
Sanitasie (circa 1916)  

Verlede keer het ons belowe om vandag ’n bietjie oor sanitasie in Alberton se beginjare te 

gesels. 

 

Die beskikbaarheid van skoon drinkwater en sanitasie loop hand aan hand. 

 

In 1908 is ’n Gesondheidskomitee gestig wat onder meer moes toesien dat die verwydering 

van afval op ’n gereelde basis moes plaasvind en hulle het van die diens van ’n private 

kontrakteur gebruik gemaak. 

 

Desjare was die toppunt van luuksheid om nie desnoods jou eie afvalputtoilet uit te grawe 

nie, veral as jou erf, soos die meeste erwe in die vroeë Alberton, aan die klipperige 

kwartsietkoppie geleë was. 

 

Die moderne toilet was ’n diskrete (maar kenmerkende!) klein hout-en-sink-huisie met ’n 

gerieflike muur-tot-muur houtsitplek wat ’n gepaste opening vir gemaklik sit gehad het. 

Bietjie laer (en buite sig) was ’n slopemmer staangemaak. 

 

Die emmer het vinnig vol geraak en van die “afval” moes verwyder word. Hierdie huistoilette 

was almal aan die agterkant van die huise in ’n smal stegie geleë wat die hele lengte van die 

blok huise gestrek het. Dit het dan die roete van die nagkar gevorm wat by elke huis getrou 

gestop het. 

 

’n Plaaslike interpreneur het ’n lening van ₤80 aangegaan om so ’n nagkar van die stadsraad 

van Germiston te koop en het met ’n “sesmuil”-perdekrag dié takie onderneem. Op hierdie 

wyse het hy twee sjielings en ses pennies (’n halfkroon) by elke huishouding verdien.  

 

Maar – helaas – in 1915 het die Gesondheidskomitee die taak oorgeneem (soos wat dit maar 

met “vooruitgang” gaan) en toe moes die inwoners ’n hele sewe sjielings betaal om hul vullis 

en ander “afval” te laat verwyder. ’n Bittere ongelukkigheid het toe geheers oor hierdie 

ongeoorloofde hoë prys! Maar nou ja, dit was die wet van Transvaal... 

 

(Uit An Alberton Album, Alberton Town Council, 1997; foto’s: geneem by Willem Prinsloo-

landboumuseum en www.wikispaces.com verkry) 

 

 

 

’n Voorbeeld van ’n “nagkar” 

(ter illustrasie) 
 

http://www.wikispaces.com/


 

 

 

 

 

Die bekende slopemmer vir binnenshuise 

gebruik 

’n Puttoilet (van klip gebou) by Willem Prinsloo-

landboumuseum 
 


