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Vier fees met die Lindes! 

Linde-nuus 
Dis tyd om saam met die Lindes fees 
te vier. Die veertiende Linde-fees 
word oor die naweek van 6-8 Oktober 
2017 by Florisbad gehou. Dis 40 km 
noordwes van Bloemfontein. Lekker 
sentraal sodat Lindes van oor die hele 
land daar kan wees. 

Die Lindes daag Vrydagmiddag daar 
op en maak kennis. Daardie aand is 
daar tyd om mekaar beter te leer ken 
en kuier rondom iets te ete. Saterdag- 
en Sondagoggend is daar midontbyt 
(brunch) beskikbaar teen R70 per 
persoon. Saterdagaand vergader ons 
om ’n groot braai (donasies is 
welkom). En die aand word gesellig 
met musiek deurgebring. 

Iewers Saterdagmiddag kry ons kans 
om te verneem hoe die Lindebond se 
sake staan. En Sondagoggend is daar 
’n erediens. Verder gebruik ons die 
tyd om vriendskappe te vernuwe en 
nuwe mense te leer ken.  

Die oord het baie geriewe wat ’n 
aangename kuier verseker. 

Bespreek self jou verblyf 

Die volgende verblyfopsies is 
beskikbaar: 

 Selfsorg-chalet vir 6 mense:  
R895 per nag 

 Selfsorg-chalet vir egpaar met 
twee kinders: R695 per nag 

 Karavaanstaanplekke is ook 
beskikbaar 

Skakel self met Didi Steyn by 
Florisbad om jou verblyf te reël. 
Die nommer is 082 499 9155. 

Kom ons maak hierdie fees iets wat 
lank onthou sal word. Bespreek 
vroegtydig om jou blyplek te 
verseker. Vir dié Lindes wat nie die 
hele naweek kan kom nie, maak 
seker dat julle minstens Saterdag 
en/of Sondag vir die dag deurkom. 
Laat weet vir Basie Linde 
(083 450 5352) of Pierre Linde 
(082 555 6627) wat julle planne is 
en of julle die midontbyte en/of 
Saterdagaand se braai sal bywoon. 

Sien jou daar! 

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. As jy ’n e-pos 
daaroor ontvang het, doen asseblief moeite om die vrae volledig te beantwoord. Of maak self kontak (gegewens 
op bladsy 4) en gee jou gesin se nuutste gegewens deur. As almal saamwerk, sal ons Lindes baie trots kan wees 
op ’n volledige register wat vir die nageslag groot waarde gaan hê. Baie dankie vir jou hulp!  

Bo: Daar word altyd heerlik geëet 
wanneer die Lindes saam kuier! 



Elsje Linde, skoondogter, laat weet: 
“Ons pa, oupa en oupagrootjie, Lou 
(Stephanus Johannes Lourens) Linde 
is op 7 Julie 2017 oorlede. Hy stam 
van die Dealesvillers af en is op 14 
Junie 1931 gebore. Ons eer sy 
nagedagtenis en die voorbeeld van 
volharding in die geloof tot die einde 
toe, wat hy vir ons gestel het.” Sy 
troosdiens is deur sy kleinseun, ds 
Lohan Linde, gelei. 

Lou en Hester Linde het drie seuns 
gehad, Andries, Louis en Fanus. Die 
oudste, Andries, is skaars tien weke 
voor sy pa oorlede. Hy was getroud 
met Rianne en hulle kinders is Karlien 
en Stéfan. Louis en Elsje se kinders is 
Lohan, Nina en Jaco. En Fanus en 
Susan het Lourens, Ida en Helet. 

Tog wonderlik watter positiewe 
invloed ’n oupa in sy 86 jaar op aarde 
kan hê. Sy kinders en kleinkinders 
loop in sy voetspore en put hulle 
inspirasie uit hulle ouers en groot-
ouers se voorbeeld. Ons dank die 
Here saam met julle vir sy 
voorbeeldige lewe! 

In April vanjaar is oupa Lou se 
oudste seun Andries Linde na ’n 
lang siekbed oorlede. Andries het ’n 
heupvervanging gehad en goed 
herstel. Na twee maande het 
komplikasies ingetree en na nog 
meer as twee maande in intensief is 
hy oorlede.  

Sy dogter Karlien skryf só oor hom: 
“Hy was ’n toegewyde en passie-
volle rekeningkunde-onderwyser en 
departementshoof van ekonomiese 
wetenskappe by die Hoërskool 
Wonderboom in Pretoria. In sy 
amper 30 jaar by die skool as 
onderwyser en sport-afrigter het hy 
’n positiewe verskil gemaak in talle 
skoliere en personeellede se lewe. 
Hy was ook by die Noord-Trans-
vaalse Rugby-unie se hoërskool-

Oupa Lou Linde oorlede ... 

... kort na Andries se hartseer dood 

spanne as spanbestuurder betrokke.” 

