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Drie troues in een gesin! 

Linde-nuus 
Dirk Linde van Hertzogville het heelwat nuus oor hulle deel 

van die familie aangestuur. Dirk kom uit die Leeuwrivierers 

van die Swellendamse Lindes. In hulle gesin het daar binne ’n 

paar maande sommer drie troues plaasgevind. Soos Dirk dit 

stel: “Met sulke aantreklike skoonkinders gaan ons vir Ouma 

Bappie Linde van Leeuwrivier heeltemal in die skadu stel met 

die telery!” Ouma Bappie, Dirk en die meeste Leeuwrivierers 

se oumagrootjie, het van 1865-1885 ’n hele 14 kinders gehad! 
 

Déan en Zelna Linde van Hertzogville 
 

Dirk en Hannie se oudste seun Déan is met Zelna (Du Plessis 

van Bloemfontein) getroud (foto bo). Déan boer saam met sy pa 

op die familieplaas en Zelna is ’n skoonheidsdeskundige wat ’n 

deeltydse salon op die plaas bedryf. 
 

Rhyno en Michelle Linde van Durban 
 

Die tweede seun Rhyno is met Michelle (Winstanley van Dur-

ban) getroud (middelste foto). Rhyno is ’n rekenaarprogram-

meur met sy eie IT-maatskappy en Michelle doen bemarking 

van tyddeel-eenhede. Hulle woon in Durban. 
 

Liza en Damian Hislop van Johannesburg 
 

Dirk en Hannie se dogter Liza is met Damian Hislop getroud 

(foto onder) en hulle woon in Johannesburg. Liza is ’n 

onderwyseres by ’n privaatskool en Damian is ’n vennoot in ’n 

firma wat by die in- en uitvoer van graan betrokke is. 
 

Ouma Bessie word 90 en geniet goeie gesondheid 
 

Dirk vertel verder dat sy ma Bessie onlangs 90 geword het. 

Hulle het vir haar direk ná die derde troue in Bloemfontein ’n 

partytjie gehou terwyl al die familie bymekaar was. Haar seun 

Tinus se vrou Renita het ’n pragtige gedenkboek saamgestel 

waarin al die kinders en kleinkinders iets vir haar geskryf het. 

  Die Lindes wat die 12de Lindefees in September 2010 by 

Lindeshof bygewoon het, sal onthou dat Bessie ook daar was en 

almal met haar fiksheid op hoë ouderdom verras het.  

  Dirk vertel ook dat Bessie se aangetroude kleinseun, Phillip 

Jonker van Weltevrede, vir die familie daardie Sondagmôre ’n 

besondere boodskap gebring het. Daarna het hulle heerlik saam  

gekuier. Dirk sê “Bessie se aanwas” tel nou al 22 mense! 

  Baie geluk, julle Hertzogvillers, met al die groot gebeurtenisse 

in julle lewe. Baie seën toegebid! (Kyk ook na die foto op bl 2.) 

13de Linde-fees op 20-22 September 2013 by Florisbad! 
 

’n Linde-fees word beplan vir 20-22 September 2013 by Florisbad naby Bloemfontein. 

Hou dié datums oop. In die volgende nuusbrief sal ons volle besonderhede gee. 
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Kry 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 depo-

sitostrokie 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! 

Freda Linde gehuldig  ۩ 
Die bekende en gevierde skryfster Freda 

Linde is onlangs in die ouderdom van 97 

oorlede. Sy word allerweë as die doyen 

van kinder- en jeugboeke in Afrikaans 

beskou. ’n Huldigingsgeleentheid is in 

Kaapstad by die Hoërskool Jan van Rie-

beeck, haar alma mater, gehou. 

  By dié geleentheid is ’n kort rolprent 

oor haar lewe vertoon en ’n uitstalling 

van haar boeke, foto’s en persoonlike 

aandenkings gehou. Onder andere het 

Petra Müller, Amanda Botha, Danie Bo-

tha, Philip de Vos, Michelle Cooper en 

Rita Linde hulle herinnerings gedeel. 

  Ons dink met dankbaarheid aan die lewe 

van hierdie begaafde en bekroonde skryf-

ster wat ’n groot bydrae tot die Afrikaan-

se letterkunde gemaak het. Sy was ’n 

Swellendamse Linde uit die Bruintjiesriv-

ierse tak van die Linde-familie. 

Bessie Linde en Marianne Palmer 
Dié foto van Bessie Linde (regs) van 

Hertzogville saam met haar dogter 

Marianne Palmer is tydens die vie-

ring van Bessie se 90ste verjaarsdag 

geneem. Kyk hoe hups is Bessie nog! 

  Oor Marianne moet ek ’n ander 

storie vertel. Heel onverwags lê daar 

eendag ’n pragtige kookboek op ons 

koffietafel. Die titel lui “Marmelade 

en moerkoffie”. ’n Plakker op die 

buiteblad kondig aan dat dié boek 

deur die Gourmand World Cookbook 

Awards aangewys is as die wenner 

van die Beste plaaslike kookboek vir 

Suid-Afrika. Die boek handel oor 

“Plaaslike, organiese en seisoenskos 

uit die Kamdeboo-vlakte”. 

