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Gwen Linde van Witbank  

Linde-nuus 
Merkwaadige vrou, hierdie Gwen Linde van Witbank. Sy is tans 84 jaar oud, maar sy speel ’n belangrike rol 
in die lewe van haar kinders en die gemeenskap waar sy woon. Margaretha Gertruida Linde (Gwen) was 
getroud met George Frederik Linde, algemeen bekend as “Frikkie” (van die Brandfortse Kareeklower-
Lindes) tot met sy afsterwe in 1997.  

Uit Frikkie en Gwen se huwelik is 
twee kinders gebore, hulle dogter 
Margaretha Gertruida (Retha) en 
hulle seun wat ook die familienaam 
dra, George Frederik (Erik). Retha 
het twee dogters en een seun, en Erik 
spog met drie seuns, waarvan die 
oudste George Frederik (Ferdie) ook 
die familienaam dra. 
  Haar pa, Cornelius Jacobus Coetzee 
het voor haar geboorte die boek 
“Ghwennie Barnveld” van GR von 

Wielligh gelees en besluit dat 
“Gwennie” ’n gepaste noemnaam 
vir hulle dogter sou wees. 
  Sy het haar skoolloopbaan by 
Hoërskool Gimnasium in Potchef-
stroom voltooi, by die Departe-
ment Volkswelsyn in Pretoria 
gewerk en ná haar huwelik na 
Witbank verhuis, waar sy steeds 
woon. 
 

Tuisteskepper en ma 
 

Sy is ’n tuisteskepper en ma by 
uitnemendheid, wat haar kinders 
(en later kleinkinders) op allerlei 
kreatiewe maniere gestimuleer het, 
en hulle met lekker eetgoed en ’n 
sakgeldjie bederf het. So onthou 
Erik dat hy altyd biltong en ’n 
lemoen gekry het as hy rugby gaan 
speel of kyk het.  
  Sy het ook vir jare as verkoops-
dame by “Koolvelde” gewerk - ’n 
winkel wat hoofsaaklik materiaal 
en skoolklere verkoop het. Daar is 
steeds menige oud-Witbanker (nou 
al in hulle middeljare) wat haar 
voorkeer en vra of sy kan onthou 
dat sy hulle jare gelede gehelp het 
om presies die regte grootte skool-
klere te koop. 
  Sedert Frikkie se afsterwe gaan 

sy in die Edenpark-Aftreeoord 
tuis, waar sy in haar klein woon-
stelletjie met ’n mikro koekiebak-
industrie begin het. Selfs op haar 
ryp ouderdom en ná ’n ligte 
beroerte bak sy gereeld vyf kilo-
gram kleinkoekies per week en sy 
het nog nooit ’n verjaarsdag ver-
geet nie. Sy het tot vroeg verlede 
jaar nog met haar 1972 Datsun 
260C oftewel “die skoolbus”gery! 
Die gebrek aan ’n motorvoertuig 
keer haar glad nie om gereeld met  
haar vierwiel-“walker” winkels toe 
te stap en sommer vir haar vriende 
ook te gaan inkopies doen nie. 
  Haar groot vreugde is om dáár te 
wees vir haar kinders en skoonkin-
ders wat sy as haar eie aanvaar 
het,  hulle emosioneel met groot 
wysheid en onpartydigheid te 
ondersteun, uit te reik na almal om 
haar, hulle te help waar sy kan en 
gereeld te bederf met ’n tuisge-
maakte eetdingetjie. Sy is die 
toonbeeld van ’n omgeemens en 
iemand wat altyd die positiewe in 
enige situasie sien. Haar leuse is 
“Ek doen wat ek kan, so goed ek 
kan, so lank ek kan” - voorwaar ’n 
voorbeeld om ná te streef! 
 

  - Geskryf deur kleinseun Ferdie 

Jammer vir die lang stilswye! 
 

