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Bonnievalers vier fees 

Linde-nuus 

Dit gebeur al hoe meer dat afsonder-

like takke of onderafdelings van die 

Linde-familie ’n feesgeleentheid reël. 

Op 30 September vanjaar het die 

nageslag van Zacharias Johannes 

Linde (Zachry) en Wilhelmina Johan-

na Linde (néé Joubert) saamgetrek. 

Die foto hier bo wys dat daar 39 

Lindes en verwantes teenwoordig was. 

  Zachry was die sesde seun van Pieter 

Emelius Streicher Linde, die “vader” 

van die Bruintjiesrivierers van die 

Swellendamse Lindes. Interessant ge-

noeg het Pieter Emelius twaalf kinders 

gehad en net die elfde was ’n dogter! 

Henriëtte Linde-Loubser, oudste klein-

dogter van Zachry, skryf soos volg oor 

hulle saamtrek: 

  ’n Heerlike familiefees is by Riggton 

River Farm in die skilderagtige Bon-

nievale gehou. Daar teen die graswalle 

van die Breërivier en onder die groot 

ou bome is gekamp en gesels, koel 

Kaapse wyne in kelke gelig, potjiekos 

oor groot vure gebrou, of sommer net 

lekker vleisgebraai en ou familie-

bande weer heg gesmee. 

  Die oudste feesganger was Pieter 

Emelius Streicher Linde. Pietie word 

in Desember 85 jaar oud en is ’n 

afgetrede prokureur van Bonnievale. 

Hy is die oudste seun van Zachry en 

Wilhelmina en het die fees saam met 

sy drie dogters en hul gesinne byge-

woon. Die jongste was Nicola Ja-

cobs, agterkleinkind van 19 maande. 
 

Interessante wynproe 
 

Zachry (sr) en Wilhelmina se mid-

delste seun, Zachry, ’n boer van 

Bonnievale, is reeds oorlede, maar 

die saamtrek was die breinkind van 

sy seuns, Henry en Zach (Beer) 

Linde, wat ook daar was met hulle 

vrouens en kinders. Zachry se vrou, 

Linda en hulle dogter, Mariana 

Blom en haar gesin, het ook die 

feesvierings kom meemaak. Mariana 

het die verrigtings die Sondag met 

’nbesielende boodskap afgesluit. 

  Zachry en Wilhelmina se jongste 

seun, Wilhelm, die oud-wynmaker 

van Nuy-wynkelder in die Worces-

ter-omgewing, was ook daar met sy 

vrou Susie en hulle twee kinders en 

kleinkinders. Wilhelm se seun, Jo-

han, ’n wynmaker by Botha-kelder 

buite Worcester, het vir ’n heerlike 

en interessante wynproe gesorg en 

die familie ingelig en gekultiveer 

met staaltjies uit die wynbedryf. 

  Wilhelm het heerlik en onder-

houdend gesels oor die familie-

geskiedenis terwyl ou familiefoto’s 

op die agtergrond wys. Ons het ge-

hoor van die stamfamilie uit Hags-

feld, Durlach in Duitsland en van 

die stamvader Hans Jürgen Linde(r) 

wat dit in 1753 na die onbekende 

suidpunt van Afrika sou waag. Om 

weer na die kosbare geskiedenis 

van die Linde-familie te kon luister, 

en weer die trots van deelwees aan 

’n stoere voorgeslag te ervaar, was 

spesiaal vir elkeen wat daar was. 

Help asseblief 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. 

  Maak asseblief kontak (gegewens op bladsy 4) en gee jou gesin se nuutste gegewens deur. As almal saam-

werk, sal ons Lindes baie trots kan wees op ’n volledige register wat vir die nageslag groot waarde gaan hê. 
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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. Skryf of bel om dit aan 

te vra. Kontakgegewens is op 

bladsy 4 te kry. 

Wil jy ’n geldelike 
bydrae maak? 
Dit kos geld om die dinge van die 

Lindebond aan die gang te hou. Baie 

dankie aan almal wat in die verlede 

“ledegeld” betaal het. Dit het groot 

waarde. 

  Van hierdie uitgawe af gaan ons 

nie meer “ledegeld” vra nie. Ons gee 

net vir die Lindes die geleentheid 

om ’n vrywillige bydrae te maak. 

Wat is ’n “billike” bydrae? Net wat 

jy as binne jou vermoë beskou! 

Maar R100.00 per jaar sal met dank 

ontvang word. 

  Betaal die bedrag direk in by 

Lindebond, Absa, Wellington (tak 

632 005), spaar 907 140 7193.  

