamlede 

byeengeroep om van belangrike besluite te verneem. 

As bewakers van die simboliek word die wapenskild gesteun deur 'n 

buffel en swartwitpens, staande op 'n veld met sisalplante wat 

dui op 'n belangrike intensiewe landbounywerheid. 

Op die leuseband verskyn die leuse, MINTIRHO YA VULAVULA, wat 

"dade spreek" beteken. 
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Hera1diese beskrywing van die wapen 

• Wapen 

Golwend deursnede, in die skildboof in blou, 

twee skuinsgekruiste lepels, die stele na bo 

en verbind met 'n geboe ketting, alles goud, 

die skildvoet gedeel van silwer en swart, 

regs belaai met twee tandratte van swart, 

paalsgewys en aanstotend, en links met 'n 

vlam van goud; oor alles been paalsgewys, 

tien paar spiesriemryggate van silwer. 

• Helmteken 

'n Gaande aansiende leeu van rooi wat in sy 

regtervoorpoot 'n regopgeplaaste boring van 

goud vasbou. 

• Wrong 

Silwer en swart. 

• Skildhouers 

Regs 'n buffel en links 'n swartwi tpens, 

albei van natuurlike kleur. 
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• Kompartement 

Groen, besaai met vetplante van natuurlike 

kleur. 

• Wapenspreuk 

MINTIRHO YA VULAVULA 

Buro vir Heraldiek. 1972. 

10.3 'N BESKRYWING VAN DIE WAPENS/EMBLEME VAN DIE HOSPITALE/OP

LEIDINGSKOLE 

10.3.1 Elim-hospitaal, Louis Trichardt 

Die hospitaal is in 1899 deur die Switserse Sendinggenootskap 

opgerig. 

Die naarn Elirn verwys na die plek in die woestyn, met twaalf 

waterfonteine en sewentig palrnbome waar die Israeliete laer 

opgeslaan het (Exodus 15: 27). In 1976 is die hospitaal deur die 

Gazankulu-regering oorgeneem. Hierdie hospitaal beskik oor 'n 

embleem. 
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10.3.1.1 

FIGUUR 10.2 WAPENS I EMBLEME : GAZANKULU 
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10.3.1.1 Embleem 

• Ontwerp 

'n Ronde vorm en op die silwer oppervlakte is drie hutte aan die 

bokant, aan die regterkant 'n aalwynplant met 'n stam, blare en 

blomme. In die voorgrond is 'n Mbila-speler wat op 'n Tsonga

xilofoon speel. Die ronde vorm word aan die onderkant verleng 

en daarop is 'n wit skild waarop 'n rooi vierkantkruis geplaas 

is. Random 'n driekwartgedeelte van die geheel is 'n groen rand, 

silwer omsoom, met die woorde, ELIM-HOSPITAL, in gaud. 

• Simboliek 

Figure 

Die drie hutte stel Tsonga-woongebied voor, die speler en 

xilofoon die Tsonga-mense. Die aalwynplant dui op die medisinale 

gebruik daarvan. Die rooi kruis dui op die oorsprong van die 

hospitaal. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Dit is nie bekend wie die ontwerper was nie. 

Waarskynlik nadat die Gazankulu-regering 

oorgeneem het. 
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10.4 SAMEVATTING 

Van die sewe (7) hospitale waaraan die vraelyste gestuur is, is 

net drie (3) voltooide vraelyste ontvang. Daar is net een (1) 

hospitaal wat oor 'n embleem beskik. 



312(a) 

DIE AMPS WAPEN VAN 

KWANDEBELE 

FIGUUR 11.1 
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HOOFSTOK 11 

'N BESKRYWING VAN HOSPITAAL-/OPLEIDINGSKOOLWAPENS/ 

EMBLEME VAN DIE STAAT KWANDEBELE 

11.1 INLEIDING 

Volgens die inligting tot die navorser se beskikking, is daar net 

een hospitaal in die staat en wat volgens die kriterium wat 

gestel is, by die studie betrek is. Die inligting wat ontvang 

is, is gebruik om die embleem te beskryf. Die simboliek van die 

ampswapen van Kwandebele word beskryf en 'n heraldiese beskrywing 

daarvan word aangehaal uit die amptelike dokument wat deur die 

Buro vir Heraldiek aan die navorser verskaf is. 

11.2 DIE AMPSWAPEN VAN DIE STAAT VAN KWANDEBELE 

11.2.1 Die geskiedenis en simboliek van die wapen 

• Daar kon geen geskiedenis van die wapen verkry word nie. 

• Die simboliek van die wapen is soos volg: 

Die skildvorm is rond en dit is hierdie vorm van die skild wat 

tradisioneel vir die Ndebele-volk is. 

Die mieliekop simboliseer die verbintenis van die mens met die 

grond waarvan hy afhanklik is vir sy lewensbestaan, dit dui ook 

op die stapelvoedsel van die volk. 
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Die half-voltooide muur dui op die bydrae tot die arbeidsbehoefte 

in die boubedryf asook op die ideaal om aan die volk se toekoms 

wat op die stewige fondament van die volkstradisies rus, te 

bou. 

Die wrong dui op die kopring wat net deur die oudstes gedra word. 

· Dit dui op hulle gesagsposisie in die maatskaplike opset van die 

volk, en die onderdanigheid van die volk aan hulle. 

Die veer is afkomstig van die rooiborslaksman. Dit word aan die 

begin van die nuwe jaar aan die kaptein deur een van sy onderdane 

gegee. Dit dui op sy waardigheid en sy status as kaptein. 

Die vel wat aan die nekband oor die bors van 'n manspersoon hang 

mag slegs deur manne van wysheid en lewenservaring gedra word en 

is 'n kenteken van senioriteit. Dit simboliseer die wysheid en 

insig van hierdie manne waar hulle as raadgewers optree. 

Verskillende soorte diere se velle dui op die verskil in status 

van hierdie manne. 

Die knopkierie simboliseer die uitoefening van gesag deur die 

Kaptein en die beskerming van sy mense en hulle regte. 

Die bondel houtstawe wat onder saam in 'n voetkelkie rus 

simboliseer die eenheid van die volk. 

Die strydbyl en assegaai simboliseer die beskerming wat aan die 

volk deur die regerende owerheid gegee word. Dit dui ook op die 

bereidwilligheid en vasberadenheid van die volk om dit wat sy eie 
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is teen vreemde invloede en vyandige aanslae te beskerm. 

Die groen veld simboliseer die nuwe tuiste van die mense wat eers 

verspreid was, maar nou saam in een gebied as volk gevestig is. 

Die rietbok en wildebees wat die skild ondersteun is simbolies 

van die stamme en verteenwoordig die volk van die staat. 

• Wapenspreuk 

KUVUSWA EZIVUSAKO, die betekenis daarvan is "die een wat homself 

help, word gehelp". 

11.2.2 'n Heraldiese beskrywing van die wapen 

• Wapen 

Trapvormig gekanteeld deur snede van goud en 

bruin, gemessel van swart, in die skildhoof 

'n mieliekop, silwer bevrug en groen ge

blaar; agter die skild, 'n skuinsgekruiste 

strydbyl en assegaai van natuurlike kleur, 

en paalsgewys 'n houtstaafbundel van goud en 

'n knopkierie wat in 'n koper staan albei 

van natuurlike kleur. 

• Helmteken 

Voor 'n bruin ottervel wat van die houtstawe 
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a an 'n groen halsband hang, 'n ui tkomende 

borsveer van 'n rooiborslaksman van natuur

like kleur. 

• Wrong 

'n Swart kopring. 

• Skildhouers 

Regs 'n rietbok en links 'n wildebees, albei 

van natuurlike kleur. 

• Wapenspreuk 

KUVUSWA EZIVUSAKO. 

Buro vir Heraldiek. 1982. 

11.3 'N BESKRYWING VAN DIE WAPENS/EMBLEME VAN DIE HOSPITALE/OP

LEIDINGSKOLE 

11.3.1 Philadelphia-hospitaal, Groblersdal 

Hierdie hospitaal is in 1939 in gebruik geneem en het onder die 

NG Kerk van Transvaal, afdeling Mediese Sending, tot stand gekom. 

Die hospitaal beskik tans nie oar 'n embleem nie, maar die 

embleem wat bestaan het toe die hospitaal onder die NG Kerk van 

Transvaal was, is aangekoop deur die navorser. 



316(a) 

11 .3.1.1 

FIGUUR 11.2 WAPENS I EMBLEME : KWANDEBELE 



316 

11.3.1.1 Embleem 

• Ontwerp 

'n Ronde silwer vorm waarop 'n regopstaande swart met silwer 

omsoomde anker met 'n ketting geplaas is. Onder die anker is 'n 

rooi vierkantkruis geplaas op so 'n wyse dat dit die rand aan die 

onderkant onderbreek. Rondom die geheel is 'n swart, silwer 

omsoomde rand met die woorde in silwer, NG KERK VAN TRANSVAAL en 

onder, weerskante van die rooi kruis, MEDIESE SENDING. 'n Geboe 

swart band wat met goud omsoom is, is onderaan die ronde vorm 

aangebring waarin die woord, PHILADELPHIA in silwer, voorkom. 

• Simboliek 

Figure 

Geen inligting oor die betekenis van die anker en die kruis is 

ontvang nie. 

Kleure 

Geen inligting oor die betekenis van die kleure goud, silwer, 

swart en rooi is verskaf nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Geen inligting is verskaf nie. 

Geen inligting is verskaf nie. 
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11 • 4 SAMEVATTING 

Die voltooide vraelys en 'n embleem is van die een hospitaal 

verkry. 
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DIE AMPS WAPEN VAN 

KWAZULU 

FIGUUR 12.1 
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HOOFSTOK 12 

'N BESKRYWING VAN HOSPITAAL-/OPLEIDINGSKOOLWAPENS/ 

EMBLEME VAN DIE STAAT KWAZULU 

12.1 INLEIDING 

Die wapens/embleme van die hospitale/opleidingskole in KwaZulu 

word in hierdie hoofstuk beskryf. Die wapens/embleme is aan die 

hand van die inligting wat uit die vraelyste verkry is, beskryf. 

Vier-en-twintig (24) hospitale in hierdie staat is, volgens die 

gestelde kriterium, geselekteer. Die geskiedenis en simboliek 

van die ampswapen is beskryf en 'n heraldiese beskrywing van die 

wapen word aangehaal uit die amptelike dokument van die Buro vir 

Heraldiek. 

12.2 DIE AMPSWAPEN VAN KWAZULU 

12.2.1 Die geskiedenis en simboliek van die wapen 

Geen inligting oor die geskiedenis van die wapen kon verkry 

word nie. 

• Die simboliek van die wapen is soos volg: 

Die skild van die wapen is die tradisionele skild van die Zoeloe. 

Die voorkoms daarvan is wit met 'n swart kol in die onderkant 

aangebring. Dit stel die skild van die koninklike regiment voor 

en simboliseer daarmee beskerming wat aan die volk verleen word. 



319 

Die septer is in werklikheid 'n kort spies en simboliseer die 

magsposisie van die koninklike geslag. 

Die wrong simboliseer die kopring. Die kopring word alleenlik 

deur die manne van hoe gesag gedra en dui op volwassenheid. 

Die olifantskop simboliseer krag en moed. 

Die wapenhouers is 'n luiperd en 'n leeu wat elkeen 'n steekspies 

vashou. Die steekspiese simboliseer die tradisionele steekspiese 

van die regimente van koning Chaka en dui op die verdediging van 

die volk. 

Die wapenspreuk op die leuseband is, SONQOBA SIMUNYE, wat "saam 

sal ons seevier" beteken. 

12.2.2 'n Heraldiese beskrywing van die wapen 

• Wapen 

In silwer, 'n regopgeplaaste Zoeloe-konink

like septer van natuurlike kleur, aan weers

kante vergesel van nege paar spiesrieme 

paalsgewys en in die skildvoet 'n ovale 

spikkel, alles swart. 

• Helmteken 

'n Swart kopring met 'n aansiende olifantkop 
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van natuurlike kleur daarop. 

• Skildhouers 

Regs 'n luiperd wat in sy linkerklou 'n 

regopgeplaaste spies hou en links 'n leeu 

wat in sy regterklou 'n regopgeplaaste spies 

hou, alles van natuurlike kleur. 

• Wapenspreuk 

SONQOBA SIMUNYE 

Buro vir Heraldiek. 1972. 

12.3 'N BESKRYWING VAN DIE WAPENS/EMBLEME VAN DIE HOSPITALE/OP

LEIDINGSKOLE 

12.3.1 Charles Johnson Gedenk-hospitaal, Nqutu 

Hierdie hospitaal is in 1936 in gebruik geneem. Dit is vernoem 

na aartsbiskop Charles Johnson wat in 1927 oorlede is. Die 

hospitaal beskik oar 'n embleem. 

12.3.1.1 Embleem 

• Ontwerp 

Die vorm is 'n rooi vierkantkruis waarvan die punte verbreed is. 
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Die rooi kruis is met goud omsoom. Die kruis word deur 'n oranje 

band omsluit. In die oranje band is die woorde in goud, WATWALA 

NOKUGULA KWETU, wa t beteken "by bet ons krankhede op Hom geneem" 

(Jesaja 53: 4 (a)). 

• Sim.boliek 

Figure 

Die kruis het betrekking op die Christelike geloof. 

Kleure 

Geen betekenis is vir die rooi-oranje en goue kleure verskaf nie. 

antwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Dokters Margaret en Anthony Barker met die 

hulp van Vader Norman Gilmore. 

Geen datum is verskaf nie. 

12.3.2 Church of Scotland-hospitaal, Tugela Ferry 

Hierdie hospitaal is in 1932 deur Skotse sendelinge opgerig. Die 

hospitaal beskik oor 'n embleem. 

(Ten tye van die verkryging van die inligting het die hospitaal 

geen embleme of afdrukke daarvan beskikbaar gehad nie.) 

12.3.2.1 Embleem 

Die volgende inligting is oor die embleem verskaf: 
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• Ontwerp 

'n Ovaalvorm met 'n wit agtergrond waarop die volgende figure is: 

'n afdalende duif, 'n brandende bas met rooi vlamme op 'n green 

oppervlakte, 'n antieke lamp wat onder die green oppervlakte 

geplaas is. 

Op die ovaalvorm verskyn die woorde in swart, CHURCH OF SCOTLAND 

TUGELA FERRY. 

• Simboliek 

Figure 

Die betekenis van die duif word nie verskaf nie, die brandende 

bas is die embleem van die Church of Scotland en die lamp dui op 

die lamp van Floren~e Nightingale. 

Kleure 

Geen betekenis vir die kleure wat in die beskrywing genoem word, 

naamlik rooi, green, swart, wit en blou, is verskaf nie. 

antwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Waarskynlik mejuffrou EM Main (matrone). 

1972 

12.3.3 Edendale-hospitaal, Pietermaritzburg 

Hierdie hospitaal is in 1954 in gebruik geneem. 

die area waar di t gelee is. Die hospitaal 

wapens/embleme vir die volgende: 

Die naam dui op 

beskik oar die 
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Algemene Verpleegkunde 

Algemene Verpleegkunde en Verloskunde 

Verloskunde 

Operasiesaaltegniek 

Pediatriese Verpleegkunde 

Ortopediese Verpleegkunde 

Gevorderde Verloskunde en Neo-natale Verpleegkunde 

( Geen afdruk en/ of embleem is ontvang nie, slegs 'n bondige 

beskrywing van die embleem vir Algemene Verpleegkunde. 

12.3.3.1 Algemeneverpleegkunde-embleem 

• Ontwerp 

'n Ovaalvorm wat uit die volgende kleure bestaan: die boonste 

kwartier is geel en daarop is 'n blou, gevlamde, antieke lamp 

geplaas. Die onderste gedeel te van die vorm is blou met 'n 

silwer skild in die middel daarvan. Agter die skild is 'n spies 

en knopkierie gekruis sodat die spiespunt regs van die skild wys 

en die knopkierie links van die skild. Die geheel word omsluit 

deur 'n donkerblou rand, silwer omsoom met die volgende woorde in 

silwer, HOSPITAAL EDENDALE HOSPITAL (aan die kante en bo) en die 

wapenspreuk, PHILANI SALVI ESLE (onder), die Zoeloe-woord en die 

Latynse woorde beteken "wees gesond". 
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12.3.1.1 12.3.4.1 

12.3.5.1 

FIGUUR 12.2 WAPENS I EMBLEME : KWAZULU 



324 

• Simboliek 

Figure 

Die skild, knopkierie en assegaai is tradisionele Zoeloewapen

tuig, die lamp dui op Florence Nightingale en kennis. 

Kleure 

Die geel in die boonste kwartier van die ernbleern dui die opgaande 

son aan wat die lig wat die verpleegkundige bring, aandui. Geen 

betekenis is verskaf oor die kleure blou en silwer nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

MEF Alexander ( hoofrnatrone) en rnenere AJ 

Turton, Selby Msirnang en professor Heath. 

1956 

12.3.4 Manguzi-hospitaal, Kwangwanase 

Die hospitaal se naarn het betrekking op die rnangoplantasie in die 

orngewing. Die hospi taal is reeds in 1930 begin en die nuwe 

hospitaal is in 1952 geopen. Die hospitaal beskik oor 'n 

ernbleern. 'n Voorbeeld is ontvang. 

12.3.4. 1 Embleem 

• Ontwerp 

'n Swart skildvorm, in die rniddel van die oppervlakte is die wit 

lyne van 'n vierkantkruis. Aan die bokant van die kruis is die 
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woord, MANGUZI, in wit en onderkant die kruis in wit is die 

woord, HOSPITAL. 

• Simboliek 

Figure 

Volgens die inligting is die embleern hartvormig wat op reinheid 

dui. Die betekenis van die kruis word nie gegee nie. 

Kleure 

Geen betekenis is verskaf oor die wit en swart kleure nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Mejuffrou JG Conway (matrone). 

'n Datum is nie verskaf nie. 

12.3.5 Nkandla-hospitaal, Nkandla 

Hierdie hospitaal was voorheen bekend as die St Benedickse 

Hospitaal. Dit bestaan sedert 1939 en in 1965 word die naarn na 

die huidige verander. Die hospitaal beskik oor 'n embleem. 'n 

Voorbeeld is ontvang. 

12.3.5.1 Embleem 

• antwerp 

'n Silwer driehoekige vorm, op die oppervlakte daarvan is 'n 

voorstelling van 'n kruis. Die boonste regop gedeelte van die 

vertikale balk loop tot in die punt van die driehoek. Die drie 

ander punte van die kruis strek tot by die rand van die driehoek. 
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In die middel van die kruis is 'n silwer, antieke, gevlamde lamp. 

Die geheel word deur 'n donkerrooi rand, silwer omsoom, omsluit 

met die woorde in silwer, NKANDLA HOSPITAL (aan die kante) en die 

woord, ZULULAND (aan die onderkant). 

• Simlx>liek 

Figure 

Die punt van die driehoek wat boontoe wys dui op verbetering en 

vaardigheid, die kruis dui op Jesus Christus wat die mensdom op 

die kruis verlos het en die lamp op toewyding aan die mensdom. 

Kleure 

Geen melding is gemaak van die betekenis van die silwer en 

donkerrooi kleur nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

1 2 • 4 SAMEVA'rl'ING 

E Riederer en die sekretaris van die hospi

taal (naam is nie vermeld nie). 

1965 

Van die vier-en-twintig (24) hospitale aan wie vraelyste gestuur 

is, het elf (11) die vraelyste voltooi en teruggestuur. Daar is 

net vyf (5) van die hospitale wat oor 'n embleem beskik. 
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DIE AMPS WAPEN VAN 

LEBO WA 

FIGUUR 13.1 
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HOOFSTUK 13 

'N BESKRYWING VAN HOSPITAAL-/OPLEIDINGSKOOLWAPENS/ 

EMBLEME VAN DIE STAAT LEBOWA 

13.1 INLEIDING 

Volgens die gestelde kriterium is veertien (14) hospitale/oplei

dingskole in die staat geselekteer om by die ondersoek in te 

sluit. 

Die geskiedenis en simboliek van die ampswapen is beskryf en 'n 

heraldiese beskrywing word aangehaal volgens die amptelike 

dokument van die Buro vir Heraldiek. 

13.2 DIE AMPSWAPEN VAN LEBOWA 

13.2.1 Die geskiedenis en simboliek van die wapen 

Geen inligting oor die geskiedenis van die wapen kon gevind 

word nie. 

• Die simboliek van die wapen behels die volgende: 

Die wapenskild wat vanaf die vroegste tye gebruik is om aanvalle 

af te weer simboliseer die veiligheid wat die owerheid in tye van 

nood aan die volk bied. 

Die gewolkte lyn en waterdruppels simboliseer die afhanklikheid 
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van reenwater wat onontbeerlik is om veeteelt en landbou in stand 

te hou. Die beeskop en mieliekop dui op die ekonomiese belang

rikheid van die veeteelt en landbou vir die inwoners van Lebowa. 

Die wrong dui op die kopring wat deur die manne van gesag gedra 

word en simboliseer gesag en mag van die stamkapteins. Die vlam 

simboliseer die geestelike mag van die volkskultuur en word deur 

die volksgewoonte in tradisies in stand gehou. Die vlam dui die 

lig op die pad vorentoe aan. 

As bewakers van die simboliek word die wapenskild gesteun deur 

twee luiperds. Die luiperds is die simbool van mag en gesag wat 

deur die kapteins uitgeoefen word. 

Die twee aalwynplante dui op die Flora van die land. 

Die wapenspreuk MPHIRI 0 TEE GA 0 LLE, beteken as dit letterlik 

vertaal word, "een armband kan nie klank voortbring nie". 

