
Alberton: die beginjare 

Die Anglo-Boereoorlog het die boere van die twee republieke op hul knieë gedwing en baie 

moes hul toevlug tot die myne neem. Tog was daar talle wat verkies het om te boer, al was dit 

op ’n kleiner skaal. 

 

Die Witwatersrandse Landbouvereniging is op die been gebring met die doel om die 

boerderybedryf ’n hupstoot te gee omdat die Witwatersrand afhanklik van landbouprodukte 

sou wees. 

 

In 1903 het generaal Alberts en ’n groep vriende ’n sindikaat gestig en ’n deel van die plaas 

Elandslaagte van die pionier, Jan Meyer, gekoop. Die grond was goed gekies – vrugbaar vir 

boerdery naby die jong “dorp” Germiston asook Johannesburg. 

 

Die Alberts-sindikaat het die grond in erwe van 100 vt.x100 vt. (30.48 x30.48 m = ongeveer 

930 vk m)verdeel en dit op die vrypagstelsel relatief goedkoop vir die tyd, ₤120, verkoop, 

afbetaalbaar teen ₤4 per maand. Later is erwe op klipperige areas nog veel goedkoper 

verkoop. 

 

Volgens oorlewering het hierdie nuwe “dorpie” sy naam te danke aan die feit dat pionier Jan 

Meyer van Prins Albert van die Kaap gekom het en generaal Alberts die skema geïnisieer het. 

Dié eer het die twee families saamgesnoer: Alberton. 

 

Een van die grootste probleem was skoon drinkwater. Hoewel die Natalspruit waterryk was, 

was hy van vleigrond omring. Afgesien daarvan het mynontginningstowwe ook die water 

besoedel. 

 

Die Alberts-sindikaat het korte mette met die probleem gemaak deur ’n boorgat te sink. 

Hoewel bekend as “die goewermentsput”, het die goewerment niks daarmee te doen gehad 

nie. Gratis water is aan die inwoners voorsien en die stelsel is ook opgeknap met meganiese 

pompe sodat daar nie meer verlore emmers onder in die put bly lê het nie! Hierdie water was 

vir huishoudelike gebruik – wasgoed is in die spruit, ongeveer waar Alberton City tans is, 

gedoen. Die rotsagtigheid het vir goeie wasklippe gesorg en daar was genoeg plat klippe om 

die klere uit te bleik! 

(Uit An Alberton Album, Alberton Town Council, 1997) 

 

Sanitasie? Volgende keer gesels ons hieroor! 


