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Vrystater verloof aan Swellendammer! 
Groot nuus! Tharina Linde 
(Vrystaatse Linde) het onlangs 
verloof geraak aan Theunis 
Linde (Swellendamse Linde). 
Tharina is die tweede dogter 
van Gerdus en Ina Linde 
(Kareeklowers) en Theunis is 
die seun van Jurgens en Maria 
Linde (Leeuwrivierers). Albei 
woon in Middelburg, 
Mpumalanga. Baie geluk, julle 
twee Lindes. Julle maak 
geskiedenis! 
Tharina en Theunis het albei 
aan Kovsies gestudeer, maar 
mekaar nie daar geken nie. 
Tharina het BSc behaal en 
werk tans in die voedsel-
industrie as veiligheids-
konsultant en fasiliteerder. 
Theunis werk in die finansiële 
wêreld. Dit was juis op ’n 
oorsese reis wat Theunis as 
toppresteerder van Ou Mutual 
gewen het, dat hulle in Italië 
verloof geraak het. 

Waar het hulle mekaar 
ontmoet? Lang storie. Die 
man van ’n Kovsie-
kamermaat van Tharina het 
saam met Theunis gewerk en 
saam polo cross gespeel. 
Hulle nooi haar toe om ’n 
naweek saam te gaan kamp en 
die wedstryd te kyk. En net 
daar begin hulle ogies 
flonker! 
Ja, sê Nico Linde wat in Nieu-
Seeland woon, dis lekker dat 
Tharina nou nie eers haar van 
hoef te verander nie. En mens 
wonder hoe die nuwe neiging 
sal werk dat vroue hulle 
nooiensvan met ’n 
koppelteken byskryf. Hoe 
klink Tharina Linde-Linde? 
Trou met familie? Nee wat, 

geen bekommernisse nie! 
Theunis moet soveel as nege 
geslagte teruggaan en Tharina 
agt geslagte om by ’n 
gemeenskaplike voorvader uit 
te kom – niemand minder nie 
as Hans Jürgen Linde self, al 
ons Lindes se stamvader wat in 
1753 uit Duitsland in die Kaap 
aangeland het. En dis 
ongelooflik ver terug. Baie 
egpare wat uit die ou Kaapse 
families stam, is veel nader van 
mekaar familie, al weet hulle 
nie daarvan nie. 
Theunis en Tharina, voorspoed 
en vreugde vir julle toegewens 
met julle toekomsplanne! En: 
laat asseblief dadelik vir ons 
weet as julle planne om datums 
begin draai . . . 

Lees op bladsy 3 van oumie  
Hannetjie, kleindogter Simone en 

haar bruidegom Vollie. 



Corné Linde van Durbanville 
vertel dat hulle onlangs in 
Nieuwoudtville gaan blomme 
kyk het. Sy het op Nilanie 
Rabe se facebook-blad gelees 
dat haar suster, Antjie, ’n 
eetplek in die hoofstraat het. 

Antjie se eetplek tussen die blomme  
Antjie is die oudste van vier 
susters, dogters van ds Jannie 
en Margaret Linde van 
Brackenfell. 

Corné sê: “Julle kan gerus by 
Antjie stop ... heerlike kos en 
’n passievolle sjef!” 

Skaars ’n week later stop daar 
toe nog Lindes by Antjie se 
eetplek. Dit was Elize (Basie 
Linde van Brandfort se vrou) 
en Annatjie Fourie 
(ondervoorsitter van die 
Lindebond). Hulle was deel 
van ’n groep van twintig 
vroue van Verkeerdevlei wat 
gaan blomme kyk het. Nie 
veel blomme gesien nie, maar 
baie lekker by Antjie geëet! 

Thys Delport van die plaas 
Ertjiesdam naby Greyton is 
getroud met Hermé (Linde), 
tweede van vyf dogters van 
Jockey en Elsabé Linde van 
Stilbaai. Thys wil weet waar sy 
vrou by die Linde-familie 
inpas. 

Thys, sy hoort by die Leeuw-
rivierers van die Swellendamse 
Lindes. Ek stuur die Linde-
register per e-pos vir julle aan 
sodat julle die familie met ’n 
vergrootglas kan bekyk. 

As enigeen hier lees en nog nie 
die Linde-register ontvang het 

nie, stuur jou epos-adres aan 
hansusan@mweb.co.za. Ek 
sal dit graag dadelik vir jou 
aanstuur. 

Thys is voorsitter van die 
Nasionale Wolkwekers-
vereniging in die Wes-Kaap. 
Die foto van hom en Hermé is 
’n dekade gelede geneem.  

En toe kom die reën in strome 
op julle plaas hierdie winter! 

Ertjiesdam  
se mense 

Koba Linde (83) is kort gelede in Swellendam oorlede. Sy was getroud 
met Tonie Linde uit die Voorrechtsvleiers.  

Koba en Tonie was lede van die reëlingskomitee van die heel eerste 
Lindefees vir die Swellendammers wat in Oktober 1980 gehou is. 
Tonie was die vierde kind van Theuns Gouetand en hy is reeds in 1985 
oorlede. Meegevoel met die kinders Susan, Elsa, Arina en Willem en 
die kleinkinders. Mooi herinnerings aan ’n kleurryke Linde-egpaar! 

Kleurryke Koba Linde oorlede 

Bets (Linde) Hattingh woon 
in Heiderand, Mosselbaai en 
is van die Schanskralers van 
die Vrystaatse Lindes. Sy 
bedryf Bet-El Privaatsorg en 
versorg tien of meer bejaarde 
pasiënte wat aan Alzheimers 
of demensie of soortgelyke 
kwale ly. Gaan kyk gerus na 
haar baie interessante FB-
blad “betelprivaatsorg247”. 
Jy doen ’n groot werk, Bets! 