13.2.2 'N HERALDIESE BESKRYWING VAN DIE WAPEN 

• Wapen 

Gevierendeel: I en IV, in blou, met water

druppels besaai, en 'n gewolkte skildhoof 

van silwer; II, in goud, 'n aansiende bulkop 

van natuurlike kleur III, in goud, 'n regop

staande geblaarde mieliekop van natuurlike 

kleur. 
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• Helmteken 

'n Vlam van natuurlike kleur. 

• Wrong 

Silwer en blou. 

• Skildhouers 

Twee luiperds van natuurlike kleur. 

• Kompartement 

Op 'n grasgrond twee geblomde aalwynplante, 

die linkerkantste in herfsgewaad, alles van 

natuurlike kleur. 

• Wapenspreuk 

MPHIRI 0 TEE GA OLLE 

Buro vir Heraldiek. 1972. 

13.3 'N BESKRYWING VAN DIE WAPENS/EMBLEME VAN DIE HOSPITALE/OP

LEIDINGSKOLE 

Geen inligting oor die wapens/ embleme van die hospi tale is 

ontvang nie. 
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1 3. 4 SAMEVATTING 

Net drie (3) van die veertien (14) vraelyste is ontvang. Nie een 

(1) van die hospitale beskik oor 'n wapen/embleem nie. 
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VERPLEGINGSKOLLEGES 

DIE KAAP, ORANJE-VRYSTAAT 

EN TR-ANSVAAL 

FIGUUR 14.1 
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HOOFSTOK 14 

'N BESKRYWING VAN WAPENS/EMBLEME VAN DIE 

VERPLEGINGSKOLLEGES IN DIE PROVINSIES VAN DIE 

KAAP, ORANJE-VRYSTAAT EN TRANSVAAL 

14.1 INLEIDING 

Die kolleges van die Kaap, Oranje-Vrystaat en Transvaal is vir 

die studie gekies. 

van Natal en die 

Toestemming is nie verleen om die kolleges 

state te nader nie. Drie-en-twintig ( 23) 

kolleges is by die studie betrek. Wapens en embleme is in 

hierdie hoofstuk beskryf aan die hand van die inligting wat die 

kolleges verskaf het. 

14.2 'N BESKRYWING VAN WAPENS/EMBLEME VAN DIE VERPLEGINGSKOLLEGES 

IN DIE KAAP 

14.2.1 Bellville Verplegingskollege, Kaapstad 

Hierdie kollege is nou verbonde aan die Stiklandse Hospitaal en 

is verantwoordelik vir die opleiding van studente in Psigiatriese 

Verpleegkunde. Die kollege beskik oor 'n heraldiese wapen en 'n 

lapelwapen. 'n Lapelwapen {figuur 14.2.1.1) is ontvang. 



332(a) 

14.2.1.1 14.2.2.1 

14.2.3.1 14.2.3.2 

14.2.4.1 14.2.5.1 

FIGUUR 14.2 WAPENS I EMBLEME 
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14.2.1.1 Heraldiese wapen 

• antwerp 

(Die kleure van hierdie wapen is moeilik identifiseerbaar). Die 

skildveld is deur twee lyne in vier dele verdeel. In die 

regterkant bo is drie klokkies op 'n blou oppervlakte en aan die 

onderkant is 'n silwer antieke lamp, rooi gevlam, geplaas. In 

die linkerkant bo is 'n silwer tarentaal in die vierkant en aan 

die onderkant is 'n boekrol op 'n blou oppervlakte geplaas. 

• Helmteken 

'n Silwer arend met gespreide vlerke. 

• Wrong en dekklede 

Silwer en rooi. 

• Wapenspreuk 

Op 'n blou leuseband is die wapenspreuk, SELFKENNIS, in gaud 

aangebring. 

• Simboliek 

Figure 

Die drie klokkies het betrekking op Bellville en die tarentaal op 

die Stiklandse Hospi taal. Die boekrol dui op kennis wat nodig is 
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om die pasient te versorg en die lamp het betrekking op verple

ging. Geen betekenis is vir die arend verskaf nie. 

Kleure 

Geen besonderhede oor die kleure blou, silwer en rooi is verskaf 

nie. 

Ontwerp deur: Roy Foster. 

Buro vir Heraldiek. 

Ingebruikneming: 1980 

14.2.1.2 Lapelwapen (sien figuur 14.2.1.1) 

Die heraldiese wapen is skuins op 'n donkerrooi vierkant geplaas. 

Aan die bokant van die vierkant is 'n blou band met die woorde, 

BELLVILLE KOLLEGE. 'n Gedrapeerde band is op die regterhelfte 

geplaas met nog 'n band onderaan. In die gedrapeerde gedeelte op 

een van die bande is die wapenspreuk, SELFKENNIS en onderaan die 

woorde, PSIGIATRIESE VERPLEEGKUNDE. 

14.2.2 Carinus Verplegingskollege, Kaapstad 

Hierdie kollege bestaan sedert 1949 en dit is na meneer JG 

Carinus, wat Administrateur van die Kaapprovinsie van 1946 tot 

1951 was, vernoem. Die kollege het 'n embleem wat sedert 1958 

toegeken word. Aanvanklik was die embleem rand en in 1972 het 

die vorm na ovaal verander. 
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14.2.2.1 Embleem 

• Ontwerp 

Die agtergrond van die ovaalvorm bestaan uit drie blou areas. In 

die middel is 'n koningsblou berg. Aan die bokant en onderkant 

van die berg is 'n ligblou oppervlakte wat die lug en die see 

voorstel. Teen hierdie agtergrond is 'n gestingelde disablom in 

natuurlike kleur geplaas. Die geheel word deur 'n wit rand 

omsluit. In die boonste helfte van die rand is die volgende 

woorde in swart,· CARINUS NURSING COLLEGE en in die onderste 

helfte van die rand verskyn die wapenspreuk, CONTENDAMUS AD 

EXCELLENTIAM, waarvan die betekenis nie verskaf is nie, maar di t 

beteken "laat ons streef na uitmuntendheid". 

• Simboliek 

Figure 

Die berg en die see het betrekking op die weg na Afrika. Die 

disablom wat eie aan die Kaap is, dui op spesifieke gedrags- en 

akademiese doelstellings (nie gespesifiseer nie). 

Kleur 

Die silwer kleur dui op lig en kennis, rooi op uitstekendheid 

(excellence) en die groen kleur dui op groei (die kleur verskyn 

nie op die afdruk wat ontvang is nie). 

antwerp deur: Mejuffrou C Loopuyt (prinsipale van Carinus 

Verplegingskollege). 
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Sedert 1958. 

14.2.3 Charlotte Searle Verplegingskollege, Port Elizabeth 

Hierdie kollege was tot 10 April 1985 bekend as die Livingstone 

Verplegingskollege. Op 11 April 1985 is die kollege vernoem na 

professor Charlotte Searle wat ten tye hoof van die Departement 

Verpleegkunde, Unisa was. Die kollege beskik oor 'n heraldiese 

wapen sowel as 'n lapelwapen. 

14.2.3.1 Heraldiese wapen ('n Afdruk is ontvang.) 

• antwerp 

'n Keper in die kleure van gaud en green verdeel die skildop

pervlakte in 'n rooi skildhoof wat die voorkoms van twee 

driehoeke het. Die res van die skildveld is green waarop 'n goue 

antieke lamp met twee handvatsels geplaas is. Op die lamp is 'n 

vyfblaar wit, gaud omsoomde cinquefoil. 

• Helmteken 

Dit bestaan uit 'n green anker wat met goud omsoom is, waarop 'n 

wit, gaud omsoomde cinquefoil is. Random die regopstaande deel 

van die anker is twee omwende goue slange. 

• Wrong en dekklede 

Gaud en green. 
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• Wapenspreuk 

Op 'n groen leuseband wat met gaud omsoom is, verskyn die wapen

spreuk in gaud, HOMNIBUS SERVIRE, wat "diens aan die mensdom" 

beteken. 

• Simboliek 

Figure 

Die lamp is die simbool van die verpleegprofessie, terwyl die 

anker die simbool is van hoop. Die anker kom voor in die wapen 

van die stad Port Elizabeth. Die slange dui op die mediese 

professie, terwyl daar vir die cinquefoil geen betekenis verskaf 

is nie. 

Kleure 

Geen betekenis is vir die kleure groen, rooi en gaud verskaf nie. 

antwerp deur: Meneer DP de Waal. 

Ingebruikneming: Die datum is nie aangedui nie. 

14.2.3.2 Lapelwapen ('n Voorbeeld is ontvang.) 

Op 'n wit, gaud omsoomde ovaalvorm is die volledige heraldiese 

wapen en wapenspreuk geplaas. In die omtrek van die ovaalvorm is 

die woorde in goud, CHARLOTTE SEARLE NURSING COLLEGE. 
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14.2.4 Frere Verplegingskollege, Oos-London 

Hierdie kollege was voorheen 'n eenheid van Frere-hospi taal. Di t 

is sedert 1970 bekend as die Frere Verplegingskollege. Die 

kollege beskik oor 'n lapelwapen/embleem. (Dit is egter nie uit 

die gegewens wat verskaf is duidelik of die wapen/embleem deel 

van 'n heraldiese wapen is nie.) 

14.2.4.1 Lapelwapen/embleem 

• antwerp 

(Slegs 'n swart-en-wit-afdruk is ontvang met 'n beskrywing van 

die wapen/embleem). Die skildoppervlakte is van links na regs 

skuins verdeel. In die regter rooi gedeelte is 'n goue, antieke 

lamp met twee handvatsels, waarop 'n vierpuntige goue ster 

geplaas is. Die linker deel van die skildveld is gevul met ses 

blou golwende en ses goue golwende bane. 

• Wapenspreuk 

Onderaan die skild is 'n leuseband met die wapenspreuk, INGENIO 

CORDE MANU wat "head heart hand" beteken. 

• Simboliek 

Figure 

Die lamp is die tradisionele simbool van verpleging. 

het betrekking op die wapen van die Universiteit 

Die ster 

van Port 
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Elizabeth en dit dui oak hoop aan. 

Kleure 

Die rooi en goue kleure is geneem uit die oorspronklike wapen van 

sir Bartle Frere na wie die hospitaal en kollege vernoem is. Die 

blou en goue gegolfde bane het betrekking op die kuslyn van Oos

Londen. 

antwerp deur: Meneer W Jervois. 

Ingebruikneming: Na 1970 - die presiese datum is nie verskaf 

nie. 

14.2.5 Henrietta Stockdale Verplegingskollege, Kimberley 

Die kollege bestaan sedert 25 Julie 1980 as die Henrietta 

Stockdale Verplegingkollege en was voorheen die Kimberley Kollege 

van Verpleging. Di t is vernoem na suster Henrietta Stockdale wat 

met die opleiding van verpleegsters in Kimberley begin het. Die 

kollege beskik oar 'n heraldiese wapen. (Geen inligting oar 'n 

lapelwapen is ontvang nie.) 

14.2.5.1 Heraldiese wapen ('n Afdruk is ontvang.) 

• Ontwerp 

Die skildoppervlakte bestaan ui t 'n silwer driehoek met 'n 

afgeplatte punt. In die driehoek is 'n swart Fleur de Lis 

geplaas. Die res van die skildveld is blou. 

afgeplatte punt van die silwer driehoek is 'n 

diamant. 

Onderkant die 

silwer geslypte 
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• He1mteken 

Op die wrong is 'n swart, rooi gevlamde antieke lamp met twee 

handvatsels. 'n Klein, wit vierkantkruis is op die lamp 

aangebring. 

• Wrong en dekklede 

Silwer en blou. 

• Wapenspreuk 

Op die blou leuseband is die wapenspreuk in silwer, ALliS QUAM 

MIHI wat "diens belangriker as self" beteken. 

Simboliek 

Figure 

Die lamp dui op verpleging, die kruis op versorging en die 

diamant het betrekking op Kimberley. Die Fleur de Lis dui op die 

stadswapen van Kimberley. 

antwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Mejuffrou H Steenberg. 

Buro vir Heraldiek. 

1989 
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14.2.6.1 14.2.7.1 

14.2.7.2 14.2.8.1 

14.2.9.1 14.2.9.2 

FIGUUR 14.3 WAPENS I EMBLEME 
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14.2.6 Rico Malan Verplegingskollege, Athlone, Kaapstad 

Hierdie kollege is op 1 Januarie 1969 in gebruik geneem en dit is 

na 'n administrateur van die Kaapprovinsie vernoem. Die kollege 

beskik oor 'n embleem. 'n Afdruk is ontvang. 

14.2.6.1 Embleem 

• Ontwerp 

Die embleem bestaan uit 'n wit ovaalvorm waarop 'n goue, gevlamde 

antieke lamp geplaas is. Onder die lamp is 'n disablom in 

natuurlike kleur gestingeld en geblaar. Die geheel word deur 'n 

blou rand omsluit met die woorde in goud, VERPLEGIRGSKOLLEGE • 

NURSING COLLEGE. Onderaan is 'n leuseband met die naam, NICO 

MALAN, in goud. 

• Simboliek 

Figure 

Die lamp het betrekking op Florence Nightingale. Die disablorn is 

'n blom wat op die hoogtes groei en rnoeilik bereikbaar is. Die 

student meet dus na die hoogtes streef om die doelwitte. te 

bereik. 

Kleure 

Die wit kleur dui op die uniform van die verpleging. Gemeen

skapsgesondheid word deur die blou kleur aangedui, terwyl die 

donkerrooi kleur op Verloskunde en die green kleur op Algemene 
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antwerp deur: 

Ingebruikneming: 
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Die doserende en klerklike personeel van die 

kollege. 

Na 1969 (die presiese datum is nie verskaf 

nie). 

14.2.7 Otto du Plessis Verplegingskollege, Tygerberg, Kaapstad 

Hierdie kollege is in 1959 in gebruik geneem. Aanvanklik, vir 

slegs 'n paar maande, het dit bekend gestaan as die Bellville 

Verplegingskollege. Op 29 November 1959 verander die naam na 

Otto du Plessis Verplegingskollege, vernoem na 1 n administrateur 

van die Kaapprovinsie. Die amptelike opening was op 23 Mei 1960. 

Die eerste prinsipale van die kollege was mejuffrou HF Barnard. 

Die kollege beskik oor 1 n heraldiese wapen en 1 n lapelwapen, 

waarvan afdrukke ontvang is. 

14.2.7.1 Heraldiese wapen 

• Ontwerp 

Die skildoppervlakte is verdeel in 1 n sentrale middelste swart 

deel met weerskante daarvan 'n regter en linker goue flank. In 

die middelste gedeelte is die volgende geplaas: 1 n goue pilaar 

met sewe strepe, waarop 1 n goue, gevlamde, antieke lamp geplaas 

is. In elke flank is twee groen louriertakke waarvan die 

onderste dele gekruis is. 
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• Die helmteken 

'n Swart agtpuntige Malteserkruis met goud omsoom. 

• Wrong en dekklede 

·Goud en swart. 

• Wapenspreuk 

'n Leuseband in swart is onderaan die skild geplaas met die 

wapenspreuk in goud, STUDIO SAPIENTIA CRESCIT, wat "deur studie 

word wysheid verkry" beteken. 

• Simboliek 

Figure 

Die pilaar met strepe verteenwoordig die sewe pilare van wysheid 

en dui op: 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

tegniese vaardigheid 

maatskaplike verantwoordelikheid 

kennis van geskiedenis 

kennis van lettere en kunste 

persoonlike integriteit; begrip van plig; sin van verant

woordelikheid 

geloof dat lewe sin- en waardevol is 

genadegawe en nederigheid 

Die lamp het betrekking op verpleging en op die lig wat kennis 
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bring. Beloning vir prestasie word deur die louriertakke 

verbeeld. Vir die malteserkruis is geen betekenis verskaf nie. 

Kleure 

Die swart kleur dui op sterkte en deursettingsvermoe, die goue 

kleur op edelheid van inbors en die groen kleur op geluk, 

gesondheid en hoop. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

'n Wapenkomitee van die kollege. Die ont

werp van mejuffrou SA Malan is aanvaar. 

Buro vir Heraldiek. 

1982. Die wapen is die eerste keer op 15 

Maart 1983 aan studente oorhandig. 

14.2.7.2 Die lapelwapen 

Die skild en wapenspreuk van die heraldiese wapen word hiervoor 

gebruik. 

14.2.8 Sarleh Dollie Verplegingskollege, Tygervallei, Parow 

· Hierdie kollege bestaan sedert 1970. Dit is vernoem na 'n 

Moslemapteker wat baie vir gesondheidsdienste gedoen het. Die 

kollege beskik oor 'n heraldiese wapen waarvan 'n afdruk ontvang 

is. Geen inligting oor 'n lapelwapen is ontvang nie. 



344 

14.2.8.1 Heraldiese wapen 

• antwerp 

Die skildoppervlakte word deur 'n getande lyn . verdeel in 'n 

silwer skildhoof terwyl die res van die skildveld groen is waarop 

'n goue, gevlamde antieke lamp met twee handvatsels geplaas is. 

Op die lamp is 'n verkorte, groen, agtpuntige kruis aangebring. 

• Helmteken 

Dit bestaan uit uitgespreide groen vleuels. Tussen die twee 

vleuels is 'n goue, verkorte, agtpuntige kruis geplaas. 

• Wrong en dekklede 

Goud en groen. 

• Wapenspreuk 

'n Groen leuseband met die wapenspreuk in goud, SCIENTIA EST 

POTESTAS, wat "kennis is mag" beteken. 

• Sim.bo.liek 

Figure 

Die lamp het betrekking op wysheid en die goue vlam op respek. 

Die Tygerbergheuwels word deur die getande lyn voorgestel. Die 

kruis het betrekking op die verpleegorde van Malta, terwyl die 

groen vlerke vryheid verbeeld. 

Kleure 

Die silwer kleur dui op reinheid en wysheid. Aan die goue kleur 
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word die betekenis van gesondheid en respek gekoppel en die groen 

kleur het betrekking op geluk, gesondheid en vryheid. 

antwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Personeellede van die Sarleh Dollie Verple

gingskollege. 

Buro vir Heraldiek. 

1986 

14.2.9 Sharley Cribb Verplegingskollege, Port Elizabeth 

Die kollege bestaan sedert 1949 en gedurende 1951 word met 

verpleegopleiding begin. Die kollege is vernoem na Sharley 

Cribb, 'n verpleegkundige, wat deur haar toewyding 'n belangrike 

rol gespeel het ten opsigte van die promulgering van die Wet op 

Verpleging in 1945. Sy was ook die eerste organiserende 

sekretaresse van die SA Verpleegstersvereniging. Mejuffrou CST 

Roux was die eerste prinsipale van hierdie kollege. Die kollege 

beskik oor 'n heraldiese wapen. Die lapelwapen is antwerp vanaf 

die heraldiese wapen. Die kollege het 'n studente-embleem wat 

sedert 1955 in gebruik is. Foto's van die wapens en embleem is 

ontvang. 

14.2.9.1 Heraldiese wapen 

• Ontwerp 

Dit bestaan uit 'n hart- of binneskild binne in die skildontwerp. 

Die binneskild word deur 'n lengte verlopende lyn in twee 

verdeel, die regterdeel van die skildveld is blou en die 



linkerdeel is groen. 

gevlamde kers in 'n 
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In die middel van die skildveld is 'n goue, 

silwer blaker. Die skildsoom om die 

binneskild is silwer en maroen. 

• Helmteken 

'n Verkorte Tau-kruis wat in groen en blou verdeel is. Dit is 

deur 'n maroen vlam getop. 

• Wrong en dekklede 

Silwer en blou. 

• Wapenspreuk 

Op 'n blou leuseband is die wapenspreuk, ORA ET LABORA, in silwer 

wat "bid en werk" beteken. 

• Simboliek 

Figure 

Die kers en vlam simboliseer die lig wat 

* lewe voorstel 

* die verpleegkundige op haar professionele pad lei 

* kennis is 

* hoop voorstel 

* waarheid en diensbaarheid voorstel 
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Kleure 

Die kleure hou verband met die kleure van die SARV vir die 

verskillende kursusse, naarnlik die donkerrooi kleur vir Algemene 

Verpleegkunde, die geel/goue kleur vir Gemeenskapsverpleegkunde, 

die groen kleur vir Verloskunde en die blou kleur vir Psigiatrie

se Verpleegkunde. 

antwerp deur: Mevrou Moir. 

Buro vir Heraldiek. 

Ingebruikneming: 1989 

14.2.9.2 Lapelwapen 

Op 'n ovaalvorm is 'n geel gevlamde kers in 'n silwer blaker teen 

'n agtergrond van blou en groen geplaas. Rondom die geheel is 'n 

donkerrooi band met die woorde, DIPLOMA (aan die bokant), SCNC 

NURSING SCIENCE ( aan die regterkant) , VERPLEEGKUNDE SCVK ( aan die 

linkerkant) en ORA ET LABORA (aan die onderkant). 

Die simboliek van die figure en kleure is soos vir die heraldiese 

wapen. (Kleurverskille is te wyte aan reproduksieproses.) 

14.2.9.3 Studente-embleem 

• Ontwerp 

Die ontwerp het 'n ovaalvorm. Die agtergrond kleur daarvan is 

nie aangedui nie. 'n Wit kers, geel gevlam en 'n silwer blaker 
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is teen die agtergrond geplaas. Die geheel word deur 'n blou 

rand omsluit wat aan elke kant deur 'n wit gedeelte onderbreek 

is. In die boonste gedeelte van die blou rand is die letters, 

S.C.V.K. en in die onderste gedeelte die letter.s S.C.N.C., die 

kleure hiervan is onduidelik. 

• Simboliek 

Figuur 

Die gevlamde kers het betrekking op lig en lewe. 

Kleure 

Geen betekenis is verskaf nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Inligting is nie verskaf nie. 

1955 

14.3 'N BESKRYWING VAN DIE WAPENS/EMBLEME VAN DIE VERPLEGINGS

KOLLEGES IN DIE OVS 

14.3.1 Mangaung Verplegingskollege van die OVS, Bloemfontein 

Die kollege was voorheen die Pelonomi Verpleegkollege. In 1984 

verander die naam na Mangaung Verplegingskollege van die OVS. 

