
Die Albertonse dorpswapen (vervolg) 

In ons vorige berig het ons iets vertel van die eerste dorpswapen wat deur die bekende skilder 

W H Coetzer ontwerp is. 

In die sestigerjare is bepaal dat die dorpswapen nie aan die heraldiese standaarde voldoen nie 

en dus nie geregistreer kon word nie. In daardie stadium het die staatsargief egter nie ’n 

staatsheraldikus in diens gehad nie en ’n ene mnr. I. Mitford-Barberton is genader om 

veranderinge te suggereer. Verskeie kunstenaars het voorleggings gedoen. Die stadsraad het 

egter nie die saak as dringend beskou nie en dit het mettertyd in die vergetelheid verdwyn. 

In die sewentigerjare toe daar met die beplanning van die nuwe burgersentrum begin is, het 

die groep argitekte wat by die projek betrokke was, aangedring op die korrekte weergawe van 

die dorpswapen soos deur die departement van staatsheraldiek goedgekeur. 

Die dorpswapen was tot dusver nog nooit geregistreer nie. ’n Nuwe korrekte wapen moes 

ontwerp word, aangesien dit op een van die mure van die hoofingang vertoon moes word. 

In 1988 het die Raad ’n nuwe ontwerp van die staatsheraldiek aanvaar – heelwat minder 

flambojant as die vorige een. Baie mense het beweer dat die unieke persoonlike aard nou in 

die slag gebly het, maar die oorspronklike simbole het weliswaar nog na vore gekom. Die 

skild simboliseer Christenskap asook die belangrike rol van die industrie. Daarby simboliseer 

die kroon plaaslike outoriteit. Bokant die kroon word die riviere waaruit Alberton “gevoed” 

is, deur die drieledige styging daarbó gesimboliseer, naamlik Palmietfontein, Elandsfontein 

en Klipriviersberg. Ook diegene wat die trekkende ossewa gemis het, is tevrede gestel deur 

die motto wat in die band onder geskryf is, naamlik “Praecedimus, ’n Latynse woord wat 

beteken “om op die voorgrond te wees”, “om 

vooruit te gaan”, “om te lei”. 

Sodoende word die karakteristieke eienskappe wat 

van die begin af in Alberton duidelik was – jare 

gelede – steeds in die moderne en voortdurend 

ontwikkelende Alberton duidelik uitgebeeld. Visie 

en entoesiasme is kenmerkend van Alberton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die dorpswapen soos hy nou lyk 


