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Nuwe Linde-stamlyn ontdek! 

Linde-nuus 
Evaline Rossouw van die Breë-
riviervallei (self ’n nooi Linde uit 
die Leeurivierers van die Swellen-
damse Lindes) bedryf ’n gastehuis 
op hulle plaas. Uit die bloute 
bespreek ’n Hans-Jürgen Linde ’n 
naweek. Toe hy kom oorbly, kry sy 
foto’s van sy ouers en sy grootouers 
se grafte. Nie een van die geboorte- 
of sterfdatums kom in die Linde-
register voor nie. Sy oupa Jan Linde 
is in Napier begrawe. Nou begin die 
soektog. Waar pas hy in? Dis selfs 
moontlik dat ons ’n nuwe stamlyn 
van die Linde-familie ontdek het.  

Toe hoor ons van Hans-Jürgen self. 
Hy woon in Kuilsrivier en werk by 
Korrektiewe Dienste. Hy was 
getroud met Linda (du Plessis) en 
hy het twee seuns, Quintin en 
Shaun. Op die foto regs verskyn 
hulle in daardie volgorde toe hulle 
blomme op sy ma en ouma se grafte 
gaan sit het. Welkom, julle Lindes. 
Ons moet binnekort by mekaar 
uitkom! 

Dit blyk toe later dat ons hier regtig 
met ’n nuwe stamlyn van die 
Swellendamse Lindes te doen het. 

Ek het in die Linde-register gaan 
soek en die aansluiting gekry. 
Daar is ’n jonger broer van Hans 
Jurie Linde (b1c3d1, van wie die 
meeste stamlyne van die Swellen-
dammers afstam). Hy is Jan Linde 
(d8) en is in 1825 gebore. Die 
register sê niks verder van hom 
nie. Ek is seker dat dit Hans-
Jürgen se oupa Jan se oupa Jan is. 

Die datums en die naamgewing 
werk mooi uit. Nou moet iemand 
net in die argief gaan sit en dit alles 
navors. Ons soek ook ’n naam vir 
die nuwe stamlyn. Wie wil ’n 
voorstel maak? Onthou dat oupa Jan 
in Napier begrawe is. Is dit nou nie 
rasend opwindend nie! Dis iets wat 
nie aldag gebeur nie. Maar daar lê 
harde werk voor . . . 

Kleurryke Boetie Linde 
oorlede 

Boetie Linde (71) van Swellendam is op 3 
Desember 2016 oorlede. Ons is saam 
hartseer met Riana, sy vrou, en al hulle 
kinders en kleinkinders.  

Die troosdiens was op 7 Desember in die 
NG Moederkerk Swellendam. Boetie en 
Riana het gereeld Lindefeeste bygewoon en 
almal het sy interessante vertellings baie 
geniet. Boetie was die enigste seun van 
Willie Linde uit die Leeurivierers. Hy het 
een suster, Elizabeth van Rensburg van 
Stilbaai. 

Op die foto is Riana, Boetie se vrou, met 
haar drie kinders Corné, Willie en Lizl. 
Boetie kan in die inlas gesien word. 



Ek kry uit die bloute ’n oproep van 
Mariette de Wit van Stellenbosch. 
Sy is in besit van die ou Duitse 
Bybel wat ons eie Linde-stamvader, 
Hans Jürgen Linde in 1753 na Suid-
Afrika toe saamgebring het. Kan jy 
dit glo? Ek het toe na die Bybel 
gaan kyk. Dis ’n reuse boek. Dit het 
’n omslag van hout wat met leer 
oorgetrek is. Die hoeke is met brons 
beskerm en die twee knippe is ook 
van dieselfde metaal. Dit weeg ’n 
tamaai 9,2 kg. Ek weet nie hoeveel 
bagasie ’n passasier in die agtiende 
eeu op daardie skippies toegelaat is 
nie, maar stel jou voor dat jy ’n 
Bybel inpak wat seker amper die 
helfte van jou perk weeg. Dit wys 
net hoeveel waarde hy aan sy Bybel 
geheg het toe hy na ’n totaal vreem-
de land toe verhuis het. En saam 
met daardie boek het ons Lindes se 
Christelike tradisie ook suide toe 
gekom!  

Marlene Beyers antwoord: Baie 
kosbaar en spesiaal! Ek het al so 
baie gewonder oor die omstandig-
hede wat hom na SA laat kom het. 
Dit moes ook baie waagmoed 
geverg het!  