Die woord "mangaung" beteken "plek van die luiperds", dit is ook 

die swartmense se naam vir Bloemfontein. Die kollege het 'n 

heraldiese wapen en 'n lapelwapen. 
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14.3.1.1 Heraldiese wapen ('n Afdruk is ontvang.) 

• Ontwerp 

Die skildoppervlakte is in twee dele verdeel deur 'n in drie 

gewelfde lyn, naamlik in 'n donkerrooi skildhoof en die res van 

die oppervlakte is in goud. Op die onderste deel van die 

skildoppervlakte is 'n donkerrooi, gevlamde, antieke lamp met 

twee handvatsels geplaas. Op die lamp is 'n silwer vierkantkruis 

aangebring. 

• Helmteken 

'n Donkerrooi hengselkruis wat aan elke kant 'n geboe goue tak 

met donkerrooi blare en vrugte het. 

• Wrong en dekklede 

Goud en donkerrooi. 

• Wapenspreuk 

Onderaan die skild is 'n donkerrooi leuseband met die wapenspreuk 

in goud, CURARE PER DEI SAPIENTIAM, wat "caring through God's 

wisdom" beteken. 

• Simboliek 

Figure 

Vir die lamp, kruis, hengselkruis en takke is geen betekenis 
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verskaf nie. 

Kleure 

Die donkerrooi kleur dui op medelye en die goue kleur op 'n 

helder en voorspoedige toekoms. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Kollegebestuur en personeel. 

Buro vir Heraldiek. 

Die datum is nie verskaf nie. 

14.3.1.2 Lapelwapen ('n Voorbeeld is ontvang.) 

• Ontwerp 

'n Wit ovaalvorm, met goud omsoom waarop die heraldiese wapen 

aangebring is. Die wapenspreuk is op 'n donkerrooi leuseband 

onder op die ovaalvorm geplaas. Die leuseband van die heraldiese 

wapen is met goue stippels gevul. In die omtrek van die 

ovaalvorm is die woorde in goud, MANGAUNG NURSING COLLEGE OF 

THE OFS 

MANGAUNG VERPLEGINGSKOLLEGE 

VAN DIE OVS 

14.3.2 Verpleegkundekollege van die OVS, Bloemfontein 

Hierdie kollege was voorheen bekend as die Vrystaatse Verpleeg

stersopleidingskollege. In 1984 verander die naam na die huidige. 

Die kollege beskik oor 'n heraldiese wapen. Geen afdruk van die 

lapelwapen is ontvang nie, slegs van die heraldiese wapen. 
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14.3.2.1 Heraldiese wapen 

• antwerp 

Op 'n donkerrooi binneskild is 'n silwer, antieke lamp met twee 

handvatsels geplaas. Bo-op die lamp is 'n goue heraldiese roos, 

goud geknop en gepunt. 'n Donkerrooi triquetra is op die lamp 

geplaas. Die skildsoom rondom die binneskild is silwer. 

• Helmteken 

'n Donkerrooi Tau-kruis, waarop 'n silwer heraldiese roos, goud 

geknop en donkerrooi gepunt, geplaas is. Aan elke kant van die 

Tau-kruis is 'n silwer triquetra geplaas wat op die wrong rus. 

• Wrong en dekklede 

Silwer en donkerrooi. 

• Wapenspreuk 

Op 'n donkerrooi leuseband is die wapenspreuk, IN ALLES TROU, in 

silwer aangebring. 

• Simboliek 

Figure 

Die lamp is deel van die tradisie van verpleging. Die heraldiese 

roos verbeeld Bloemfontein as die stad van rose en dit sim-



352 

boliseer ook vroulikheid en fynheid. Ondersteuning en hulpver

lening word deur die Tau-kruis verbeeld. Onderrig en opleiding 

word deur die triquetra aangedui. 

Kleure 

Die donkerrooi kleur het betrekking op die epoulette en uniform 

van die geregistreerde verpleegkundige. Vir die kleure silwer en 

goud is geen betekenis verskaf nie. 

antwerp deur: 

Ingebruikneming: 

14.3.2.2 Lapelwapen 

Mejuffrou AS van der Merwe (vise-prin

sipaal). 

Buro vir Heraldiek. 

Die datum is nie verskaf nie. 

Vir die lapelwapen word die skildgedeelte van die heraldiese 

wapen, die leuseband en wapenspreuk gebruik, geen afdruk is 

ontvang nie, slegs 'n beskrywing. 

Die volgende is bygevoeg: 

bo-aan die skild is twee donkerrooi bande met die woorde in 

silwer, VERPLEEGKUNDEKOLLEGE VAN DIE OVS en onderaan die skild is 

'n donkerrooi band met die naam van die kursus daarop. 

(Die kollege is die enigste sover bekend, volgens die inligting 

wat ontvang is, wat as Verpleegkundekollege in plaas van 

Verplegingskollege bekend staan. 
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14. 4 1 N BESKRYWING VAN DIE WAPENS /EMBLEME VAN VERPLEGINGSKOLLEGES 

IN DIE TRANSVAAL 

14.4.1 Ann Latsky Verplegingskollege, Aucklandpark, Johannes

burg 

Hierdie kollege bestaan sedert 1950 as die Witwatersrandse 

Kollege van Verpleging, Germiston. In 1977 word die kollege na 

dr AS Latsky, die eerste prinsipale, 

Verplegingskollege is op 11 April 

vernoem. Die Ann Latsky 

1983 amptelik deur die 

administrateur van Transvaal, meneer WA Cruywagen, geopen. Die 

kollege beskik oor 'n heraldiese wapen en 'n lapelwapen. 

14.4.1.1 Heraldiese wapen ('n Afdruk is ontvang.) 

• antwerp 

Op 'n blou binneskild is 'n silwer antieke lamp met twee 

handvatsels geplaas. Bo-op die lamp is 'n silwer en 'n kleiner 

rooi klawervlam geplaas. Die skildsoom random die binneskild is 

silwer en blou. 

• Helmteken 

Dit bestaan uit 'n rooi krukkruis met 'n silwer sirkel. Aan elke 

kant van die kruis is 'n omwende blou slang wat rooi getong is. 
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• Wrong en dekk1ede 

Silwer en blou. 

• Wapenspreuk 

Onder die skild is 'n blou leuseband waarop die wapenspreuk in 

silwer, GLO KEN DIEN is. 

• Sim.bo1iek 

Figure 

Die lamp dui op verpleging en die klawerblare (silwer) verbeeld 

die dimensies van opleiding, naamlik affektief, kogni tief en 

psigomotories. Geen betekenis is vir die slange, kruis en sirkel 

verskaf nie. 

Kleure 

Geen betekenis is vir die kleure blou, silwer en rooi verskaf 

nie. 

antwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Buro vir Heraldiek. 

Kollege-verteenwoordigers. 

Die datum is nie aangedui nie. 

14.4. 1.2 Lapelwapen ('n Voorbeeld is ontvang.) 

Di t bestaan ui t die skildgedeel te en die leuseband met die 
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wapenspreuk van die heraldiese wapen. (Die kleurverskil is te 

wyte aan die reproduksieproses, kyk figuur 14.5: 14.4.1.2). 

14.4.2 Bona1esedi Verp1egingsko11ege, Krugersdorp 

Die kollege was van 1965 tot 1989 die Natalspruit Kollege van 

Verpleging. In 1989 word die naam na Bonalesedi verander. Die 

woord "Bonalesedi" is saamgestel uit die eerste letters van die 

name van die hospitale waar studente van die kollege vir kliniese 

opleiding geplaas word, naamlik 

Boksburg-Benoni-hospitaal Bo 

Natalspruit-hospitaal Na 

Leratong-hospitaal 

Sebokeng 

Le 

Se 

en 'n toevoeging (di) om 'n betekenis aan die woord te gee, 

naamlik "om die lig te sien". Die kollege beskik cor 'n heral

diese wapen, geen inligting is cor 'n lapelwapen ontvang nie. 

14.4.2.1 Heraldiese wapen ( 'n Foto is ontvang.) 

On twerp 

Die skildveld word in twee verdeel deur 'n swawelstert met 'n 

afgeplatte top. Die blou gedeelte van die skildveld bevat in die 

skildhoof drie goue vierpunt kruissterre. Die silwer oppervlakte 

bevat 'n blou, rooi gevlamde antieke lamp met twee handvatsels. 

• Helmteken 

Bestaan uit 'n blou Latynse kruis met 'n spitsvoet wat op die 
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wrong staan. Die drie punte is herkruis. Op die middelpunt van 

die kruis is 'n goue vierpuntkruisster. Die onderste arm van die 

kruis is omwend deur twee aansiende silwer slange wat rooi getong 

is. 

• Wrong en dekklede 

Silwer en blou. 

• Wapenspreuk 

Onder die skild is 'n blou leuseband met die wapenspreuk in 

silwer daarop, TO SEE THE LIGHT. 

• Simboliek 

Figure 

Die lamp is die professionele simbool vir verpleging. Die sterre 

dui op hoop en die skildverdeling op samewerking. Die kruis en 

slange is medi~se simbole. 

Kleure 

Vir die kleure blou, silwer, rooi en goud is geen betekenis 

verskaf nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Personeel en studente van die kollege. 

Buro vir Heraldiek. 

1990 
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14.4.3 Baragwanath Verplegingskollege, Johannesburg 

Die kollege was sedert 1951 deel van Baragwanath-hospitaal en was 

bekend as die Baragwanath Kollege van Verpleging. Die naam het 

in 1984 na die huidige verander. Die kollege beskik oor 1 n 

geregistreerde wapen. 1 n Gekleurde afdruk is ontvang. 

14.4.3.1 Heraldiese wapen 

• Ontwerp 

Op 'n silwer binneskild is 1 n blou vierkantkruis waarop 'n 

silwer, rooi gevlamde antieke lamp met twee handvatsels geplaas 

is. Op die lamp is 1 n rooi hart met 1 n omgekeerde silwer 

klawerblaar daarin. 

• Simboliek 

Figure 

Vir die kruis is geen betekenis verskaf nie. Die lamp is die 

simbool van verpleging. Die hart het betrekking op versorging. 

Die klawerblaar en vlam het betrekking op kennis. 

Kleure 

Geen betekenis is vir die kleure blou, rooi en silwer verskaf 

nie. 

antwerp deur: Doserende personeel. 

Buro vir Heraldiek. 
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Ingebruikneming: 1990 

14.4.4 Coronation Verplegingskollege, Coronationville, 

Johannesburg 

Hierdie kollege bestaan sedert 1977 en was voorheen deel van die 

Coronation-hospitaal. Die kollege beskik oor 'n heraldiese wapen 

en 'n lapelwapen. 

14.4.4.1 Heraldiese wapen ('n Afdruk is ontvang.) 

• antwerp 

Die ontwerp bestaan uit 'n blou binneskild wat met goud omsoom is 

waarop 'n goue, antieke lamp met twee handvatsels geplaas is. 

Bo-op die lamp is 'n silwer kroon met 'n goue vlam. (Kleurver

skil is te wyte aan die reproduksieproses.) 

• Helmteken 

'n Goue sirkel waarteen 'n blou paty-flory kruis geplaas is. Op 

die kruis is 'n goue vlam. 

• Wrong en dekklede 

Goud en blou. 

• Wapenspreuk 

Onder die skild is 'n blou leuseband met die woorde in goud, 
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DISCAMUS OREMUS ET SERVEMUS, wat "learn, pray and serve" beteken. 

• Simboliek 

Figure 

Die lamp dui op die verpleegprofessie, terwyl die kroon betrek

king het op die assosiasie van die kollege met Coronation

hospitaal. Vir die kruis is geen inligting verskaf nie. 

Kleure 

Geen betekenis is vir die kleure blou en goud verskaf nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Doserende personeel en studente. 

Buro vir Heraldiek. 

Die datum is nie verskaf nie. 

14.4.4.2 Lapelwapen ('n Voorbeeld is ontvang.) 

Op 'n wit, goud omsoomde ovaalvorm is die heraldiese wapen en 

wapenspreuk geplaas. In die boonste omtrek van die ovaalvorrn is 

die woorde in goud, CORONATION NURSING COLLEGE. 

14.4.5 Lebone Verplegingskollege, Atteridgeville, Pretoria 

Hierdie kollege was voorheen bekend as die Kalafong Kollege van 

Verpleging. Die naam is verander na Lebone Verplegingskollege 

(datum nie verstrek nie). Die kollege beskik oor 'n heraldiese 

wapen en 'n lapelwapen. 
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14.4.5.1 Heraldiese wapen 

(Geen afdruk is ontvang nie, net 'n beskrywing.) 

• antwerp 

Op 'n blou binneskild wat met silwer omsoom is, is 'n silwer, 

antieke lamp met twee handvatsels geplaas. Bo-op die lamp is 'n 

goue ring met 'n goue vlam daarin. 

• Helmteken 

'n Staande arend in natuurlike kleur met haar vlerke ornhoog langs 

'n nes met klein voeltjies. 

• Wrong en dekklede 

Silwer en blou. 

• Wapenspreuk 

Op 'n blou leuseband is die wapenspreuk, LEBONE, in goud. Lebone 

is oak die naam van die kollege wat "enlightment (through 

knowledge and faith) 11
, beteken. 

• Simboliek 

Figure 

Die arend el). kleintjies dui op verpleging as 'n versorgende 

professie. Geen betekenis is vir die lamp verskaf nie. Die 

ronde sirkel en vlam dui op voortgesette studie. 
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Kleure 

Geen betekenis is vir die kleure blou, silwer en goud verskaf 

nie. 

antwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Die personeel van die kollege. 

Buro vir Heraldiek. 

Die datum is nie verskaf nie (waarskynlik 

ongeveer 1988). 

14.4.5.2 Lapelwapen ('n Voorbeeld is ontvang.) 

Die heraldiese wapen en wapenspreuk is op 'n wit ovaalagtergrond 

geplaas, wat op 'n goudkleurige ovaalvorm met 'n gegolfde/inge

keepte rand gemonteer is. 

14.4.6 Suid-Afrikaanse Geneeskundige Diens Verplegingskollege, 

Voortrekkerhoogte, Pretoria 

Die kollege het in 1985 tot stand gekom as 'n outonome verple

gingskollege. Op 1 Januarie 1988 het die SAGO Verplegingskollege 

eenheidstatus verwerf wat beteken dat die prinsipaal van die 

kollege die eerste vroulike bevelvoerder van 'n eenheid in die 

geskiedenis van die SAGO is. Hierdie kollege het 'n lapelwapen 

wat militere mediese sorg en verpleegsorg simboliseer. 
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14.4.6.1 Lapelwapen 

• Ontwerp 

Die wapen bestaan uit 'n donkerrooi skild. In die skildhoof is 

'n goue gevlamde, antieke lamp. Onder die lamp is 'n silwer 

mal teserkruis. { Kleurverandering is te wyte aan reproduk

sieproses.) 

• Wapenspreuk 

Onder die skild is 'n donkerrooi leuseband met die. woorde daarop 

in silwer, SCIENTIA PRAESTEMUS wat "laat ons voortreflik wees 

deur kennis" beteken. 

In die bokant van die skildhoof is die woorde, SAGO VERPLEEGKOL

LEGE in silwer (nie verplegingskollege). 

• Simboliek 

Figure 

Die malteserkruis simboliseer die totale spektrum van militere 

mediese sorg. Die lamp verbeeld die lig van kennis wat versprei 

om die horisonne te open. 

toekoms. 

Kleure 

Di t dui oak op die lig vir die 

Geen betekenis is vir die kleure donkerrooi, silwer en gaud 

verskaf nie. 
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Ontwerp deur: Buro vir Heraldiek. 

Ingebruikneming: 1991 

14.4.7 S.G. Laurens Verplegingskollege, Pretoria 

Hierdie kollege was voorheen die Pretoriase Kollege van Verple

ging en bestaan sedert 1949. Op 13 April 1984 word die naam 

verander na die S. G. Lourens Verplegingskollege ter ere van 

mejuffrou SG Lourens wat die eerste prinsipale van die kollege 

was. Die kollege beskik oor 'n heraldiese wapen en 'n lapelwa

pen. 

14.4.7.1 Heraldiese wapen 

(Die leuseband bokant die wapen soos op die gekleurde afdruk, is 

nie deel van die wapen nie.) 

• Ontwerp 

Op 'n blou skild is 'n silwer anker geplaas. Bo-op die anker is 

'n uitstralende son. Op die anker is 'n goue by in vlug. 

• Helmteken 

'n Oop goue hoek waarop silwer hertehorings geplaas is. 

• Wrong en dekklede 

Silwer en blou. 

• Wapenspreuk 

Onder die skild is 'n blou leuseband met die wapenspreuk in 
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silwer, CARPE DIEM, wat "pluk die dag" beteken. 

• Simboliek 

Die anker dui op standvastigheid en die boek op studie en kennis. 

Die by is ontleen aan die stadswapen van Pretoria en dit sim

boliseer arbeidsaamheid. Die son dui op die hede naamlik vandag. 

Die hertehorings het betrekking op Habakuk 3:9. Die Here my God 

gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoe 

plekke laat Hy my veilig loop. (Bybel in praktyk. Nuwe 

vertaling.) 

Kleure 

Geen betekenis is vir die kleure blou, goud en silwer verskaf 

nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Mevrou Elize Naude (ten tye vise-prinsipale 

van die kollege). 

Buro vir Heraldiek. 

Ongeveer 1982. 

14.4.7.2 Lapelwapen ('n Voorbeeld is ontvang.) 

Die skildgedeelte van die heraldiese wapen, sander die leuseband 

en wapenspreuk, word hiervoor gebruik. Bykomend tot die skild is 

'n blou leuseband bygevoeg met die woorde in silwer, S.G. LOURENS 

VERPLEGINGSKOLLEGE. 
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14.4.8 Wes-Transvaa1se Verp1egingsko11ege, K1erksdorp 

Die ko11ege was sedert die bestaan daarvan in 1949 bekend as die 

Wes-Transvaalse Kollege van Verpleging. 

heraldiese wapen en 'n lapelwapen. 

Di t beskik oar 'n 

14.4.8.1 Heraldiese wapen ('n Afdruk is ontvang.) 

• Ontwerp 

Op 'n blou binneskild wat met gaud omsoom is, is twee goue dub

belgebaarde sleutelkruise geplaas. In die skildvoet is 'n goue 

gevlamde kandelaar met sewe arms. 

• He1mteken 

Dit bestaan uit 'n blou, gaud gevlamde antieke lamp met twee 

handvatsels. Voor die vlam is 'n blou triquetra geplaas. 

• Wrong en dekklede 

Gaud en blou. 

• Wapenspreuk 

Onder die skild is 'n blou leuseband met die wapenspreuk in gaud, 

IN LUMINE TOO SERVIMUS, wat "ons dien in U 1ig" beteken. 
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• Simboliek 

Figure 

Die sleutelkruise dui op die ontsluiting van kennis en die sewe

armige kandelaar op die verbintenis met die Potchefstroomse 

Universiteit vir CHO. Geen betekenis is vir die lamp, vlam en 

triquetra verskaf nie. 

Kleure 

Die kleure goud en blou het geen betekenis nie. 

Ontwerp deur: 

Ingebruikneming: 

Buro vir Heraldiek. 

1991 

74.4.8.2 Lapelwapen ('n Beskrywing is ontvang.) 

Die skild van die heraldiese wapen is op 'n halwe ovaalvorm 

geplaas met die naam van die kollege in die ovaalvorm. 

1 4 • 5 SAMEVATTING 

Van die drie-en-twintig (23) kolleges wat by die studie ingesluit 

is, was daar net twee (2) kolleges wat geen inligting verskaf het 

nie. Van die een-en-twintig (21) kolleges het twee (2) ten tye 

van die ondersoek nie 'n wapen/embleem gehad nie. 
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BOOFS"l\JK 1 5 

BEVJ:NDINGS, GEVOLGTREKKINGS EN AANBEVELINGS 

15.1 INLEIDING 

In hierdie hoofstuk word die bevindings oor wapens/embleme 

aangetoon, die gevolgtrekkings wat gemaak is, die leemtes 

geidentifiseer en die aanbevelings wat gemaak is, aangedui. 

15.2 DIE AARD EN STAND VAN WAPENS/EMBLEME 

15.2.1 Die totale aantal wapens/embleme waaroor hospitale en 

kolleges beskik 

'n Opsomming word in tabel 1 5. 1 gegee oor die hospi tale en 

kolleges wat wapens/embleme besit en die totale aantal wapens/em

bleme wat bestaan. Heraldiese wapens vir hospitale/kolleges is 

eers na 1965 in gebruik geneem en die stand daarvan is bepaal. 

Die eerste opleidingskursusse in hierdie land was Algemene 

Verpleegkunde en Verloskunde, daarom is daar bepaal wat die 

totale stand van wapens/embleme daarvoor is. Ontwikkeling en 

veranderings was van die faktore wat aanleiding gegee bet tot die 

instelling van die Ingeskrewe Verpleegkunde en na-registrasie 

kursusse, dit word in die tabel aangedui. Die wapens/embleme wat 

as 1 n hospi taalwapen/ embleem of as 1 n opleidingswapen/ embleem 

gebruik word, is bepaal omdat dit 1 n kategorie op sy eie is. 



Tabel 15.1. 'n Oorsig van hospitale, kolleges by navorsing betrek en bevindings rakende wapens/embleme. 

