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’n Argief vir die Lindebond? 

Linde-nuus 
Een van die doelstellings van die be-
stuur van die Lindebond is om kos-
baarhede van die familie te bewaar 
en om dit vir belangstellendes toe-
ganklik te maak. Hierdie saak het die 
afgelope tyd ’n stoot vorentoe gekry. 
 

Hannes Linde se dokumente 
 

Die grootste skat van kosbare artikels 
wat bewaar moet word, was in besit 
van Hannes Linde van Randburg wat 
die aanvanklike navorsing oor die 
familie gedoen het. Hy was van 1979 
tot 1999 voorsitter van die Lindebond 
en daarna erepresident. Hy was ook 
die redakteur van die eerste 25 nuus-
briewe wat tot 1999 verskyn het. 
  Hannes was ’n baie presiese mens 
wat alle kosbaarhede van die Lindes 
met groot sorg bewaar en georden 
het. Daar is korrespondensie, foto’s, 
kleurskyfies, geraamde oorkondes, 
boeke, bywoningsregisters van die 
verskillende feeste en wat nog meer. 
 

’n Nuwe tuiste 
 

Hannes is in Januarie 2011 oorlede. 
Dit was duidelik dat die argiefstukke 
van die familie ’n nuwe tuiste sou 
moes vind. Ons kan nie genoeg dank-
baar wees vir die baie groot werk wat 
Hannes se kinders gedoen het om dit 
alles deur te gaan en uit te sorteer nie. 
Dit was veral Billy en Sunette Botha 
wat baie ure hieraan bestee het. 
  Toe Susan en ek ’n paar maande 
gelede Gauteng toe moes gaan, het 
ons by die Bothas gaan kuier en al 
die waardevolle artikels opgelaai. 
Nou is dit in die Boland in groot 
kartondose veilig weggepak. 

Die pad vorentoe 
 

Die ideaal is om die belangrikste 
materiaal veilig te bewaar en vir 
almal toeganklik te maak. ’n Goeie 
moontlike en sinvolle manier om dit 
te vermag, is om dit te digitaliseer. 
Dan kan dit soos nodig gedupliseer 
en op verskillende plekke geberg 
word. En dit kan op versoek elek-
tronies aan enigiemand gestuur 
word wat daarin insae wil hê. 
  Enigeen wat al foto’s, skyfies en 
dokumente gedigitaliseer het, sal 
weet dat dit baie tyd in beslag neem. 
Daar wag dus ure en weke en maan-
de se werk om al hierdie kosbare 
materiaal vir die nageslag te bewaar. 

  Gelukkig het ek jare gelede met my 
videokamera by Hannes gaan sit toe 
hy vir my al sy Linde-skyfies gewys 
het en op alles breedvoerig kom-
mentaar gelewer het. Nou weet ons 
presies wat op al die foto’s aangaan. 
   
’n Elektroniese argief? 
 

Die gedagte aan ’n elektroniese 
argief op die internet spook by my. 
Dan kan dese en gene die argief-
materiaal enige tyd naslaan en 
geniet. Daar sal nog baie navorsing 
in hierdie verband gedoen moet 
word. ’n Mens wil die ding graag op 
die regte manier aanpak. 
  Wenke van kenners is welkom!  

Billy en Sunette Botha by die oorhandiging van die afgiefmateriaal. Heel 
gepas pryk die foto van Hannes Linde as jongeling in die middel agter.  

Geseënde Kersfees! 
Baie seën en voorspoed word die lesers van Linde-Nuus toegebid wanneer almal van ons  

bietjie gaan uitspan. Mag Kersfees waarlik vir ons ’n Christus-fees wees. En mag die vrede  
en blydskap wat ons Verlosser vir ons bring, dwarsdeur die nuwe jaar ons lewe versier!  
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Vra nou jou nuwe 
Linde-register! 
Die Linde-register bevat tans beson-
derhede oor meer as 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 op 
datum, asseblief! 

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! 