Daar het ’n hele agt maande verloop vandat die laaste Linde-Nuus verskyn het. Dit is voorwaar ’n skande! 
   Ek het egter by ’n ontsaglike vertaalprojek betrokke geraak wat maande van my tyd in beslag geneem het. Ek het 
29 boeke van gemiddeld 165 bladsye elk uit Engels in Afrikaans vertaal - ’n totaal van 1,250,000 woorde.  
   Die Afrikaanse Bybel bevat (as ’n bekende vergelyking) ongeveer 800,000 woorde. Wat ek moes vertaal, was dus 
gelyk aan die hele Bybel plus nog die helfte daarvan. Lekker lees aan hierdie uitgawe van Linde-Nuus! 
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Linde-register in 
sy nuutste vorm 
Die Linde-register bevat tans beson-
derhede 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 pos-
koevert 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! 

Neil en Leandri se troue 

Berrie en Hermine Linde van Sabie 
het laat weet dat hulle jongste seun 
Neil op Riebeek-Kasteel met Leandri 
van Zyl getroud is.  
  Leandri is die dogter van Jamie en 
Sterna van Zyl van Potchefstroom. 
Hy is ’n patoloog daar en sy is ’n 
apteker wat tans by die PUK werk. 
Leandri het ’n broer Berni en ’n 
suster Madri. Neil het weer ’n ouer 
broer Cobus wat klankwerk in Preto-
ria doen. 
 

Dit kom van studentedae af 
 

  Neil en Leandri het albei in Potchef-
stroom gestudeer en mekaar daar ont-
moet. Sy het ’n BSc Hons-graad in 
Voedsel en sy werk tans by Three 
Streams Smokehouse wat met vis-
verwerking gemoeid is. 
  Neil is tot einde 2012 by Price-
Waterhouse  in die Paarl besig met sy 
klerkskap. Hy sal dan ’n geoktrooi-
eerde rekenmeester wees. Hulle 
woon tans in die Paarl. 
  Berrie (Barend Jacobus) is ’n 
Schanskraler-Linde. Hy is die vierde 
van sewe kinders van Barry en Koeks 

Linde wat hulle lewe lank in 
verskillende Vrystaatse omgewings 
gewoon het. Barry is in 2000 in 
Parys oorlede, en Koeks woon 
steeds daar in haar eie woonstel. 
  Berrie het aan die Hoërskool 
Voortrekker in Pietermaritzburg 
gematrikuleer en is by die Noord-
wes-Universiteit in Potchefstroom 
opgelei. Hy het baie jare in diens 
van Sasol gestaan en besit tans sy 
eie plaas in Sabie se distrik waar hy 
bloekombome kweek. 
  Hermine (’n nooi Joubert van 
Volksrust se wêreld) werk in die 
onderwys en is by leerplanbestuur 
betrokke.  
  Berrie sê hy kon nie die Kaapse 
weer lekker hanteer toe hulle vir 
die troue in die Boland was nie. Die 
dag met die troue was daar darem 
mooiweer. Hy is oortuig daarvan 
dat dit die weer is wat sy voorouers 
uit die Kaap uit laat wegtrek het! 
  Berrie, as jy eers hier in die Bo-
land woon, raak jy so verlief op die 
winterreën dat jy selfs daarna 
verlang! 

Van links staan Berrie Linde se ma (Koeks), Berrie (trotse pa van die 
bruidegom), Leandri (mooiste bruid van die dag), Neil (gelukkige bruide-
gom) en Hermine (Berrie se vrou en Neil se ma). Mooi klomp mense! 

 Johann Linde word 80 
 

Johann Linde van die Strand het op 14 Mei 80 
jaar oud geword. Hy is lid van die bestuur van 
die Lindebond en ’n baie gewilde en geliefde 
storieverteller by talle Linde-feeste. 
  Baie geluk, Johann. Dit is ons gebed dat die 
Here jou ryklik sal seën op die pad vorentoe. 
Mag jy nog baie jare van goeie gesondheid en 
vreugde en blydskap belewe! 
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  Skakel in by ons Facebook-blad “Lindebond Suid-Afrika” en deel in die pret! 