  Die skryfsters is Bernadette le Roux 

en Marianne Palmer. Skielik lui daar 

’n klokkie en ek gaan slaan na in die 

Linde-register. Ja! Dis einste Bessie 

van Hertzogville se dogter Marianne 

Freda Linde in haar jonger dae 

en kleindogter Bernadette. Die boek 

gaan oor die kos van die Kamdeboo-

vlakte in die Oos-Kaap. Dis hier 

waar Cranemere geleë is, die fami-

lieplaas in die Groot-Karoo waar 

Marianne en haar man Alex Palmer 

al amper 40 jaar woon. 

  Marianne is ’n selfgeleerde kok 

met ’n groot kosrepertoire. Sy het al 

kosklasse en slypskole aangebied. ’n 

Ete by Marianne beteken dat jy uit 

dáárdie wêreld eet: vars groente uit 

die tuin en vryloopvleis uit die veld. 

  Bernadette is ’n kosskrywer en 

stilis. Sy woon in Kaapstad en is die 

mede-eienaar van Café Roux in 

Noordhoek. Sy speel ook al langer 

as ’n dekade belangrike rolle in die 

koswêreld, en het al as kosredakteur 

van ’n tydskrif diens gedoen. 

  Nou kyk net hoe begaafd is die 

Lindes van die Oos-Kaap! 
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  Skakel in by ons Facebook-blad “Lindebond Suid-Afrika” en deel in die pret! 

’n Linde-pa en sy seuns by 

Luzanne Linde is ’n Voorrechtsvleier uit die Swellendamse 

Lindes. Sy is die oudste dogter van Theunis en Adri. Haar pa is 

in 2000 oorlede en haar ma is intussen met André de Villiers 

getroud. Luzanne het ’n suster Melanie en ’n broer Jürgen. 

  Luzanne het na skool in Florida VSA as kelner by ’n 

gholflandgoed gaan werk. Sy keer terug en behaal in 2006 haar 

graad in Grafiese Kuns. Sy is tans produksiebestuurder by 

Jincom in Stellenbosch. In haar vryetyd doen sy grafiese 

ontwerp en die bemarking van sosiale media en sy stel ook 

belang in die omgewing en gesondheid. In 2006 is sy in die top 

20 benoem in SABS se “Young Design Achievers’ Awards” 

met ’n toestel wat met tydbesteding help. 

  Melanie bestudeer Kommunikasiekunde deur Unisa terwyl sy 

voltyds werk as assitent-bestuurder by Tokara-Delicatessen op 

Stellenbosch. Sy het ’n mooi sangstem en was deel van die 

Hoërskool Stellenberg se beroemde meisieskoor. Hulle het in 

2002 na Europa getoer om deel te neem aan die Llangollen 

Eisteddfod en die “Choir of the World”-kompetisie. Hier het 

hulle onderskeidelik goue en silwermedaljes ontvang. 

  Jürgen is in Gr 9 by Durbanville-Hoërskool. Hy is betrokke 

by atletiek en hokkie en is ’n groot sokker-entoesias. 

  Luzanne vertel dat haar ma Adri hoof is van Pampoenkraal 

Pre-primêre skool in Durbanville. Sy en haar man André de 

Villiers toer gereeld na wildparke en soms oorsee. André 

bestuur juis ’n maatskappy wat toere reël. 

  Luzanne was baie verbaas toe ek vir haar vertel dat daar nog 

’n Luzanne Linde is en dat dié Luzanne se oupa en ouma ook 

in Stellenbosch woon. Hulle is Emel en Ingrid Linde van Die 

Boord. Hierdie Luzanne is 12 jaar oud en haar ouers is Melius 

en Zelna Linde. Die wêreld is darem maar klein, né! 

 

die Drakensberg-seunskoor 

 

Johan Linde is die jongste seun van Tienie en Ethel Linde, 

Schanskralers uit die Vrystaatse Lindes. Hy is tans 

direkteur van akademie by die Drakensberg-

seunskoorskool.  

  Johan se twee seuns, Jacques (14, foto links) en Ruan 

(13, foto regs, in die middel) is albei nou al vir drie jaar 

deel van die Drakensberg-seunskoor. Jacques is verkies as 

hoofseun van die koor en onderhoofseun van die skool vir 

2013. Ruan se passie is die dromme. Hy is die top drom-

student van die skool.  

  Die koor tree jaarliks regoor die land (en die wêreld) op 

en Jacques en Ruan sal graag nog Lindes wil ontmoet 

waar hulle ook al optree. Johan nooi die Lindes uit: Kom 

luister gerus na die koor en kom maak na die tyd kennis! 

  Ons as Lindes is trots daarop dat ons in hierdie wêreld-

beroemde koor verteenwoordig word. Doen so voort! 

