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10 onderskeidings in Matriek! 

Linde-nuus 
In November verlede jaar het Dirk 

Linde van Hertzogville al vir my laat 

weet dat sy broer Tinus en Renita se 

seun Jan de Wet Linde die beste punte 

vir Wiskunde in die Vrystaat behaal 

het. Toe weet hulle: hier kom ’n ding! 

  En dit was ook so. Toe die Matriek-

uitslae kom, het Jan de Wet tien A’s 

gehad: Afrikaans, Engels, Wiskunde, 

Lewensoriëntering, Rekeningkunde, 

Inligtingstegnologie, Lewensweten-

skap, Fisiese wetenskap en Wiskunde 

(derde vraestel). Hy het ook reeds ’n 

onderskeidng in Gevorderde program-

wiskunde behaal. 
 

Balans belangrik vir sukses 
 

Jan de Wet sê ’n mens moet gebalan-

seerd lewe. Daarom het hy op skool 

aan rugby, pluimbal, atletiek en debat 

deelgeneem.  

  Jan de Wet sê hy wou van die begin 

af tien A’s behaal, maar hy het getwy-

fel oor die tale. Wiskunde en Fisiese 

wetenskap was sy gunstelingvakke. 

  Hy het intussen ’n Matie geword en 

studeer in die Aktuariële wetenskap. 

Hy sê US het ’n gevestigde fakulteit 

vir sy veld en hy hou van die Kaap. 

  Jan de Wet se jonger broer Juan is 

vanjaar in graad 11, ook aan die Hoër-

skool Jim Fouché. Tinus en sy gesin is 

Leeurivierers uit die Swellendamse 

Lindes. Jan de Wet Linde dra sy oupa 

se naam en sy oupagrootjie Dirkie 

Linde het hom jare gelede in Hertzog-

ville in die Vrystaat kom vestig. 

  Ander Matriek-Lindes van 2013 

het ook groot prestasies behaal. Baie 

geluk aan julle almal. Die een wat ek 

in die Wes-Kaapse koerant raakge-

lees het, is Surita Linde. Sy het met 

vlieënde vaandels geslaag en vier 

onderskeidings behaal. Sy is die 

dogter van Dirk en Karen Linde van 

Stellenbosch. Haar oupa Emel 

Linde en ouma Ingrid is net so trots 

op haar. Hulle is Bruintjiesrivierers 

uit die Swellendamse Lindes. 

Jan de Wet Linde by sy trotse ma Renita. Kyk net al die balkies, medaljes 

en wapens vir erekleure en ander prestasies. Baie geluk, Jan de Wet! 

Kom ons help almal met die Linde-register! 
 

Dit is baie belangrik dat ’n familie se register so na as moontlik op datum gehou word. Dit gaan ook na die 

SA Genealogiese Instituut waar dit vir die nageslag bewaar en vir navorsing beskikbaar gestel word. 

  Ek maak kontak met Lindes en vra dat julle my help om inligting in die register in te voer. Reaksies wissel. 

Party antwoord nooit. Ander maak beloftes maar stuur niks aan nie. Hier en daar is iemand wat saamwerk. 

  Ja, ek weet dit vra moeite en werk wat gedoen moet word. Maar as almal saamwerk, sal ons as Lindes baie 

trots kan wees op ’n volledige register wat vir die nageslag groot waarde gaan hê. HELP MY, ASSEBLIEF! 
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Kry nou jou nuwe 
Linde-register! 
Die Linde-register bevat tans 

besonderhede 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. 

Hierdie bedrag dek net die 

werklike drukkoste en 

posgeld.Gebruik sommer die 

ingeslote koevert om jou 

bestelling te pos. 
 

Onthou asseblief 
die ledegeld! 
Ledegeld is nodig om die nuusbrief 

en ander sake van die Lindebond 

aan die gang te hou.  

 Dit beloop R100.00 per jaar. 

 R180.00 werk vir twee jaar. 

 R300.00 maak vier jaar vol. 

 R1,000.00 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 632 005), 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 asseblief 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.  

  As daar ’n huwelik of ’n geboorte 

of ’n sterfgeval in julle deel van die 

familie was: ons wil almal daarvan 

weet. Of as jy of jou egmaat of 

ouers of kinders mooi presteer het: 

Skryf of bel of faks of e-pos of 

SMS of wat ook al. En stuur ook ’n 

mooi foto saam, asseblief! 

Luzanne Linde sterf tragies in ongeluk 
In Linde-Nuus 56 van Mei 2013 het ons 

kennis gemaak met Luzanne Linde van 

Stellenbosch, die oudste dogter van Adri 

en wyle Theunis Linde van 

Durbanville.Sy het op 14 Februarie 2014 

in ’n tragiese motorongeluk in 

Stellenbosch gesterf. Sy was alleen in 

die motor, het beheer daaroor verloor en 

teen ’n boom gebots (foto onder: Die 

Burger). 

  Ons innige meegevoel met haar ma en 

haar sus Melani en broer Jürgen Kapp en 

al die ander familie en vriende. 

