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Kareeklowers hou eie fees 
Dit gebeur al hoe meer dat ’n 
deel van die Linde-familie ’n 
eie familiefees hou. Die 
Suidwesters was ’n keer saam 
en ’n groep Bruintjiesrivierers 
(nakomelinge van Theuns 
Gouetand) het dit ook gedoen. 

Die nasate van Marthinus 
Johannes Linde en Emily Linde 
(Kareeklowers van die 
Vrystaatse Lindes) het onlangs 
’n familiefees by Florisbad 
naby Bloemfontein gehou. Van 
die ses kinders lewe nog net 
twee susters, Emmie Dirks (79) 
en Hannie Monk (88) en hulle 
was albei daar. Daar was uit ’n 
moontlike totaal van 23 neefs 
en niggies soveel as 17 teen-
woordig. Mens kan amper nie 
glo dat hulle dit kon regkry om 
soveel bymekaar te trek nie. 
 

Verreweg die talrykste tak 
 

Marthinus Johannes Linde 
was ’n kleinseun en naam-
genoot van die Kareeklowers 
se “stamvader”, wat weer die 
oudste seun van die Vrystaters 
se stamvader Georg Fredrik 
was. Die Kareeklowers is 
verreweg die talrykste tak van 
die Linde-familie. In die 
huidige stand van die Linde-
register is daar 884 persone 
wat by die Kareeklowers 
hoort. Dit is ongeveer 22% 
van die totaal. Die tak wat die 
naaste aan hulle kom, is die 
Kluitjieskralers van  Swellen-
dam met 359 inskrywings. 
By die Kareeklowers se fees 
was altesaam 75 mense 

teenwoordig. Kuier en 
vleisbraai en rugby kyk en 
kennis maak en gesels en 
nogmaals kuier. Wat ’n 
heerlike fees en saamwees! 
Hoe lyk dit: watter ander 
familiegroep is volgende om  
’n eie fees te reël? Dit kan net 
lekker wees! 

Die sewentien neefs en niggies wat die fees bygewoon het, met die 
twee tannies (Emmie Dirks en Hannie Monk) voor. 

Foto links: Hendrik Linde, 
Arnold Lombard en Dappies 
Venter sorg vir die braai. 

Links onder: Hannelie Eramus 
(links) gesels met Emmie Dirks 
(79) en Hannie Monk (88). 

Onder: Neefs en niggie kuier 
heerlik saam: Russell Linde, 
André Linde, Chris Dirks, Erica 
Viljoen, Marné Dirks, Emile 
Linde en Tiaan Linde. 



PG en Elizabeth 

Linde se 

eersteling 

Henri William Linde is op 26 
November 2018 gebore. Hy is 
die eersteling van PG en 
Elizabeth Linde wat in 
Engeland woon en werk. Baie 
geluk, julle twee! Mag hy vir 
julle baie vreugde bring. 
As ek dit reg het, is hy ook 

Jolene Vorster se 
Fanie oorlede 
Innige meegevoel met Jolene 
(Linde) Vorster en haar 
kinders. Haar man Fanie is 
onlangs oorlede na vyf maande 
se stryd teen kanker. Sterkte vir 
die pad vorentoe. Jolene woon 
jare in Bloemfontein, maar sy 
is eintlik uit die Kluitjieskralers 
van die Swellendamse Lindes. 
Ons het goeie en mooi 
herinneringe van Fanie, veral 
van die Lindefees van 2017. 

Baie geluk, Bessie! 
 

Bessie Linde van Hertzogville 
was ’n paar maande gelede ’n 
volle 96! Wat ’n geseënde 
ouderdom. Bessie was ’n nooi 
Theunissen en sy was getroud 
met Jan de Wet Linde, wat haar 
al dertig jaar gelede ontval het. 
Hy was ’n Leeuwrivierer van 
die Swellendamse Lindes. 
Baie geluk, Bessie. Mooi wense 
vir die pad vorentoe. Jou 
kinders, Marianne Palmer, Dirk 
Linde en Tinus Linde en al die 
kleinkinders en agterklein-
kinders is baie trots op jou! 

die eerste agterkleinkind van 
wyle Hannes en Kotie Linde. 
Hoe trots sou hulle nie 
gewees het nie! Hannes het 
die Lindes se stamboom begin 
navors en hy was ook vir jare 
voorsitter en later erepresident 
van die Lindebond. 

Donasies altyd welkom 

Jy kan ook bydra om die 
koste van die Lindebond se 
sake te help dra. 

Betaal jou bydrae in by: 

Lindebond 

Absa Wellington 

Spaarrekening 

Takkode 632 005 

Rekening 907 140 7193 

Laat weet dan asseblief vir 
my dat dit jy is wat bygedra 
het. Kontakgegewens verskyn 
op bl 4. Baie dankie! 



Baie geluk aan Johanna (Linde) 
en Marc Anthony Geldenhuys 
wat onlangs op Williston 
getroud is. Mag julle groot 
vreugde en voorspoed geniet. 
Johanna is die dogter van 
Jurgens en Maria Linde uit die 
Leeuwrivierers van die 
Swellendamse Lindes. 

Linde-troue op Williston 

Die groot Linde-Linde-troue kom nader 

Die groot dag kom nader. Tharina Linde 

(Vrystaatse Linde) en Theunis Linde 

(Swellendamse Linde) trou op 26 Maart in 

Winburg. Hier is Tharina en haar 

vriendinne by haar bruidsparty. Hou die 

volgende nuusbrief dop vir foto’s van die 

groot dag. 

Foto links bo: 

Johanna en Marc by haar gesin: haar broer Theunis staan links 

en haar trotse ouers, Maria en Jurgens Linde van Williston 

regs.  
 

Foto regs bo: 

Johanna en Marc verlaat die kerk met die opgewonde gaste by 

hulle. 
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Ek kry ’n tyd gelede byna gelyktydig  
e-posse van Brendan Linde, van sy ma 
Arnette Linde en van sy oom Marthin 
Linde met dieselfde dringende versoek: 
Help asseblief vir Brendan. Hy moet ’n 
skooltaak oor sy familie en herkoms 
doen. Stuur inligting! (Brendan is 15 jaar 
oud en stam ook uit die Kareeklowers van 
die Vrystaatse Lindes.) 

Natuurlik het ek dadelik alles gestuur wat 
ek kon kry. Maar toe ook 25 vrae oor 
hulle gesin en naby familie opgestel en 
versoek dat Brendan die antwoorde vir 
die Linde-register bymekaarmaak. Dit het 
hy met groot presiesheid gedoen. Ek weet 
nie hoeveel sy ma hom gehelp het nie. 
Maar in die proses is ’n groot gat in die 
register met bruikbare gegewens opgevul. 
Baie dankie, Brendan (en Arnette)! 
 
 
Foto links: Brendan Linde met sy jonger 

boetie Shaun Linde (voor) en nefie Dehan 

Linde op die skouers. 

Brendan, jong genealoog vol ywer 

Corné en Santie vier 15 jaar 
 

Op 3 Februarie vanjaar was dit presies 15 jaar dat Corné Linde 
van Durbanville ’n nier van haar sus Santie Terreblanche van 
Kuilsrivier ontvang het. Deur die Here se groot genade gaan dit 
na soveel jaar nog baie goed met albei. 

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 Genea-
logiese Instituut waar dit vir die 
nageslag bewaar en vir navor-
sing 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 
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!  Vlnr: Corné (ontvanger), Santie (skenker), Ma Susan, Pa Hans,  
sussies Hanlie en Elna en swaer Braam. 
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