-------

' ········PR(W·······.·. INSIE/ MNTAL TOTAL£ MNTAL ·. .•• <~ ~jik ~~ili~lf~U··>··········.< :•············? }/••< f ••••••••• > y srAAT OOSPI- WAPENS WAPENS/EJfJID£ ) ( > • } \/··' < > > 
' ···•·········. TALE/ n "' 236 ' ) ) / .. · \ •.•. > • •.•. • ·• •... · ·.••• () 

I / i :su- AANTAL % ALG&ENE.. VERLOSICUNOE H < ~~~tw.;: NA.CREGI~IE 
BESKIK ~- VERPL£EGKIJIDE . '· VERPLEE~DE KURSUSSE . · • · 
OOR PENS/ . . .... ' .. · . . . . ... ·., . . .... . . . .. 

~~ ~= HEAALDIES ':'i:;,~ MNTAL l MNTAL 'j: <: MlifAL. ) i: AAHTAL C lt ·. 

•· BlD'E MNTAL % MNTAL % > i ... •· .. · • 
.....:.. , < L < i . •·· . ·'· > .. · ... •_ 

OOSPITALE 

KAAP 30 67 28 5 7 15 22 12 18 9 13 5 7 21 31 

NATAL 4 11 5 - - - - 4 36 3 27 2 18 2 18 

ovs 7 1 0 4 - - 9 90 - - - - - - 1 1 0 

TRANSVAAL 41 103 44 17 17 30 29 23 22 18 17 8 8 7 7 

CISKEI 3 2 1 - - 2 100 - - - - - - - -

TRANSKEI 4 6 3 - - 2 33 3 50 1 17 - - - -

GAZANKULU 1 1 0,4 - - 1 100 - - - - - - - -

KWANDEBELE 1 1 0,4 - - 1 100 - - - - - - - -

KWAZULU 5 5 2 - - 2 40 2 40 - - 1 20 - -

LEBGIA 0 0 0 - - - - - - - - - - - -

~btf~<;t~···········/······················ KAAP 9 15 6 8 53 7 47 - - - - - - - -

ovs 2 4 2 2 50 2 50 - - - - - - - -

TVL 8 11 5 7 64 4 36 - - - - - - - -

IDTAAL 115 236 100 39 17 75 32 44 19 31 13 16 7 31 13 

w 
0\ 
(X) 
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15.2.1. 1 Bevindings 

Daar is bevind dat sommige hospitale oor meer as een embleem 

beskik wat die rede is dat daar soveel meer wapens/embleme as 

hospitale/kolleges is en dat die wapens/embleme ingedeel kan word 

in verskillende kategoriee. Dit is interessant om daarop te let 

-dat sommige hospitale, dit is vyf-en-sewentig (75) 32%, oor 'n 

wapen/ embleem beskik wat of as hospi taalwapen/ embleem, of as 

opleidingswapen/embleem, of net as opleidingswapen/embleem 

gebruik word. Van die tweehonderd ses-en-dertig ( 236) wa

pens/embleme is nege-en-dertig ( 39) 17% volledige heraldiese 

wapens, vyf-en-sewentig (75) 32% word as hospitaal- _of oplei

dingswapen gebruik en eenhonderd twee-en-twintig (122) 52% as 

opleidingswapens/ernbleme. 

15.2.1.2 Gevolgtrekking 

Daar is vir hierdie navorsing tweehonderd ses-en~dertig (236) 

wapens/embleme bestudeer en beskryf. Dit is egter nie die 

werklike stand van wapens/embleme nie as gevolg van die feit dat 

al die vraelyste nie ontvang is nie. Die getal wapens/ embleme is 

egter voldoende om die navorsingsvraag te beantwoord en die 

doelwitte te bereik. 



370 

Tabel. 15.2. RSA: ingebruikneming van wapens/ embl.eme vanaf 1920 

tot 1991. 

1920-1929 

1930-1939 

1940-1949 

1950-1959 

1960-1969 

1970-1979 

1980-1999 

1990-1991 

TUTML: 

Geen datum 

TUTML: 

Vl 
c: 
Q) 
c.. 

2 

3 2 

2 

11 2 

10 

16 3 

15 

59 9 

8 2 

67 ,, 

~ 150 ------· -·-----·-----

Ill ...., 
c: 

4 

2 

6 

12 

3 6 4 

3 33 4 

2 21 

10 84 9 

19 6 

10 103 15 

~ 100~--------------------------------

50 ..,_ __________ _ 

o~~ll.l.ll-----

10TML . IClMJ- ·. 

LATIEF 

6 6 

7 13 

9 22 

2 29 51 

25 76 

60 136 

21 60 196 

5 5 201 

30 201 

35 

30 236 

1920-291930-39 1940-491950-591960-691970-791980-89 1990-91 

- Totaal per Jaar - Kumulatlewe totaal 

35 Hoapltale het nle datums verstrek nle 

Figuur 15.1 

RSA: ingebruikneming van wapens/embleme vanaf 1920 tot 1991 
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Die ingebruik:neming van wapens/ embleme vanaf 1920 tot 

1991 

Volgens inligting wat ontleed is oar die ingebruikneming van 

wapens I embleme is bevind da t daar reeds voor 1 9 3 0 embleme in 

gebruik was. Verder is bevind dat die datums van ingebruikneming 

verskil en om die ingebruikneming van wapens/embleme aan te dui, 

is intervalle van tien jaar gebruik om die toename van wapenslem-

bleme in die tydperke aan te dui. Vir praktiese doeleindes en om 

die omvattendheid van hierdie navorsing te beperk, het die 

ondersoek oar wapenslembleme in 1991 afgesluit en is geen nuwe 

inligting daarna gebruik nie. Vervolgens word in tabelle 15.2 

tot 15.9 aangedui wat die ingebruikneming en stand van wapenslem-

bleme was vir elke tien jaar, in totaal; vir elke provinsie; 

opgesom vir die selfregerende en onafhanklike state; en vir die 

kolleges. In tabelle 15.3 tot 15.9 word 'n uiteensetting gegee 

van die ingebruikneming van wapenslembleme vir die basiese 

kursusse, operasiesaaltegniek, gesamentlik vir die ander na-

registrasie kursusse, psigiatrie en die hospitaal-/opleidingswa-

penslembleme sowel as die heraldiese wapens. In figure 15.1 tot 

15.8 word die toename en die kumulatiewe toename van wapens en 

embleme gedurende tien (10) jaar intervalle aangedui. 

15.2. 2. 1 RSA: die ingebruikneming van wapensl embleme vanaf 1920 

tot 1991 

15.2.2.1.1 Bevindings 

Tabel 15.2 toon aan dat gedurende die tydperk 1970 tot 1979 die 

meeste wapens I embleme in gebruik geneem is. Figuur 1 5. 1 toon die 

kumulatiewe vermeerdering van wapenslembleme in die RSA. Vanaf 

1950 tot 1989 was daar 'n toename van eenhonderd vier-en-sewentig 

(174) wapenslembleme. 



372 

Tabel 15.3. Kaap: ingebruikneming van wapens/embleme vanaf 1920 

1991. 

·······RR·~······· l=r•~: 1 1;i~l! . ······ ····~~············· ...... ~ ,_. ·l~.: .. · KlSPI- tERAl- 10- I3..MJ-
. 

. ..:.;.: ·••:}} ...... · . 
; ~~~ ::~:; ···TAIL-/ DIES TAIL .. LATI£F' 

!!~ II~~!' ~~.~r 2:• Ci·} Uttl(lt 
··,CFL£1- ; 

'::DINGS-. 
1····. • ........... r:• : .••. }: · ; r •. <•• i·· f } ·• · •·•· .BII..EEM . 

1920-
1929 - - - - - - 2 - 2 2 

1930-
1939 1 - - - - - 2 - 3 5 

1940-
1949 1 - - - - - 1 - 2 7 

1950-
1959 4 3 - - - - 4 - 11 18 

1960-
1969 3 1 - 2 - 2 2 1 11 29 

1970-
1979 1 3 2 1 3 1 2 - 13 42 

1980-
1989 - 1 1 - 10 - - 2 14 56 

1990-
1991 - - - - - - - - 0 0 

TO-
TAAL: 10 8 3 3 13 3 13 3 56 56 

Geen 
Datum 2 1 2 0 1 1 2 2 11 0 

TO-
TAAL: 12 9 5 3 14 4 15 5 67 0 

70 

56 
60 

Q) 
60 E 

Q) 

.J::l 
E 40 
Q) 

........... 
Vl 

~ 30 
a. 

"' ~ 20 

"' ....., 
10 r: 

"' c::( 

- Totale per jaar - Kumulatlef 

Figuur 15.2 

Kaap: ingebruikneming van wapens/ embleme vanaf 1920 tot 1991 
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15.2.2.1.2 Gevolgtrekking 

'n Toename in die gebruik van wapens/embleme dui op 'n moontlike 

vooruitgang van verpleegopleiding of die ontstaan van hospitale, 

of registrasie van hospitale as opleidingskole, of die instelling 

van nuwe kursusse waarvoor wapens toegeken is. 

15.2.2.2 Kaap: ingebruikneming van wapens/embleme vanaf 1920 

tot 1991 

15.2.2.2.1 Bevindings 

Tabel 15.3 toon aan dat gedurende die tydperke 1970 tot 1979 en 

1980 tot 1989 veertien (14) wapens/embleme vir na~registrasie 

kursusse in gebruik geneem is. Di t is opvallend dat vir 

Psigiatriese Verpleegkunde eers vanaf 1960 wapens/embleme in 

gebruik geneem is. Figuur 15.2 toon dat die kumulatiewe 

vermeerdering van wapens/ embleme tussen elf ( 11 ). tot veertien 

(14) per tien (10)jaar interval vanaf 1950 tot 1989 was. 

15.2.2.2.2 Gevolgtrekking 

Die toename van die wapens/embleme vir na-registrasie kursusse 

dui op die instelling van die opleiding in die verskillende 

spesialiteitsrigtings wat toon dat wetenskaplike en tegnologiese 

ontwikkelings en voorui tgang ook aan verpleegopleiding eise stel, 

naamlik om verpleegkundiges op te lei om pasiente in die 

spesifieke spesialisasie-areas met kundigheid te verpleeg. 
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Tabel 1 5. 4. Natal: ingebruikneming van wapens/ embleme vanaf 1 920 tot 

1991. 

1920-
1929 

1930-
1939 

1940-
1949 

1950-
1959 

1960-
1969 

1970-
1979 

1980-
1989 

1990-
1991 

TO
TAAL: 

Geen 
datum 

TO
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2 

1 

1 

2 

3 

Q) 

~ 8 ,_ 
..0 
E 

..c:: 6 
V'l 
1:::: 
Q) 
0.. 4 
ro 
3: 

,_ 
ro 2 
+-) 

r.:::: 
ro 

I£RAL-
DIES 

1 2 

2 2 

< 0'--'---
1920·29 1930·39 194Q-49 195Q-69 1960·69 1970·79 198Q-89 199Q-91 

- Wapena per jaar ~ Kumulallef 

Figuur 15.3 
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2 4 

5 
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9 
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Natal: ingebruikneming van wapens/embleme vanaf 1920 tot 1991 
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Tabel 15.5. Oranje-Vrystaat: ingebruikneming van wapens/embleme va 

1920 tot 1991. 

1930-
1939 

1940-
1949 

1950-
1959 

1960-
1969 

1970-
1979 

1980-
1989 

1990-
1991 

TO
TAAL: 

1 

3 3 

3 3 

2 

1 9 10 

12~-----------------------------------------------~ 

~10~-------------------------------------~~---
QJ ,_ 

.CJ 

~ 8 -c.n 
c 
~ 6~--------------------------·----~~~~---
11:1 
): 

11:1 "' ..... 
c 
11:1 

--·-----·--· ---------------·--

<: 2 1--------·----- ---·--

0 L----l..-------l..----

1920-291930-391940-491950-591960-69 1970-79 1980-89 1990-91 

- Wapens per jaar B Kumulatief 

Figuur 15.4 

OVS: ingebruikneming van wapens/embleme vanaf 1920 tot 1991 
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10 
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15.2.2.3 Natal: ingebruikneming van wapens/embleme vanaf 1920 

tot 1991 

15.2.2.3.1 Bevindings 

Die inligting in tabel 15.4 toon slegs die ontleding van die 

wapens/embleme wat vir die navorsing ontvang is aan, naamlik 

vanaf vier ( 4) hospi tale. Figuur 15.3 dui die kumulatiewe 

vermeerdering van wapens/embleme aan. Die vermeerdering het 

gewissel van een (1) tot drie (3) wapens/embleme vir elke tien 

(10) jaar interval vanaf 1950 tot 1989. 

15.2.2.3.2 Gevolgtrekking 

Die inligting oor die wapens/embleme van Natal is vir hierdie 

studie te min en te onvoldoende om te bepaal wat die aard en 

stand van wapens/embleme in die provinsie is. 

15.2.2.4 OVS: ingebruikneming van wapens/embleme vanaf 1920 tot 

1991 

15.2.2.4.1 Bevindings 

Tabel 15. 5 toon aan dat nege ( 9) wapens/ embleme van hierdie 

provinsie klassifiseer onder die opskrif hospitaal-/opleiding

skoolwapens/embleme. Dit is opmerklik dat daar geen wapens/em

bleme vir na-registrasie kursusse is nie en dat daar net een (1) 

embleem vir operasiesaaltegniekverpleegkunde is. Die kumulatiewe 

toename volgens figuur 15.4 dui dat die vermeerdering van die 

wapens/embleme in 'n periode van dertig (30) jaar, dit wil se 

vanaf 1960 tot 1989, agt (8) was. 
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Ta.bel 15. 6. Transvaa1: ingebruiknem.ing van wapens/ embleme vanaf 1 

tot 1991. 

!.;'.;;-?? .. 

·····~~ ,;i_ • 
· ~x·c · ;;:...:·· 
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~~:r< .····~·.: ·-~) •.GIA-.;; •RAL- I'£NE-
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Gevolgtrekking 

Die moontlike rede vir hierdie stand van wapens/embleme in die 

OVS is omdat die wapens/ embleme so antwerp is dat di t vir 

Algemene Verpleegkunde sowel as vir Verloskunde toegeken kan 

word. 

15.2.2.5 Transvaal: ingebruikneming van wapens/embleme vana£ 

1920 tot 1991 

15.2.2.5.1 Bevindings 

Tabel 15.6 dui aan dat daar in die Transvaal gedurende die 

tydperk 1970 tot 1979 drie-en-dertig (33) 32% wapens/embleme in 

gebruik geneem is, ses (6} 6% van die drie-en-dertig (33) wa

pens/embleme is vir Verloskunde en sewe (7) 7% is heraldiese 

wapens. Gedurende hierdie tydperk, 1970 tot 1979, is vier (4) 4% 

van die embleme wat in gebruik geneem is vir Ingeskrewe Verpleeg

kunde. Volgens figuur 15.5 het die ingebruikneming van wa

pens/embleme in die Transvaal vanaf 1960 tot 1979 verdubbel. 

15.2.2.5.2 Gevol.gtrekking 

Die toename van wapens I embleme kan toegeskryf word aan die 

instelling van nuwe kursusse, hospitale wat as opleidingskole 

geregistreer is vir Verloskunde en 'n bewuswording dat heraldiese 

wapens oak vir hospitale/opleidingskole antwerp kan word en dat 

vir Ingeskrewe verpleegkunde oak wapens/embleme in gebruik geneem 

is. 
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Ta.bel 1 5. 7. Onafhanklike en selfregerende state: ingebruikneming -, 

wapens/ emb1eme vanaf 1920 tot 1991 • 

1920-
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15.2.2.6 Onafhanklike en selfregerende state: ingebruikneming 

van wapens/embleme vanaf 1920 tot 1991 

15.2.2.6.1 Bevindings 

Tabel 15.7 toon aan dat vyftien (15) wapens/embleme van dertien 

(13) hospitale ontvang is (die aantal hospitale wat by die studie 

betrek was, was agt-en-sewentig (78) en dat vir ses (6) van die 

vyf tien ( 1 5) wapens I embleme geen da turns van ingebruikneming 

ontvang is nie. Volgens figuur 15.6 was daar vanaf 1960 tot 1979 

slegs agt (8) wapens/embleme in gebruik geneem. 

15.2.2.6.2 Gevolgtrekking 

Die inligting oor die wapens/embleme is onvoldoende en dit kan 

nie as verteenwoordigend beskou word om die aard en stand van wa

pens/embleme in die selfregerende en onafhanklike state aan te 

toon nie. 

15. 2. 2. 7 Verplegingskolleges: ingebruikneming van wapens/em

bleme vanaf 1920 tot 1991 

15.2.2.7.1 Bevindings 

Tabel 15.8 toon aan dat daar reeds voor 1980 vier (4) wapens/em-

bleme vir kolleges bestaan waarvan een (1) 'n heraldiese wapen 

is. (Uit die inligting wat ontvang is, is daar net duidelikheid 

oor die gebruik van een ( 1 ) van die embleme, naamlik as 'n 

studente-embleem). In figuur 15.7 word die kumulatiewe toename 

van wapens/embleme aangedui en dit is opvallend dat een-en-

twintig (21) wapens/embleme gedurende die tydperk 1980 tot 1989 

in gebruik geneem is. 
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Tabel 15.8. Verplegingskolleges: ingebruikneming van wapens/ em

bleme vanaf 1920 tot 1991. 

KtJMULA'l'IEJ.I' ••.. 

1920-1929 

1930-1939 

1940-1949 

1950-1959 2 2 2 

1960-1969 3 

1970-1979 . 4 

1980-1989 11 10 21 25 

1990 5 5 30 

'l'O'l'AAL: 17 13 30 

35~--------------------------------------~ 

30 

20~--------······-·························-·······-·-······-·--·-···········-·······-······-······-···-···-·················-·--···--····-········-····1 

15~----·-·--·······----------·--·······--·············--··················-·····-····-············· ... ··················-······--··-'•••·······--··························-····t 

10~·-············--···-······-·········-···-···-···-···-······--···························-··········--·--·····················-··· .. -· 
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Figuur 15.7 

Verplegingkolleges: ingebruikneming van wapens/embleme 

vanaf 1920 tot 1991 
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Ta.bel 15.9. • n Opsomming van die stand van wapens/ embleme vanaf 1920 

1991. n = 236 
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Gevolgtrekking 

Kolleges soos aangedui in tabel 15. 8, beskik oor heraldiese en/ of 

lapelwapens. 

15.2.2.8 Stand van wapens/embleme vanaf 1920 tot 1991 

15.2.2.8.1 Bevindings 

Tabel 15.9 toon aan dat Algemeneverpleegkunde-embleme reeds vanaf 

1920 bestaan, terwyl embleme vir Verloskunde eers vanaf 1940 tot 

1949 in gebruik geneem is. Vir Psigiatrie as opleidingskursus is 

embleme eers vanaf 1960 toegeken. Gedurende 1970 tot 1979 

vermeerder die aantal Verloskunde-embleme met elf (11) en 

terselfdertyd word vir Ingeskrewe Verpleegkunde agt (8) embleme 

in gebruik geneem. Die jare 1970 tot 1979 toon vir opleidings

kursusse 'n toename in die getal embleme, naamlik nege-en-veertig 

(49) aan. Die heraldiese wapens vermeerder met een-en-twintig 

(21) gedurende 1980 tot 1989. Figuur 15.8 toon die kumulatiewe 

stand van wapens/embleme in die RSA soos wat met hierdie studie 

bepaal is, aan. 

15.2.2.8.2 Gevolgtrekking 

Die jare 1970 tot 1979 toon 'n toename in die aantal wapens/em

bleme in die Republiek aan wat waarskynlik die gevolg is van die 

instelling van kursusse en ook omdat wapens vir hospitale en 

kolleges deur die Buro vir Heraldiek antwerp is. Daar kan tot 

die slotsom gekom word dat wapens/embleme in die RSA die verloop 

van die verpleegopleiding aandui en 'n bepaalde bydrae lewer om 

'n deel van die geskiedenis rakende verpleegopleiding te 

verbeeld. 
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15.3 D:IE UHIEKHE:ID VAN WAPENS/EMBLEME 

15.3.1 Die vorms van wapens/ embleme 

Tydens die ontleding van wapens/emblerne is bevind dat dit volgens 

vorm in die volgende groepe ingedeel kan word, naarnlik rond, 

ovaal-, skild-, ruit of diarnantvormig. Daar is.ook bevind dat 

die vorrn van die heraldiese wapens as sulks gebruik word vir 'n 

lapelwapen. 'n Groep van die wapens/ernblerne is as gevolg van die 

verskeidenheid van vorms wat gebruik is, geklassifiseer onder die 

opskrif ander vorrns. 

Tabel 15.10. Die verskillende vorms van wapens/embleme. 

n = 236 

TOTAAL: 

PERSEN-
TASIE 

RIKli£T' fNAAL-
fiQIRf, VORKIG I£T 
SKILDEN FIGJRE, 
HERAlD I ESE HERAlD lESE 
WAPEN 

76 

32% 

WAPEN 

37 

15% 

Skildvormlg 
51 22% 

51 4 39 

22% 2% 17% 

32% 

Ander 
'29 12% 

Ruitvormlg 
4 2% 

Heratdles 
39 17% 

Figuur 15.9 

Vorrns van wapens/embleme 

29 

12% 

236 

100% 



385 

15.3.1.1 Bevindings 

Daar is bevind volgens tabel 15.10 dat die vorm wat die meeste 

voorkom die ronde vorm is, naamlik ses-en-sewentig (76} 32%, 

terwyl een-en-vyftig (51} 22% van die wapens/embleme uit die 

skildvorm bestaan. Figuur 15.9 toon die verhoudings tussen die 

verskillende vorms soos wat deur die studie bevind is, aan. 

15.3.1.2 Gevolgtrekking 

Hoewel daar soveel wapens/embleme van dieselfde vorm is, maak 

hierdie ooreenkoms geensins afbreuk aan die uniekheid van die 

wapens/embleme nie, want elkeen is wat betref die figure en 

kleure, eiesoortig en uitstaande. 