Kuier by George en Minnie op Bela-Bela 

In die vorige nuusbrief het ons gehoor van George 
Linde (Frankforter) wat saam met sy sangmaat ’n CD 
laat verskyn het. Intussen het hy vir my ’n eksemplaar 
daarvan gestuur. Dis werklik pragtige sang. 
  Toe Susan en ek in Maart daar verby is, het ons gaan 
inloer. George en sy huismaat Gordon is albei skep-
pende mense wat hulle huis en tuin ’n belewenis maak 
om te sien. George sing nie net nie. Hy skep ook aller-
lei kunswerke en hou Poolse kapokkies en ander 
hoenders soos eie kinders aan. 
  Gordon is ’n plantkundige en hy het onder andere ’n 
versameling impala-lelies van oor die hele wêreld wat 
jou asem wegslaan. Saam met die tee kry ons die heer-
likste beskuit wat George self gebak het. Sy hande 
staan vir niks verkeerd nie! 
  Toe kon dit nie hoër of laer nie - ons moet by tant 
Minnie ’n draai gaan maak. Sy woon in die tehuis vir 
bejaardes en sy het in Oktober verlede jaar 101geword. 
Sy sit kiertsregop in haar stoel en sy weet van alles wat 
op die dorp gebeur. Sy is besig om bedsokkies vir ie-
mand te hekel en sy weet presies hoeveel millimeter dit 
laasnag gereën het. 
  Ek sê vir haar dat ek sou geskat het dat sy niks ouer as 
81 is nie. “Ag nee, tog nie dit nie. Dan sou ek nog so 
lank moes gelewe het!” antwoord sy dadelik. 
 

Horlosieband van menshare 
 

Sy haal ’n stokou erfstuk te voorskyn. Dis ’n horlosie-
band wat van menshare gevleg is. Die hare het behoort 
aan die vrou van tant Minnie se man Danie se oupa, 
Nicolaas Albertus Linde, die stamvader van die Frank-
fortse Lindes. Sy vrou was Magrietha Jacoba Janse van 
Rensburg. Die horlosieband is ’n pragtige kunswerk 
met hegstukke van egte silwer. 
  Dis moeilik om te bepaal hoe oud die horlosieband is. 
As Nicolaas dit self vir haar laat maak het, moes dit 
voor sy vroeë dood op 39 jaar in 1881 gewees het. Dit 
beteken dat die band minstens 123 jaar oud is! 
  Tant Minnie is ’n inspirasie vir almal met wie sy in 
aanraking kom. Sy is opgeruimd en helder en hups en 
geniet nog elke oomblik van haar lewe. 

Mens ry nie by Bela-Bela verby sonder om by tant 
Minnie Linde en by George uit te kom nie. En was 
dit nou interessant om te sien waar hulle lewe! 

Foto’s van bo na onder: 
1. George Linde van Bela-Bela wys met groot trots sy 

Poolse kapokkies wat soos kinders in sy huis is. 
2. George en Gordon in hulle pragtige tuin met ekso-

tiese bome en plante en baie impala-lelies. 
3. Tant Minnie Linde saam met my vrou Susan in haar 

kamer in die tehuis vir bejaardes in Bela-Bela. 
4. Tant Minnie wys die horlosieband van menshare 

wat aan haar man se ouma behoort het. Let op die 
fyn vlegwerk en die hartjievormige slot en ander 
afwerking van egte silwer. Kosbare erfstuk! 



4 

  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. 

Nuusflitse 
 

KERKKAMPE EN MOTORFIETSRYERS 
 

Jaco en Deirdré Linde van Rustenburg laat weet dat hulle 
die plaas Zephanjeskraal buite Rustenburg gekoop het. 
Hulle het dit onder andere ontwikkel as ’n terrein vir kerk-
like kampe. Jaco behoort ook aan ’n Christen-motorfiets-
groep. Hulle wil bewys dat Christenskap ’n avontuur kan 
wees. Jaco is ’n Kareeklower, die oudste seun van Stienie 
Linde en ouer broer van Nico Linde, bekende helikopter-
vlugingenieur wat tans in Auckland, Nieu-Seeland woon. 
Jaco en Deirdré het twee kinders, Michelle en Jaco. 
 
