
sy nek gehad. Die een het ook gebreek maar 
die ander het gehou en hy het stadig verwurg, 
omdat die eerste tou sy val gekeer en die ruk 
daarna  nie groot genoeg was om sy nek te 
breek nie. (F riend, 10 Junie 1950).

L A M O U N T -H U S S E Y  ST E R R EW A G :

Weens die jeugvriendskap van twee studente 
het die een, Lamont, die ander, Hussey, 'n 
groot teleskoop belowe, wanneer hy eendag 
genoegsame fondse beskikbaar het. Dr. 
Hussey het hoof geword van die Departement 
Astronomie aan die Universiteit van Michigan 
en mnr. Lamont ’n ryk sakeman. Die uit- 
breek van die Eerste Wereldoorlog, het laas- 
genoenide se belofte vertraag m aar  die ver- 
kenning van die Suid.elike hemel is in 1928 
begin onder leiding van dr. Rossiter, die man 
wat met die program voortgegaan het, na die 
dood van Prof. Hussey. Dr. Rossiter het 
duisende nuwe dubbelsterre ontdek en so- 
doende Hussey se drome bewaarheid. Nooit 
het een van die twee oprigters van die sterre- 
wag dit ooit  gesien nie, maar ’n bronsplaat 
vertel die verhaal, naamlik dat die sterrewag 
“ records Hussey's vision, the unselfish genero
sity of  Lamont and the loyal industry of  
Rossiter’-.
Tans is die sterrewag ontruim  en oorgedra aan 
die Streekraad vir die Uitvoerende Kunste  
wat dit in ’n teater omskep.

W O N IN G  OP N A VAL HILL:

Die huis is in 1928 gebou as woning vir die 
opsigter van die Sterrewag. Die eerste in- 
woner was dan ook dr. Rossiter, wat tot in 
die veertigerjare daar  gewoon het. Na hom 
het dit vir 'n tyd leeggestaan om later as woning 
te dien vir die opsigter van die wildreservaat.

F R A N K L l N - W J L D T U I N :

Sedert 29 April 1929 is die area op en om Naval 
Hill bekend as die Franklin-Wildreservaat — 
vernoem na Raadslid J. Stuart Franklin. 
Die totale oppervlakte van hierdie reservaat 
is sowat 468 acres en ‘n aantal inheemse sowel 
as uitheemse wildsoorte word d aar  deur die 
Stadsraad versorg.
D a a r  was die afgelope jare  herhaaldelik sprake 
om  die Bloemfonteinse Dieretuin aan die 
Staat  oor te dra en dit dan na Hangnianskloof 
te verskuif.
Onder die moderne landtekens op die heuwel 
is die F .M .en  Televisie toring en die S.A.U .K.- 
radiosender.

NUWE PUBLIKASIE 
OOR VRYSTAATSE 

SOOGDIERE
T O T  op datum  het gegewens oor  die voorkoms 
en verspreiding van die meeste soorte soogdiere 
van die Vrystaat grootliks op raaiwerk en 
veralgemenings berus.
Met die onlangse uitgee van 'n publikasie 
deur die Museum waarin die resultate van die 
omvattende soogdieropname waaraan Callie 
Lynch, soogdierkundige van die Nasionale 
M useum  die afgelope paar jaa r  werksaam was, 
is ’n groot gaping in die kennis omtrent ons 
inheemse soogdiere nou gedeeltelik gevul.
Die verspreiding van 81 inheemse soogdier- 
soorte van die O.V.S. word aangegee. Die 
inligting omtrent sommige soorte is egter nog 
onvolledig en versamelingswerk word verder 
voortgesit.
Jn die loop van die opname is vyf soorte 
soogdiere versaniel wat nuwe rekords vir die 
Vrystaat is, naamlik drie soorte skeerbekkies 
en twee soorte muise.
Hierdie publikasie is van die Museum verkryg- 
baar teen 60 sent per eksemplaar.

DIE EERSTE MUSEUMS 
IN SUID-AFRIKA

(Die  derde van ’n reeks vroee-oggend radio- 
praatjies deur Hannes Oberholzer wat ge- 
durende 1974 uitgesaai is).