15.3.2 Die kleure van wapens/embleme 

Die uniekheid van wapens/ embleme word onder andere deur die 

kleure daarvan bepaal. Vir elke wapen/ embleem is spesifieke 

kleure gekies wat gebruik is om die optiese treffendheid daarvan 

te verseker en ook om die simboliek daarvan te verhoog wanneer 

aan die kleure betekenis gegee is. Die heraldiek ken geen 

betekenis aan kleure toe nie, hoewel tog bree algemene betekenis

se vir kleure bestaan. In verpleging word die kleure van die 

kentekens vir geregistreerde verpleegkundiges met spesifieke 

kursusse geassosieer. Om hierdie redes het die navorser bepaal 

indien daar betekenis aan die kleure op wapens/embleme gegee word 

wat dit behels en dit vergelyk met die algemene wye betekenis wat 

wel in die heraldiek aangetref word en met die SARV se kenteken

kleure. 



Tabel 15.11. Kleurc: ver5killendc kleure en die betekeni55e wat daaraan gegee word 5005 gevind op 

wapens/embleme. 

BETEKENIS 
. . ':· KLEURE ·'·. < ... .,· ' 

Blou Rooi Maroen Groen Silwer Geel- Oranje Wit Swart 
goud 

( 1) Verband met verpleging 

Algemene Verpleegkunde 6 6 7 1 - 1 - - -
Psigiatrie 4 - - - - - - - -
Verloskunde 1 - 1 18 - - - - -
Ingeskrewe Verpleegkunde - 1 - - - - 1 2 -
Gemeenskapsverpleegkunde 1 - - - - 1 - - -
Operasiesaaltegniek - - - - - - 1 - -
Uniform en epoulette 2 - 3 - - - - 2 -
Verpleging 1 - - - - 2 - - -
(2) Streeksverwysing 4 3 2 4 7 - - - -
(3) Geidentifiseerde begrippe 

Donkerte - - - - - - - - 2 

Edelheid 1 - - - - 2 - 1 -
Genesing/Gesondheid 1 1 - 2 - - - - -
Kennis - - - - 3 - - - -
Lewe - 1 - 3 - 1 - - -
Liefde - 1 - - - - - - -
Lig - 1 - - 1 2 - - -
Lojaliteit 2 - - - - - - - -
Sorg/Medelye - 1 1 - - - - - -
Sterkte - - -' - - - 1 - 1 

Vrede/Hoop - 1 - - - 6 - 1 -
Voortreflikheid - 1 - - - 1 - - -
Waarde 1 - - - - - - - -
Wanhoop - - - - - - - - 1 

TOTAAL: 24 19 15 26 11 16 3 7 5 

Verskillende betekenisse 11 12 6 5 3 8 3 5 4 

w 
CX> 
0'1 
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In tabel 1 5. 1 1 word 'n opsomming gegee van die verskillende 

betekenisse wat aan die verskillende kleure soos wat di t op 

wapens/embleme voorkom, gegee word. Die wapens/embleme is nie 

getel nie, daar is slegs 'n ondersoek gedoen om die betekenisse 

van die kleure te bepaal. 

15.3.2.1 Bevindings 

Tabel 15.11 toon aan dat 'n verskeidenheid van betekenisse aan 'n 

enkele kleur soos wat dit op wapens/embleme verskyn, gegee word. 

15.3.2.2 Gevolgtrekking 

Die betekenis wat aan kleur gegee word moet in die totale konteks 

van die wapen/embleem gesien word. Uit die studie blyk dit dat 

wanneer daar 'n betekenis aan 'n kleur gegee word, dit waarskyn

lik gedoen word om die simboliese waarde van die wapen/embleem te 

verhoog. 

15.3.3 'n Aanduiding van die aantal betekenisse vir die kleure 

op wapens/embleme; vergelyk met die heraldiese beteke

nis en die SARV se kentekenk1eure 

In tabel 15.12 is 'n vergelyking getref tussen die aantal be

tekenisse per kleur op wapens/embleme, die heraldiese betekenis 

van die kleur en die SARV kentekenkleure. 



Tabel 15.12. 'n Aanduiding van die aantal betekenisse vir die kleure op wapens/embleme; vergelyk 

met heraldiese betekenis en die SARV se kentekenkleure. 

BETEKENIS KLEURE ... ·· ... .. . 

Blou Rooi Maroen Groen Silwer Gee!!;.; · Oranje Wit ·Swart ! 

goud .· 

Verskillende betekenisse op 
wapens vir 'n kleur 

11 12 6 5 3 8 3 5 4 

Heraldiese Lojaliteit Groot- Oorwin- Hoop Vrede Edel- Waar- Stand-
Waarheid moedigheid n1ng Vreugde Opregt- he1d d1ge vas-

Vas be- he1d Verede- Amb1s1e t11j-
raden- 11ng he1d 
heid Trou 

SARV-kentekenkleure Psig ia- Alge- Epou- Verlos- Verpleeg- Gemeen- Ver-
trie mene lette kunde adm1n1- skaps- pleeg-

Ver- strasie ver- onder-
pleeg- pleeg- wys 
kunde kunde 

Pers as kleur is nie op wapens/embleme aangetref nie, hoewel dit een van die kleure is wat deur die Heraldiek 
genoem word. 

w 
(X) 
(X) 
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15.3.3.1 Bevindings 

Tabel 15.12 toon aan dat daar min ooreenkoms is tussen die heral

diese betekenis van kleur en die betekenis wat aan die kleure van 

wapens/embleme gegee word. Dit blyk dat die betekenis van die 

SARV se kentekenkleure selde aan dieselfde kleur wat op 'n 

wapen/embleem voorkom, toegese word. 

15.3.3.2 Gevolgtrekking 

Dit blyk dat die kleure van wapens/embleme spesifiek gekies is 

vir die wapen/ embleem om die uniekheid en die optiese impak 

daarvan te verseker. Wanneer daar wel betekenis aan kleure gegee 

word, word dit gedoen om die simboliek van die wapen/embleem te 

versterk. Dit wil dus voorkom dat spesifieke en vasgestelde 

betekenisse nie aan kleure gegee moet word nie, want dit sal die 

gebruik van kleure beperk, tot eenvormigheid en eentonigheid lei 

en sal die uniekheid van wapens/embleme as gevolg daarvan 

verdwyn. 

15.3.4 Die helmteken as 'n unieke komponent van die heraldiese 
wapens 

Die stelling is gemaak dat simbole wat op die skildveld gebruik 

is ook as die simbole van die helmteken voorkom. Die helmteken 

kan uit ander simbole wat nie met hooffigure of simbole op die 

skild verband hou nie, saamgestel word. Tydens die beskrywing 

van wapens is bevind dat by sommige wapens die figure van die 

helmteken van die figure op die skildveld verskil. 

15.13). 

(Kyk tabel 



Tabel 15.13. Opsomming van die hospitale en kolleges se heraldiese wapens waarvan die figure op die 

skildveld en die figure van die helmteken verskil. n = 39. 

FIGURE: 

Drie klokkies en 'n 

Rooikruis Oorlogsgedenk-hospitaal Y-vormige kruis, twee sirkels, vier Herkulus met twee slange 
kantkruis 

Drie ri staf 

Tier, s son 

Bellville Verplegingskollege klokkies, tarentaal, boekrol en Gevleuelde arend 

Charlotte Searle foil Anker met c il en twee s 

Henrietta stockdale Verplegingskol-

w 
1..0 
0 



label 15.13 (Vervolg) 

HOSPITAAL/KOLLEGE FIGURE: SKILDVELD 

Klerksdorp-hospitaal Kruis en sirkel 

Sybrand van Niekerk-hospitaal Vyf verskillende figure 

Tshepong-hospitaal Kruis en koringare 

Verre Oos-Randse Hospitaal Skuinskruis, vierkant en son 

Willem Cruywagen-hospitaal Kruise 

Ann Latsky Verplegingskollege Lamp getop met klawerblaar 

Bonalesedi Verplegingskollege Gevlamde lamp 

Coronation Verplegingskollege Lamp getop met kroon en vlam 

Lebone Verplegingskollege Lamp getop met 'n sirkel 

S.G. Laurens Verplegingskollege Son, anker en by 

Wes-Transvaalse Verplegingskollege Sewe-armige kandelaar en kruise 

FIGURE: HELMTEKEN 

Lamp getop met vlam en sirkel 

Staf, slang en vlerk 

Gevlamde lamp 

Tandrat, staf en slang, skywe 

Lamp getop met ster, staf en slange 

Kruis met twee omwende slange 

Kruis met twee omwende slange 

Sirkel, kruis en vlam 

Arend met gespreide vlerke en klein-
tjies in 'n nes 

Oop boek en hertehorings 

Lamp, vlam en triquetra 

I 

I 

w 
1.0 ...... 



392 

In tabel 15.13 word 'n opsomming van die wapens van hospitale en 

kolleges gegee waarvan die figure van die helmteken van die 

hooffigure op die skildveld verskil. 

15.3.4.1 Bevindings 

Daar is bevind dat daar ses-en-twintig (26) 68% van die nege-en

dertig (39) heraldiese wapens is waarvan die helmteken se figure 

van die figure op die skildveld verskil. 

15.3.4.2 Gevolgtrekking 

Hierdie verskil tussen die figure op die skildveld en die van die 

helmteken dra by tot die uniekheid van elke wapen en verhoog die 

simboliese waarde van die wapen. 

15.3.5 Skildhouers as 'n unieke toevoeging tot 'n hospitaal

wapen 

Tydens.die beskrywing van wapens/embleme is bevind dat daar een 

hospitaal in die RSA is waarvan die wapenskild deur skildhouers 

ondersteun word, naamlik die van Baragwanath-hospitaal. 

Skildhouers is 'n spesiale toevoeging tot die wapen van hierdie 

hospitaal omdat die hospitaal die grootste in Afrika en die 

suidelike halfrond is. 



Tabel 15.14. Wapenspreuke geidentifiseer op wapens/embleme van hospitale/kolleges. 

NAPEHSPREUK 

RAAP 

Servamus 

Ut Prosimus 

Servo 

Elizabeth Libenter Ministro 

"We Serve" 

Servitute Clarior 

Paratae Ad Serviendum 

Nosce Te 

Medendi Causa 

Fiat Lux 

us on 

die medemens 

Frustra 

s 
Nooit onvoorbereid nie 

"We shall let it shine with II 

"We serve" 

"Free serve" 

"We serve" 

"Distinctive Service" 

Alt om te dien 

Ons streef 

Laat daar li 

"Christ's 

"'Prnnr,.ctr:t 11 

In diens van die medemens 

"Unless the Lord works with us, we 
labour in vain" 

Om lief te he en te dien 

w 
\0 w 



{·.·::··························••••·•.•2/·•.ttosPITAAL/KOLLEGE 

Greyse Hospitaal, Verloskunde 

Northdale-hospitaal 

oRAN.JEivatSTAAT · 

Nasionale/Universitas-hospitaal 

Operasiesaalte90iek 

· .. .fMNsvJ\AL > .·· . · 
Andrew McColm-hospitaal 

Boksburg-Benoni-hospitaal 

Edenvalese Hospitaal 

H.F. Verwoerd-hospitaal 

Klerksdorp-hospitaal 

Kalie de Haas-hospitaal 

Kalie de Haas-hospitaal, Opleiding 

Leratong-hospitaal 

Ontdekkers-Gedenk-hospitaal 

Paardekraal-hospitaal 

Pretoria-Wes-hospitaal 

Sybrand van Niekerk-hospitaal 

Standerton-hospitaal (huidige) 

Standerton-hospitaal (oue) 

WAPENSPREUK ·. · 

.······•·•·••·• ) ... Matri et Infanti 

Servore 

Nuntia Valetudinis et Lucis 

Iuvare et Servare 

Sanitas Restituenda 

Volens Servire 

Semper Paratus 

Cura Tui Nobis Curae 

Fide et Fiducia 

Esse Quam Videri 

Ons dien 

Labor Omnia Vincit Improbus 

Servam Homines 

Labor Omnia Vincit Improbus 

Human it as 

Animo Et Fide 

Proximo Servimus 

Deo Favente 

l•b·•••••••····· . · H Bi···························•·:~ .. :· ,•.····•·•·•······ .. : . .'· 

Moeder en Kind 

"To serve" 

Draer van gesondheid en lig 

Om te help en te red 

Gesondheid moet tot 'n vorige toe-
stand herstel word 

Bereidheid tot diens 

Altyd paraat 

U versorging le ons na aan die hart 

Met ywer en vertroue 

"To be rather to be seen" 

Ons dien 

Voortdurende arbeid oorwin die skyn-
baar onmoontlike 

"I serve Mankind" 

Voortdurende arbeid oorwin die skyn-
baar onmoontlike 

Menslikheid 

Deur te glo en te vertrou 

Ons dien ons naaste 

Met God se genade/guns 

w 
1.0 
-l=o 



• '"~ •.- . ....,~~. ··•·-~--.,...,,... • -~r- "-·~-·.--.,. ~ .. ,.._.,, -. ,.....,.., ~- •• .. ....,..__ · ~" >r"..<- , 

f ~-~~~---~·-:rq-·~·:,.· ... -.~~···}. ~;-·:: .. ~)~:;~ ~;q-.:;..; 

< i······· .· ... HOSPITAAL/KOLLEGE 

Verre Oos-Randse Hospitaal 

Willem Cruywagen-hospitaal 

Witbank-hospitaal 

Wolmaransstad-hospitaal 

CISKEI 

St Matthew's/S.S. Gida-hospitaal 

Victoria-hospitaal 

. TRANSKEI 

Holy Cross-hospitaal 

Madwaleni-hospitaal 

Umlamli-hospitaal 

Umtata-hospitaal 

~~-- :· t·cj2t!1ci[ \< 
Edendale-hoslitaal 

' ~ '"" ' iJii'!~i!ii;!/i!j! i#i/Ii{ '" . ' i:···;~- ·. ·:. 't·> < 
Bellville Verplegingskollege 

Carinus Verplegingskollege 

Charlotte Searle Verplegingskollege 

L_F'~ere V~rp!_t;~gingskollege 

WAPENSPREUK ·':<. ... 

Ons strewe is lewe 

Omnia Proximi Causa 

Pro Bono Publico 

Vigilamus Et Servimus 

Shine where you are 

Nisi Dominus Frustra 

Ngenxa kaYesu Kristu Nobuntu 

The Lord is my rock 

Pro Deo 

They rise above the sky which is the 
limit 

Philani, Salvi Esle 

Selfkennis 

Contendamus Ad Excellentiam 

Hominibus Servire 

Ingenio Corde Manu 

.. ·.••· .•.•• ·.·.·.·.··•···•••·~·' + ······ ............• ~xs i. ····•· :<••••········ 
:;, 

Ons strewe is lewe 

Alles ter wille van die naaste 

In diens van die publiek 

Ons waak en dien 

Om jou potensiaal te wys waar jy 
ookal is 

"All in vain without the Lord" 

"For the sake of Jesus Christ and 
humanity" 

"The Lord is my rock" 

"For God" 

"They rise above the sky which is 
the limit" 

Wees gesond 

Selfkennis 

Streef na uitmuntendheid 

"Service to Mankind" 

"Head Heart Hand" 

I 

. 

w 
1.0 
U'1 



WAPENSPREUK 

Aliis Quam Mihi 

Studio entia Crescit 

Scientia Est Potestas 

Ora Et Labora 

In alles trou 

Curare Per Dei iam 

Glo Ken Dien 

To see the 1 

Discamus Oremus Et Servemus 

S.G. Diem 

SAGO Verplegingskollege Scientiae Praestemus 

wes-Transvaalse In Lumine tuo Servimus 

Totaal: 62 

"Service above Self" 

Deur studie 

Kennis is 

Bid en werk 

In alles trou 

God's wisdon" 

Glo Ken Dien 

"To 

Laat ons voortreflik wees deur ken
nis 

Ons dien in U 1 

w 
1.0 
Ol 
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15.4 DIE SIMBOLIEK VAN WAPENS/EMBLEME 

15.4.1 Wapenspreuke 

Die simboliek van hospitaal-/kollegewapens/embleme word verhoog 

deur die wapenspreuk wat vir die wapen/embleem gekies is. Tydens 

die beskrywing van wapens/embleme is bevind dat die wapenspreuk 

op die taak van die hospitaal, of op die taak van die verpleeg

kundige of op die aard van verpleging kan dui. In tabel 15.14 

word 'n opsomming gegee van die hospitale/kolleges se wapens/em

bleme se wapenspreuke en die betekenisse van die spreuke, indien 

dit verskaf is. (Die betekenis van die wapenspreuk word in die 

taalmedium soos deur die respondente verskaf, weergegee). 

15.4.1.1 Bevindings 

Dit is bevind dat uit die twee-en-sestig (62) wapenspreuke die 

begrippe dien en diens tesaam sewentien (17) keer voorkom. In 

tabel 15.15 word die kernbegrippe wat uit wapenspreuke geidenti

fiseer is wat met die kernbegrippe van verpleging ooreenstem, 

aangedui. 

15.4.1.2 Gevolgtrekking 

Die simboliek in wapenspreuke het hoofsaaklik op dien en diens 

betrekking. Daar is ooreenkomste tussen die begrippe van die 

wapenspreuke en die kernbegrippe oar verpleging. 
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Tabe1 15.15. Kernbegrippe uit die wapenspreuke geidentifiseer 

wat ooreenkom met die kernbegrippe oor verp1eging; die aanta1 

keer wat die begrippe voorkom. 

oien 11 

Oiens 6 

Godsdienstige grondslae 12 

Kennis 6 

Lig 3 

Lewe 1 

Medemens 5 

Paraatheid 4 

Studie 2 

Versorging 3 

Vertroue, glo, geloof 4 

15.4.2 Die keuse van simbo1e; die betekenis daarvan 

Die stelling dat die konseptuele waarde, die geskiedenis, die 

aard of kenmerke van 'n instelling 'n belangrike rol speel in die 

keuse van simbole vir wapens/embleme is ondersoek. 
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15. 4.2.1 Bevindings 

Daar is bevind dat die konseptuele waarde van 'n figuur/simbool 

wel 'n rol speel by die keuse van simbole vir wapens/embleme. 

Een voorbeeld is die wapens/embleme van operasiesaalverpleeg

kunde, want die simbole vir hierdie embleme is so gekies dat dit 

op die aktiwiteite in die operasiesaal of op die verpleegkundige 

wat haar taak verrig, dui. 'n Ander bevinding is dat die figure 

op wapens/embleme vir verloskunde so gekies is dat dit verband 

hou met die aard van verloskunde. 'n Ander interessante 

bevinding is dat 'n ketting en die skakels van 'n ketting voorkom 

op die wapens/embleme vir psigiatriese verpleegkunde. 

Dit is bevind dat daar vir die simbole wat met verpleging verband 

hou soos die lamp, 'n universele sowel as 'n partikuliere 

betekenis bestaan. Die universele betekenisse vir die lamp is 

dat dit 'n simbool van verpleging is, op die tradisie van 

verpleging dui en betrekking op Florence Nightingale het. Die 

partikuliere betekenis daarvan wat deur die instansie daaraan 

gegee word, is sorg, diens, hoop, kennis en lig. 

15.4.2.2 Gevolgtrekking 

Dit wil dus voorkom dat met betrekking tot wapens/ernbleme in 

verpleging die konseptuele waarde en die universele betekenis wat 

aan 'n simbool geheg is, gesetel is in die aard, geskiedenis en 

tradisie van verpleging, terwyl die partikuliere betekenis of 

sirnboliek gegrond is op die spesifieke situasie, die doel en die 

ideaal waarvoor en waarorn die wapen/embleem ontwerp is. 
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15.4.3 Die k1assifikasie van s~le op wapens/embleme 

Die figure/simbole op wapens/embleme is volgens Pama (1980: 26-

27) se indeling geklassifiseer. Alle figure wat op wapens/emble

me gevind is en wat nie in die gemelde klassifikasie voorkom nie, 

is deur die navorser onder die toepaslike hoofde bygevoeg. 

15.4.3.1 Bevindings 

Tabel 15.16 toon dat die lamp wat as die tradisionele simbool van 

verpleging beskou word, op nege-en-sestig (69) 29% wapens/embleme 

aangetref word (die betekenis wat daaraan gegee word is so 

uiteenlopend van aard dat die uniekheid van die wapens/embleme 

nie daardeur ingeboet word nie). Di t is opmerklik dat die figure 

wat verband hou met die streek as simbole vir wapens/embleme 

gekies is soos diere, voels, landbou, industriee, berge, riviere, 

blomme, geboue en voorwerpe soos gereedskap en klokke. Streeks

eie simbole kom vyftien (15) keer voor. 

Uit ta~el 15.16 blyk dit duidelik dat die kruis en die verskil

lende vorme daarvan twee-en-vyftig (52) keer op wapens/embleme 

voorkom en dat die protea die blomsoort is wat die meeste vir 

wapens/embleme gekies is, naamlik vyftien (15) keer. Die slang 

en staf kom ook herhaaldelik, naamlik dertien ( 13) keer op 

wapens/embleme voor. 

Volgens tabel 15.16 is driehonderd-agt-en-sestig (368) figure op 

wapens/embleme geidentifiseer. 



Tabel 15.16. Figure wat op wapens voorkom en 'n vergelyking tussen die heraldiese betekenis, die 

simboliese betekenis en die kernbegrippe oor verpleging. 

