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Ontmoet die Loubsers van Stellenbosch 

Linde-nuus 
Henriëtte (Linde) Loubser is die oud-
ste dogter van Piet (Prokureur) Linde 
van Bonnievale. Hulle kom almal uit 
die Bruintjiesrivier-groep van die 
Swellendamse Lindes.  
  Henriëtte is getroud met Nick 
Loubser en hulle het drie kinders, 
Mavis, Magdel en Pieter. 
 

Bibliotekaris en skrywer 
Henriëtte is bibliotekaris by die Uni-
versiteit van Stellenbosch. Sy is ook ’n 
gepubliseerde skrywer van kortverha-
le, jeugverhale en tydskrifartikels. 
  Nick is ’n landmeter wat eers BSc 
Veekunde aan US geloop het en daar-
na BSc Surv by die Kaapse Universi-
teit. Hy bestuur die familiepraktyk wat 
sy oupa Bob Loubser (springbok-rug-
byspeler) gestig het en deur sy pa 
Coenie Loubser bedryf is. 
  Hulle oudste dogter Mavis is getroud 
met Pieter Jacobs. Mavis het aan die 
Stellenbosse Bestuurskool gestudeer 
en toe as projekbestuurder by Eskom 
in Koeberg gedien. Pieter is bestuurder 
van gesondheid en veiligheid by 
Safeco. Hulle is kranige sportmense. 
Mavis het Matie-netbal gespeel en 
Pieter krieket op provinsiale vlak. 
  Magdel is getroud met Dirko Smit. 
Sy het aan US gestudeer en hou skool 
op Citrusdal. Dirko is betrokke by 
Starco Fruit op Citrusdal. Hulle woon 
naby die dorp op ’n plaas. Ook hulle 
het in sport uitgeblink. Magdel het op 
skool vir die eerstespan netbal gespeel 
en Dirko het provinsiaal aan rugby 
deelgeneem. Hulle eersteling Daniel is 
in 2012 gebore. 
  Pieter is ook lief vir sport en het vir 
Paul Roos in die eerste rugbyspan 

gespeel. Daarna het hy siviele inge-
nieurswese aan CPUT gestudeer. 
 

Eerste kleinkind ’n seën 
 

Henriëtte vertel dat die koms van 
hulle eerste kleinkind, Daniel 
Jacobs, vir hulle gesin ’n ongeloof-
like seën was. In daardie stadium 
was hy vir hulle baie spesiaal en die 
middelpunt van hulle bestaan. Hy 

sou in 2015 die kalklig moes deel, 
want sy mamma, Mavis, en sy 
tannie Magdel het albei vroeg in die 
jaar babas verwag.  
  Henriëtte, ons glo dat albei nuwe-
linge veilig aangekom het en vir 
julle nog groter vreugde bring. Jy 
sal vir ons daarvan moet vertel en 
sommer nog foto’s moet stuur! 

Op die boonste foto links verskyn Henriëtte en Nick. Regs bo is dit Magdel, 
Henriëtte (met Daniel) en Mavis. Onder links is Pieter Jacobs, Mavis (met 
Daniel), Magdel en Dirko Smit. En onder regs is Henriëtte en haar seun 

Pieter Loubser. 

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. Dankie aan almal wat help! 
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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 die 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 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 632 
005), 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 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 en die Linde-register op datum 
bring. 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! 

Twee troues by die Schanskralers 
Riekies Linde van Bloemfontein laat weet dat daar in die afgelope maande 
twee troues onder die Schanskralers van die Vrystaatse Lindes was. Riekies 
se man is Louis Linde, seun van Manie Linde van Grootbrakrivier. 
  Dit was juis haar skoonpa Manie wat eerste afgehaak het. Hy is ses jaar na 
sy eerste vrou Cornel se dood getroud met Annetjie Janse van Rensburg (née 
Valentin). Baie geluk, Manie en Annetjie. Mag julle vele gelukkige jare  met 
mekaar en saam met julle families beleef! 
  Daarna was dit Louis en Riekies se dogter Jeanette se beurt. Sy is getroud 
met Malcolm Coetzee. Goeie wense ook aan julle! Albei die foto’s is op 
Jeanette se troue geneem. Dit was ’n spoggerige geleentheid. 