PIET DU PREEZ ONLANGS OORLEDE 
 

Jason du Preez het laat weet dat sy oupa, Piet du Preez, 
onlangs oorlede is. Ons wil die hele familie van ons meege-
voel verseker. Ons sal Piet altyd onthou vir sy vriendelike 
en aangename geaardheid en sy kosbare bydrae by die 
Linde-feeste wat hy gereeld bygewoon het. 
  Piet het altyd gespot dat sy “nooiensvan” Linde is. Hy is 
naamlik by twee geleenthede met ’n nooi Linde getroud. 
Die eerste was Bramie Linde, ’n Pietersdaler en die ma van 
hulle vier dogters en een seun (Piet du Preez, Jason se pa). 
  In 1990 is Piet senior met Dot (Linde) getroud - ook ’n 
Pietersdaler. Hulle het baie gelukkige jare saam gehad 
totdat sy hom in September 2010 ontval het. 

Wilhelm Linde, ’n Bruintjiesrivierer van die 
Swellendamse Lindes, was die bobaas-wynmaker 
van Nuy-kelder. Ons het dikwels berig van al die 
pryse wat sy wyn gewen het. Na sy aftrede het hy en 
Susie op Langebaan gaan woon. Hulle het ’n ruim 
huis met ’n pragtige uitsig op die strandmeer. 
  Hulle het intussen hulle gegewens vir die Linde-
register op datum gebring. Hulle seun Johan is 
naamlik in 2000 met Martie (van Zyl) getroud en 
hulle is geseën met twee seuns, Wihan en Handré. 
Johan volg in sy pa se voetspore en werk tans ook as 
wynmaker by ’n kelder naby Worcester. 

Wilhelm en Susie Linde 

Willie en Lisa Linde getroud 
 
Willie en Lisa Linde is in Oktober verlede jaar getroud. Hy is die seun van 
Boetie en Riana Linde, Leeuwrivierers van Swellendam. Baie geluk, julle 
twee! Mag julle in die jare wat kom, baie vreugde en voorspoed belewe. 
  Op die foto verskyn Boetie se hele gesin: Julius en Corné du Preez, Boetie 
en Riana Linde, die bruidspaar Willie en Lisa Linde en Lizl en Gerhard 
Oosthuizen. Voor staan René du Preez, Marlé Oosthuizen en Jakobus Oost-
huizen. Corné en Lizl is Willie se twee ouer susters. Mooi gesin bymekaar! 

Nuwe lewenslede 
 

In die afgelope tyd het twee nuwe 
lewenslede bygekom. Welkom! 
 

1. Willie Linde van Bloemfontein. 
Willie en Doris is Kareeklowers wie 
se hele storie in Linde-Nuus 52 van 
September 2011 vertel is.  
 

2. Fanus Linde van Douglas. 
Fanus laat weet vir my dat hy SJL 
Linde die tweede is. Sy pa Louw is 
ook SJL Linde en is ook ’n lewenslid. 
Hulle is almal Dealesvillers. 
  Baie dankie vir die ondersteuning. 
Ons het nou 44 lewenslede. En daar 
is plek vir nog baie! Wie is volgende? 
 

’n Neseier vir die familiesake 
 

Daar is heelwat onkoste verbonde aan 
die instandhouding van die Linde-
bond se sake. Iewers vandaan moet 
daar inkomste kom.  
  Die gewone ledegeld lewer ’n bel-
angrike bydrae. Die bedrag wat die 
lewenslede stort, help ons egter om ’n 
neseier op te bou wat algaande ook ’n 
bruikbare rente-inkomste oplewer. En 
dit is onontbeerlik! 
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