Beesboer van die jaar 
Elke jaar word in landboukringe ’n 
beesboer van die jaar aangewys. 
Vir 2012 is dit Linde du Plessis van 
die plaas Bloemhoek in Fouries-
burg se distrik. Linde stam uit die 
Leeuwrivierse Lindes. Baie geluk, 
Linde! Ons is trots op jou. 
  Die kompetisie word  deur Voer-
mol geborg. Inskrywings word uit 
die hele land ontvang. ’n Paneel 
van professore van UOVS en uit-
voerende amptenare van die borg 
kom inspekteer dan die boere se 
kommersiële beesboerdery. Elke 
faset daarvan word ondersoek en 
drie finaliste word aangewys. 
  By ’n onlangse spoggeleentheid in 
Bloemfontein is Linde as die alge-
hele wenner aangekondig. Dié titel 
bring ’n goeie kontantprys mee, 
maar die grootste voordeel is die 
reklamewaarde daarvan. Linde is ’n 
beesboer by uitnemendheid. Hy het 
ook ’n Brahman-stoetery en ’n 
beesplaas in Botswana. 
  Op die foto links kan van sy kom-
mersiële beeste gesien word met 
die pragtige natuur van die Oos-
Vrystaat op die agtergrond. 

Beste koeksisters in die land 
“Dis Herman Lensink hier, Sarie se 
kosredakteur. Daardie resep vir 
koeksisters wat jy vir ons landwye 
kompetisie ingeskryf het, het ge-
wen. Jou koeksisters is dus nou die 
beste in die land! Jou prys is op 
pad. Baie geluk daarmee.” 
  So het Susan Linde van Welling-
ton die boodskap gekry. Sy het vir 
langer as twintig jaar koeksisters 
gebak vir ’n tuisnywerheid in die 
Paarl, tot soveel as ’n honderd dos-
yn op ’n aand. In twintig jaar meer 
as twee miljoen koeksisters.Haar 
resep is dus deeglik getoets. 
  Die wenresep verskyn in Sarie 
Kos van Desember/Januarie. Kyk 
gerus daarna en probeer self hierdie 
wenkoeksisters bak! 
  Susan se prys is ’n moderne in-
duksie-koker, die Snappy Chef. 
Heeltemal die moeite werd! 
  Susan hoort by die Leeuwrivierse 
Lindes. ’n Mens moet darem so nou 
en dan met jou eie vrou se dinge 
spog. Ek het haar nie verniet al die 
jare met die koeksisters gehelp nie! 
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  Skakel in by ons Facebook-blad “Lindebond Suid-Afrika” en deel in die pret! 

Kuier by die Fouries van Verkeerdevlei 
Elsie en Annatjie Fourie stam uit die Pietersdaler-Lindes 
en is met twee broers, Ben en Petrus Fourie getroud.  
Annatjie is ondervoorsitter van die Lindebond en hulle 
twee speel ’n groot rol in die Vrystaatse Lindefeeste. 
  Hulle het al dikwels genooi dat ons by hulle moet kom 
kuier. Vroeër vanjaar het ons toe so gemaak. 
 

Kortvlei en Steynspruit 
Petrus en Annatjie woon op Kortvlei waar hulle hoof-
saaklik met skape boer. Op die buurplaas Steynspruit het 
hulle seun Tewie die pragtige opstal, wat meer as ’n hon-
derd jaar oud is, onlangs gerestoureer en hy woon daar 
met sy gesin en bedryf ’n suksesvolle boerdery. 
  Ek vra vir Petrus waar die naam “Verkeerdevlei” van-
daan kom. Hy sê al die spruite in daardie omgewing 
vloei wes. Die een by die dorp vloei eers “verkeerd” oos 
voordat dit ook wes draai. 
  Daardie deel van die Vrystaat is baie afhanklik van reën 
en vanjaar was die reën nie baie nie. Maar, sê Petrus, jy 
leer om by die omstandighede aan te pas en binne jou 
perke te boer. Aan een ding is daar geen gebrek nie: gas-
vryheid. Mens kuier so lekker jy wil nie weer weg nie. 
  Een middag het Basie Linde, wat nie ver daarvandaan 
boer nie, kom koffie drink. Toe was ons drie van die vier 
bestuurslede van die Lindebond bymekaar. Dit wil vir 
my klink asof die Vrystaatse Lindes dink die volgende 
Lindefees kan nie meer te ver in die toekoms wees nie. 
  Die tweede aand het hulle dogter Dirnel met haar twee 
dogtertjies van Bloemfontein af kom kuier. En mens kan 
sien oupa en ouma blom as die kleinkinders daar is. 
Hulle seun Linde Fourie kon nie daar wees nie, maar hy 
het foto’s aangestuur. Volgende keer kyk ons daarna. 
 

