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Geskiedenis van Alberton
Op die ouderdom van 13 koop Johannes Petrus Meyer 11 hektaar sy pa se plaas, Elandsfontein (tans
Alberton) van sy stiefpa. Hier bou hy 'n huis langs die stroom (Alberton stroom) naby die plek waar die
huidige burgersentrum vandag is. Na Jan se huwelik met sy eerste vrou, Christina Salomina het hy as 'n
rapport fietsryer begin werk en het nogal gereis.
Jan se vrou is oorlede in 1870 met die geboorte van hul vierde dogter. Hy het hierna besluit om 'n
algemene handelaar te begin. Hy het hierdie algemene handelaar begin op die Klipriviersberg plaas en is
twee jaar later weer getroud met Stephina Petronella Botha (gebore Strydom). Jan het sy herehuis gebou in
1890 (bestaan vandag nog) wat wonderbaarlik nog nooit vernietig is en onaangeraak gelaat is tydens die
oorlog.
Jan se broer Johan Georg (Org) Meyer het die plaas oorgeneem na Jan se dood. Hy trou met Elizabeth
Jacoba (gebore du Preez). Generaal Alberts koop 'n deel van die plaas Elandsfontein van Org en sy plan was
om dit te verdeel in erwe en dit te verkoop. Germiston het ook sy begin gemaak gedurende hierdie tydperk
op 'n stukkie van die Elandsfontein plaas. Generaal Alberts wou die nuwe dorp ‘n nuwe naam gee maar die
Meyer moeder het iets te sê gehad hiertoor. Aangesien die Meyer familie oorspronklik afkomstig is van die
Prins Albert in die Kaap kolonie het Generaal Alberts besluit op die naam Alberton.
Die eerste gesin wat gevestig word is die van der Merwe gesin in 1903. "Tannie Let”, soos sy bekend was
was die heel eerste vrou, asook die eerste vroedvrou in die gebied. In 1905 het ten minste vyf families hul
gevestig op die eiendomme. Alberton se eerste stadsaal en fabriek is gebou in 1918. Dit was nie meer nodig
vir die mense van Alberton om te reis na Germiston per fiets of donkiekar om te gaan na die plaaslike
bioskoop om films te kyk in die plaaslike gemeente saal. Die eerste maatskappy in Alberton was CJ Fuchs
(Edms) Beperk en bestaan vandag nog maar as Fuchsware. Alberton se eerste straatligte is ook geïnstalleer
in die tyd en 'n groot rotteplaag tref Alberton in 1924.
Glo dit of nie, Alberton se eerste dokter is 'n vrou, Dr Hoop Trant. Dr Trant en haar moeder het in die dorp
kom bly, maar het na 10 jaar verhuis en niemand het weer van hul gehoor. Alberton se paaie is geteer in
1926. Pos moes gehaal word in Germiston per perd aangesien daar geen poskantoor gedurende hierdie tyd
in Alberton was, die pos was by 'n algemene handelaar. Die eerste amptelike poskantoor is in 1926 geopen.
Bouwerk begin in 1938 op die nuwe Stadsaal. Straatname in die Alberton Noord voorstad is vernoem na die
Voortrekker helde. Die "Groot Trek" was gevier gedurende hierdie jaar met die "Ossewa Trek". Engelse
straat name is gekies vir die New Redruth voorstad en die New Market woonbuurt is gestig in Januarie 1938
en die Newmarket Hotel (wat tans gesloop) is geopen in 1940 in Voortrekker straat.

Alrode (Alberton se huidige industriële woonbuurt) is gestig in 1943. 'n Deel van die plaas, Roodekop moes
gekoop word by die Stadsraad om dit moontlik te maak. Die bekende "Blou Meul" (wat nog steeds sake
doen) was in 1954 gestig en is nog steeds gelee te Riebeeckstraat, Alberton Noord. Dinge begin te spoed op
tel en die munisipale bus dienste, die eerste kraamsaal en 'n biblioteek is gestig in die 50's. Die gesogte
woonbuurt, Alberante is gestig in die 60's. 'n Ander voorstad, Generaal Albertspark was gestig en is
vernoem na die voorsitter van die sindikaat wat Alberton begin het.
Swart mense wat op 'n stukkie van die plaas, Elandsfontein gebly het moes verskuif word na' n ander
gebied. Hierdie gebied was later bekend as Thokoza en is gestig in 1959. Die land waarop hulle geleef het is
in 1971 as ‘n “slegs blanke” gebied verklaar en het bekend geword as Verwoerdpark. Die hoeveelheid
mense wat in Alberton gebly het in die 60’s was oor die 9 000 en 24 000 in Thokoza. Edenpark (tans geleë
aan die buitewyke van Alberton) is gestig in die 1970's en die eerste huis was oorhandig in 1976. Die strate
is vernoem na motors.
Die Alberton Boulevard was nog 'n groot ontwikkeling en is gestig in die middel 80's.