A A N  die beroemde Sir Andrew Smith kom 
die eer toe as die stigter van die eerste museum 
in Suid-Afrika. Smith was 'n militere ge- 
neesheer, natuurkenner, ontdekkingsreisger, 
regeringsafgesant en skrywer. As militere 
geneesheer aan die oosgrens het hy die geleent- 
heid benut om die goewerneur, Lord Charles 
Somerset, te bearbei om 'n natuurhistoriese 
museum in die moederstad op te rig.
Op 10 Junie 1825 vaardig Somerset ’n prokla- 
masie uit waarvolgens die South African  
Museum  met Smith as superintendent, tot 
stand kom. Deur die entoesiasme en ywer van 
die dinamiese Andrew Smith word ’n wye 
verskeidenheid voorwerpe dan ook in twee 
kamers van die ou Openbare Biblioteek 
byeengebring. In 1826 publiseer hy ook 
"A descriptive catalogue of  the South African 
M useum” met instruksies vir die bewaring 
van diere en plante tydens versameltogte. 
In al hierdie bedrywighede doen hy baan- 
brekerswerk.
Na sy terugkeer na Engeland in 1837 het die 
museum egter gekwyn en grootliks tot niet 
gegaan. In 1855 het Sir George Grey die 
museum weer aan die gang gekry en is ’n 
beheerraad en voltydse ku ra to r  deur die 
regering aangestel.
Jn dieselfde ja a r  stig ’n groep medici in 
G raham stad  ’n letterkundige, wetenskaplike en 
geneeskundige vereniging met die doel om 'n 
algemene museum tot stand te bring. Die 
bekende Albanie-museum is dus die tweede 
oudste  in die land.
Die derde oudste  museum is die een wat in 
1856 in die munisipale markgebou te Port 
Elizabeth geopen is.
Die eerste poging om 'n kunsmuseum in 
Kaapstad te stig dateer reeds vanaf 1871 toe 
die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Beeldende 
Kunste tot stand gekom het. Die Butterworth 
Bayley-bemaking wat hierdie vereniging in 
die daaropvolgende jaa r  ontvang het, het die 
kunsmuseum ’n groot stoot  vorentoe gegee.

Dr. Andrew Smith.

In die Oranje-Vrystaat is die Nasionale 
Museum in 1877 gestig as kultuurhistoriese 
museum, met die doel — soos gestel deur 
hoofregter F. W. Reitz, stigter en eerste 
Voorsitter van die Raad van K uratore  — 
“ om  te red wat daar  nog te redde is” . Ter- 
loops van F. W. Rietz gepraat, dit is onge- 
twyfeld ’n unieke gebeurtenis in die museum- 
wereld dat 'n persoon wat voorsit ter van ’n 
Museumraad was, later die President van ’n 
Staat geword het!
Natal se oudste museum is die Durbanse 
munisipale museum wat in 1880 tot stand ge
kom het en vandag nog in ’n munisipale 
museum is.
Die Transvaalse Museum in Pretoria, waarvan 
die kultuurhistoriese gedeelte in 1964 afgeskei 
het om ’n aparte museum te vorm, het ont- 
staan uit ’n besluit van ’n groep onderwysers 
wat in 1892 ’n versameling begin opbou het 
met die doel om langs daardiew eg te vergoed 
vir die totale gebrek aan handboeke waaruit  
aan die kinders natuurgeskiedenis met ’n 
plaaslike kleur geleer kon word. Die onder- 
steuning wat hierdie versameling geniet het 
was so groot dat daar  vier jaa r  later ’n vol
tydse kurator aangestel moes word en dit het 
spoedig ontwikkel tot ’n algemene museum.

Technicians o f  the N ational Museum and Oorlogsmuseum in Bloemfontein, as well as the M cGregor 
M useum, Kimberley recently looked on with interest and amazement as M rs. E. P. Niedringhaus 
( second from  rig h t) dem onstrated her technique in the making o f  artificial p lant m aterial from  bees 
wax. M rs. Niedringhaus, plant preparator o f  the Carnegie Museum o f  N atu ral H istory in Pittsburgh, 
Pennsylvania visited various South African Museums as a  guest o f  the Southern African Museum  
Association.

PLANTS FROM W AX




