
Alberton in die media (2) 
 

In die Alberton Courier van 1967 het Abie Möller so oor die ontstaan van Alberton geskryf: 

 

“In die vorige artikel het ons gesien dat ’n sindikaat gestig is om die stigting van ’n dorp te 

onderneem. Tant Hester Meyer (moeder van Org en Jan) het bemiddel vir die aankoop van 

die oorspronklike werf van Elandsfontein, grond wat aan haar kleinkinders bemaak is. Alles 

was nou in werking gestel om die dorpstigting te loods. Maar wat sou die naam wees? 

 

“Generaal Alberts het weer by Tant Hester Meyer op Klipriviersberg plaas gaan kuier. Hy 

wou haar oorreed om die dorp na haar te laat vernoem, maar daarvan wou sy niks weet nie. 

Hoekom liewers nie na Prins Albert, die dorpie in die Kaap waarvandaan die Meyers getrek 

het nie? Hoekom nie na Generaal Alberts self nie? Die dorp Standerton is dan vernoem na 

Kommandant Andries Stander. Hoekom dan nie Alberton nie? 

 

“Siedaar, in die skone vallei waardeur die Natalspruit al murmelende kronkel sal die dorp 

verrys. Binne die bestek van ’n jaar ná die Vrede van Vereeniging is die byna 300 morg 

grond opgemeet deur landmeter Jan Curlewis. 

 

“Mei 1903 kan dus as die stigtingsdatum van Alberton aanvaar word. Etlike persone het 

erwe gekies teen £120 per kwart akker erf, sonder ’n deposito, maandeliks afbetaalbaar.  

 

“Genl. Alberts is in 1906 oorlede en Kommandant Org Meyer het in Augustus 1907 die 

tydelike met die ewige verwissel – net toe die dorp begin vorm aanneem het. Dit was hulle nie 

beskore om die spoorwegverbinding tussen Elandsfontein (Germiston) en Elandsfontein 

(Alberton) te beleef nie. Tant Hester Meyer het dit wel gesien. Sy is in 1912 oorlede op 90 

jarige ouderdom, terwyl die sylyn in 1911 geopen is.” 

 

In die Transvalerkoerant van 29 April 1938 is berig: 

 

“Alberton is ’n tipiese Randse dorpie; dit het soos ’n paddastoel in die nag gegroei en gaan 

nog met rasseskrede vooruit. 

 

“Alhoewel dit maar 7 myl van Johannesburg en 4 myl van Germiston geleë is, is die klimaat 

baie gesond en die lug suiwer van alle rook- en stofdampe. ’n Mens is daar afgesonder van 

die gewoel en gejaagdheid van die stad.’ 
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