
Alberton in die media (1) 
 

 

Die reeks oor Alberton in die media skop af met uittreksels uit berigte wat 

Abie Möller aan die einde van 1976 in die ‘Alberton Courier’ oor die ontstaan 

van die dorp geskryf het: 

 

‘Om die faktore wat tot die stigting van Alberton gelei het na te speur, sal die 

leser teruggevoer moet word na die jaar 1903. Die Verskroeide Aarde (tydens 

die Suid-Afrikaanse Oorlog, 1899-1902) aan weerskante van die Natalspruit, 

was maar een voorbeeld van baie gemeenskappe wat woes en leeg gelaat is. 

 

‘Vyf weke ná die vredesluiting (31 Mei 1902) ontvang kommandant Org Meyer 

’n gedrukte brief van generaal Hennie Alberts. Hoewel die generaal se 

gesondheid nie van die beste was nie (hy sou in 1906 sterf), het hy dit sy plig 

geag om alles in die stryd te werp om te red wat te redde was. Hy het gevoel dat 

hy op een of ander manier moes omsien na die slagoffers van die oorlog. 

Uiteindelik gaan daar vir hom ’n lig op! Org Meyer is mos ’n man wat ervaring 

het van ’n dorpstigting (Germiston). Dan is daar ook nog sy broer Jan, wat 

betrokke was by die stigting van Johannesburg. Hy sou die broers raadpleeg en 

pols of daar êrens op hulle grond ’n dorp gestig kon word, weg van die gewoel 

van die goudvelde maar naby genoeg aan werksgeleenthede. Die generaal sou 

weer sy kommandant van weleer gaan spreek. 

 

‘Ná die stigting van Germiston (1886) het Org Meyer nog kontak behou met 

sakemanne daar, onder andere Joseph Maybery, ’n afslaer en James Dallas, ŉ 

ouditeur. Hulle het die generaal baie simpatiek aangehoor en was bereid om ’n 

sindikaat te stig waarin die generaal die oorheersende aandeel sou hê. Daar is 

tot die gevolgtrekking gekom dat die Elandsfonteingebied langs die Natalspruit 

die aangewese plek sou wees om ’n dorp te stig om mense die geleentheid te gee 

om teen baie billike maandelikse paaiemente ’n erf te bekom. Elandsfontein was 

sentraal geleë, betreklik naby die werksplekke maar tog gesetel in ’n 

plattelandse omgewing waar weiveld nog beskikbaar sou wees. 
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