Die Bybel is ’n heruitgawe van 
Martin Luther se Duitse vertaling 
van 1535 en dit is in 1693 in Frank-
furt aM uitgegee. Heel gepas, want 
in 2017 vier ons die vyfhonderdste 
herdenking van een van die belang-
rikste gebeurtenisse wat tot die 
Hervorming aanleiding gegee het 
toe die einste Martin Luther op 31 
Oktober 1517 sy 95 stellings teen 
die kerkdeur van Wittenberg 
vasgespyker het om te verklaar: 
Mens kan nie van sonde verlos word 
deur geld te betaal nie (die Roomse 
aflaatstelsel), jy word verlos alleen 
deur die geloof in Jesus Christus en 
uit God se genade! So het die ware 

Ons Linde-stamvader se Bybel 

evangelie met ons Linde-stamlyn 
afgevloei! 

Toe ons stamvader in 1753 by die 
Kaap aangekom het, was hy 
soldaat van die HOIK. Na een jaar 
word hy wamaker en toe plaas-
arbeider in die Overberg. Hy trou 
in 1758 met Catharina Elizabeth 
Swart (die weduwee van Pieter 
Moleman, die eienaar van Ganse-
kraal, naby die latere Lindeshof). 
In hierdie omgewing moes hy 
vinnig Nederlands leer praat en dit 
word die gesin se huistaal. Hy kon 
nog self sy Duitse Bybel lees en 
verstaan, maar sy ses kinders kon 
nie. Na sy dood in 1775 het die 
Bybel in besit gekom van sy 
tweede seun Jacobus, wat later as 
kommandant bekend geraak het. 
Hy skryf op die eerste blad in 
groot sierletters “Dit boek hoort 
toe J Linde” en laat die boek vir 
drie dekades as ’n toonstuk in sy 
huis lê. So het ene ds Latrobe in 
sy reisverhaal van 1815 vertel dat 
hy die Bybel op “Lindesfarm” op 

’n vensterbank sien lê het. Na nog 
twee dekades het Jacobus in 1839 
(vier jaar voor sy dood) die Bybel 
aan eerw PH Brauer, ’n Duitse 
dominee van Genadendal, present 
gegee. Dit is vir meer as ’n eeu op 
hierdie sendingstasie bewaar.  

Daarna het dit in die Drostdy-
Museum op Swellendam beland. 
En toe hulle dit later nie meer ten 
toon gestel het nie, het Mariette de 
Wit se ma dit gaan haal. So het dit 
in Mariette se besit gekom en word 
dit op die plaas Hercules Pilaar in 
Stellenbosch se distrik bewaar. Die 
Bybel is ’n pragstuk. Dit is ryklik 
geïllustreer. Kyk net hoe ’n goeie 
idee van die lande van die wêreld 
het die uitgewers in 1693 al gehad. 



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. 

Facebook-brokkies: 
Sulet Linde skryf: Een ding wat 
my nog altyd pla en die josie in 
maak is wanneer mense sommer 
vir my besluit ek weet nie hoe om 
my eie van te skryf nie en “Van 
der” voor aanlas. Het ons Lindes 
enigsins iets in gemeen met 
hulle? Hans Linde verduidelik: 
Die Van der Lindes kom van 
Holland en die Lindes van 
Duitsland. Die twee is heel 
verskillend. Omdat Van der 
Linde ’n meer bekende van is, sal 
ons Lindes die mense maar altyd 
moet reghelp. My nekhare dreig 
ook altyd om regop te staan as 
my van verkeerd gebruik word! 
Stienie Linde sê: Ons vroue het 
’n dubbele las. Vra hulle jou van 
en jy sê Linde, dan word dit 
sommer: “O, dagsê, Linda.”  

Hanlie Linde van Piketberg skryf: 
Vandag nog ’n Linde in my 
omgewing per telefoon ontmoet. 
Dirk Linde. Hy is in politieke 
leierskap in ons gebied.  

Ons hoor van groot hartseer by 
Jurie en Karen Linde van 
Brandfort. Hulle seun Jurgens 
(29) is op oujaarsdag oorlede. 
Hulle is van die Kareeklowers 
van die Vrystaatse Lindes. Ons is 
saam met julle hartseer en bid dat 
die Here julle in hierdie moeilike 
tyd sal vertroos en versterk.  

Vroeg in Desember is aangekon-
dig dat Engela Linde van Pretoria 
die prys vir die beste Kersdrama 
in RSG se kompetisie vir 
Christelike radiodramas gewen 
het. Baie geluk, Engela. Ons is 
trots op jou! Die drama “Somer 
van ’56” is op Kersdag op RSG 
uitgesaai. Jy kan steeds op 
podgooi daarna luister. Engela, 
jou doring! 

Op 10 April is Lorren Linde gebore. Hier is sy by haar blye pa Roelof en 
op die ander foto by haar trotse oupa Roebie Linde. Hulle is almal 
Warmfielers van die Vrystaatse Lindes. Baie geluk! Mag Lorren vir julle 
baie vreugde bring. 