Van links is Annetjie Linde, Malcolm en Jeanette Coetzee en die trotse oupa 
Manie Linde 

Malcolm en Jeanette Coetzee (in die middel) by Jeanette se ouers, Louis en 
Riekies Linde (links) en Jeanette se ouboet, Manie Linde (regs). 

Die Voorrechtsvleiers hou ’n saamtrek! 
 

Die Voorrechtsvleiers is die derde talrykste groep van die Swellendamse 
Lindes naas die Leeurivierers en die Kluitjieskralers. Maar in die omgewing 
van Swellendam en die Overberg is hulle waarskynlik heel bo. 
  Die Voorrectsvleiers se “stamvader” is Gerhardus Johannes Hermanus 
(Gert) Linde, die agtste kind van Hans Jurie Linde, die agterkleinseun van 
die oorspronklike stamvader Hans Jürgen Linde. Gert is getroud met Su-
sanna Steyn van Swellendam. Hulle het in negentien jaar elf kinders gehad. 
  Die sewende kind was Theunis Lodewyk (met die pragtige bynaam Theuns 
Gouetand). Sy nageslag is die talrykste onder die Voorrechtsvleiers. Die 
gedagte het by sy kleindogter Elsophie Olivier ontstaan om daardie familie-
groep weer ’n keer in Swellendam bymekaar te bring. 
  Oor die naweek van 23 tot 25 Oktober reël hulle ’n saamtrek by die 
karavaanpark van Swellendam. Al die Gouetanders is welkom om te kom 
inskakel. Geniet die naweek saam! En stuur vir ons ’n berig en foto’s! 
 

Bespreek jou plek by die karavaanpark van Swellendam,  
Telefoonnommer 028 514 2694 
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  Skakel in by ons Facebook-blad “Lindebond Suid-Afrika” en deel in die pret! 

Kort brokkies nuus wat die Lindes raak

Linde-wiele 
 

Louis Linde van Jongensfontein (uit 
die Lewiesers van die Swellendamse 
Lindes) laat geen twyfel aan watter 
familie hy behoort nie. Hierdie Chev 
sien mens dikwels in Stilbaai rondry 
(veral by die gholfbaan!). 
  Nog interessanter is die naam van 
sy gholfkarretjie. Aan blink idees 
ontbreek dit hom nie! 

Kom, julle Lindes: as daar nog sulke 
interessante nommerplate en naam-
borde iewers te sien is, stuur foto’s 
dat ons dit almal kan geniet! 
 
Klipfort op Schanskraal 
 

Engela Linde stuur hierdie interes-
sante foto van ’n klipfort op die plaas 
Schanskraal (bakermat van die 
Vrystaatse Lindes) waar haar man 
Kobie en sy broer Pieter gebore is. 
  Engela vra of iemand weet of die 
fort deur die Engelse gebou is en of 
die plaas se naam daarvan kom. 

Hannes Linde in Londen 
 

Hannes is ’n Frankforter wat oorsee 
is nadat sy pa hulle plaas verkoop 
het. In 2000 gaan werk hy vir drie 
maande op ’n Britse aarbeiplaas 
(wat hy nie sal aanbeveel nie!) en 
trek toe Londen toe. Hy ontmoet ’n 
kelnerin, Daiva Isganaityte uit Li-
toue, en trou met haar. Hulle het ’n 
dogter Bianca en ’n seun Nathan. 
  Hannes het sy eie bou- en herstel-
onderneming. Dit gaan goed met sy 
werk. Daiva stel in die modewêreld 
belang, maar is tans voltyds ma.  
  Een oggend vra Bianca vir haar 
pa: “Dad, why do we need money?” 
Hy skryf toe ’n klein kinderstorie 
om haar vraag te beantwoord. ’n 
Vriend moedig hom toe aan om dit 
as ’n boek deur Amazon uit te gee. 
Hy doen dit toe met die vraag hier 
bo as titel. As daar meer as tien 
boeke verkoop, sal hy ’n reeks daar-
van maak, sê Hannes. 
  Hannes sê hy beplan nie te ver 
vooruit nie. Dalk gaan hulle later 
elders bly. Sterkte, Hannes, en ek 
wag nog vir die foto’s wat jy be-
lowe het. 
  