  Onthou net om die depositostrokie 

aan my te faks of te e-pos of te pos 

(kyk op bl 4). 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 

Facebook-blad “Lindebond Suid-

Afrika” en 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 bejaarde Lindes oorlede 

Janet Linde van Durban laat weet 

dat haar vader, Louis Linde, op 4 

November op ouderdom 98 in die 

hospitaal oorlede is. Die Lindes wat 

die onthulling van die stamvader se 

gedenksteen op Erfenisdag 2010 by 

Lindeshof bygewoon het, sal 

onthou dat Louis saam met sy seun 

Louis Linde (98) 

Deneys en sy dogter Janet al die 

pad van Durban af gekom het om 

die geleentheid by te woon. 

Sy lewe lank in sekuriteit 
 

Louis stam uit die Lewiesers van 

die Swellendamse Lindes . Louis 

was op skool in Villiersdorp by die 

Hoërskool De Villiers Graaff. Hy 

het in 1941 sy opleiding by die 

Polisiekollege gedoen en was 

werksaam in die Polisie op Berea, 

Westville en Pinetown. Hy het in 

1974 afgetree en verder in 

sekuriteit gewerk tot in 1988, toe 

hy op 70 finaal afgetree het. Louis 

het tot onlangs goeie gesondheid 

geniet en hy is die laaste jare deur 

Janet en Deneys versorg. 

  Deneys was skoolhoof op Ixopo 

en Janet is ’n konsultant by 

Standard Bank in Durban. 

  Ons meegevoel met julle. Ons 

dank die Here saam met julle dat 

julle sulke mooi herinneringe aan 

sy lang en vrugbare lewe het. 

Susan Ferreira (96) 

Barbara Palmer laat weet dat haar 

ma, Susan Ferreira op 24 Oktober op 

ouderdom 96 in Hermanus oorlede is. 

Susan se ma was die dogter van 

Barbara Johanna (Bappie) Linde 

van Die Heights, Joubertina, wat 

met Gawie Steyn van Swellendam 

getroud was. Sy stam uit die Voor-

rechtsvleiers van die Swellendamse 

Lindes. 

Naaldwerk was haar passie 

Susan self het in 1939 ’n Primêre 

Onderwyssertifikaat en in 1940 die 

Hoër Primêre Onderwyssertifikaat 

in Naaldwerk aan die Paarlse 

Opleidingskollege behaal. Sy het 

die laaste jare van haar lewe op 

Hermanus gewoon waar sy steeds 

80% vir breiwerk, veral pragtige 

poppe, by die VLV gekry het.  

  Susan se as sal op Die Heights in 

die Langkloof gestrooi word. 

  Barbara, ons is ook saam met julle 

hartseer, maar dankbaar vir soveel 

seëninge wat julle ma oor baie jare 

van die Here ontvang het.  

Dries en Rianne Linde van Pretoria het onlangs groot hartseer beleef.  

Rianne se ouers was in Colbyn, Pretoria in ’n botsing betrokke. Attie Venter 

(91) is op die toneel dood en Retha Venter (80) is met ernstige beserings in 

die hospitaal opgeneem. Ons innige meegevoel.  

  Dries Linde is ’n Dealesviller van die Vrystaatse Lindes. Hy is die oudste 

van drie seuns van Lou en Hester Linde. Dries en gesin woon in Pretoria. 

’n Tragiese ongeluk . . . 
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Skakel in by ons Facebook-blad “Lindebond Suid-Afrika” en bly in kontak! 

Hartseer oor Dirnel Casaleggio 
se heengaan 
 

In Oktober was dit al ’n jaar vandat Dirnel Casaleggio 

na ’n dapper stryd teen kanker oorlede is. Op die foto is 

sy en haar twee dogters Nerika en Annemé.  

  Dirnel was die enigste dogter van Annatjie en Petrus 

Fourie van Verkeerdevlei. Annatjie is ondervoorsitter 

van die Lindebond en stam uit die Pietersdalers van die 

Vrystaatse Lindes. Dirnel se broer Tewie boer ook 

naby Verkeerdevlei en Linde, die jongste broer, is ’n 

vennoot in ’n prokureursfirma. 

  Dit was ’n moeilike jaar, want die hartseer is groot vir 

die hele familie en vir almal wat haar geken het. Ons 

sal Dirnel altyd onthou vir haar vriendelike en 

minsame geaardheid. Mag die Here vir julle almal die 

troos en krag gee wat elke dag nodig is. 

Die Lindes en die Anglo-Boereoorlog 
Nico Linde van Nieu-Seeland sê sy dogter moet ’n 

skooltaak doen en wil weet watter rol die Lindes in die 

ABO gespeel het. Sommer gou help Bets Linde-Hattingh 

hom uit en ons kry ’n magdom gegewens bymekaar. 
  