Verlede jaar het ons saam met 
Hannetjie Rossouw van 
Bethlehem (’n nooi Linde uit 
die Leeuwrivierers) haar 90ste 
verjaarsdag gevier. Onlangs is 
die laaste van haar twaalf 
kleinkinders getroud. Hier is sy 
by haar kleindogter Simone 
Scheepers. Simone is ’n tydjie 
gelede op haar ouers, Makena 
en Mona Scheepers, se Oranje-
Gasteplaas naby Fouriesburg 

Laaste van twaalf kleinkinders getroud 

getroud met Vollie van 
Vollenhoven (foto regs). Baie 
geluk, Simone en Vollie! 
Vele gelukkige jare saam 
toegewens. 
Hannetjie het ook 27 agter-
kleinkinders en sy is trots en 
dankbaar dat sy op amper 91 
jaar nog ’n aktiewe Oumie 
met baie liefde vir elkeen van 
hulle kan wees, en vir elkeen 
op die naam kan bid. 

Martiens en Berdine se kleinkind gedoop 

Die Lindes wat by die jongste 
Lindefees by Florisbad was, sal 
vir Martiens en Berdine Linde 
van Odendaalsrus onthou. 

Baie geluk aan Hanlie Linde, 
wat onlangs ’n ere-toekenning 
van haar alma mater, die 
Hugenote-Hoërskool op 
Wellington, ontvang het. Sy 
was in 1988 hoofmeisie en het 
sedertdien groot hoogtes in 
haar loopbaan bereik en op 
bewonderenswaardige wyse 
leiding geneem in 
gemeenskappe waar sy 
betrokke is. Goed gedoen, 
Hanlie! 

Hanlie kom uit die 
Leeuwrivierers van die 
Swellendamse Lindes. Sy was 
vroeër ’n direkteur in die 
Stellenbosse Munisipaliteit en 
is tans munisipale bestuurder 
van die Bergrivier-Munisi-
paliteit met hoofkantoor op 
Piketberg. 

Op die foto staan sy by haar 
ouers, Susan en Hans Linde 
van Wellington. 

’n Nuwe klein Lindetjie 
vir Henri en Marijke 
van Johannesburg! 
Welkom aan Emeri 
Karli. Henri is die 
tweede seun van JC 
Linde van Bahrain en 
kleinseun van dr 
Hannes Linde, 
genealoog van die 
Lindes. Hulle is 
Pietersdalers van die 
Vrystaatse Lindes. Mag 
die kleinding vir julle 
almal baie vreugde 
bring! 

Welkom aan  
Emeri Karli 

Eretoekenning 
van alma mater 

Berdine het vir ons ’n foto 
gestuur wat by die doop van 
hulle jongste van vier klein-
kinders geneem is. Martiens 
hou vir Anzè vas, Berdine hou 
vir Ben vas (hy is gedoop) en 
voor staan Estalin en Bruce.  

Martiens is die tweede kind 
van Andries en Catharina 
Linde van Brandfort, uit die 
Kareeklowers van die 
Vrystaatse Lindes. Hy het ’n 
ouer suster Elizabeth en ’n 
jonger broer Marius. 

Berdine, julle gegewens in die 
Linde-register is nog baie 
onvolledig. Jy sal moet help! 

https://www.facebook.com/hanlie.linde?fref=gs&dti=384223560742&hc_location=group
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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 beant-
woord. Of maak self kontak (gegewens onder aan bladsy) 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!  

Daar was onlangs groot 
feesviering in Wellington. Susan 
Linde het haar 75ste verjaarsdag 
gevier. Amper al die kinders en 
kleinkinders en ’n groot groep 
vriende was teenwoordig. Susan 
is getroud met Hans Linde uit 
die Leeuwrivierers van die 
Swellendamse Lindes. 
Susan en Hans het vyf dogters 
en nege kleinkinders. Op die 
foto is amper almal te sien. Baie 
geluk, Susan! Sterkte en seën vir 
die volgende kwarteeu! 

Stienie Linde het haar 70ste 
verjaarsdag op die plaas 
Vlaklaagte gevier. Stienie was 
getroud met Jurie Johannes 
Linde uit die Kareeklowers van 
die Vrystaatse Lindes. Baie 
geluk, Stienie! Mag die 
volgende dekade ook vol 
vreugde en voorspoed wees. 

Stienie se drie kinders het saam 
feesgevier. Die oudste seun, 
Jaco sr, en sy vrou Deirdré 
woon in Rustenburg en hulle 
het twee kinders, Michelle 
Deysel en Jaco jr. Nico, die 
tweede seun, is helikopter-
ingenieur in Nieu-Seeland en 
het van ver gekom om saam te 
kuier. Derde is Adri van den 
Berg wat met Waldo getroud is 
en in Klerksdorp woon.  

Op die foto is Jaco sr, Stienie, 
Adri en Nico. 

Stienie Linde maak 
sewe dekades vol 

Bessie nou oudste lewende Linde? 
 

Renita Linde van Hertzogville herinner ons daaraan dat haar 
skoonma, Bessie Linde, ’n tyd gelede 95 jaar oud geword het.  
Sy was getroud met Jan de Wet Linde, bekende boer van 
Hertzogville, maar hy is reeds in 1989 oorlede. 

Sover ek weet, is Bessie nou die oudste oorlewende Linde. Help 
my reg as ek verkeerd is. Op die foto is Bessie en haar nageslag. 
Langs haar is haar seuns Dirk Linde en Tinus Linde. Bessie, met 
soveel glimlaggende gesigte rondom jou loop jou beker van 
vreugde seker oor. Mooi wense vir die pad vorentoe! 

Susan vier 75 jaar 
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