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Ons nuwe voorsitter 

Linde-nuus 
By die Lindefees wat van 6 tot 8 
Oktober by Florisbad gehou is, is 
Derik Linde van Kemptonpark tot 
nuwe voorsitter van die Lindebond 
verkies. Baie geluk, Derik! Ons het 
volle vertroue dat jy vir baie jare 
goeie leiding sal kan gee en die 
Lindebond tot nuwe hoogtes sal lei. 

Derik is die oudste seun van wyle 
Johann en Onia Linde van Swellen-
dam. Hy het sy pa Johann in die 
komitee opgevolg. Derik is getroud 
met Marina en hulle het ’n seun Erich 
en ’n dogter Mari-Oni. Derik is 
afgetree, maar hy werk steeds as 
konsultant in risikobestuur. 
 

Komitee uitgebrei 
 

Al vier lede van die vorige komitee is 
herkies: Derik, wat nou voorsitter is, 
Annatjie Fourie as ondervoorsitter, 
Hans Linde, die vorige voorsitter wat 
nou as sekretaris en penningmeester 
sal optree, en Basie Linde, wat 
voorsitter van die feeskomitee is. Die 
komitee het besluit om vier jonger 
lede te koöpteer om meer persone by 
die werk te betrek en voorsiening te 
maak vir die toekoms. Hulle is Pierre 
Linde en Linde Fourie (Vrystaters) en 
Corné Linde en Mari-Oni Greyling 

(Swellendammers). Baie geluk aan 
al die lede van die komitee. Ons 
gaan lekker saamwerk! 

Die komitee het verslag ontvang 
oor die sake van die Lindebond. 
Die batige saldo van die Lindebond 
se fonds het sedert die vorige fees 
in 2013 van R28 869 gegroei tot  
R37 339 in 2017 – danksy bydraes 
van Lindes en ander goedgesinde 
persone. Die Linde-register bevat 
tans besonderhede van 3 970 
persone teenoor 3 606 in 2013 (en 
teenoor 1 663 persone in die twee 
gedrukte boeke wat in die jare 
tagtig verskyn het). Die kontak-
kanale het gegroei tot 329 epos-
adresse en 236 persone wat by die 
Lindebond se Facebook-blad 
ingeskakel is. Daarby ontvang 62 
persone die Linde-Nuus per 
landpos omdat hulle nie tot 
rekenaars toegang het nie.  

Alles in ag genome: die Lindebond 
is een van die aktiefste familie-
bonde in ons land en bring Lindes 
en Linde-verwantes met mekaar in 
aanraking soos nooit tevore nie. 
Baie dankie aan almal wat hierin ’n 
rol speel en dit alles moontlik 
maak. 

Help asseblief 
met die Linde-

register! 
 

Dit is 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 ge-
stel 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!  

Onder: So lyk die nuwe komitee van 

die Lindebond. Van links verskyn 

Annatjie Fourie (ondervoorsitter), 

Mari-Oni Greyling, Linde Fourie, 

Derik Linde (voorsitter), Basie Linde, 

Corné Linde, Hans Linde (sekretaris 

en penningmeester) en Pierre Linde. 



Die Lindefees van 6 tot 8 Oktober by 
Florisbad was ’n heerlike fees. Daar 
was altesaam 73 mense – 15 Swellen-
dammers en 58 Vrystaters. Die 
reëlingskomitee (onder leiding van 
Basie en Pierre Linde) het hard 
gewerk en ’n groot sukses daarvan 
gemaak. Baie dankie aan hulle! 

Vrydagaand het ons kennis gemaak 
en rondom worsbroodjies kopstukke 
gesels. Saterdagoggend het ons ’n laat 
ontbyt geniet. Derik Linde het ’n 
oorkonde met feesgroete namens die 
Swellendammers aan die Vrystaters 
oorhandig. Hans Linde het verslag 
gedoen oor die vordering met die 
Lindebond se sake gedurende die 
afgelope vier jaar. Annatjie Fourie en 
haar helpers het ons op ’n spoggerige 
teeparty onthaal. En Basie het die 
spitbraai aan die gang gekry solank 
die ander die rugby gekyk het. Die 
Vrystaters het ’n puik aandete 
voorgesit. Basie is ’n meester met 
spitbraai en ons het twee skape 
verorber! En toe gesels ons tot 
laatnag. 

Sondagoggend het Peet van Heerden 
ons erediens waargeneem. Daarna het 
die Lindes weer aan die gesels geraak 
rondom ’n laat ontbyt. Toe was dit 
groettyd en ons het onwillig afskeid 
geneem. Al wat ons saamgeneem het, 
was groot dankbaarheid en heerlike 
herinneringe. Hierdie fees sal almal 
lank onthou! 