Hy word oorleef deur sy vrou Rianne 
Marie Linde (inligtingkundige, 
Pretoria), sy dogter Karlien Linde 
(dosent in Beroepshigiëne by die 
Universiteit van Limpopo, 
Polokwane), sy seun Stéfan Linde 
(dosent in Beroepshigiëne by die 
Noordwes-Universiteit, Potchef-
stroom) en skoondogter Janien Linde 
(dosent in Afrikaans by die 
Noordwes-Universiteit, Potchef-
stroom). 

Ons meegevoel met Rianne, Karlien, 
Stéfan en Janien. Wat dit nog meer 
hartseer maak, is dat Rianne se ouers 
ook ’n tyd gelede in Pretoria in ’n 
motorongeluk oorlede is. Sy het dus 
in dié tyd haar ouers, haar man en 
haar skoonpa verloor. 

“Geniet mekaar terdeë ...” 
Almal wat die afgelope jare Lindefeeste bygewoon het, sal vir Piet en Bets Linde onthou. 
Hy is die een wat altyd ’n grappie gemaak het of ’n poets gebak het. En tog was hy ’n inni-
ge en ernstige mens van wie almal gehou het. Bets laat weet dat Piet op 8 Julie oorlede is. 
Toe sy en Piet die dag voor sy dood saam stiltetyd gehou het, het hy ernstig gebid dat die 
Here hom asseblief moet verlos van die ellende waarin hy homself (agv orgaanversaking) 
bevind het. En dan sê Bets: “Wat meer op aarde kan mens dan as bevestiging verlang?”  

By sy afskeidsdiens op 11 Julie is baie staaltjies oor hom vertel terwyl familie en vriende 
dankbaar aan hom teruggedink het. Ons meegevoel met Bets en Bennie en Michele en die 
ander familie. Ons sal vir Piet by die eerskomende fees baie mis. Bets sluit af en sê: “Kyk 
mooi na mekaar, lag baie, terg baie en geniet mekaar terdeë!” Ons sal dit doen, Bets, en 
elke keer aan Piet dink. Piet was ’n Pietersdaler wat in Oktober 84 sou geword het.   

Oupa Lou met sy drie 
seuns: Andries, Louis 

en Fanus. 



Ons facebook-blad  
(Lindebond Suid-Afrika)  

het tans 206 lede. 

Gaan jy lid nr 207 wees? 

Die Lindes by die 
Drakies 
Johan Linde (seun van Tienie en 
Ethel Linde, Schanskralers) en sy 
vrou Erika is albei onderwysers by 
die Drakensbergse Seunskoor. Hulle 
seuns het ook in die koor gesing.  

Dié beroemde koor toer tans in  
Japan. Heerlike ervaring! Mooi 
wense vir julle.  

Barend Linde, oudste Linde-
kleinseun van die Schanskralers se 
“stamvader”, Barend Jacobus Linde, 
het op 15 Mei sy 93ste verjaarsdag 
gevier. Dit was sommer ’n groot 
familie-saamtrek en ’n vreugdefees. 

Barend was getroud met Aletta 
(Brits) en hulle het vier kinders.  

Louis is getroud met Estelle en hulle 
kinders is Jaco-Louis en Sulet. Hy is 
professor in elektroniese ingenieurs-
wese aan UP.  

Rénette le Roux woon in Uitenhage. 
Sy het twee seuns, Roché en 
Hermanus.  

Heloïse is getroud met Gustav 
Holtzhausen. Hulle woon in die VSA 
en hulle twee seuns Rudolf en Waldo 
is baie musikaal.  

Barend Linde word 93 

Regs: Barend Linde op 93 by drie 
van sy vier kinders. Van links Hanlie 
Bosman, Rénette le Roux, Barend 
Linde en Louis Linde. 

sou nie wees nie?  

Ons bid vir Barend mooi jare toe op 
die pad vorentoe. Kyk net hoe goed 
lyk hy op die foto. Ek is seker dit is 
die GDG wat ’n rol speel (= Goeie 
Duitse Gene)! 

Die jongste kind is Hanlie. Sy is 
getroud met Herman Bosman en 
woon in Port Elizabeth. Hulle 
kinders is Melanie en Hein. 

Oupa Barend is natuurlik baie trots 
op sy kinders en kleinkinders. Wie 

Quintin Linde en sy nuwe bruid 
Ons het in die vorige nuusbrief vertel van die nuwe stamlyn van die 
Swellendamse Lindes wat aan die lig gekom het. Ons noem hulle die 
Suidpunters omdat hulle met Napier verband hou – naby die suidpunt van 
die vasteland. 