Kirkentilloch en Mystery 
Ons het ook ’n dag by Ben en Elsie deurgebring. Hulle 
het toe nog op Mystery by hulle seun Albertus gebly, 
maar intussen sou hulle Bloemfontein toe trek. Ons kuier 
op hulle seun Petrus se plaas Kirkentilloch. Hy het daar 
’n gemengde boerdery, maar onder andere 40,000 henne 
in sy eierboerdery. Ek sê toe vir hom: “Jy boer groot met 
eiers!” Maar hy bly nederig en antwoord dat mens eers 
kan sê jy boer groot as jy meer as 100,000 henne het. 
  Petrus is besig om die buurplaas Malika as ’n wil-
dreservaat te ontwikkel. Daar is reeds heelwat wild en ’n 
pragtige oorblyplek waar ons die dag ’n heerlike ontbyt 
saam geniet het. Die plan is om oorsese jagters daar te 
ontvang wat  wil kom wild skiet. 
  Albertus en Petrus se broer Tewie boer op ’n buurplaas,  
maar hy was nie daardie dag in die omgewing nie. Dis 
Ben en Elsie se seuns wat sulke goeie ruiters is en ons 
land al meermale in Gymkhana verteenwoordig het. 
  Toe ons wegry, stem ek en Susan saam dat ons by die 
room van die land gekuier het. Soveel gasvryheid, 
vriendelikheid en opregtheid kry mens nie aldag nie. En 
soveel geloof en ’n vaste vertroue dat ’n mens se hele 
lewe in die Here se hande veilig is, is voorwaar vir almal 
’n inspirasie. Baie dankie vir ’n heerlike kuier!  

Op die foto’s van bo na onder: 1. Tewie, klein Petrus, 
oupa Petrus en ouma Annatjie Fourie op Kortvlei.  
2. Albertus, Heide, ouma Elsie en oupa Ben Fourie by 
Malika. 3. Reze-Marié en Petrus, seun van Elsie en 
Ben. 4. Dirnel, dogter van Petrus en Annatjie (in die 
middel) met haar dogtertjies Nerika en Annemé. 
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Berrie en Hermine besoek Hagsfeld 
Hagsfeld is die dorp naby Karlsruhe in Duitsland waar ons almal se 
stamvader, Hans Jürgen Linde, grootgeword het voordat hy in 1753 Suid-
Afrika toe gekom het. Berrie en Hermine Linde van Sabie (Schanskraler van 
die Vrystaatse Lindes) het tydens ’n toer in Europa daar in Hagsfeld na die 
Lindes se wortels gaan soek. Hulle het die St Laurentius-kerk (foto regs) 
maklik gekry, en ’n vrou wat blomme op haar man se graf kom sit het, het 
hulle gehelp om met Gerhard Linder kontak te maak. 
  Gerhard en Anna Linder het Suid-Afrika in 1994 besoek en ’n Lindefees 
by Mazelspoort bygewoon. Hy onthou sy besoek aan Suid-Afrika nog goed, 
veral die wynproe by Wilhelm Linde op Nuy. Gerhard sukkel om Engels te 
praat. Daarom kon Berrie nie veel met hom oor die familie gesels nie. Berrie 
wil teruggaan soontoe om te probeer om met eie familie kontak te maak. 
  Berrie en Hermine en hulle jongste seun Cobus (ingenieurstudent by Tuk-
kies) het einde November by ons in Wellington kom kennis maak. Hulle 
woon in Sabie waar hy op twee plase met bloekoms boer. Hy sê hulle het 
vanjaar ’n moeilike seisoen gehad. Hulle moes meer as ’n honderd vure 
“jaag”. Gelukkig het hy op sy grond geen skade gehad nie. Hulle oudste 
seun Neil is onlangs met Liandri getroud en het pas sy klerkskap by Price 
Waterhouse in die Paarl voltooi. Dankie vir die kuier, Berrie en Hermine!  

