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Drieling met ’n Linde-ma  
 

Daar is nogal ’n hele paar tweelinge onder die Lindes. Maar Willie Linde (Kareeklower van 

Bloemfontein) wonder of Meliska, Marius en Aniska Liebenberg (foto regs) nie die enigste 

drieling met Linde-bloed is nie. Hulle ouers is Corlia en Marius Liebenberg van 

Wesselsbron en die drie is al ’n hele elf jaar oud. 
 

Corlia is die tweede dogter van Jacobus Albertus Linde en 

Lettie (Rheeder) van Slabberts in die Oos-Vrystaat. 

Jacobus het op 33 tragies op sy plaas verongeluk. 

  Corlia en Marius werk albei by die Toyota-agentskap op 

Wesselsbron. Hulle het ook twee ouer kinders, Kariska 

(20) en Billy (18). Kariska werk ook in Wesselsbron en 

Billy is vanjaar in Matriek. 
 

Willie vertel van sy gesin 
 

Baie dankie, Willie, dat jy julle gegewens aangestuur het. 

Nou is die register wat julle deel van die familie betref, 

wel deeglik op datum. 

  Willie is die jonger broer van die Jacobus wat hierbo 

genoem is. Hulle is seuns van Nico Linde, wat sy lewe 

lank op die familieplaas Kareekloof geboer het. Willie is 

’n landmeter wat tot onlangs toesig oor siviele projekte gedoen het. Hy vertel dat hy deels 

afgetree het en baie graag gholf speel. 

  Willie is al vir 37 jaar gelukkig getroud met Doris (Palmer), voorheen van Fouriesburg. Sy werk 

as finansiële sekretaresse by Grey-Kollege.  

  Hulle het twee seuns. Die oudste is Hoski, vernoem na die enigste oupa aan sy pa se kant wat hy 

ooit geken het, Hoski van den Berg wat in Slabberts se distrik geboer het. Hoski (jr) is ’n 

makelaar en is getroud met Lisa (’n nooi Uys, vroeër van Oos-Londen). Hulle het twee 

dogtertjies, Anneke en Lika. 

  Die tweede seun is Corné, ’n mediese verteenwoordiger in Bloemfontein. Hy is getroud 

met Madelein (Fourie) - ook van Bloemfontein. Hulle het ’n seuntjie Hoski en daar is ’n 

tweede seuntjie in Oktober op pad. Madelein is ’n onderwyser by die Martie du Plessis-

skool vir gestremdes in Bloemfontein. 

  Willie, onthou om te laat weet as jou kleinseun gebore word! 
 

Besoek gereeld die Lindes se webwerf: www.lindebond.co.za 

http://www.lindebond.co.za/
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Op die foto links is 

Willie Linde en sy gesin. 

Hy staan in die middel 

agter met sy twee seuns 

langs hom: Hoski links 

en Corné regs. Voor sit 

Lisa links met Anneke in 

haar arm, dan Doris 

met Lika en regs sit 

Madelein met Hoski op 

haar skoot. ’n Gesin om 

op trots te wees, Willie! 

 

 

 

 

 

 

 

Lional se storie ontvou 
 

In die vorige Linde-Nuus het ek vertel hoe Lional Linde na sy Linde-wortels begin soek het. Sy 

pa is 14 jaar gelede oorlede en het hom nooit van sy Linde-familie vertel nie. 

  Na ’n bietjie navorsing kon ek die volgende e-pos aan hom stuur: 

  “Ek is seker dat jou oupagrootjie Jacobus Linde was. Hy is op 5 Maart 1860 in Swellendam 

gebore. Hy is op 2 Desember 1884 getroud met Hester van Eeden. Hulle het elf kinders gehad, 

van wie vier nooit getroud is nie. Hierdie hele gesin het Oudtshoorn toe getrek om op die 

volstruisplase ’n lewe te maak. Toe die veremark in duie stort, het hulle in ongeveer 1912 

Johannesburg toe getrek om op die goudveld te gaan werk.    

  “Jou ouma was Dorothea Linde, die tiende van die elf kinders. Sy is in 1904 in Swellendam 

gebore en was agt jaar oud toe die gesin Johannesburg toe getrek het. Jou pa is in 1923 gebore toe 

sy negentien jaar oud en ongetroud was en hy is na sy oupa Louis Jonas Linde genoem. 

