
’n Blik op die ’80’s en ’90’s 
 

In die laat tagtigerjare was die Alberton-boulevard, na deeglike navorsing, besig om te verrys. 

In 1987 het me. Louise Harris weer die leisels as burgemeester opgeneem, ondanks die feit 

dat haar man kort tevore gesterf het. Daardie jaar was die stadsraad se begroting R108 m. 

 

Terwyl dit in die blanke woongebiede voorgekom het asof daar teen die einde van die 1980’s 

’n bloeityd was, is dié tydperk gekenmerk deur ’n ongekende vrees en verskrikking vir die 

swart mense van die dorp. By terugskouing is dit moeilik om ’n enkele rede vir die geweld te 

gee. Diegene wat dit beleef het, sê dat dit ’n samevoeging van verskeie dinge was, soos 

politieke onsekerheid en vyandigheid a.g.v. verskille tussen verskeie inheemse 

bevolkingsgroepe. Verder was daar skermutselings tussen hostel- en townshipbewoners en 

die taxi-bedryf het ook tot die onrus bygedra. Toe die vonk in die kruitvat vlamvat, was daar 

voortdurende gewelddadigheid tussen inwoners van Thokoza en Phola Park. Baie gesinne het 

van hul huise weggevlug en leë wonings is afgebrand of deur plakkers beset. Thokoza, wat 

“plek van geluk” beteken, het vir baie in ’n oorlogsone ontaard. 

 

Die lewe van elke Suid-Afrikaner het egter op 11 Februarie 1990 radikaal verander. Die 

vryheid van een mens het die vryheid van al die mense in Suid-Afrika beteken! Geweld het 

drasties afgeneem en ’n gevoel van optimisme het oral opgevlam. Die eerste demokratiese 

verkiesing op 27 April 1994 was die begin van ’n nuwe era. Alberton het ook ’n eerste swart 

burgemeester gekry, me. Nomsa Maseko. 

 

Die Raad se begroting vir 1997 was ver oor die R150 m. Die woongebiede Thokoza en Phola 

Park het grootliks deur verskeie opgraderings en verbeterings hierby baat gevind. Aan die 

einde van die 1990’s was Alberton die dertiende grootste dorp in Suid-Afrika.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

’n Destydse argitekstekening van die 

Alberton-boulevard (links) 

Die eerste swart burgemeester, me. Nomsa 

Maseko (regs, bo) 