· .. FIGURE 

(1) NATUURLIKEFIGURE 

mensefigure 

hande 

bok 

bees 

blouwildebees 

olifant 

ooievaar 

duif met olyftak 

kraanvoEH 

tarentaal 

vere 

bye 

slang 

son 

sterre 

water 

.MH-
TAL 

ltEER 

12 

7 

2 

2 

3 

3 

2 

3 

13 

11 

5 

3 

HERALDIESB BB'J."BKBB'US ' ;{~1-liliil!iJ '}!ij!!tllllri~ 
spesifiek tot die taak 

geloof, regverdigheid, 
opregtheid 

hulpvraend, dienend, vrede I diens, hulp 

moed, krag 

gehoorsaamheid, dankbaar
heid 

nasionale simbool 

streekseie 

_P.I."()'II'j_nsiale simbool 

kultuur simboliek 

goeie tyding, vrede, lief- I liefde, vrede 
de, hoop, versoening 

wakker bly l_altyd wakker 

streekseie 
_ .. 

~~~mhPid, rustigheid I streekseie 

· .... .,. <;Janiseerdheid 

wysheid, kwaad 

glorie, grootsheid, prag, 
lewe 

gesag, Christelike grand
slag 

harde werk 

gene sing 

hoop, genesing 

hoop, verwagting 

streekseie 

lief de 

hoop 

hoop 
Christelike grondslae 

..c:>o 
0 ...... 



edelgesteentes 
diamant 

koring 

mielie. mielielande 

borne 

klawerblaar 

louriertakke 

druiweblaar en -tros 

heraldiese roos en natuur
like roos 

Fleur de Lis 

pro tea 

ander soorte blomme 

AAM-
'l'AL 

KEER 

2 

4 

3 

6 

3 

2 

1 

6 

7 

15 

10 

gertoegsaamheid, oes van-

bestendigheid, ewigheid 

oorwinning, vrede, hoop, 
tasie 

streek. skat 

arbeidsaamheid, streekseie 

streekseie 

streekseie, genesing, nuwe I lewe 
lewe 

kennisvlakke van opleid
ing, Drie-enigheid 

beloning vir prestasie 

sorg, 

realiteit, lig, lewe, na
sionale blom. streekseie 

bereiking van doelwitte, 
medisinale waarde, 
streekseie 

streekseie 

lig oor Afrika 

kennis 
godsdienstige grond
slae 

paraatheid 

sorg, deernis 

lig, lewe 

kennis 

lig 

,::.. 
0 
N 
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JUUI- HERALDIBSE BE'l'EJtBNIS . 
'fAL 

KEER 
>> ( .••. >; . . .. < :· 

.................... ... .. . ... .. . .. . . . . . ... : .... 
(2) KUNSMATIGEFIGURE · . 

gereedskap en ander werk- -
tuie 6 

wa en wawiel 5 -
musiekinstrumente 1 -
pyl 1 -

vliegtuig 4 -
geboue 19 -
industriee 6 -
anker 5 standvastigheid, stabili-

teit 

boek en boekrol 9 openbaarmaking 

kruis en malteserkruis 30 hoop, geloof, christendom 

Tau-kruis 7 -
ander soorte kruise 15 -

lamp 69 lig verdryf donkerte, wys-
heid 

----"---- ·~· - --········----. 

... ·.·.·· ........... · ..•.•••.. .:..••······ ri~·· ii,~· . u .{ y·r :L! ·~:w;-:;;:_ z~ ? 

·•····•····••••············· .................... ;~slm••··•~0~~~···•••••······~••~'••••1•1•••• .... 

streekseie 

vooruitgang, geskiedenis 

tradisioneel 

herstel van gebreekte le-
demate 

streekseie 

hospitale, streekseie 

streekseie 

standvastigheid, stabili-
teit, ordelikheid, veilig-
heid 

kennis 

internasionale simbool, 
versorging, verligting van 
lyding, hoop, geloof, 
liefde, Christendom, barm-
hartigheid 

lewe, hulp-, steungewing 

godsiens, lig, lewe, ken-
nis, mediese diens 

verpleging, lig, sorg, 
diens, toewyding, hoop, 
kennis, wysheid, Florence 
Nightingale 

n -
-
-
-
-
-
-
-
veiligheid 

kennis 

versagting van ly-
ding, hoop, geloof, 
godsdienstige grand-
slag 

lewe, hulp 

godsdienstige grand-
slag, lig, kennis, 
lewe 

lig, sorg, diens, 
hoop, kennis 

l;. 

~ 
0 
w 



FIGURE AM-
TAL 

. .). •>· ·. 
KEER ... 

ander ligverskaffende 
voorwerpe 13 

ketting 5 

klok 3 

kroon 3 

letters 6 

tradisionele voorwerpe 3 

TOTAAL!. · 210 

.• (J) Ct~ASIEFIGURE 
feniks 2 

leeu 2 

tier 2 

a rend 5 

vlerke 4 
I···T()T.f\1\.tf. •····•·••<., ... .. / .. . < . ........ . ............... , ............... 

)\ ··•···•···· .. 
15 > 

GROOTTOTAAL: 368 

HERALDIESE BE'T'EKENIS WAPER/EMBL:EP'..M ~~i[ } ·. 
SIMBOLIESE '> > 

r • ····••·•••·••·•···• < . . . . . . ······· .. · ·• .•... · ·. < : . : < 
lig, lewe, Florence 

lig, wysheid Nightingale 

beloning verbreking van geestes-
toestand 

verdrywing van bose magte streekseie 

- -
- -
- -

verrys uit die as verrys uit die as 

- leeu van die noorde, mag 

- verwys na berg 

krag, beskerming, sterkte, sorg en versorging 
gesag 

beskerming, krag, sterkte gesag, beskerming 

1 

••••••••.•••••••••••• f~i~JL±::i2'•·• 
·e.,~'!'"'' ·•· 

I > •····.•• U'lii'Dl), : < •·· . ··• 
1•.iii~I!._~ 
lig 

-

-
-
-
-

-
-
-
sorg en versorging 

bewaring 

~ 
0 
~ 
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15.4.3.2 Gevolgtrekking 

Hoewel die lamp nege-en-sestig ( 69) keer op wapens/ embleme 

voorkom, is die betekenis wat daaraan gegee word so uiteenlopend 

van aard dat dit nie die uniekheid van die wapens/embleme skaad 

nie. 

Streekseie simbole op wapens/embleme dra daartoe by om die 

uniekheid van wapens/embleme te verseker en kom vyftien (15) keer 

voor. Hoewel die slang en staf die mediese simbool is, kom dit 

dertien (13) keer op die wapens/embleme van hospitale/opleiding

skole voor. 

Die feit dat driehonderd agt-en-sestig (368) figure geidentifi

seer is bewys dat die simbole op wapens/embleme herkenbaar is en 

dat dit uit die leefwereld van die mens kom en daarom herkenbaar 

is. 

In verhouding word kunsmatigefigure meer op wapens/embleme 

aangetref, naamlik tweehonderd-en-tien (210) keer teenoor die 

eenhonderd drie-en-veertig (143) keer wat natuurlikefigure 

voorkom en vyftien (15) keer wat fantasiefigure aangetref is. 
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15. 5 'N BESKRYWENDE VERGELYKING VAN DIE SIMBOLIEK VAN FIGURE/ SIM

BOLE OP WAPENS 

Elke figuur wat op 'n wapen/embleem voorkom se heraldiese 

betekenis, indien enige, is bepaal en vergelyk met die betekenis 

van die simbool op die wapen/embleem en met die kernbegrippe oor 

verpleging om vas te stel watter ooreenkomste daar bestaan. 

Weereens is die indeling van Pama hiervoor gebruik. 

15.5.1 Natuurlikefigure 

• Mensefigure 

Die figure op wapens/embleme sluit onder andere die volgende in: 

'n vrouefiguur in uniform, 'n vrouefiguur met 'n baba, vae mens

figure, kinderfigure, mitiese figure soos Peter Pan en Herkulus 

asook 'n fet.us. In die heraldiek word geen betekenis aan 

mensefigure gegee nie. Die simboliek wat aan mensefigure gegee 

word op die wapens/embleme wat bestudeer is, is nie spesifiek 

nie. Die afleiding wat oor mensefigure gemaak kan word is dat 

die wapen/embleem as voorstelling in sy geheel beskou meet word 

om te kan bepaal wat dit verbeeld. 'ri Vrouefiguur met 'n baba 

word universeel met Verloskunde vereenselwig, en 'n figuur met 'n 

masker, hoofbedekking en teaterdrag met Operasiesaalverpleeg-

kunde. Omdat daar geen spesifieke simboliek aan mensefigure 

gegee is nie, is daar in hierdie geval geen verband met die 

geidentifiseerde kernbegrippe wat op verpleging, die verpleegkun

dige of die mens dui nie. 
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• Liggaamsdele 

Han de 

Die betekenis wat aan hande gegee word, word bepaal deur die 

aantal hande op die wapen en die posisie van die hande, naamlik 

een hand dui op geloof, regverdigheid en opregtheid, terwyl 

groetende regterhande op verbintenis en eenheid dui (Heraldic 

Artists 1980: 45) . Tydens die bestudering en beskrywing van 

wapens/embleme is bevind dat twee hande in 'n vraende, hulpsoe

kende posisie op die wapen/embleem geplaas is, en dat 'n 

enkelhand 'n spesifieke funksie wat verrig word, verbeeld. Die 

betekenis wat aan die hande gegee word, is hulpvraend, dienend, 

terwyl die twee groetende hande op vrede dui. Die simboliek van 

hande in hierdie geval kan op die kernbegrippe van diens en hulp 

dui onder die hoof, verpleging. 

• Viervoetige diere 

Bok 

Die springbok en duiker kom op die wapens/embleme voor. In die 

heraldiek dra die bok geen betekenis nie. Hospitale wat die 

springbok vir hul wapens/embleme gekies het hou verband met die 

feit dat dit 'n nasionale embleem van die RSA is. Hierdie figure 

hou geen verband met die kernbegrippe in verpleging nie. 

Bees 

Hierdie dier het geen heraldiese betekenis nie en op die 

wapens/embleme waar dit voorkom, dui dit op die streek waarin die 

hospitaal gelee is. Geen verband is gevind met die kernbegrippe 
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in verpleging nie. 

Swartwildebees 

Hierdie dier het geen betekenis in die heraldiek nie. Op die 

wapen wat bestudeer is verteenwoordig dit die provinsie naamlik 

Natal waarin die hospi taal gelee is. Geen verband bestaan 

tussen die figuur en die kernbegrippe in verpleging nie. 

Olifant 

Aan die olifant word die heraldiese betekenis van moed en krag en 

sterkte gegee (Heraldic Artists 1980: 29). Op die wapens/embleme 

verbeeld dit spesifieke kulturele en streekswaardes omdat die 

naam van die stad en die streek vir die gemeenskap gekoppel is 

aan die kulturele betekenis wat aan die olifant gegee word. Daar 

is nie 'n verband tussen die betekenis van die olifant en die 

kernbegrippe oor verpleging nie. 

• Voels en die vere van voels 

Ooievaar 

In die heraldiek verbeeld die ooievaar gehoorsaamheid en 

dankbaarheid (Heraldic Artists 1980: 38). Dit kom voor as die 

helmteken vir twee wapens en is die simbool wat op 'n ou Verlos

kunde-embleem gebruik is. Geen simboliek word daarvoor verskaf 

nie en kan daarom nie in verband gebring word met die kernbegrip

pe oor verpleging nie. 

'n Duif met 'n olyftak in sy bek · 

Hierdie figuur het in die heraldiek die simboliese betekenis van 
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goeie tyding, vrede, liefde, hoop en versoening. Daar is bevind 

dat vir die hospitaalwapens/embleme, dit liefde en vrede beteken 

wat 'n ooreenkoms toon met die heraldiese betekenis van die 

simbool. Liefde is een van die begrippe wat op verpleging dui en 

die simboliek van die duif hou met die begrip verband. 

Kraanvoel 

Die kraanvoel is een van die figure wat in die heraldiek beskryf 

word. Die kraanvoel word voorgestel staande op een been en in sy 

ander poet word 'n klip vasgehou. Wanneer hy aan die slaap sou 

raak, val die klip en word hy wakker (Brooke-Little 1973: 72-78). 

Die betekenis van die figuur is dus om altyd wakker/waaksaam te 

wees. Die simboliek wat vir die wapen/ embleem gegee is, is 

dieselfde as die vir die heraldiese betekenis, maar toon geen 

verband met die geidentifiseerde kernbegrippe van verpleging nie. 

Tarentaal 

Die tarentaal word nie in die heraldiek vermeld nie. Met 

betrekking tot die wapen/ embleem is geen betekenis daarvoor 

verskaf nie, behalwe dat dit kenmerkend voorkom in die omgewing 

waar die instansie gelee is. Omdat di t geen simboliese betekenis 

het nie, kan dit nie in verband met verpleging gebring word nie. 

Vere van voels 

Vere en spesifiek volstruisvere, het in 

betekenis van gehoorsaamheid en rustigheid 

die heraldiek die 

(Heraldic Artists 

1980: 35). Die vere op die embleem verteenwoordig die volstruis

boerdery van die streek. Administrasie van die hospitaal word 
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deur 'n veer wat vir skryfdoeleindes gebruik word, aangedui. 

Vere hou geen verband met verpleging nie. 

• Insekte en kruipende diere 

Bye 

In die heraldiek is bye die simbool vir 'n goedgeorganiseerde 

industrie (Brooke-Little 1973: 80, Frair 1987: 58), terwyl die 

betekenis wat daaraan gegee is vir die wapens/embleme wat 

bestudeer is, harde werk en arbeidsaamheid is. Hierdie twee 

begrippe as sodanig is nie ge1dentifiseer uit die filosofie en 

etiese kodes as kenmerke van verpleging nie. 

Slang(e) 

Die slang word in die heraldiek gesien as 'n simbool van wysheid, 

maar in Christelike verband is dit die simbool van kwaad 

(Heraldic Artists 1980: 50; Frair 1987: 312). Die slang en staf 

is die erkende mediese simbool. Op wapens/embleme kom die slang 

voor altyd rondom 'n voorwerp gedraai. Dit dui op genesing wat 

met die mediese professie verband hou. Genesing is as begrip nie 

vir verpleging ge1dentifiseer nie. 

• Hemelliggarne 

Son 

Die son word in die heraldiek altyd in geel of goud met reguit of 

golwende strale aangedui en beteken glorie, grootsheid, prag en 

lewe (Heraldic Artists 1980: 52). Die simboliek daarvan is hoop 

en genesing. Hoop is een van die begrippe wat vir verpleging 
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geidentifiseer is. 

Sterre 

Die simboliek van sterre word volgens die heraldiek onder andere 

deur die aantal punte daarvan bepaal. Die ster hou verband met 

gesag en dit het op Christus betrekking (Norden 1985: 15). Die 

simboliek daarvan soos wat tydens die bestudering van wapens/em

bleme geidentifiseer is, is hoop en verwagting. Hoop is een van 

die kernbegrippe wat vir verpleging aangedui is. 

• Die elemente water, lug en vuur 

Lug en vuur as simbole word nie op die wapens/embleme van 

hospitale/opleidingskole aangetref nie. Wat wel voorkom, is 

simbole wat betrekking het op 'n spesifieke waterbron wat eie aan 

die streek, stad of omgewing is, soos die vaalrivier, die see, 'n 

meer en 'n fontein. Geen simboliese betekenis word vir die 

figure verskaf nie, dus kan dit nie met die .begrippe oor 

verpleging in verband gebring word nie. 

• Edelgesteentes, spesifiek die diamant 

Hoewel die diamant 'n onderafdeling in die klassifikasie van 

edelgesteentes is, word in die heraldiek geen betekenis daaraan 

gegee nie. Daar is bevind dat diamante wel op wapens/embleme 

voorkom. In een geval dui die diamant spesifiek op die streek 

waar die kollege voorkom en in die ander geval is die diamantvorm 

die simbool van 'n skat. Geen verbintenis met die begrippe oor 

verpleging is gevind tydens die ontleding van wapens/embleme nie. 
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• Plante, bam.e, blare en blomme 

Koring 

Die heraldiese betekenis wat aan koring gegee word, is genoeg

saamheid en die oes van hoop (Brooke-Little 1973: 85, Heraldic 

Artists 1980: 64). Koring word op wapens/embleme aangedui as 'n 

gerf of koringare en di t beteken arbeidsaamheid. Di t is 

streekseie simbole en vir die wapen van Bethlehem-hospitaal het 

di t betrekking op die naam van die dorp, naamlik "huis van 

brood". Geen verband met hierdie simboliek en die begrippe in 

verpleging is gevind nie. 

Mielies en mielielande 

Dit word nie in die heraldiek genoem nie. wat wapens en embleme 

betref, is gevind dat die mielie hoofsaaklik verband hou met die 

streek. Geen spesifieke betekenis word daaraan gegee nie en dit 

hou dus nie met die begrippe oor verpleging verband nie. 

Borne 

Borne het geen betekenis in die heraldiek nie, hoewel borne dikwels 

in die algemene heraldiek as simbole gebruik word veral die 

akker-, seder- en denneboom (Heraldic Artists 1980: 62). Die 

borne wat op wapens/embleme voorkom, is die borne wat kenmerkend 

eie aan 'n streek of area is, soos die kremetart-, die kameeldo

ring-, die olienhout- en die wilgerboom. Dele van borne kom ook 

op wapens/embleme voor soos dennebolle wat betrekking op 'n stad 

het en 'n stomp met takke wat op nuwe lewe dui. :Lewe is 'n 

begrip vir verpleging en die betekenis van nuwe lewe kan wel 

daaraan gekoppel word omdat 'n "nuwe" lewe aan die pasient gegee 
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word. 

Klawerblaar 

Die heraldiese betekenis hiervan is bestendigheid en dit word 

gebruik om ewigheid aan te dui (Heraldic Artists 1980: 65). Die 

betekenis wat vir die simbool gevind is met betrekking tot 

wapens/embleme is dat dit op die drie vlakke van onderrig dui, 

naamlik kognitief, affektief en psigomotories en betrekking het 

op die drie-enigheid van God. Die vlakke van onderrig dui op 

kennis waaroor die verpleegkundige meet beskik, kennis is een van 

die begrippe wat geidentifiseer is vir verpleging en die drie

enigheid van God dui op die godsdienstige grondslae waarop 

verpleging rus. 

Louriertakke en blare 

Hierdie simbool dateer uit die Griekse tyd en is die simbool wat 

'n oorwinning of 'n prestasie wat behaal is, aantoon (Heraldic 

Artists 1980: 61). Norden (1985: 52) ken ook die·simboliek van 

vrede en hoop aan die laurier toe. Die betekenis daarvan met 

betrekking tot wapens/embleme is beloning vir prestasie wat 

ooreenkom met die heraldiese betekenis, maar nie vergestalt word 

in die verplegingsbegrippe nie. 

Druiweblaar en druiwe 

Druiweblare en -trosse word nie in die heraldiek aangedui nie. 

Die betekenis wat daaraan gegee word vir wapens/embleme is dat 

die blare op genesing dui en die druiwetros op 'n offergawe 

betrekking het. Die betekenisse hou nie verband met die 

kernbegrippe in verpleging nie. 
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Blomme 

Die heraldiese roos en die roes in natuurlike kleur en vorm het 

nie betekenis in die heraldiek nie. Di~ wapensimboliek daarvan 

is fynheid, vroulikheid, teerheid en sorg. Laasgenoemde twee 

aspekte kan wel in verband gebring word met die begrippe van 

deernis of versagting van lyding en van sorg soos wat ge1dentifi

seer is vir verpleging. 

Fleur de Lis 

Hierdie simbool bet 'n lang geskiedenis, maar nie 'n spesifieke 

heraldiese betekenis nie (Cussans 1893: 105). Op die wapens/em

bleme is dit een van die simbole op 'n skild en dien as versier

ing van die helm van sommige heraldiese wapens. Dit dra geen 

betekenis nie. 

Pro tea 

Hierdie blomsoort word nie in die heraldiek genoem nie. Dit kom 

dikwels op wapens/embleme voor want die protea is.die nasionale 

blom van die RSA en heelwat klem word op die streeksverbondenheid 

daarvan gele. Aan hierdie figuur word 'n verskeidenheid beteke

nisse toegeken soos realiteit, lig en lewe. Lig en lewe is twee 

betekenisse wat ooreenstem met die ge1dentifiseerde kernbegrippe 

oar verpleging. 

Ander soorte blomme 

Sewe ander soorte blomme, naamlik die varkoorlelie, madeliefie, 

maartlelie, aalwyn, disa, bauhinia galphinii en die roes word op 

wapens/embleme aangetref wat die heraldiek nie meld nie. Hierdie 

blomme is kenmerkend van die streek en die betekenis wat daaraan 
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gegee word is streeksverbonde. Dikwels is blornme gekies vir die 

estetiese waarde daarvan en nie vir wat dit kan verbeeld nie. 

Die rooi disa is die enigste blom in die groep waaraan simboliek 

verbonde is. Omdat dit op die hoogtes groei en moeilik bereik

baar is, is die simboliek daarvan dat die student hoog moet mik 

om die doel van studie te bereik, dit hou dus verband met die 

begrip kennis wat een van die begrippe oar verpleging is. 

• Berge 

Berge word nie spesifiek in die heraldiek genoem nie. Die berg, 

naamlik Tafelberg, kom vrylik voor op die wapens/embleme van die 

hospitale/opleidingskole in Kaapstad en omgewing. Geen spesifie

ke betekenis word hieraan gegee nie en dit het oak nie verband 

met die kernbegrippe in verpleging nie. 

Afrika-kontinent 

Afrika word nie in die heraldiek beskryf nie. Die kaart van 

Afrika kom op die embleme van twee hospi tale voor. Die simboliek 

aan die kontinent is dat die lig van verpleging deur Afrika 

versprei word. 

verpleging. 