  “Die tant Bettie, by wie jou pa grootgeword het, was die agtste kind van Jacobus en Hester 

Linde. Sy is in 1900 in Swellendam gebore. Sy is in Johannesburg met Jan Laubscher getroud, 

maar hulle het nie kinders van hulle eie gehad nie. Sy het die seuntjie van haar jonger sussie 

Dorothea as haar eie grootgemaak. Dit is nie bekend of jou ouma met die geboorte van die baba 

of net daarna oorlede is nie.” 

  In die proses het ek navraag gedoen by die enigste naby familielid wat nog in Johannesburg bly, 

Freek Linde van Newlands. Maar Freek sê hy het nooit Lional se familie geken nie, al was Lional 

se ouma sy eie tante. Wys jou net hoe die groot gesinne in die groot stad Johannesburg in daardie 

tyd van mekaar verwyderd geraak het.  

  So help die Linde-register vir Lional om uiteindelik te weet dat hy by die Kluitjieskraalse Lindes 

inpas! Jare se onsekerheid het op ’n einde gekom. 

 

Skakel in by ons Facebook-blad “Lindebond Suid-Afrika” en deel in die pret! 
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Meer oor Gerdus en Ina se beker 

 
In Linde-Nuus 51 het ons gevra of daar iemand is wat meer 

lig kan werp op die bewoording op Gerdus en Ina Linde van 

Brandfort se beker, wat aan een van Ina se leerders se ouma 

behoort het. Daag mense uit en daar is altyd iemand wat 

reageer. 

  Hierdie keer was dit Derik Linde van Brentwoodpark en sy 

pa Johann Linde van Strand wat gaan navors het. Hulle het 

vasgestel dat die naam Linde op die beker die kenteken is 

van die Linde-groep van maatskappye met hoofkantoor in 

München in Beiere. Dit is gestig deur Carl von Linde, ’n 

Duitse ingenieur en gaskundige wat die moderne yskas 

uitgevind het. Linde besit tans ook Afrox in Suid-Afrika. 

Deesdae lyk die naam op hulle produkte so: 
  

 
 

Die wapen op die beker is dié van die Keurvors van Beiere, Maksimiliaan I. Dit is ontwerp deur 

Paul Ernst Rattelmüller. Hy is in 1924 in Regensburg in Beiere gebore en in 2004 oorlede. Hy 

was ’n ontwerpkunstenaar wat heelwat werk op porselein gedoen het. 

  Die laaste sin beteken “Die vriende van ons huis”. Dit dui waarskynlik aan dat die beker ’n 

geskenk was wat die Linde-maatskappy aan kliënte en medewerkers gegee het. 

  Derik en Johann kom dan tot die gevolgtrekking dat die naam op die beker niks met ons Linde-

familie te doen het nie. Baie dankie vir die deeglike navorsing! 
 

 

Kuier by Barry en Ena op Devon . . . 
 

Hy is my eie neef, maar ek het hom seker 25 jaar gelede laas gesien. Ek het nie eers geweet 

of hy nog leef nie. Dit was Lalla Thirion (een van die Suidwes-Lindes) wat my toe help om 

hom op te spoor. Toe Susan en ek onlangs saam met die kinders in Namibië gaan toer, het 

ons gereël om by Barry en Ena te gaan kuier. 

Barry is die oudste seun van my 

pa se jonger broer Koos en dus ’n 

Leeuwrivierse Linde. Hy is ’n 

gebore Namibiër wat ’n diploma 

in Landbou by die Neudam-

Kollege verwerf het. Hy het begin 

as plaasbestuurder in die distrik 

Kombat en later sy eie plaas 

Devon in Otavi se distrik gekoop. 

Barry boer (soos mens kan 

verwag) met beeste op meer as 

5,000 hektaar van die mooiste 

bosveld wat mens jou kan indink. 

  Barry is getroud met Ena 

(Heyns, vroeër van Montagu). Sy 

is ’n opgeleide verpleegkundige, 
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maar tans is sy bekwame boervrou, ma en ouma van 8 kleinkinders.  

  Barry het drie kinders. Die oudste dogter Melinda het ’n HOD in Huishoudkunde aan die 

Kaapse Universiteit behaal. Sy is getroud met Antonie Louw, wat B Sc HOD op Stellenbosch 

verwerf het. Saam bedryf hulle ’n jag- en gasteplaas Makelaan 75 km noord van Grootfontein op 

pad na Rundu en maak hulle drie van Barry en Ena se kleinkinders groot: Bernard, Leandri en AJ. 

  Die tweede dogter Marié is in Bloemfontein in Inligtingstegnologie opgelei. Sy is getroud met 

Leon Visser, wat tans pastoor by die Agapé-kerk in Windhoek is. Marié behartig die 

kinderbediening. Hulle het twee seuns, Benn en Schalk Visser. 