’n Kenmerk van die fees was dat dit 
deur verteenwoordigers van soveel as 
nege stamlyne van die Lindes byge-
woon is. Van die Vrystaters was daar 
22 Kareeklowers, 21 Pietersdalers,  
6 Dealesvillers, 6 Warmfielers,  
2 Frankforters en 1 Paradyser. Van 
die Swellendammers was daar  

8 Leeuwrivierers, 5 Kluitjieskralers 
en 2 Lewiesers. 

Tot op datum was daar 14 
Lindefeeste waarheen alle Lindes 
uitgenooi is. Die persone wat die 
meeste feeste bygewoon het, was 
Sunette Botha (dogter van dr 
Hannes Linde van Johannesburg) en 
Hans Linde wat elkeen by 11 feeste 
was. Billy Botha (Sunette se man) 
en Susan Linde (Hans se vrou) het 
elkeen 10 feeste bygewoon. 
Welgedaan! 

Dit was 

voorwaar ‘n 

geslaagde 

fees! 

Wat die heel lekkerste van die fees 
was, was die hartlike atmosfeer wat 
geheers het. Almal het met almal 
gesels, ernstige sake en ligte spot en 
grappies het genoeg aandag gekry en 
ons het almal verryk en vol vreugde 
van die fees af vertrek. Dis voorwaar 
’n voorreg om soveel nuwe vriende te 
maak en soveel genotvolle ure in 
mekaar se geselskap deur te bring. 
Die reëlingskomitee kan trots wees op 
die geslaagde byeenkoms wat hulle 
laat plaasvind het. Ons sien al klaar 
uit na die volgende fees! 



By die Lindefees wys Fred Linde 
van Dealesville vir my ’n baie ou 
familiebybel (op die foto). Dit is ’n 
Nederlandse Bybel met ’n pragtige 
omslag en talle illustrasies. Afgesien 
van die Bybelteks bevat dit ook 
verduidelikende kantaantekeninge. 
Ongelukkig is die titelblaaie taamlik 
beskadig. Mens kan nie uitmaak in 
watter jaar die Bybel gedruk is nie. 

Wat wel gesien kan word, is dat die 
Bybel deur Fred se oumagrootjie, 
CM Linde (vrou van die 

Die Dealesvillers se familiebybel 

Wense van 
beterskap aan 
Lalla Mills 
 

Lalla (Linde) Thirion van Windhoek 
is ’n gereelde deelnemer aan ons 
Facebook-blad. Sy hoort by die 
Suidwesters van die Swellendamse 
Lindes. Haar kleindogter Lalla Mills 
(dogter van Corné Mills) het ’n tydjie 
gelede ’n ernstige beroerte gehad en 
dit gaan nie goed met haar nie. Haar 
regterkant is verlam en ander funksies 
is aangetas. Die pad van herstel sal ’n 
lang en moeilike pad wees. Sy is maar 
26 jaar oud. Dit is ’n moeilike en 
hartseer tyd vir die familie.  

Lalla, Sarel, Corné en jong Lalla, ons 
bid saam met julle vir herstel. Mag 
die Here vir julle krag en baie genade 
gee. 

Tannie Dirkie Linde van 
Bloemfontein is op 14 Augustus 
vanjaar oorlede. Sy was 94 jaar oud. 
Ons sal haar onthou as die innige en 
vriendelike dame wat in almal 
belanggestel het en altyd iets 
positief bygedra het. Ons is saam 
hartseer met haar drie dogters Elsie, 
Annatjie en Aldi en hulle gesinne.  

Annatjie (ondervoorsitter van die 
Lindebond) sê: “Sy was 'n goeie ma 
vir ons. Sy het ons goed opgevoed 
en altyd ’n keurige en regte 
voorbeeld gestel. Die laaste jare 
was vir haar moeilik en ons gun 
haar die rus.” Tannie Dirkie het 
altyd kleur verleen aan elke 
Lindefees wat sy bygewoon het. 
Ons het haar by vanjaar se 
Lindefees baie gemis. 

Ouma Hannetjie word 90 
Dit was ’n groot dag toe Hannetjie 
(Linde) Rossouw van Bethlehem 
haar 90ste verjaarsdag gevier het. 
Dié heerlike middagete was op 
Oranje-Gasteplaas (wat aan haar 
dogter Mona behoort) naby 

Groot hartseer oor tannie Dirkie Linde 

Fouriesburg. Haar drie kinders, 
twaalf kleinkinders en drie en 
twintig agterkleinkinders was 
amper almal daar, saam met talle 
ander familie en vriende. 