Lig stem ooreen met dieselfde kernbegrip oar 

15.5.2 Kunsmatigefigure 

• Kledingstukke, huisraad en fabrieksprodukte 

Dit is figure wat nie op wapens/embleme van hospitale/opleiding-
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skole voorkom nie. 

• Gereedskap en ander werktuie 

Gereedskap en ander werktuie word nie in die heraldiek vermeld 

nie omdat so 'n verskeidenheid van die figure gebruik kan word. 

Daar is bevind dat gereedskap en werktuie op die wapens/embleme 

van hospitale/opleidingskole uiteenlopend van aard is en dat die 

betekenis daarvan berus op die nywerheid of die industrie wat in 

die streek gelee is. 'n Streeks- of areaverbintenis is die 

enigste verklaring wat daarvoor gegee is. 

• Wa en wawiel 

Die wiel word wel in die heraldiek genoem, maar nie spesifiek die 

wawiel nie. Geen betekenis word vir die wawiel en die ossewa 

gegee nie, omda t di t lands- en kul tuureie simbole is. Die 

simbole dui op vooruitgang as deel van die geskiedenis van die 

land. Vooruitgang is 'n begrip wat nie uit die filosofiee en 

kodes van verpleging geidentifiseer is nie. 

• 'n Musiekinstrument 

Die heraldiek gee geen algemene betekenis aan musiekinstrumente 

nie. Musiekinstrumente op wapens/embleme dui spesifiek op die 

kultuur en tradisie van 'n volk. 



417 

• 'n Py1 

In die heraldiek word nie aan die pyl betekenis gegee nie, hoewel 

dit op wapens voorkom (Brooke-Little 1973: 89). Die gebreekte 

pyl wat op 'n hospitaalembleem gevind word, simboliseer die 

herstel van gebreekte ledemate en die simboliek hiervan wat op 

genesing betrekking het word nie met een van die begrippe in 

verpleging geassosieer nie. 

• Vliegtuig 

Di t word ni.e in die heraldiek beskryf nie. Die betekenis van die 

vliegtuig op hospitaalembleme is nie spesifiek nie en het 

betrekking op die omgewing/streek waar die instansie gelee is. 

Dit het dus nie betrekking op die kernbegrippe in verpleging nie. 

• Geboue 

As gevolg van die verskeidenheid van geboue wat op wapens/embleme 

voorkom, maak die heraldiek nie voorsiening vir betekenisgewing 

daarvan nie. 'n Verskeidenheid van geboue kom op die hospitaal

/opleidingskoolwapens/embleme voor en het betrekking op die 

hospitaal of op geboue in die area of streek waarin die hospitaal 

gelee is. Di t het geen betrekking op die kernbegrippe oor 

verpleging nie. 

• Fabrieksprodukte 

Geen voorbeeld van fabrieksprodukte kon as simbool tydens die 
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ondersoek, ontleding en heskrywing van wapens/emhleme gevind word 

nie. 

• Industriee 

Die industriee wat op wapens/emhleme verheeld word hou verhand 

met die streek of omgewing en het veral op die goudmynhedryf en 

die steenkoolhedryf hetrekking. Daar is ook hevind dat geen 

hesondere hetekenis aan die simhole wat die hedryf op wapens/em

hleme verheeld, gegee word nie. 

• Anker 

Die anker word in die heraldiek as 'n simhool heskryf en die 

simholiek daarvan is hoop, standvastigheid en stahiliteit (Benson 

1983: 103; Norden 1985: 20). Die hetekenis wat aan die anker wat 

op wapens/embleme voorkom, gegee is, is stahiliteit, standvas

tigheid en veiligheid. Hoewel hierdie hegrippe heskrywend vir en 

toepaslik op verpleging kan wees, is daar nie sodanige hegrippe 

uit die kodes en filosofiee geidentifiseer nie. 

• Boek en boekrol 

Volgens Brooke-Little (1973: 90) is die hoek die simhool wat op 

die wapens/emhleme van opvoedkundige inrigtings aangetref word, 

maar gee geen hetekenis daarvoor nie. 'n Betekenis wat aan die 

hoek deur Heraldic Artists (1980: 68) gegee word, is openhaarma

king, dit is trouens die enigste hron waarin simholiek oor die 

hoek gegee is. Die hoek wat op wapens/emhleme voorkom, is 
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hoofsaaklik die oop boek en die betekenis wat daaraan gegee word, 

is kennis. Kennis is een van die begrippe wat op verpleging en 

die verpleegkundige dui. 

• Kruis 

Vierkantkruis 

Daar is bevind dat die kruis een van die simbole is wat algemeen 

op wapens aangetref word (Benson 1983: 10). Die verskillende 

soorte kruise se betekenisse word nie in die heraldiek aangedui 

nie. Die agtergrond van die instansie of die spesifieke si tuasie 

waarvoor dit gebruik word bepaal die betekenis 9an die kruis 

(Heraldic Artists 1980: 51). Norden (1985: 11) dui egter daarop 

dat die kruis op hoop, geloof en die Christendom dui. Die kruis 

in die vorrn van die vierkantkruis kom dertig (30) keer op wa

pens/ embleme voor. Vir vyftien ( 15) van die kruise is geen 

betekenis verskaf nie, terwyl simboliek wat tydens die beskrywing 

en ontleding ge.i:dentifiseer is die volgende is.: 'n inter-

nasionale simbool, versorging, verligting van lyding, Christen

dom, geloof, liefde en barmhartigheid. Daar is 'n ooreenkoms 

bevind tussen die betekenis wat in die heraldiek aan die kruis 

gegee word en die simboliek daarvan op wapens/embleme, naamlik 

hoop, geloof en Christendom en oak met die begrippe van verple

ging, naamlik hoop, geloof, die verligting van lyding en die 

godsdienstige grondslag waarop verpleging rus. 

Tau-kruis 

Die betekenis wat in die heraldiek aan die kruis gegee word berus 

op die Egiptiese oorsprong daarvan, naamlik dat dit die sleutel 
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van die lewe is. Dit word ook die hengselkruis genoem, want die 

priester het die kruis aan 'n handvatsel of hengsel wat aan die 

bo-oppervlakte vas was, gedra (Benson 1 983: 20} . (Die woord 

"ank" word ook gebruik om die kruis te benoem.} Die betekenis 

van hierdie kruis op wapens/embleme is lewe, hulp en steungewing, 

wat ooreenkom met die heraldiese betekenis. Die betekenis van 

die kruis op wapens kom ooreen met die kernbegrippe oor verple

ging, naamlik lewe en hulp. 

Ander vorme van die kruis 

Geen heraldiese betekenis word aan die verskillende soorte kruise 

gegee nie en die betekenis daarvoor op die wapens/embleme wissel. 

Die betekenis wat aan die agt punte van die malteserkruis gegee 

word dui op die godsdienstige grondslae en op lig, kennis en 

mediese dienste. Die betekenisse wat op die godsdienstige 

grondslae, lig, kennis en lewe dui, hou verband met dieselfde 

begrippe wat vir verpleging geidentifiseer is. 

• Lamp 

Die lamp word in die heraldiek genoem en verskeie outeurs gee 

verskillende betekenisse daaraan. Benson (1983: 195} noem dat 

die lamp die simbool vir wysheid en vir godsdiens is en volgens 

die outeur geld dieselfde betekenis vir die lantern, kers en die 

fakkel omdat dit ook ligverskaffende voorwerpe is. Norden ( 1985: 

50) noem dat die lamp lig verskaf en donkerte verdryf hetsy 

geestelik of · verstandelik van aard. Daar is bevind dat die 

betekenis wat aan die lamp op wapens/embleme gegee word uiteen

lopend van aard is soos die volgende betekenisse aandui: lig, 
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sorg/versorging, dien, diens, hoop, kennis, Florence Nightingale 

en verpleging. Van die veelvuldige betekenisse wat aan die lamp 

toegeken word, kom net die volgende met die begrippe oor verpleg

ing ooreen: dien, diens, sorg/versorging, hoop en kennis. 

• Fakkel, kers, lantern, kandelare en ligtoring 

Hierdie voorwerpe is almal ligverskaffend en word op die wa

pens/embleme van hospitale/opleidingskole aangetref. Die 

betekenisse wat daaraan gegee word, kom ooreen met die beteke

nisse wat aan die lamp gegee word en die betekenisse van die 

ligverskaffende voorwerpe kom met die volgende kernbegrippe oor 

verpleging ooreen, naamlik dien, diens, lig, hoop en kennis. 

• Ketting 

Volgens Heraldic Artists (1980: 57) dui die ketting op 'n 

beloning vir diens wat gelewer is. Tydens die· ontleding en 

beskrywing van wapens is gevind dat wanneer die ketting op 'n 

wapen/embleem voorkom gn dit nie deel van die anker is nie, dit 

op psigiatrie betrekking het. Die betekenis van die ketting op 

wapens en die heraldiese betekenis kom nie ooreen nie en daar is 

ook geen verband tussen die wapenbetekenisse en die kernbegrippe 

oor verpleging nie. 

• Klokke 

'n Klok in die heraldiek word met 'n kerkklok vereenselwig wat op 

die verdrywing van bose magte dui. Aan die klokke op die wa-
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pens/embleme is geen spesifieke betekenis gegee nie. 

• Kroon 

In die heraldiek dui hierdie figuur op au tori tei t (Heraldic 

Artists 1980: 46). Daar is bevind dat krone op wapens/embleme 

betrekking het op spesifieke gebeurtenisse in die Engelse 

koningshuis, terwyl die kroon op een embleem van 'n hospitaal op 

die naam van die dorp dui, naamlik Kroonstad. Geen simboliek 

word aan die kroon gegee nie. Die krone op&die wapens/embleme 

het geen verband met die heraldiese betekenis nie en het nie 

betrekking op die kernbegrippe oar verpleging nie. 

• Letters 

Letters as sodanig word nie deur die heraldiek beskryf nie. Daar 

is bevind dat op wapens/embleme van hospitale/opleidingskole dit 

die naam van die instansie aandui. Geen betekenis word aan die 

letters gegee nie, slegs aan die kleur daarvan indien van 

toepassing. 

• Tradisionele voorwerpe 

Hierdie voorwerpe wat •n hut, skildvel, assegaai en knopkierie 

insluit, word nie in die heraldiek beskryf nie. Daar is bevind 

dat dit wel op sornrnige wapens/embleme voorkom wat die tradisie en 

kultuur van die gemeenskap verbeeld. Die betekenis is spesifiek 

tradisie- en kultuurgebonde en hou nie verband met die kernbe

grippe oar verpleging nie. 
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15.5.3 Fantasiefigure 

Die fantasiefigure wat op wapens/embleme voorkom, is die feniks, 

die heraldiese leeu, die heraldiese tier, die arend en ui t

gespreide vlerke. 

• Feniks 

Die feniks is volgens 'n mite die voel wat uit die as verrys 

nadat die vlamme dit vernietig het. Hierdie figuur dra volgens 

Norden (1985: 33) die betekenis van opstanding en onverganklik

heid oor. Hierdie simboliek, naamlik dat uit as verrys en die 

ontstaan van 'n nuwe lewe, is ten opsigte van die wapen waarop 

die figuur voorkom gevind. Die heraldiese betekenis en wapensim

boliek kom ooreen, maar stem nie ooreen met enige van die 

begrippe oor verpleging nie. 

• Heraldiese leeu 

Verskillende posisies van die leeu op 'n wapenskild en die 

betekenis van elke posisie van die leeu word beskryf, gevolglik 

word daar in die heraldiek nie volstaan met 'n enkele betekenis 

vir die leeu nie (Brooke-Little 1973: 65-70). Die leeu moet in 

die konteks van die wapen as geheel gesien word om die betekenis 

daarvan vas te stel. Geen beskrywing of betekenis is gevind oor 

die heraldiese leeu op die wapen/embleem van die hospitaal nie. 
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• Heraldiese tier 

Die tier net soos die leeu in die heraldiek, word beskryf volgens 

die posisie waarin dit geplaas word wat die betekenis daarvan 

aandui (Brooke-Little 1973: 71). Die heraldiese tier op die 

hospi taalwapen verbeeld slegs die berg waarna die hospi taal 

vernoem is. Daar bestaan geen verband tussen die figuur en die 

begrippe oor verpleging nie. 

• Heraldiese arend 

In die heraldiek word die betekenis van die arend as krag, 

beskerming, sterkte en gesag aangedui (Heraldic Artists 1980: 

34). Die enigste betekenis wat aan hierdie iimbool gegee word 

waar dit op hospitaal-/opleidingskoolwapens/embleme voorkom, is 

van sorg en beskerming. Hier is 'n ooreenkoms met die heraldiese 

betekenis gevind. Wat betref die kernbegrippe oor verpleging dui 

die betekenis van die arend op die begrippe sorg en versorging. 

• Vlerke 

Die uitgespreide vlerke van 'n voel dui op beskerming, krag en 

sterkte (Norden 1 985: 46) . Die betekenis wat aan die vlerke 

gegee word waar dit op wapens voorkom dui op gesag, beskerming en 

uitreiking na die hoogtes. Beskerming kom dus as 'n heraldiese 

betekenis voor en ook vir die figuur op hospitaalwapens/embleme. 

Beskerming kan in verband gebring word met verpleging, naamlik 

met die begrip "bewaring". 
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15.5.4 Bevindings 

Uit die beskrywing van figure en die vergelyking wat getref is 

tussen die heraldiese betekenis, die simboliek van die figure op 

die wapens/embleme en die kernbegrippe wat op verpleging 

betrekking het, blyk dit dat daar wel 'n ooreenkoms met sommige 

van die kernbegrippe oor verpleging is. Di t wil egter voorkom of 

hierdie 'n toevallige ooreenkoms is en dat die begrippe wat oor 

verpleging handel nie as fokuspunt gedien het om betekenis aan 

die figure te gee nie. Dit is ook opvallend dat kultuur oor die 

algemeen nie 'n groat rol speel by die keuse en betekenisgewing 

van simbole nie. 

15.5.5 Gevolgtrekkings 

Omdat die wapens/ embleme nie verteenwoordigend is van al die 

hospitale/opleidingskole nie, kan die invloed van kultuur ten 

opsigte van die keuses en betekenisse van simbole-nie vasgestel 

word nie. Dit blyk ook dat die kernbegrippe wat oor verpleging 

ge1dentifiseer is hoofsaaklik met die betekenisse van die lamp en 

die kruise geassosieer kan word. 

Die aard en wese van die verpleegprofessie word onbeduidend deur 

die simboliek verbeeld, want die kernbegrippe oor verpleging, die 

mens en die verpleegkundige word nie as sulks aangedui nie. 

15.6 LEEMTES WAT TYDENS DIE STUDIE GEIDENTIFISEER IS 

Die volgende aspek het die beskrywing van die wapens/ embleme 
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bemoeilik, naamlik dat die kleure van 'n foto of 'n afdruk nie 

dieselfde is as die kleure van die wapen/embleem nie en dat dit 

moontlik 'n foutiewe identifisering van kleur(e) tot gevolg gehad 

het. 

Die feit dat die datum van ingebruikneming nie verskaf is nie het 

die bepaling van die stand van wapens/embleme beinvloed asook die 

verbeelding van die ontwikkeling van opleiding deur wapens/em

bleme. 

Die invloed van kultuur en 'n minder mate godsdiens kon nie 

bepaal word nie omdat gegewens ontbreek het. 

15.7 AANBEVELINGS 

Daar word aanbeveel dat 

al die hospitale en kolleges bewus gemaak meet word van die 

waarde en betekenis van bulle wapens/embleme vir die 

verpleegprofessie en daarvoor is nodig volledige dokumenta

sie· oor wapens/embleme en die simboliek daarvan 

'n sentrale register opgestel en gehou meet word waarin die 

besonderhede oor wapens/embleme aangeteken word en dat 

hospi tale en kolleges bewus sal wees van so 'n register 

sodat inligting oor wapens/embleme verskaf sal word om so 'n 

register op datum te hou 

die simboliek van wapens/embleme die aard en wese van die 

verpleegprofessie sal verbeeld en nie net meet aandui watter 

opleidingskursus deurloop is nie en by watter hospitaal of 

kollege nie 
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tydens die onderrig van studente ook onderrig gegee sal word 

oor die wapens/embleme van die SA Raad op Verpleging, die SA 

Verpleegstersvereniging en van die hospi taal of kollege 

waaraan bulle verbonde is om onder andere trots en lojali

teit vir die professie en die instansie en bowenal vir bulle 

uiteindelike taak, naamlik verpleging te verseker 

'n ondersoek onderneem moet word na die stand van wapens/em

bleme van al die instansies wat of nie by hierdie ondersoek 

betrek is nie of wat nagelaat het om die gevraagde inligting 

te verskaf 

15.8 SAMEVATTING 

Die navorsing en beskrywing van bospitaal-/opleidingskoolwa

pens/embleme was 'n leersame en interessante studie. Dit bet 

getoon dat wapens/embleme nie net uniek is wat vorm, kleur en 

simboliek betref nie, maar dat elke wapen/embleem 'n klein 

gedeelte van die geskiedenis van die bospitale, kolleges en van 

verpleegopleiding verbeeld. Dit bet ook tydens die navorsing aan 

die lig gekom dat die aard en wese van die verpleegprofessie 

daardeur verbeeld kon word. 

Rhode ( 1989: 15-17) skryf oor die bospitaal-/opleidingskool

wapen/embleem soos volg: Today the nursing pin communicates the 

wearer's earned right to practice nursing and also the source of 

his/her education ... When one accepts the nursing pin, which 

symbolizes the right to practice nursing, one also accepts many 

responsibilities. The main responsibility, however, is a promise 

to the public to offer safe, reasonable care. 
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Die hoop word uitgespreek dat die navorser daarin geslaag het om 

aan te toon dat wapens/embleme 'n klein gedeelte van die 

geskiedenis van verpleging, naamlik die aard en ontwikkeling van 

verpleegopleiding verbeeld en dat hierdie inligting 'n bydrae sal 

maak tot 'n Suid-Afrikaanse etas van verplegingperspektief. 
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INLIGTING OOR: 

1 

VRAELYS/QUESTIONNAIRE BYLAE 3 A 

DIE HOSPITAAL, DIE HOSPITAALWAPEN EN OPLEIDINGSKOOLWAPEN/EMBLEEM 

INFORMATION REGARDING: 

THE HOSPITAL, HOSPITAL BADGE AND TRAINING SCHOOL BADGE/ EMBLEM 

Voltooi asseblief die volgende: 
Please complete the following: 

A. HOSPITAAL EN HOSPITAALWAPEN 
HOSPITAL AND HOSPITAL BADGE 

1. Naam van die hospitaal: 
Name of hospital 

Stad/Dorp 
City/Town 

Provinsie 
Province 

2. Wanneer is die hospitaal in gebruik geneem? 
When was the hospital put into service? 

3. Besonderhede oor die naam van die hospitaal: 
Details regarding the hospital's name: 

INDIEN VAN TOEPASSING/IF APPLICABLE 

Na wie is die hospitaal vernoem? 
After whom is the hospital named? 

Wat was die naam van die hospitaal voordat dit vernoem is? 
Indicate the name of the hospital before renaming. 

Wanneer het die naam verander? 
When did the name change? 
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4. Het die hospitaal 'n wapen? 
Does the hospital have a badge? 

Wie het dit antwerp? 
Who designed it? 

GEE DIE VOLGENDE BESONDERHEDE OOR DIE WAPEN 

PLEASE SUPPLY THE FOLLOWING PARTICULARS REGARDING THE BADGE 

Die vorm van die wapen (byvoorbeeld, rand): 
The shape of the badge (for example, round): 

Die simboliek en die betekenis daarvan: 
The symbolism and the meaning: 

Die kleure en die betekenis daarvan: 
Colours and the meaning: 

Die leuse en die betekenis daarvan: 
The motto and the meaning: 

Is die wapen heraldies goedgekeur? 
Has the badge been heraldically approved? 
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Het die wapen sedert in gebruikneming verander. Indien wel: 
Has the badge changed since being put into use? If so: 
Wanneer? 
When? 

Waarom? 
Why? 

(Besonderhede asseblief) 
(Details please) 

Watter veranderings is aangebring? 
Indicate the changes made. 

B. OPLEIDING EN OPLEIDINGSKOOLWAPEN(S)/EMBLEEM (EMBLEME) 
TRAINING AND TRAINING SCHOOL BADGE(S)/EMBLEM(S) 

1. Watter opleidingskursus(se) word, of is by die hospitaal 
aangebied waarvoor die student 'n opleidingskoolwapen wat 
vir die kursus(se) ontwerp is, kan of kon ontvang? 
What training courses are or were offered at the hospital 
which enable the student to recei~e a training badge or 
emblem indicating the specific course? 