  Die jongste is Kobus. Hy het N5 in Dieselwerktuigkunde behaal en woon tans op Otavi, waar hy 

as kontrakteur werk en deeltyds boer. Hy is getroud met Sonja Alberts, ’n nasaat van die 

Dorslandtrekleier Gert Alberts. Sy het Rekeningkunde aan Unisa studeer en werk tans as 

rekeningkundige in Tsumeb. Hulle het drie kinders, Berend, Ilane en Suné. 

  Dankie vir die heerlike kuier, Barry en Ena, en vir die koedoevleis. Julle het ’n pragtige plaas! 
 

. . . en by Jan en Annetjie op Tsumeb 
 

En terwyl ons in die noorde van Namibië 

was, het ons Tsumeb toe gery en gekuier 

by Jan en Annetjie du Plessis. Hy is die 

oudste seun van my niggie Hannetjie wat 

tans op Bethlehem woon. Jan se oupa 

was Hans Linde, ’n suksesvolle boer in 

Fouriesburg se distrik. 

  Jan is die predikant van die Gerefor-

meerde Kerk op Grootfontein, maar hy 

en Annetjie bedien ook die kerk op 

Tsumeb. Hy moet letterlik duisende 

kilometers ry om by sy mense uit te kom. 

Hulle bly drie dae van die week op 

Tsumeb en die res op Grootfontein. 

Mens moet goed kan organiseer om 

tegelyk in twee huise te bly. Lewendige 

pastoriepaar hierdie! Albei van hulle is ook al baie jare betrokke by Die Voortrekkers en hulle 

werk graag met kinders en jongmense. 

  Dit was eintlik twee kuiers in een - een nag in Tsumeb en die volgende in Grootfontein. Sterkte, 

julle twee! Julle doen ’n groot werk doer ver in die noorde. 

 

Onlangs oorlede 

 

EMELIUS LINDE VAN LYNWOODRIF 
 
Johann Linde van die Strand het laat weet dat Emelius Linde van Pretoria in Maart vanjaar in die 

ouderdom van 90 jaar oorlede is. 

  Emelius was ’n Bruintjiesrivierse Linde. Hy was die broer van die skryfster Freda Linde van 

Kaapstad. Sy jonger broer Gideon het in Kaapstad gewoon en was getroud met Rita - ’n bekende 

binneshuise versierder van Kaapstad. 

  Emelius het al die jare in Pretoria gewoon waar hy in die staatsdiens gewerk het. Hy en sy vrou 

Anna het drie dogters. Ons meegevoel met die gesin oor die groot verlies. Ons sal Emelius onthou 

vir sy opregtheid, vriendelikheid en nederigheid. 
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BAREND VLOTMAN VAN FAERIE GLEN 
 

Barend Vlotman is op 8 April in die ouderdom van 86 jaar oorlede. Hy was ’n Schanskraalse 

Linde wat baie in die familie belanggestel het.  

  Barend was ’n kleinseun van Koos Linde, die “stamvader” van die Schanskraalse Lindes. Koos 

se oudste dogter Ellie is met Abraham Vlotman getroud. Barend was die middelste van drie 

seuns. Self het hy en Martha drie seuns en ’n dogter gehad: Leon, Francois, Rudolf en Elsabé. 

Sterkte aan die gesin! 

 

Musikale Lindes op Warmbad 
 

George Linde (Frankfortse Linde van 

Warmbad, Limpopo) stuur hierdie foto 

van tant Minnie Linde van hulle 

omgewing (in Oktober 101 jaar oud). Hy 

vertel dat sy nou die dag in ’n 

musiekwinkel ingestap het en vir haar ’n 

klawerbord gekoop het om op te speel. 

Die rede? Sy kan nie meer so goed sien 

om te brei en te hekel nie. Maar haar 

vingers makeer niks! 

  George is self ook baie musikaal 

aangelê. Na sy vrou se dood in 1964 het 

hy weekliks vir sangklasse van 

Rustenburg af na die Konservatorium in 

Pretoria toe gery en later sy sangdiploma daar behaal. Daarna het hy in die destydse TRUK en die 

SAUK se kore gesing. 

  Na sy aftrede het hy in Warmbad ’n gastehuis “Thyme and Again” begin. Hy sing steeds in die 

Nylstroomse mannekoor en saam met sy sangmaat Yvonne Lombard by funksies. Hulle twee het 

onlangs ’n CD uitgegee met die titel “Love Songs from Long Ago”.  