Hannetjie is op 90 nog so mooi en 
gesond en helder dat dit ’n groot 
vreugde was om saam met haar 
fees te vier. Die volgende dag (die 
werklike verjaarsdag) is ’n diens 
in die kapel op Oranje vir familie 
en vriende gehou om die Here te 
dank vir haar mooi lewe en 
voorbeeld en te bid dat die Here 
haar op die pad vorentoe ryklik 
sal seën.  

Baie geluk, Hannetjie. Mag daar 
nog baie mooi jare vir jou voorlê. 
 

Links: Hannetjie Rossouw 
(middel) saam met haar neef 
Hans Linde en sy vrou Susan in 
die kapel op Oranje. 

Dealesvillers se stamvader Georg 
Frederik Linde), aan haar seun, Fred 
Linde se oupa George Linde, 
geskenk is. Sy oupa George is in 
1866 gebore. Wanneer sou sy ma die 
Bybel aan hom geskenk het? By sy 
belydenisaflegging, waarskynlik in 
ongeveer 1880? By sy huwelik in 
1894? En hoekom skenk sy ma die 
Bybel aan hom en nie sy pa of sy 
ouers gesamentlik nie? Niemand 
weet nie. 

Al wat ons weet, is dat dié Bybel 
baie gebruik is en die tekens daarvan 
vertoon. Dit het ook ’n belangrike 
rol in talle Lindes se geestelike lewe 
gespeel en dit is vandag ’n kosbare 
erfenis van die Lindes van 
Dealesville. 
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Maak kennis met 
Peet van Heerden 
 

Die erediens by die fees is deur Peet 
van Heerden waargeneem. Hy het 
onlangs uit die bloute by die 
Lindebond se FB-blad aangesluit. 
Peet se ma Nelie was die dogter van 
Lang Piet Linde van Brandfort 
(Pietersdaler van die Vrystaatse 
Lindes). Peet het as jong man van 
25 jaar in 1977 met die plan 
vorendag gekom dat die Lindes 
almal vir ’n fees bymekaar gebring 
moet word. Daaruit het die heel 
eerste Lindefees by Mazelspoort 
ontstaan. En by dié fees is dr 
Hannes Linde van Johannesburg 
gevra om ’n woord aan die jeug te 
rig. Dit het sy belangstelling gaande 
gemaak en hy het aan die werk 
gespring. Uit sy groot werk het alles 
vorm begin aanneem wat ons as 
Lindes vandag as erfenis geniet. 
Peet, ons sê vir jou baie dankie! Jy 
het baanbrekerswerk gedoen.  

Peet en sy vrou Lois en hulle seun 
staan voltyds in die bediening. 
Hulle werk in talle lande in 
Suidelike Afrika en bring die 
evangelie van Jesus Christus aan 
talle mense. Peet, ons bid vir jou 
werk en glo dat die Here jou op ’n 
kragtige wyse in sy diens sal 
gebruik. 

Ontspan op die Kavango 
 

Maak kennis met Melinda (Linde) en Antonie Louw. Hulle woon op ’n wild- 
en jagplaas 75 km noord van Grootfontein in Namibië. Melinda is die dogter 
van Barry en Ena Linde van dieselfde distrik (Leeuwrivierers van die 
Swellendamse Lindes). Hulle kinders is almal PUK-studente. Bernard het sy 
BCom en ’n bestuursdiploma voltooi. Leandri is besig met Honneurs in 
Grafiese Ontwerp en AJ doen BSc in Geologie. Hulle sê Namibiërs is mal oor 
water. Na drie jaar se kwaai droogte het hulle ’n wonderlike reënseisoen 
gehad. Hulle ontspan graag op die Kavangorivier. En waar kry jy mooier 
sonsondergange? 

 

Erik en Louise Linde (Kareeklower van Secunda) 
spog met hulle twee kleinkinders. Hulle oudste seun 
Ferdi en sy vrou Rene se kleinding is klein Erik. 
Hulle woon in Pretoria. Ferdi is omgewingsouditeur 
by PwC. En Erik en Louise se tweede seun Marius 
en Sunelle is die ouers van Mienke. Hulle woon in 
die Kaap waar Marius in die IT-bedryf werk.  
Iemand het gesê: As ek geweet het kleinkinders is 
soveel pret, sou ek hulle eerste gehad het! 
Op die foto links onder staan Marius en Sunelle met 
Mienke. En regs verskyn Erik en Ferdi met klein Erik. 

Trots op hulle kleinkinders 
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