BASIESE KURSUSSE: (Maak slegs 'n X na betrokke kursus) 
BASIC COURSES: (Indicate the relevant course with 

an X) 

Algemene Verpleegkunde 
General Nursing 

Algemene Verpleegkunde en Verloskunde 
General Nursing and Midwifery 

Verloskundige Verpleegkunde 
Midwifery Nursing 

Algemene Verpleegkunde en Psigiatrie 
General Nursing and Psychiatry 

Algemene Verpleegkunde, Verloskunde 
en Psigiatrie 

General Nursing, Midwifery and 
Psychiatry 

D 
D 

D 

D 
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Algemene Verpleegkunde, Verloskunde, 
Psigiatrie en Gemeenskapsverpleegkunde 

General Nursing, Midwifery, Psychiatry 
and Community Nursing D 

NA-REGISTRASIE KURSUSSE: [Skryf asseblief die naam van die 
kursus(se) in] 

POST-REGISTRATION COURSES: 
course(s) offered] 

[Give details regarding the 

2. Kry die volgende kategoriee personeel 'n opleiding
skoolwapen? JA/NEE 
Indien JA- besonderhede asseblief. 

Do the following categories of personnel receive a training 
badge? YES/NO 
If YES - details please. 

• Ingeskrewe verpleegkundiges 
Enrolled nurses 

• Verpleegassistente 
Nursing assistants 

3. MET BETREKKING TOT DIE OPLEIDINGSWAPEN(S)/EMBLEEM (EMBLEME) 
REGARDING THE TRAINING SCHOOL BADGE(S)/EMBLEM(S) 

(Vir elke kursus en sy wapen, voltooi 3.1 tot 3.5 asseblief) 

(For each course and its badge, kindly complete 3.1 to 3.5) 

3.1 Naam van die kursus: 
Name of the course: 

3.2 Wie het hierdie wapen/embleem antwerp? 
Who designed the badge/emblem? 
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3.3 Wanneer is dit die eerste keer oorhandig/in gebruik geneem? 
When was it first presented/put into use? 

3.4 Gee die volgende besonderhede oor die wapen/embleem 
geassosieer met bogenoemde kursus: 
Provide the following details regarding the badge/emblem 
associated with the abovementioned course: 

Die vorm van die wapen/embleem: 
The shape of the badge/emblem: 

Die simboliek en die betekenis daarvan: 
The symbolism and the meaning: 

Die leuse en die betekenis daarvan: 
The motto and the meaning: 

Is die wapen heraldies goedgekeur? 
Has the badge been heraldically approved? 

3.5 Het die wapen sedert in gebruikneming verander. Indien wel: 
Has the badge changed since being put into use? If so: 

Wanneer? 
When? 

Waarom? 
Why? 

(Besonderhede asseblief) 
(Details please) 
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Watter veranderings is aangebring? 
What changes were made? 

C.1 Om die inligting volledig en juis weer te kan gee, sal u 
asseblief gekleurde afdrukke insluit van: 

C.2 

C.3 

To be able to present the information correctly, please 
enclose coloured copies of: 

• die hospitaalwapen (voorheen en tans) 
the hospital badge (past and present) 

• die opleidingskoolwapen(s) (vir elke kursus soos van 
toepassing) 
training school badge(s) (applicable for each course) 

Hospitaalwapen word gestuur: as geskenk 
Hospital badge is sent as a present 

by ontvangs van R 
on receipt of R 

Opleidingskoolwapens word 
gestuur as geskenk 
Training school badges 
are sent as present 

by ontvangs van R --on receipt of R 

D Naam van persoon wat inligting verskaf het: 
(Blokletters asseblief) 
Name of person who provided the information: 
(Block letters please) 

U telefoonnommer: 
Your telephone number: 

Kode: Nommer: Uitbreiding: 
Code: Number: Extension 

Datum: 
Date: 



7 

E Stuur asseblief die gevraagde inligting, afdrukke, wapens, 
aan: 
Please forward the requested information, copies and badges 
to: 

Mev/Mrs MS Norval 
Van Heerdenstraat 217 Van Heerden Street 
Capital Park 
PRETORIA 
0084 

Baie dankie. 
Thank you. 

MS NORVAL (MEV/MRS) 



1 

VRAELYS/QUESTIONNAIRE 

INLIGTING OOR: 

DIE KOLLEGE, DIE KOLLEGEWAPEN 

INFORMATION REGARDING: 

THE COLLEGE, COLLEGE BADGE 

Voltooi asseblief die volgende: 
Please complete the following: 

A. KOLLEGE EN KOLLEGEWAPEN 
COLLEGE AND COLLEGE BADGE 

1. Naam van die kollege: 
Name of college 

Stad/Dorp 
City/Town 

Provinsie 
Province 

2. Wanneer is die kollege in gebruik geneem? 
When was die college put into service? 

3. Besonderhede oor die naam van die kollege: 
Details regarding the college•s name: 

INDIEN VAN TOEPASSING/IF APPLICABLE 

Na wie is die kollege vernoem? 
After whom is the college named? 

BYLAE 3 B 

Wat was die naam van die kollege voordat dit vernoem is? 
Indicate the name of the college before renaming. 

Wanneer het die naam verander? 
When did the name change? 
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4. Het die kollege 'n wapen? 
Does the college have a badge? 

Wie het dit antwerp? 
Who designed it? 

GEE DIE VOLGENDE BESONDERHEDE OOR DIE WAPEN 

PLEASE SUPPLY THE FOLLOWING PARTICULARS REGARDING THE BADGE 

Die vorm van die wapen (byvoorbeeld, rond): 
The shape of the badge (for example, round): 

Die simboliek en die betekenis daarvan: 
The symbolism and the meaning: 

Die kleure en die betekenis daarvan: 
Colours and the meaning: 

Die leuse en die betekenis daarvan: 
The motto and the meaning: 

Is die wapen heraldies goedgekeur? 
Has the badge been heraldically approved? 
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Het die wapen sedert in gebruikneming verander. Indien wel: 
Has the badge changed since being put into use? If so: 
Wanneer? 
When? 

Waarom? 
Why? 

{Besonderhede asseblief) 
(Details please) 

Watter veranderings is aangebring? 
Indicate the changes made. 

B. OPLEIDING EN OPLEIDINGSKOOLWAPEN(S)/EMBLEEM (EMBLEME) 
TRAINING AND TRAINING SCHOOL BADGE(S)/EMBLEM(S) 

1. Watter opleidingskursus(se) word by die kollege aangebied 
waarvoor die student 'n opleidingskoolwapen wat vir die 
kursus(se) antwerp is, kan of kon ontvang? 
What training courses are offered at the college which 
enable the student to receive a training badge or emblem 
indicating the specific course? 

BASIESE KURSUSSE: (Maak slegs 'n X na betrokke kursus) 
BASIC COURSES: (Indicate the relevant course with 

an X) 

Algemene Verpleegkunde 
General Nursing 

Algemene Verpleegkunde en Verloskunde 
General Nursing and Midwifery 

Verloskundige Verpleegkunde 
Midwifery Nursing 

Algemene Verpleegkunde en Psigiatrie 
General Nursing and Psychiatry 

Algemene Verpleegkunde, Verloskunde 
en Psigiatrie 

General Nursing, Midwifery and 
Psychiatry 

D 
D 

D 
D 
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Algemene Verpleegkunde, Verloskunde, 
Psigiatrie en Gemeenskapsverpleegkunde 

General Nursing, Midwifery, Psychiatry 
and Community Nursing D 

NA-REGISTRASIE KURSUSSE: [Skryf asseblief die naam van die 
kursus(se) in] 

POST-REGISTRATION COURSES: 
course(s) offered] 

[Give details regarding the 

2. MET BETREKKING TOT DIE OPLEIDINGSWAPEN(S)/EMBLEEM (EMBLEME) 
REGARDING THE TRAINING SCHOOL BADGE(S)/EMBLEM(S) 

(Vir elke kursus en sy wapen, voltooi 3.1 tot 3.5 asseblief) 

(For each course and its badge, kindly complete 3.1 to 3.5) 

2.1 Naam van die kursus: 
Name of the course: 

2.2 Wie het hierdie wapen/embleem antwerp? 
Who designed the badge/emblem? 

2.3 Wanneer is dit die eerste keer oorhandig/in gebruik geneem? 
When was it first presented/put into use? 

2.4 Gee die volgende besonderhede oar die wapen/embleem 
geassosieer met bogenoemde kursus: 
Provide the following details regarding the badge/emblem 
associated with the abovementioned course: 

Die vorm van die wapen/embleem: 
The shape of the badge/emblem: 
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Die simboliek en die betekenis daarvan: 
The symbolism and the meaning: 

Die leuse en die betekenis daarvan: 
The motto and the meaning: 

Is die wapen heraldies goedgekeur? 
Has the badge been heraldically approved? 

2.5 Het die wapen sedert ingebruikneming verander. Indien wel: 
Has the badge changed since being put into use? If so: 
Wanneer? 
When? 

Waarom? 
Why? 

{Besonderhede asseblief) 
{Details please) 

Watter veranderings is aangebring? 
What changes were made? 

C.1 Om die inligting volledig en juis weer te kan gee, sal u 
asseblief gekleurde afdrukke insluit van: 
To be able to present the information correctly, please 
enclose coloured copies of: 

• die kollegewapen {voorheen en tans) 
the college badge (past and present) 
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• die opleidingskoolwapen(s) (vir elke kursus soos van 
toepassing) 
training school badge(s) (applicable for each course) 

C.2 Kollegewapen word gestuur 
College badge is sent 

as geskenk 
as a present 

by ontvangs van R 
on receipt of R 

D. Naam van persoon wat inligting verskaf het: 
(Blokletters asseblief) 
Name of person who provided the information: 
(Block letters please) 

U telefoonnommer: 
Your telephone number: 

Kode: Nommer: Uitbreiding: 
Code: Number: Extension 

Datum: 
Date: 

E. Stuur asseblief die gevraagde inligting, afdrukke, wapens, 
aan: 
Please forward the requested information, copies and badges 
to: 

Mev/Mrs MS Norval 
Van Heerdenstraat 217 Van Heerden Street 
Capital Park 
PRETORIA 
008.4 

Baie dankie. 
Thank you. 

MS NORVAL (MEV /MRS) 



ATTENTION: 

AANDAG: 

The Superintendent 
Die Superintendent 

Dear Madam/Sir 
Geagte Mevrou/Mejuffrou/Meneer 

BYLAE 3 C 

217 Van Heerden Street 
Van Heerdenstraat 217 

Capital Park 

PRETORIA 

0084 

• Every hospital in this country has its own unique history of 
development and/or training which has been represented in 
the form of badges/emblems worn with pride by each nurse. 

Elke hospitaal in die land het 'n eie unieke geskiedenis met 
betrekking tot vooruitgang en/of opleiding wat verteenwoor
dig word in die vorm van wapens/embleme wat deur elke 
verpleegkundige met trots gedra word. 

• The purpose of this research project is to ensure that 
important and valuable historical information regarding 
hospitals and/or training will be preserved for the future. 

Die doel van die navorsingsprojek is om te verseker dat 
belangrike en waardevolle historiese inligting met betrek
king tot hospitale en opleiding vir die toekoms behoue sal 
bly. 

• The information needed pertains to the hospital badge and/or 
the training school badge/emblem available for each specific 
course. 

Die inligting wat benodig word hou verband met die hospi
taalwapen en/of die opleidingskoolwapen/embleem wat vir elke 
kursus beskikbaar is. 
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• In order to proceed with this project and to enable me to 
collect all the relevant information regarding your hospital 
and training, both past and present, will you kindly 
complete the enclosed questionnaire and return it as soon as 
possible? 

Om my in staat te stel om met die projek aan te gaan om dus 
al die relevante inligting oor die hospitaal en opleiding, 
in die verlede en hede te bekom, sal u so vriendelik wees om 
die ingeslote vraelys so gou as moontlik te voltooi en terug 
te stuur? 

• I would like to request permission to buy or to accept the 
hospital/training school badge/emblem as present. 

Graag vra ek toestemming om die hospitaal/opleiding
skoolwapen/embleem te koop of as geskenk te ontvang. 

• I do appreciate your co-operation and support regarding my 
request. 

U samewerking en ondersteuning met betrekking tot my versoek 
word waardeer. 

Thanking you. 
Baie dankie. 

Yours faithfully 
Die uwe 

MS NORVAL (MEV/MRS) 

Encl: 
Bylae: 



ATI'ENTION: 

AANDAG: 

The Principal 
Die Prinsipale 

Dear Madam/Sir 
Geagte Mevrou/Mejuffrou/Meneer 

BYLAE 3 D 

217 Van Heerden Street 
Van Heerdenstraat 217 

Capital Park 

PRETORIA 

0084 

• Every college in this country has its own unique history 
regarding development and training which has been 
represented in the form of badges/emblems. 

Elke kollege in die land het 'n eie unieke geskiedenis met 
betrekking tot vooruitgang en opleiding wat verteenwoordig 
word in die vorm van wapens/embleme. 

• The purpose of this research project is to ensure that 
important and valuable historical information regarding 
colleges and training will be preserved for the future. 

Die doel van die navorsingsprojek is om te verseker dat 
belangrike en waardevolle historiese inligting met 
betrekking tot kolleges en opleiding vir die toekoms behoue 
sal bly. 

• The information needed pertains to the college badge. 

Die inligting wat benodig word hou verband met die 
kollegewapen. 



2 

• In order to proceed with this project and to enable me to 
collect all the relevant information regarding your college 
and training, both past and present, will you kindly 
complete the enclosed questionnaire and return it as soon as 
possible? 

Om my in staat te stel om met die projek aan te gaan om dus 
al die relevante inligting oor die kollege en opleiding, in 
die verlede en hede te bekom, sal u so vriendelik wees om 
die ingeslote vraelys so gou as moontlik te voltooi en terug 
te stuur? 

• ·I would like to request permission to buy or to accept the 
college badge/emblem as present. 

Graag vra ek toestemming om die kollegewapen/embleem te koop 
of as geskenk te ontvang. 

• I do appreciate your co-operation and support regarding my 
request. 

U samewerking en ondersteuning met betrekking tot my versoek 
word waardeer. 

Thanking you. 
Baie dankie. 

Yours faithfully 
Die uwe 

MS NORVAL (MEV/MRS) 

Encl: 
Bylae: 



PROVINSIE VAN DIE KAAP DIE GOEIE HOOP BYLAE 4 

'N LYS VAN DIE HOSPITALE/OPLEIDINGSKOLE EN DIE PERSOON/PERSONE 
WAT DIE INLIGTING VERSKAF EN DIE VRAELYSTE VOLTOOI HET 

~ffi./6~~ ·········· -~~i~£~····~·····························,·····.' Aliwal N;., ........ ~-hn!=:nitaal HJC du Plessis 

Andries Voslnn-hnspitaal JE Swatts 

Brewelskloof · -hospi taal Mnr A Fourie 

Caledon-hospitaal T KrUger 

Cr;:onn .... lt.hl')spitaal Nie geteker1 nie 

Conradi •i.taal CPM Vorster 

Dora Nginza-hospitaal CE Tsotsobe 

Empilweni .... Ltaal Mev L Botha 

Elizabeth Donkin-hnspitaal Mev A Gouws 

Fort England-hospitaal Mev LM Els 

Eben De:..~,., .. :l1ospi taal Mev CJ van Deventer 

Frontier-hospitaal (Grens) Mej M Briimmer 

F:..~:.~. .... "h ..... ;.;pi taal Mej P Bellad-Ellis 

Fort Beaufort (Provinsiale Hospi- Mej PB Nicol 
taal) 

Gev ... ..,c-hospitaal Mev MW Wiese 

Groote Schuur·hospitaal Mev PE Weaver 

Gordonia-hospitaal w Pieters 

Grey-hmmi taal Mev EB Thr~r'keray 

Karl B:..c .............. ~~· d.taal Mev RM Fouchee 

Kimberley=l1ospitaal AJ Niemann 

Kntsna-hospitaal TNH Cross 

Livingstone-hospitaal Mev w Bosch 

Mombray-hospitaal AF Neill-Brown 

Oudtst ............ -n-hospi taal Mev MAM Malan 

Princess Alice Ortopediese Hospi- AH Vivier 
taal 

Provinsiale Hospitaal Port Mev A Botha 
Elizabeth 

Provinsiale Hospitaal Paarl Mev CAS Venter 

Provinsiale Hospitaal Ui+-~ ........ ;e EM Scheepers 

Rooikruis Oorlv'::l""'=' ~. .t.. ·-hospi taal Mev p Gill 

St Monica se KrP :nitaal DM Wiid 

St Jf'IR~=>nh's Home SR Simone q§J:'ycu 

Stikland-Hospitaal SM Taylor 
SE Fourie 
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Sentrale Karoo-hospitaal Mev Q Di Martino 

Setlaars-hospitaal Mej J Uckermann 

Somerset-hospitaal Mej N Paverd 

Swartland-hospitaal Mej HG Strey 

Tower-hospitaal N de Hill 

Tygerberg-hospitaal Mej L Vinson 

Vincent Pallotti-hospitaal C Bleischwitz 

Victoria-hospitaal UM Hartley 

Valkenberg-hospitaal Mej Fondling 

Volkshospitaal Nie geteken nie 

Valsbaai-hospitaal M Rykheer 

Wes-Einde-hospitaal Mev CL Isaacs 

Walvisbaai Provinsiale Hospitaal A Botha 

Wilhelm Stahl-hospitaal WE Burger 

Woodstock-hospitaal Mej P Graham 



PROVINSIE VAN NATAL BYLAE 5 

'N LYS VAN DIE HOSPITALE/OPLEIDINGSKOLE EN DIE PERSOON/PERSONE 
WAT DIE INLIGTING VERSKAF EN DIE VRAELYSTE VOLTOOI HET 

Addington-hospitaal Dr L Feitelberg 

Greyse Hospitaal Mej L Geldenhuys 

II Northdale-hospitaal Mev H Gee 

RK Kahn-hospitaal CD Pillay 



PROVINSIE VAN ORANJE-VRYSTAAT BYLAE 6 

'N LYS VAN DIE HOSPITALE/OPLEIDINGSKOLE EN DIE PERSOON/PERSONE 
WAT DIE INLIGTING VERSKAF EN DIE VRAELYSTE VOLTOOI HET 

E 

E Nel 

Bethlehem SV Janse van Vuuren 

SV Janse van Vuuren 

Provinsiale 

Provinsiale 

Provinsiale Mev A Zw 

LJ Peltzer 

IJ Haef€!le 



PROVINSIE VAN TRANSVAAL BYLAE 7 

'N LYS VAN DIE HOSPITALE/OPLEIDINGSKOLE EN DIE PERSOON/PERSONE 
WAT DIE INLIGTING VERSKAF EN DIE VRAELYSTE VOLTOOI HET 

Hendrik Van Der Bijl-hospitaal 

HF Verwoerd-hospitaal 

Hillbrow-hospitaal 

JG Strijdom-hospitaal 

taal 

Paardekraal 

Paul Kruger Gedenk-hospitaal 

M Mei 

LC Cloete 

Me BS Grieser 

Mev Valerie Palm 

JM Olivier 

M van Niekerk 

Mev B stroh 

Mev JM Webb 
Senior Suster HP Brits 

Mnr N Botes 
Mev MC Pretorius 
Mev McClean 

Mej C Mcivor 

A Minnaar, Skakel
e 

SM Rautenbach 

Mev E Franck 

? J Smit 

M Bell 

UJ Laubscher 

Mev HD MacPherson 

Mev FN Kuluse 

AE Nel 

EJ Fick 

JEC du Preez 

Handtekening nie lees
baar nie 

Mev JF Verster 

Mrs G Schutte 

Mnr P Grobler 

onleesbaar 

MC L 

JM Maree 
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Standertonse Hospitaal YMEnslin 

Sterkfontein-hospitaal Mej SI Gibson 

Suid-Randse Hospitaal Mej MCW Venter 

Sybrand van Niekerk-hospitaal H Snyders 

II Tembisa Hospitaal Mev MI Mokgatle 

Vereenigingse Hospitaal Mej JC Oosthuizen 

Verre Oosrandse Hospitaal Y Els 

Willem Cruywagen-hospitaal GL Pieterse 

Witbank-hospitaal Mnr J Stone 

Warmbadse Hospitaal Mej DC Joubert 

Weskoppies-hospitaal Mev O'Connell 

Wolmaransstad-hospitaal Nie geteken nie 



DIE STAAT VAN DIE CISKEI BYLAE 8 

'N LYS VAN DIE HOSPITALE/OPLEIDINGSKOLE EN DIE PERSOON/PERSONE 
WAT DIE INLIGTING VERSKAF EN DIE VRAELYSTE VOLTOOI HET 



DIE STAAT VAN TRANSKEI BYLAE 9 

'N LYS VAN DIE HOSPITALE/OPLEIDINGSKOLE EN DIE PERSOON/PERSONE 
WAT DIE INLIGTmG VERSKAF EN DIE VRAELYSTE VOLTOOI HET 

Mev Bikitsha 

Alice N Mbeki 

mev) 

Umtata Nasionale Hospitaal AMN Phahlane (mev) 



DIE STAAT VAN GAZANKULU BYLAE 10 

'N LYS VAN DIE HOSPITALE/OPLEIDINGSKOLE EN DIE PERSOON/PERSONE 
WAT DIE INLIGTING VERSKAF EN DIE VRAELYSTE VOLTOOI HET 

KD Malekutu (mev) 



DIE STAAT KWANDEBELE BYLAE 11 

'N LYS VAN DIE HOSPITALE/OPLEIDINGSKOLE EN DIE PERSOON/PERSONE 
WAT DIE INLIGTING VERSKAF EN DIE VRAELYSTE VOLTOOI HET 



DIE STAAT VAN KWAZULU BYLAE 12 

1 N LYS VAN DIE HOSPITALE/OPLEIDINGSKOLE EN DIE PERSOON/PERSONE 
WAT DIE INLIGTING VERSKAF EN DIE VRAELYSTE VOLTOOI HET 

Assisi Onleesbaar 

CT zwane 

Onleesbaar 

MME 

Nie 

Onleesbaar 

ES Zikalala 

E Riederer 

Nie onderteken nie 



DIE STAAT LEBOWA BYLAE 13 

'N LYS VAN DIE HOSPITALE/OPLEIDINGSKOLE EN DIE PERSOON/PERSONE 
WAT DIE INLIGTING VERSKAF EN DIE VRAELYSTE VOLTOOI HET 

Makopane-hospitaal PS Tsebe (mev) 



VERPLEGINGSKOLLEGES IN DIE PROVINSIES VAN DIE 
KAAP, ORANJE-VRYSTAAT EN TRANSVAAL 

BYLAE 14 

'N LYS VAN DIE KOLLEGES EN DIE PERSONE WAT INLIGTING VERSKAF EN 
DIE VRAELYSTE VOLTOOI HET 

KOLLEGES VAN DIE PROVINSIE VAN DIE KAAP 

Carinus 

Charlotte Searle 

Frere 

Henrietta Stockdale 

Nico Malan 

Otto du Plessis 

Sarleh Dollie AE Todt 

Cribb Mev EC Smit 

KQIJ.EGF.S VAN DIE PROVINSIF. ORANJE-VRYSTAAT 

of the OFS 

KOLLEGES VAN DIE PROVINSIE TRANSVAAL 

Wes-Transvaalse Mev AJ Senekal 