  Hy sê die dae is vir hom te kort, want hy is gedurig besig om iets kunstigs uit niks te skep. 

Sierskrif is een van sy groot liefdes. Ai, George, iemand met so baie talente sal mos nooit oud 

word nie! Geniet elke oomblik van jou aftrede - en dra ons groete aan tant Minnie oor. 

 

KORTNUUS 
 

Berrie Linde word lewenslid 
 

Berrie Linde het lewenslid 42 van die Lindebond geword. Berrie is ’n Schanskraalse Linde wat 

vir baie jare in diens van Sasol was, maar hy en Hermine boer tans met bloekombome naby Sabie. 

Sy is ’n leerplankenner in die onderwys en ma van Cobus en Neil, wat albei al uit die huis uit is. 

Cobus doen klankwerk in Pretoria en Neil is besig met sy opleiding as rekenmeester. Welkom, 

Berrie en Hermine! 
 

Piet Linde perdfris 
 

Lulu Linde het laat weet dat Piet Linde (Piet Glen) van Schanskraal, haar skoonpa, vroeër vanjaar 

’n hartomleiding gehad het. Hy is weer perdfris en boer al weer sterk! Ons is dankbaar, Piet en 

Vonita! 
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Die aflosstokkie 
 

Ek kry van albei die Fourie-susters (Elsie en Annatjie, Pietersdalers) van Verkeerdevlei 

afsonderlik ’n brief om dankie te sê vir die werk wat ek vir Linde-Nuus en die Lindebond doen. 

Dankie vir julle mooi woorde, en vir die waardering wat daaruit spreek. Dit is vir my lekker om 

betrokke te wees, al neem dit baie van my tyd in beslag. 

  Die jare staan nie stil nie. Mens word algaande ouer en jy kry nie meer dieselfde hoeveelheid 

werk gedoen as voorheen nie. Daarom is dit nodig dat die Lindebond betyds begin uitkyk om 

iemand te vind wat hierdie aflosstokkie kan oorneem as ek die werk nie meer kan doen nie. 

  Hoe lyk dit: is daar ’n  vrywilliger wat wil aanmeld? Laat van jou hoor. Jy is dalk net die een! 
 

Linde-register in sy nuutste vorm 
Die Linde-register bevat tans besonderhede oor 3,600 persone. As jy wil weet waar jy in die 

groter geheel van die familie inpas, is dit presies wat jy moet hê. 

 As jy ’n epos-adres het en die Linde-register wil hê, vra dit aan by hansusan@mweb.co.za. Dis 

gratis en verniet. 

 As jy dit op papier wil ontvang, bestel dit teen R100.00 elk. Dis eintlik ook gratis en verniet, 

die bedrag dek net die werklike drukkoste en posgeld. 

Gebruik sommer die ingeslote koevert om jou bestelling te pos. 
 

Jóú gegewens is belangrik! 

Ek maak kontak met Lindes wie se gegewens in die register nie op datum is nie. As jy al so van 

my gehoor het of gaan hoor, help my asseblief deur so gou moontlik te antwoord. Só werk ons 

almal saam om die register op datum te kry! 
 

Onthou asseblief die ledegeld! 
Ledegeld is nodig om die nuusbrief en ander sake van die Lindebond aan die gang te hou.  

 Dit beloop R60.00 per jaar. 

 R100.00 werk vir twee jaar. 

 R180.00 maak vier jaar vol. 

 R750.00 hou lewenslank. 

  As daar ’n geel vel by jou poskoevert ingesluit word, is dit jou beurt om by te dra. As jy die 

Linde-Nuus elektronies ontvang, kan jy direk inbetaal by Lindebond, Absa, Wellington (tak 334 

510), spaar 907 140 7193. Onthou net om die depositostrokie aan my te faks of te pos. Anders 

weet ek nie van wie die bydrae gekom het nie. Baie dankie vir jou ondersteuning!  
 

Nuus asseblief! 
 

Stuur ook nuus aan. Of laat hoor van jou met e-pos. Skryf sommer vir my om te vertel hoe dit met 

julle gaan. Ek soek nuus vir die volgende uitgawe. En ’n mooi foto, asseblief! 

 

  Linde-Nuus: Redakteur: Hans Linde, Posbus 576, Wellington 7654.  

E-pos: hansusan@mweb.co.za. Tel: 021 873 2359. Sel: 083 282 6938. Faks: 086 620 9837. 

Webwerf: www.lindebond.co.za. Facebook: “Lindebond Suid-Afrika”.  

Bank: Absa Wellington, tak 334 510, Spaarrekening “Lindebond” 907 140 7193. 