Ons het kennis gemaak het Hans Jürgen en sy seuns Quintin en Shaun. 
Quintin kan maar net nie uit die kalklig bly nie. Op 6 Mei is hy in Gansbaai 
getroud. Sy bruid is Piétrie Morton van Worcester. Hulle woon in die Kaap 
en hy werk in die IT-bedryf. Baie geluk! ’n Mooi toekoms word vir julle 
toegewens, mnr en mev Linde! 
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Jannie Linde (Suidwester) wys ’n foto 
van ’n Bybel wat aan sy oupa se oupa 
behoort het. Hierdie Johannes 
Gerhardus Linde (die “stamvader” 
van die Suidwesters) was die sewende 
kind van Hans Jurie Linde (b1c3d1). 
Hans het by Bruintjiesrivier wes van 
Swellendam geboer. Interessant dat 
sewe van die stamlyne van die 
Swellendamse Lindes verband hou 
met sewe seuns van hierdie Hans 
Jurie. Die ander drie stamlyne is die 
nasate van drie broers van die einste 
Hans. 

Op die foto’s sien ons dat Hans 
hierdie Bybel aan “onzen geliefden 
Zoon” Johannes as geskenk gegee het. 
Johannes se geboortedatum (21 
Augustus 1851) staan daar geskryf, 
maar dit is meer waarskynlik dat Hans 
die Bybel in 1875 aan hom geskenk 
het toe Johannes die huis verlaat en 
Vrystaat toe getrek het. Hy het self sy 

Kosbare familiefoto van die Frankforters 
Die “stamvader” van die Frankforters van die Vrystaatse Lindes was Nicolaas 
Albertus Linde, die sewende kind van Georg Fredrik, die Vrystaatse 
stamvader. Die Frankforters kan in twee hoofgroepe verdeel word: die 
nakomelinge van Georg Frederik (e2, gebore 1871) en dié van Stefanus 
Lourens (e2, gebore 1873). 
  Frik Linde van Witteberg-Natuurreservaat naby Laingsburg wys vir ons 
hierdie kostelike gesinsfoto van Georg. Sy tweede vrou, Margaretha (Koch), 
en sewe van die kinders verskyn saam met hom op die foto. Van links is 
George Frederik (Ollie, 1906), vader Georg, Nicolaas Albertus (1901), 
Margaretha Jacoba (1911), Martha Elizabeth (1917), Jacoba Elizabeth (inlas, 
1898), moeder Margaretha (1890, net agt jaar ouer as die oudste dogter), 
Gabriël Jacobus (1918) en Daniël Wynand (1904).  
  Die foto is ongeveer in 1919 geneem. Die oudste vyf is die kinders van 
Georg se eerste vrou, Martha Steyn, wat in 1914 oorlede is. Net die jongste 
twee is Margaretha se eie kinders. En in 1921 is Hester Catharina ook gebore. 
  Frik sê vir sy broer Gawie: Kan jy glo ons pa was die baba op sy ma se 
skoot? Hy sou later die oupa word van Righard, Wynand, Jacques, Zendi en 
Riaan. Wie het nog sulke familie-foto’s? Vertel ons op Facebook daarvan! 

Afrikaanse Lindes 
in Stockholm? 
Ons weet almal van Lindes wat in 
Kanada, VSA, Engeland, Dubai, 
Australië en Nieu-Seeland woon en 
werk. Maar 'n Linde-nakomeling in 
Stockholm (Swede) is iets anders: 
Eric Lombard en sy vrou Elmari en 
dogtertjie Emma. Hy stam af van 
Georg Fredrik (Vrystaatse stamvad-
er) se twaalfde kind, Anna Sofia. Sy 
is doerie tyd getroud met Jacobus 
Martinus Lombard. Hulle sesde 
kind, Frederik George Lombard, is 
Eric se groot-oupagrootjie. Hy ska-
kel dus nie in by een van die stam-
lyne van die Vrystaatse Lindes nie, 
maar hy het net soveel Linde-bloed 
as enige van ons. Hy het by UJ stu-
deer en werk as beleidsbeplanner by 
Bombardier-vervoermaatskappy. 

Komaan, stel ons bekend aan nog 
Lindes wat op ander vreemde plekke 
woon! 

Nog ’n ou familiebybel 
naam en die datum 1875 op die 
snit van die Bybel gegrafeer. Hy is 
in Winburg met Jacoba le Roux 
getroud en al vier hulle kinders is 
in die Vrystaat gebore en het by 
Theunissen gewoon. Die oudste 
kleinseun, Johannes Gerhardus, 
het Suidwes toe verhuis en is in 
Windhoek met Johanna (Baby) 
Marais getroud. Hulle kinders, 
Kosie, Lalla en Tersia is vandag 
die vaandeldraers van die Lindes 
van Suidwes. Kosbare Bybel! 
Kosbare erfenis! 

Nou wonder ek: het Hans Jurie 
(d1) so ’n Bybel net aan sy drie 
seuns geskenk wat die lang pad 
Vrystaat toe gevat het? Of het hy 
dieselfde geskenk ook aan sy 
ander vier seuns gegee wat in die 
distrik van Swellendam aangebly 
het? Weet iemand van nog sulke 
Bybels? Vertel vir ons daarvan. 
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