Willie Linde, voëlkyker 
 

Onlangs het ’n skaars witaasvoël in 
Swellendam kom kuier. Dié prag-
tige voël kom eintlik net in Natal en 
verder noord voor, maar maak soms 
elders ’n draai.  
  Willie Linde, dokter op die dorp 
en seun van Boetie en Riana Linde 
(Leeurivierers) was vining by met 
sy kamera en het die res van die 
land se voëlkykers van sy vonds in 
kennis gestel. 
  Goed gedoen, Willie! Ek is bly om 
te hoor dat daar nog Lindes is wat 
graag voëls kyk. Ons moet ’n keer 
saam die ding doen! 
 

Op soek na Jan Linde 
 

Helena (Linde) Smit, Kareeklower 
van Bloemfontein, werk in die kerk-
argief en het al baie gehelp om die 
Linde-register by te werk. Sy het 
belowe dat daar nou weer meer tyd 
gaan wees om daaraan aandag te 
gee. Baie dankie! Dis goud werd. 
  Helena sê sy is op soek na ’n Jan 
Linde wat nou in sy sewentigs moet 
wees en wat in die jare tagtig in 
Pretoria of omgewing prokureur 
was. Kan iemand haar help? 

Linde op die krieketveld 
 

Gedurende die afgelope krieketsei-
soen het ons gereeld ’n Linde op TV 
gesien. Dit was GF (of George) 
Linde wat as draaibouler vir die 
Cape Cobras se T20-span gespeel 
het. Hulle het baie goed in die kom-
petisie gedoen. Om alles te kroon is 
GF as die beste opkomende speler in 
die reeks aangewys. Baie geluk, GF! 
Ons is trots op jou. En ons glo daar 
wag ’n mooi toekoms op jou met ’n 
krieketbal in die hand. 
  GF is die seun van Org en Rosan-
dra Linde van Bellville en die 
kleinseun van George Linde van 
Bela-Bela - uit die Frankforters van 
die Vrystaatse Lindes. 

GF Linde in sy Cape Cobra-kleure 
 

Sterfgevalle 

 

Anna Magdalena Linde (geb Nel) 
is op 18 Julie vanjaar oorlede. Sy 
was die vrou van wyle Japie 
Linde, ’n Kareeklower. Sy sou in 
Oktober 93 geword het. Sy het 
vyf seuns en drie dogters gehad, 
waarvan die drie dogters en drie 
seuns nog leef. Wat ’n voorreg 
om vir soveel jare ’n wonderlike 
moeder te gehad het! 
Gerdus Linde, nog ’n Karee-
klower, het laat weet dat sy ma, 
Tina Linde, op 21 Junie in die 
ouderdom van bykans 74 oorlede 
is. Tina het self Linde-bloed in 
haar are gehad, omdat haar ouma 
’n nooi Linde was. Ons meege-
voel met julle. Ons is saam dank-
baar vir haar mooi lewe. 
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Die Lindes en hulle doen en late 
PG en Lizzie Linde van Engeland 
 