Ds Kobie Linde van Pretoria is op 16 Januarie 
op ouderdom 81 oorlede. Hy kom uit die 
Schanskralers van die Vrystaatse Lindes. Hy 
was predikant van die NG Kerk in Kameel-
boom en Migdol en kapelaan van die SAW in 
Kimberley, Grahamstad en Potchefstroom. Ons 
meegevoel met sy vrou Engela en die kinders 
Louise, Johan, Carel-Piet en Bennie saam met 
die skoonkinders en kleinkinders. Julle het 
mooi herinneringe van sy vol en vrugbare lewe. 
Mag die Here julle troos en bystaan. 

Gerdus Linde het laat weet dat hulle pa, Tienie Linde, op 21 Maart op 
ouderdom 79 oorlede is. Op die foto sit hy by sy vier seuns Marinus, 
Emile, Tiaan en Gerdus. Tienie was ’n Kareeklower van die Vrystaatse 
Lindes. Ons meegevoel met julle. Julle het sulke goeie herinneringe. 
Sterkte vorentoe! 

Ons facebook-blad (Lindebond 
Suid-Afrika) het tans 181 lede. 

Gaan jy lid nr 182 wees? 



Nee kyk, in hierdie Pietersdaler-stamlyn 
raak die Lindes meer en meer. Hier pronk 
wyle dr Hannes Linde (ons gewese 
erepresident) se twee seuns, sewe kleinseuns 
en een agter-kleinkind ('n dogtertjie, Mia).  

Geluk aan Lounet 
Terreblanche, wat 
matriek met vlieënde 
vaandels by De Kuilen 
geslaag het. Sy is die 
dogter van wyle Johann 
en Santie (Linde) van 
Kuilsrivier. Mooi loop! 

Baie geluk aan al die Lindes wat goed 
presteer het in verlede jaar se matriek-
eksamen. Hier verskyn Rene Lombard, 
dogter van Aldi (Linde) en Kobus Lombard 
van die Vrystaat wat ’n hele ses onder-
skeidings gekry het. Ons is trots op jou! 

Jürgen Linde het goeie uitslae ontvang by 
Hoërskool Durbanville. Hy is die seun van 
wyle Theunis Linde en 
Adri (nou De Villiers) 
uit die Voorrechts-
vleiers (Swellendamse 
Lindes). Baie geluk! 
Sterkte vir die studie  
aan die Universiteit  
van Stellenbosch! 

Daar is darem een Linde wat gereeld vir 
sport op TV gesien kan word. George 
Linde het einde verlede jaar in krieket vir 
die SA-Uitnodigingspan teen die toerspan 
van Sri Lanka gespeel Hy het in Sri Lanka 
se eerste beurt geskitter met ’n boulont-
leding van 3/85. En later het hy in die 
provinsiale T20-reeks vir die Cape Cobras 
uitgedraf. Hy is die seun van Org Linde 
van Bellville uit die Frankforters van die 
Vrystaatse Lindes.  
Mooi, George! Jy gaan dit nog ver bring in 
Suid-Afrikaanse krieket. Die Lindes is 
trots op jou! 

Weer tyd vir Lindefees? 

Berdine Linde stuur ’n Lindefees-
program van September 1977 by 
Mazelspoort naby Bloemfontein. 
Dit is deur 209 Lindes bygewoon. 
Hoeveel Lindes kan nog onthou 
dat hulle dáár teenwoordig was? 
Daardie fees het die bal aan die rol 
gesit om die Lindebond te stig, die 
familiewapen te ontwerp en die 
Linde-register op te stel. Ons bring 
hulde aan wyle dr Hannes Linde 
wat oor baie jare ’n reuse werk 
gedoen het sodat ons vandag op 
ons familie trots kan wees!  

Frik Linde stuur ’n foto van die 
glas wat by die Lindefees van 1993 
ook by Mazelspoort te koop was. 
By daardie fees was 196 feesgan-
gers! Wie van julle was ook daar? 

Hanlie Linde antwoord: Hoekom is 
die glas leeg? So ken ek nie die 
Lindes nie. Sulet Linde sê: Ons het 
ook so ’n glas! Ons was blykbaar 
daar, maar ek kan dit glad nie 
onthou nie. Frik Linde antwoord: 
Te hard gekuier! 

Corné Linde van 
Durbanville vertel 
op 3 Februarie: 

Presies dertien jaar 
gelede het my 
sussie, Santie 
Terreblanche, my 
lewe gered deur een 
van haar niere vir 
my te skenk. Dit 
gaan goed met ons 
albei. Ek is links op 
die foto en sy regs. 

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. 

MATRIEKS 2016 

Deel ook jóú storie met die Lindes 

https://web.facebook.com/santie.terreblanche
https://web.facebook.com/santie.terreblanche
mailto:hansusan@mweb.co.za
http://www.lindebond.co.za

