
“Sirkelbegraafplaas” is Alberton-erfenis 
 

In sy artikel wat in April 1968 in die Alberton Courier verskyn het, het Abie Moller geskryf: 

“Die begraafplasie in 9de laan net bokant Hendrik Potgieterstraat was oorspronklik ’n 

vierkant met lae klipmuurtjie en het sedert ongeveer 1910 in ’n verwaarloosde toestand 

verkeer. So het ek dit as kind geken en so het hy gebly tot 1949.” 

 

Die begraafplaas was verbonde aan die plaashuis van Elandsfontein wat in die vroeë 1840’s 

op die oewer van die Natalspruit aangelê is. (Die ou plaaswerf is die oop spasie/park op die 

hoek van Tiende Laan en Hendrik Potgieterstraat.) Die huis het staande gebly totdat dit 

tydens die Anglo-Boereoorlog van 1899-1902 afgebrand is. 

 

Met die opmeet van die dorpserwe in 1903 is die begraafplaas nie in ’n erf ingepas nie, maar 

in die middel van Negende Laan gelaat. Aangrensend het die Alberton Estate Syndicate ses 

erwe geskenk om as ’n dorpsbegraafplaas te dien. Teen Maart 1909 het ongeveer agtien 

begrafnisse reeds plaasgevind, vermoedelik slegs op erf 777. In 1909 was die M.O.H. 

(Medical Officer of Health) van Transvaal se verslag verdoemend. Vanweë die ligging en 

helling was besoedeling van putwater ’n gevaar. Verdere begrafnisse is verbied. Die inwoners 

het toestemming gekry om mense in Primrose (Germiston se munisipale begraafplaas) te 

begrawe terwyl die Alberton-gesondheidskomitee gepoog het om ’n eie begraafplaas vir die 

dorp te bekom, wat eers in 1938 (langs Georgstraat in Florentia) ’n werklikheid geword het. 

 

Vanaf 1941 is gepoog om die ou grafte na die munisipale begraafplaas te verskuif. In 1945 is 

kennisgewings in koerante geplaas en is die stadsraad se voorneme bekendgemaak om 

opgrawings en herbegrawings te doen. Na bewering het familielede geweier om die 

verskuiwing goed te keur. 

 

In November 1948 het die bouer Rosslee voorgestel dat die plaasbegraafplaas opgeknap en as 

‘verkeersirkel’ uitgelê word. Planne is ingedien vir ’n sirkelvormige steenmuurtjie met ’n 

wawielmotieftraliewerk bo-op, terwyl ’n sementblad in ’n wielspeekmotief gelê is. Daar is 

besluit om die begraafplaas amptelik op 6 Desember 1949 aan die sorg van die Rapportryers 

toe te vertrou. In daardie maand het die Rapportryers deur Alberton opgetrek na die opening 

van die Voortrekkermonument buite Pretoria. 

 

 

 
 

 

 

Op die foto kan die sirkelvormige 

begraafplaas gesien word 