PG is ’n kleinseun van Hannes Linde (Pietersdaler en in lewe 
erepresident van die Lindebond). PG het van 2004 tot 2008 as 
timmerman in Engeland gewerk. Terug in Suid-Afrika is hy as 
projekbestuurder opgelei en het vir ’n tyd by ’n siviele maatskappy 
gewerk.  
  In hierdie tyd is hy getroud met Lizzie (Kemp) wat hy in Engeland 
ontmoet het. Sy is in die historiese dorp Beverley in Brittanje 
gebore en het van jongs af in die klerebedryf gewerk. Toe sy saam 
met PG na Suid-Afrika toe gekom het, was sy ook assistent-
bestuurder van Forever New, ’n klerewinkel in Suid-Afrika.  
  PG en Lizzie het in 2013 na Engeland teruggekeer. Hy werk tans 
daar as voltydse kontrakbestuurder. Lizzie werk weer vir dieselfde 
maatskappy waar sy in haar jongdae gewerk het en is tans 
winkelbestuurder vir Newlook. 
  Ons wens julle alles van die beste toe vir julle verblyf in die 
vreemde. Hou Suid-Afrika en die Lindes se naam hoog! 

Louis Linde van Durban 
 

Louis Linde was die heel oudste Linde teenwoordig toe die gedenk-
steen vir die Linde-stamvader op 24 September 2010 by Lindeshof 
onthul is. Hy is tans 97 jaar oud en woon by sy dogter Janet in Durban. 
Sy vertel dat sy hom gereeld vir uitstappies neem en goed vir hom 
sorg. Vir sy ouderdom gaan dit nog goed met hom. 
  Louis is ’n Lewieser uit die Swellendamse Lindes. Hy is in Vil-
liersdorp gebore en het daar skoolgegaan. In Stellenbosch het hy in ’n 
slaghuis gewerk. Later het hy by die polisiediens aangesluit en in 1944 
in Berea (Durban) begin werk. Hy is met ’n Engelssprekende vrou, 
Joyce Burman, getroud. Hulle twee kinders, Deneys en Janet, het albei 
in Durban gewoon. Hulle was albei ongetroud. Deneys het as 
skoolhoof afgetree en Janet was haar lewe lank in die bankwese. 
  Louis het in 1971 ’n sertifikaat vir voortreflike diens ontvang. Hy het 
in 1974 afgetree en toe weer kantoorwerk gedoen tot op 70. Hy het dus 
’n volle 47 jaar in die polisie gedien. Sy vrou is in 1998 oorlede, drie 
maande voor hulle 50ste troudag. 
  Na sy aftrede het hy gereeld soggens gaan stap. Op 85 het hy opgehou 
motor bestuur en op 90 is die stappies ook beëindig. Hy vier elke jaar 
sy verjaarsdag saam met familie en vriende. Wat ’n pragtige vol lewe 
van liefde vir sy familie en diens aan die publiek! 

Pieter en Jo-hanné Linde van Potchefstroom 
 

Louis en Martie Linde  van Potchefstroom (Bruintjiesrivierers uit die 
Swellendamse Lindes) stuur hierdie mooi foto van hulle kinders Pieter en Jo-
hanné, albei so begaafd as kan kom. 
  Pieter het in 2011 aan die Hoër Volkskool matriek met vyf onderskeidings 
geslaag. Daarna het hy aan die Noordwes-Universiteit ingenieurswese 
studeer, maar in September van die eerste jaar gevra of hy na teologie by UP 
kan oorskakel. Hy is ’n langafstand-atleet wat in die 800 en 1500 m uitblink. 
Sy sportloopbaan is onderbreek deur ’n rugbesering, maar ’n geslaagde 
operasie het weer deure vir die toekoms oopgemaak. 
  Jo-hanné het in 2013 aan dieselfde skool matriek met vier onderskeidings 
geslaag. Haar kop staan medies toe, maar sy het nog nie keuring gekry nie. Sy 
loop intussen Biochemie en Fisiologie by die Noordwes-Universiteit. Sy 
blink uit in atletiek (400 en 800 m) en netbal en het in beide sporte nasionaal 
meegeding. 
  Die foto is by Jo-hanné se matriekafskeid geneem. Ai, hoe trots kan die 
ouers nie wees nie! Baie geluk met al die prestasies en sterkte vorentoe. 