Die slag van Paardeberg 

’n Groot leërmag van 7,000 boerekrygers onder genl Piet 

Cronjé het vroeg in die jaar 1900 die opmars van die 

Engelse magte probeer voorkeer. Hulle het hulle langs 

die Modderrivier wes van Bloemfontein ingegrawe en 

vir ’n lang tyd moedig weerstand gebied. 

  Toe versterkings vir die Engelse opdaag, was die 

oormag van 15,000 man te veel en is Cronje gedwing 

om op 27 Februarie 1900 oor te gee. Daar het 1,270 

Engelse gesneuwel. Die verliese aan boerekant was min. 

Maar meer as 4,000 man het as krygsgevangenes in 

Engelse hande beland.  

  Die name van twaalf Lindes verskyn onder die 

gevangenes. Tien van hulle kan in die Linde-register 

opgespoor word. Agt van hulle was neefs, een was hulle 

oom en een ’n broerskind. Hulle ouderdomme het 

gewissel van 17 tot 42.  
  

Drie groepe broers 

Daar was ’n groep van vier broers. Andries Wilhelmus, 

Roelof Jacobus, Barend Jacobus en Petrus Albertus was 

die seuns van Roelof Jacobus Linde, die stamvader van 

die Warmfielers van die Vrystaatse Lindes. Die vyfde en 

oudste broer, Georg Frederik (later bekend as Frikkie 

Delingsrus) het met die oorgawe op sy perd gespring en 

weggejaag. Hy het ’n skoot in die nek gekry, maar het 

op sy perd gebly en ontkom. Hy is nooit gevang nie. 

  Die tweede groep broers was Stephanus Johannes 

Lourens en Marthinus Johannes, die seuns van Georg 

Frederik Linde, die stamvader van die Dealesvillers. En 

die derde groep was Jan Gysbert en Gert Cornelis, seuns 

van Marthinus Johannes Linde, stamvader van die 

Kareeklowers.  

  Die oudste Linde in die groep was Barend Jacobus 

Linde, ’n oom van die bogenoemde broergroepe. Hy was 

die 16de kind en derde jongste seun van die Vrystaatse 

stamvader Georg Fredrik Linde, en self was hy later die 

stamvader van die Schanskralers. En die jongste Linde 

in die groep krygsgevangenes was Jurie Johannes, seun 

van Jurie Johannes Linde en broerskind van Jan Gysbert 

en Gert Cornelis wat hier bo genoem is. 
 

Verban na die eiland St Helena 

Net meer as 4,000 krygsgevangenes is in sarsies per boot 

na die eiland St Helena geneem waar hulle tot die einde 

van 1902 gebly het. Dit het gebeur omdat die kampe in 

Suid-Afrika oorvol was en omdat niemand van daardie 

eiland af kon ontsnap nie. 

  Die verblyf en behandeling daar was skaflik, hoewel 

die krygers by geleentheid maar moeilik geraak het. Van 

die sterk Lang Piet Linde, toe skaars twintig jaar oud, 

word vertel dat hy by geleentheid uit pure frustrasie ’n 

Engelse bewaarder agter sy kraag en broek beetgepak 

het en hom sonder seremonie by die tent uitgesmyt het. 

Sy makkers was bang dat daar teen hulle wraak geneem 

sou word, maar dit het gelukkig nie gebeur nie. 

  Hoewel daar meer as 200 krygers op St Helena 

oorlede en daar begrawe is, het al die Lindes lewend 

teruggekeer en help sorg vir ’n talryke Linde-nageslag 

in die Vrystaat. 
 

Vroue en kinders in konsentrasiekampe 

Die boere-krygers se vroue en kinders is in konsentra-

siekampe byeengebring, waar die toestande haglik was 

en groot getalle van hulle gesterf het.  

  ’n Mens is geneig om te dink dat daar ’n paar kampe 

was waar ’n goeie getal vroue en kinders moes oorleef. 

Daar was in werklikheid in totaal 99 kampe dwarsdeur 

die land en net in Brandfort se kamp word die name 

van meer as 5,300 vroue en kinders genoem. Dit 

beteken dat honderdduisende vroue en kinders van die 

boere vir baie maande en selfs jare die allerslegste 

toestande moes verduur en moes toesien hoe tientalle 

van hulle naaste familie en vriende - selfs hulle eie 

kinders en moeders - aan onkeerbare siektes sterf. 

  Van die 66 Lindes wat na die beste van ons wete in 6 

kampe beland het (51 in Brandfort se kamp), is 16 

volgens die Linde-register oorlede. Die getal kan selfs 

heelwat hoër wees. 

  Stel jou voor dat jy ná die oorlog na jou plaas en huis 

moes terugkeer. Alles is afgebrand en verwoes en 

geliefdes is nie meer daar nie. Dit vra moed en durf! 

’n Jaar het verbygegaan 



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 632 005, Spaarrekening “Lindebond” 907 140 7193. 

