
Millenniumstandbeelde in die Boulevard 
 

Die standbeeldgroep by die noordelike ingang van die Boulevard was ’n projek van die 

Alberton-munisipaliteit se Millenniumprogram en is op 15 Maart 2000 amptelik deur 

Burgemeester Nomsa Maseko onthul. 

 

Marieke Prinsloo was die kunstenaar, die argitek Gawie Greef en die ingenieur Johan van 

Straten. Die groep het bestaan uit ses lewensgrote mensbeelde, drie manlik en drie vroulik, 

omring deur ’n opwaartse spiraal wat opwaartse beweging gesimboliseer het, verwysend na 

die vooruitgang van die dorp. Die figure was verteenwoordigend van die dorpsmense as ’n 

geheel. Met die koppe en arms wat ontbreek het (‘onsigbaar’), het dit gewys op die gedagtes 

en dade van die gemeenskap wat onsigbaar bly totdat dit in sigbare aksies omgesit word. 

 

Verder was die beelde simbolies van ’n gemeenskap wat na groter hoogtes reik. 

 

Die posisie van die beeld as ’n fokuspunt in die Boulevard, op ŉ eiland /verkeersirkel, moes 

’n gevoel van samehorigheid skep. Die strale op die sypaadjie het die aandag op die middel 

van die sirkel laat fokus. 

 

Op 11 Januarie 2011 het die bestuurder van ’n trok in Voortrekkerstraat beheer verloor en die 

beelde getref. Sement het in alle rigtings gevlieg en net een van die manlike beelde was 

ongeskonde. Niemand is in die ongeluk beseer nie, maar die verkeersirkel is vernietig. 

Sedertdien staan die sirkel leeg. 

 

Afgesien van die beelde wat in die Boulevard was, is daar ’n gedenkteken waarvan min 

Alberton-inwoners weet want niemand vir wie ons gevra het, kan ons iets meer daarvan 

vertel nie. Op die terrein waar die eerste gebou van die President Steyn- junior skool was 

(langs die Kallossie-kleuterskool), is ’n gedenkteken wat klaarblyklik deur dr. H. F. 

Verwoerd onthul is.  

 

 
 

’n Ou foto van die beeldegroep van naby geneem 

(bo) en  

die standbeelde in die Boulevard in sy 

eertydse glorie (regs) 



Die stukkende 

beelde nadat 

die trok daarin 

vasgejaag het 

(links) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die gedenkteken langs Tweede Laan wat ter ere van 

dr. Verwoerd onthul is in die jaar waarin hy vermoor 

is (regs) 