  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 was ten 

tye van haar dood produksiebestuurder 

by Jincom in Stellenbosch. In haar vrye-

tyd het sy grafiese ontwerp gedoen en 

die sosiale media bemark. Sy het ook in 

die omgewing en gesondheid belang 

Familie op onverwagte plekke 

Groot nuus kom van Piet en Tanya Linde van Johannesburg. Hulle seun Ger-

hard het vir binnemuurse krieket verlede jaar al Springbok geword. Baie 

geluk, Gerhard! Ons is trots op jou. (As mens binnemuurs krieket speel, is jy 

blykbaar nie ’n Protea nie, maar ’n regte egte Springbok!) 

  Piet verduidelik: Daar is twee binnemuurse krieketfederasies in SA, Action 

Cricket en Indoor Cricket. Albei kies Springbokspanne vir hulle binnelandse 

toere. Dit is waarvoor Gerhard verlede jaar al Springbok was. Dan word al-

bei spanne na wêreldbekerproewe genooi om ’n span van 16 te kies wat SA 

by daardie tweejaarlikse toernooi sal verteenwoordig waaraan amper al die 

krieketspelende lande deelneem. Toe word Gerhard daarvoor ook gekies! 

  Hierdie toernooi vind in Oktober vanjaar plaas. Ons sal dit met belang-

stelling volg en oor Gerhard se span se vordering rapporteer. Sterkte! 

  Piet vertel ook dat Gerhard se jonger broer Martin se belangstelling eerder 

by rugby lê. Hy speel vanjaar vir Potchefstroom Gimnasium se O/16-span en 

Potchefstroom se rugby-instituut het reeds laat blyk dat hulle hom dophou. 

  Piet en sy gesin kom uit die Pietersdalers van die Vrystaatse Lindes. Dink 

net hoe trots oupa Hannes Linde op sy kleinseuns sou gewees het! 

gestel. In 2006 was sy in die top 

20 in die SABS se “Young 

Design Achievers Awards” met ’n 

toestel wat met tydbesteding help. 

Groen en goud vir Gerhard Linde 
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  Skakel in by ons Facebook-blad “Lindebond Suid-Afrika” en deel in die pret! 

Roebie Linde van Richardsbaai en sy seuns 
Darem wonderlik hoe Facebook mense bymekaar 

kan bring. ’n Tyd gelede kry ek ’n boodskap van 

ene Andries Linde dat hy graag by die FB-blad 

van die Lindebond wil aansluit. Ek gaan kyk gou 

in die Linde-register. Wie is hierdie Andries? Ek 

kry inligting wat Roebie Linde van Richardsbaai 

’n paar jaar gelede deurgestuur het. Daaruit volg 

dat Andries die seun van Roebie Linde kan wees. 

Ja, laat weet Andries, dis net so! En toe kan ’n 

hele handvol familie bymekaar gebring word. 
 

Dis Warmfielers hierdie! 
 

As mens die naam Roelof, Roelf of Roebie by die 

Lindes kry, is die kanse baie goed dat jy met die 

Warmfielers te doen het. Hulle “stamvader” was 

naamlik Roelof Jacobus, die enigste seun uit 

Georg Fredrik se tweede huwelik met Andriatha 

Pretorius, die dogter van Kmdt-Genl Andries 

Pretorius. Andriatha se ma Petronella de Lange 

het intussen Georg se derde vrou geword. Roelf 

is dus met sy stiefsuster getroud en sy skoonma 

was ook sy stiefma. Ingewikkeld, né! 
 

Agterkleinseun van Andries Witskoen 
 

Roebie, Andries en Nikki se pa, dra dus nog die 

naam van Roelof Jacobus, die stamvader van die 

Warmfielers. Hy is die agterkleinseun van An-

dries Witskoen, wat dieselfde naam Andries dra 

wat uit Kmdt-Genl Pretorius se familie kom. 

Name is vir hierdie Lindes belangrik. Daarom het 

Roebie sy oudste seun Andries na sy eie pa en sy 

oupagrootjie vernoem en sy jongste seun Roelf 

na homself en sy oupa en sy grootoupagrootjie! 
 

Die foto’s vertel die verhaal 
 

Op die boonste foto sit Roebie se ma Alet, dan 

Roebie en sy susters Nelia en Isabel (voor). Alet 

woon op ’n kleinhoewe naby Bloemfontein en op 

84 gaan dit nog baie goed met haar. 

  Op die tweede foto is Roebie en sy tweede vrou 

Fiona (Strydom). Roebie het baie jare by Telkom 

gewerk. Na sy bedanking het hy verskeie kroeë 

en restaurante bedryf en het nou sy eie konstruk-

siebesigheid. 

  Dan maak ons kennis met Andries en Nikki. 

Andries werk ook al 18 jaar by Telkom en Nikki 

is finansiële administrateur by Pro-Radio & Ma-

rine in Richardsbaai. Hulle het ’n seun Roels 

(wat natuurlik na sy oupa Roelof Jacobus heet). 

  Op die onderste foto verskyn Roebie se jongste 

seun Roelof by Roels en Andries. Roelof het ook 

in sy pa se spore gevolg. Roebie was naamlik ’n 

renjaer van formaat wat talle trofees gewen het. 