Luzanne Linde en haar familie 

Boonste foto: Luzanne en Melanie. Middel: Adri de Villiers, 

Jürgen Linde en Marlene Beyers, Theunis se suster. Onder: 

André Linde (broer van Theunis) en sy vrou Yvonne en Evan. 
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Die Linde in nommer 13 
Jurie Linde, Rietfonteinse Linde uit die Swellendammers (lees van hom in 

Linde-Nuus 54 van September 2012), is vanjaar in Graad 12 in Affies in 

Pretoria. Hy dra die nommer 13-trui op die rugbyveld en is ’n gedugte bui-

tesenter. Mens sien hom dikwels op TV as skolerugby aan die beurt kom.  

  By die Wildeklawer-toernooi onlangs in Pietermaritzburg het Jurie geskit-

ter. In die wedstryd teen Paul Roos-Gimnasium het hy sy span gehelp om 

met 17-10 te seëvier nadat hulle rustyd met 0-10 agter was. Jurie het self ’n 

pragdrie gedruk en ’n groot rol in ’n tweede drie van ’n spanmaat gespeel. 

  Kort daarna het Affies teen die gedugte Grey-Kollege van Bloemfontein 

gespeel. Ook in hierdie wedstryd het Jurie ’n goeie vertoning gelewer en 

kort voor die einde ’n belangrike drie gedruk. Die kommentator het baie 

opgewonde geraak toe hy doellyn toe koersvat en net geskree: “Linde! 

Linde! Geen wonder hy speel in die SA-skolespan nie.” Affies het 37-31 

gewen. 

  Mooi, gedoen, Jurie! Ons is trots op jou. En ons wens vir jou ’n mooi 

toekoms op die rugbyveld toe. Ons volg jou vordering met belangstelling. 

Lalla se Sarel word 70 
 

Lalla Thirion van Windhoek (uit die 

Suidwesters van die Swellendamse 

Lindes) laat weet dat haar man Sarel 

onlangs 70 geword het. Die familie 

sou daarvoor bymekaar gekom het 

en sy het belowe om ’n foto te stuur. 

Baie geluk, Sarel! Mooi volgende 

dekade vir jou toegebid. 

  Lalla laat ook weet dat Sarel toe 

eindelik besluit het om in die tou te 

gaan staan vir ’n paspoort. Dan sal 

hulle kan kom kuier. Welkom! 
 

JC los die vlieëry 
 

Johan (JC) Linde, oudste seun van 

Hannes Linde wat die Lindes se fam-

ilie nagevors het, skryf uit die Mid-

-Ooste dat hy na 32 jaar die vlieëry 

gelos het. Hy het ’n duidelike roep-

stem van die Here gehad en is nou 

voltydse evangelis in daardie deel 

van die wêreld. Baie sterkte, JC, ons 

bid vir groot vrug op die werk! 
 

Lional Linde skryf 
 

Lional Linde (uit die Kluitjieskralers 

van Swellendam - lees sy storie in 

Linde-Nuus 52 van September 2011) 

het van hom laat hoor: “Ek sal liewer 

maar Engels skryf, want ek is maar 

’n Linde-rooinek. I was born in Wel-

kom and my dad was Louis Jonas 

Gawie terug Zambië toe 
 

Gawie Linde (uit die Frankforters 

van die Vrystaat) het laat weet dat 

hy Zambië toe terug is (hy is daar 

gebore). Hy bestuur ’n Lodge en 

nooi al die Lindes uit om teen 

afslag daar te kom tuisgaan. Gawie, 

jy sal meer besonderhede moet 

aanstuur sodat die Lindes kan weet 

waar om jou te kry! Sterkte! 

Nuus uit verskillende oorde 
Linde and my mom Marjorie Web-

ster. I am 55 years old and I have 

been married to Charlene (ook ’n 

rooinek) for 20 years. We have no 

kids, but I have her boy and girl to 

spoil. We live just outside Durban-

ville on a smallholding and I have a 

machine building business.  

I am hoping to make contact with 

more Lindes in due course. Be 

blessed and go well! Cheers.” 

 
Sybil Galbraith se navorsing 
Sybil was ’n nooi Bekker van Stan-

derton se wêreld. Haar getroude 

van is Galbraith en sy woon tans in 

Glenfarg in Kinross, Skotland. 

  Haar oupagrootjie was Johannes 

Linde Beyers, ’n seun van Isabella 

Linde (dogter van kommandant Jan 

Linde wat met Jacob Hendrik Bey-

ers getroud is). Sy het ’n 

resepteboek van haar oumagrootjie 

Annie (Herold) uit 1884 geërf en 

stel daarom baie belang in die fam-

ilie. 

  Sy het Suid-Afrika besoek en 

twee bekwame gidse gehad om 

haar op die plaas Soetmelksvlei 

rond te wys: Jannie Beyers van 

Hermanus en Jan Linde du Toit. 

  Sy het twee versoeke: Is daar 

dalk Lindes wat vir haar stories 

kan aanstuur van die Lindes van 

Lindeshof en spesifiek van die 

plaas Soetmelksvlei? En: Weet 

iemand dalk waar sy ’n foto van 

Isabella (Nonnie) Linde kan kry?  

  Sy het foto’s van kommandant 

Jan Linde en sy vrou Catharina. En 

sy het ook dié foto van ons 

stamvader Hans se Bybel wat hy in 

1753 uit Duitsland gebring het. 
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