DIE TOEKOMS VAN LINDE-NUUS 
 

Hou die Lindes nou 
op Facebook dop! 

Waar pas Linde du Toit in? 

Linde du Toit in Die Groot Ontbyt op 

’n Paar maande gelede het 

Linde du Toit, Lektor in 

Veekunde aan die Tswane 

Universiteit van Tegnologie, 

een oggend in Die Groot 
Ontbyt op TV verskyn. 

  Dit is tog duidelik dat hy 

verbintenisse met die Lindes 

het. ’n Soektog in die Linde-

register het niks opgelewer 

nie.  

  Weet jy dalk waar hy inpas? 

Laat asseblief vir my weet 

sodat ons met hom kontak 

kan maak en sy  

Linde-wortels kan opspoor. 

Nou goed, Linde-Nuus het nie die 

afgelope twee jaar baie gereeld 

verskyn nie. Daar was maar een 

uitgawe in 2015 en hierdie een in 

2016. Daar kan baie redes voor 

genoem word:  

Dit vra vreeslik baie werk en tyd 

om ’n nuusbrief soos hierdie op-

gestel te kry. En ek is afgetree. 

Ek het hoeka nie baie tyd nie! 

Dis moeilik om nuus bymekaar 

te kry. Mense reageer traag op 

versoeke. Jy hoor min van hulle. 

Posgeld en drukkoste het duur 

geword. 

Die posdiens het verswak. Talle 

posstukke verdwyn in die niet. 

Nie een van hierdie “redes” is ’n 

goeie verskoning nie. As dit belang-

rik is dat kontak tussen die Lindes 

gehou word, dan moet ons ’n plan 

maak om die kommunikasie in 

stand te hou en uit te bou. 

 

Ons leef met elektronika! 

Intussen het die wêreld van kom-

munikasie heeltemal verander. Nie-

mand pos meer ’n brief nie. Almal 

gebruik hulle rekenaars, i-pads en 

selfone en maak kontak met e-pos, 

Facebook, Twitter, WhatsApp, 

SMS, Voicemail, Skype en meer. 

Daarom moet die Lindes aanpas. En 

aanpas gaan ons aanpas! 

  Die belangrikste middel wat ons 

van vandag af vir hierdie kommuni-

kasie gaan gebruik, is Facebook. Ja, 

ons het al vir baie jare ’n Facebook-

blad, maar dit het nie tot sy reg 

gekom nie. Maar hou ons dop. In die 

afgelope week of wat het daar al 

heelwat nuwe lewe op die blad sig-

baar geword. En as almal hulle kant 

bring, gaan dit ’n lekker lewendige 

gesprek tussen die Lindes wees. 
 

Met heelwat hulp . . . 
 

Ek is deeglik daarvan bewus dat ek 

GVT is: Gebore voor tegnologie! 

Daarom het ek hulp ingeroep in die 

persoon van Corné Linde van Dur-

banville. Sy gee voltyds rekenaar-

opleiding en is self ’n passievolle 

Facebook-gebruiker. Dankie, Corné, 

vir jou gewilligheid. Ons gaan saam 

hiervan ’n groot sukses maak! 
 

Wat kan jy doen om te help? 

Die Facebook-blad “Lindebond 

Suid-Afrika” het reeds 154 lede. 

Dit moet ons opstoot. Ons eerste 

mikpunt is 200. Praat met jou 

familie-lede - broers, susters, 

ouers, kinders, neefs, niggies - dat 

almal kan aansluit. 

Raak self aktief op die blad. As 

iets mooi en goed met jou gebeur, 

vertel vir ons daarvan. Ons wil 

graag hoor wat jou laat tiek. 

Wat word van die gedrukte 
nuusbrief? 
 

Ja, ons weet dat daar heelwat (veral 

ouer) Lindes is wat nie toegang het tot 

die elektroniese media nie. Daarom 

sal hulle nog steeds ’n nuusbrief deur 

die pos ontvang. Dit sal egter in baie 

opsigte anders wees as die nuus-

briewe wat tot nou toe uitgestuur is. 

Dit sal twee keer per jaar opgestel 

en uitgestuur word. 

Dit sal uittreksels bevat uit die 

nuus wat op Facebook verskyn het. 

Dit sal nie in die netjiese gedrukte 

formaat verskyn soos hierdie en 

vorige briewe nie. 

Dit sal net aan mense gepos word 

wat glad nie e-pos het nie. Wees 

dus gerus - jy bly deel van ons! 

Corné Linde van Durbanville 

 

 
 

Die feestyd en vakansie  
is om die draai! 

 

Geniet jou vakansie en kom 
uitgerus en veilig tuis. 

 

Mag Jesus Christus self  
in die sentrum van jou 
Kersfees wees en vir jou  
in die nuwe jaar baie 

ryklik seën . . . 