Kortliks . . . 
 

Onthou om adresse te laat verander! 
Die Linde-Nuus word elke keer aan ongeveer 190 epos-
adresse en aan 150 slakpos-adresse gestuur. Dis baie jam-
mer dat daar elke keer ’n hele aantal van albei soorte 
onafgelewer terugkom. Ek het geen manier om te weet 
wat van die verlore mense geword het nie en dan gaan 
die kontakte verlore. Laat weet as jou adres verander!  
 

Nog ’n lewenslid uit Namibië 
Lewenslid nommer 47 kom ook uit Namibië. Dit is Lalla 
Thirion van Outjo. Baie dankie, Lalla, vir die bydrae. Dit 
help alles om die sake van die Lindebond aan die gang te 
hou. Ek sal plan moet maak om in Outjo te kom kuier! 

Engela Linde (Schanskraler van Nina-
park in Pretoria) skryf soos volg na 
aanleiding van die beriggie oor Linde-
tee in die vorige nuusbrief: 
  Ons seun Johan het uit Duitsland kom 
kuier en ’n pak Linde-koffie saamge-
bring. Belofte-ryk, maar die smaak het, 
soos julle tee, ook ietwat teleurgestel. 
Eerstens bevat dit sigorei, en dis te be-
twyfel of die Duitsers met hulle uitge-
lese koffiesmaak hulleself aan so ’n 
mengsel sal vergryp. 
  Tweedens is dit “Korn-kaffee”, dus 
gemaalde graan, wat darem altevol baie 
aan die Boere-armoede uit die “Ingelse 

oorlog” laat dink. Maar nou ja, met 
suiker en ryk melk voorberei, is dit 
’n smaak waarvan ons leer hou het 
voordat die pakkie leeg was. 
 

Als wat blink, is nie goud nie 
 

Die spreekwoord sê alles wat blink, 
is nie goud nie. Dus, liewe groot-
familie, wees gewaarsku alles wat 
“Linde” sê, smaak nie noodwendig 
uit die boonste rakke nie. Hou maar 
by die beproefde handelsmerke, 
verkieslik uit Afrika self. 
  Baie dankie vir hierdie bydrae, 
Engela. Jy mag darem maar skryf! 

Nou is daar Linde-koffie ook! 

Terugvoer oor die vorige nuusbrief 
 

Ek het in die vorige nuusbrief gevra dat julle, die lesers 
vir my moet laat weet wat julle van die brief dink. Baie 
dankie vir almal wat gereageer het. 
 Michelle Linde sê sy het nie eers geweet dat daar so 

baie Lindes is nie, en vra watter soort nuus sy moet 
aanstuur. Michelle, enige nuus! Vertel van jou bel-
angstellings en prestasies. En stuur ’n foto saam! 

 Gerrit en Jarica Linde vra ’n Linde-register aan en 
wil kyk of hulle gegewens korrek en op datum is. 

 Lional Linde vra die bankbesonderhede aan, wat hy 
wil ledegeld betaal. Dit verskyn altyd hier onder. 

 Lorinda Linde en Dirk Linde het moeite gedoen 
om epos-adresse op datum te bring. Baie dankie! 