Roelof jaag reisies met go-carts en het daarmee 

so ver gevorder dat hy tot op nasionale vlak mee-

geding en goed gevaar het. 

  Nou moet ons nog vir Nelia en Isabel leer ken! 
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Leer ken Louise Wentzel en gesin 

’n Digter in ons midde! 
 

Elize Linde, Basie Linde van Brand-

fort se vrou (wat albei ’n reuse aandeel 

gehad het aan die reëlings vir die jong-

ste Lindefees) stuur die volgende 

gedig wat sy oor die fees geskryf het. 

Baie dankie, Elize! 
 

LINDEFEES 

In die hartjie van die Vrystaat 

het die Lindes feesgevier. 

Van die noorde tot die suide 

van die ooste tot die weste 

het die Lindes in hul beste  

in die feestyd opgedaag! 
 

Van oud tot jonk tot klein 

het ons saamgetrek soos een. As  

nakomelinge van Hans Jurgen Linde 

In die vorige nuusbrief het ons gehoor 

van Piet Prokureur uit die Bruintjiesri-

vierers van die Swellendamse Lindes. 

Hy het ’n neef gehad wat ook Piet was 

en as wynmaker was sy bynaam heel 

voorspelbaar Piet Kelder. 
 

Drie dogters en ’n seun 
 

Piet Kelder was getroud met Petra de 

Kock van Malmesbury. In hulle gesin 

is drie dogters en ’n seun wat vandag 

wyd verspreid woon en elkeen ’n 

gesin van hulle eie het. Piet Kelder en 

sy vrou Petra is albei in 2000 oorlede. 

  Die oudste dogter Johanna is getroud 

met Jacques Kriel en hulle boer by 

Robertson. Al drie hulle kinders Pie-

ter, Emile en Jacques is getroud. 

  Dan volg Agnes wat met Jannie Es-

terhuyse getroud is. Hulle woon op 

Riviersonderend waar Jannie skool-

hoof is. Van hulle drie kinders Cobus, 

Petra en Pieter is die oudste twee 

getroud. 

  Die jongste is ’n broer Abraham wat 

met Juanita getroud is. Hulle het ook 

drie kinders Jeanette, Petra en Anja. 

Hulle woon in die Strand, maar Abra-

ham werk by Distell op Stellenbosch. 
 

Louise en haar gesin in PE 
 

Vandag maak ons nader kennis met 

die derde oudste suster Louise. Sy is 

getroud met Chris Wentzel, ook ’n 

Linde-nuus van hier, daar en oral 
het ons soos een saamgesnoer 

om nuwe familiebande te smee. 
 

Nuwe Lindes het opgedaag 

en nuwe vriende is gemaak. 

Baie van ons, so glo ek, 

het stil tevrede huiswaarts gekeer 

met die diepste wete: 

ons hoort by mekaar! 
 

Lindefees in Windhoek? 
 

Lalla Thirion (’n nooi Linde) van 

Namibië skryf ’n lekker geselsbriefie 

en wonder of hulle nie ’n Lindefees 

in Windhoek moet reël nie. Dis 

moontlik, Lalla, maar soos jy sê is 

die Lindes daar maar skaars en die 

afstande groot. Dit kan tog werk! 

  Sy vertel dat haar man Sarel ook 

nou begeesterd geraak het met sy 

familie se geskiedenis. Sarel-hulle 

was 11 kinders waarvan net 4 nog 

lewe. Sterkte, Sarel, met die navor-

sing. Dis ’n groot taak! 
 

Seun vir Stefan en Karlien 
 

Van Basie en Elize Linde gepraat: 

Hulle seun Stefan en sy vrou Karlien 

het ’n babaseuntjie ryker geword. 

Baie geluk aan almal van julle. Stuur 

meer besonderhede en ’n foto van 

die gesin, asseblief! 
 

Epos-adresse wat verander 
 

Onthou asseblief om my te laat weet 

as jou epos-adres verander. Ons ver-

loor kontak met te veel Lindes! 

boorling van die Robertson-vallei.  

  Hulle het ook (soos haar twee sus-

ters en broer) drie kinders! Louise 

en Chris woon in Port Elizabeth 

waar Chris saam met sy swaer ’n 

bande-onderneming het met die 

naam Oliver Treads. 

  Hulle oudste is Jandré. Hy woon 

ook in Port Elizabeth en het verlede 

jaar by sy pa se plek begin werk. 

  Dan volg Lindé. Sy werk in Jo-

hannesburg. En die jongste is 

Almia, wat in Potchefstroom werk. 

  Kyk net na die foto. Kan jy ’n 

gesin kry wat vriendeliker en ge-

lukkiger lyk as hierdie span mooi 

mense? Nie sommer nie! Mag dit 

met julle almal goed gaan vorentoe! 

Op die foto verskyn Louise en Chris Wentzel van Port Elizabeth met hulle 

kinders Lindé, Almia en Jandré in die voorste ry. Louise is die derde dog-

ter van Piet (Kelder) Linde uit die Bruintjiesrivierers van Swellendam. 


