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Graanprodusent van die jaar 

Baie geluk aan Tonie Linde, 
uitvoerende hoof van die 
Haasjeskop-boerdery by Cale-
don. Dié boerdery is einde 
2019 aangewys as Graan SA en 
Syngenta se graanprodusent 
van die jaar. Op die foto staan 
Tonie en sy vrou Carla derde 

en tweede van regs. Tonie is 
uit die Voorrechtsvleiers van 
die Swellendamse Lindes. Hy 
het die boerdery geërf toe sy 
pa Anton in Tonie se matriek-
jaar tragies verongeluk het. 
Die plaas was in goeie hande 
terwyl Tonie B Rek studeer 

het, en hy het in 2012 by die 
span aangesluit. Hy fokus op 
die strategiese aspekte terwyl 
sy vennoot Willie Beukes 
(tweede van links op die foto) 
vir die dag-tot-dag-bestuur 
verantwoordelik is. 

Die Lindes is trots op jou, 
Tonie! Mag julle boerdery van 
krag tot krag gaan en mag die 
Here julle ryklik seën. 



 

Een van die onderafdelings van 
die Swellendamse Lindes is die 
Boshoffers. Die “stamvader” 
van die Boshoffers was Dirk 
Cornelis Linde, die vierde kind 
en tweede oudste seun van 
Hans Jurie Linde van 
Swellendam, agterkleinseun 
van die stamvader. 

Hierdie Dirk is in 1844 gebore 
en het as jongman binneland 
toe getrek en hom in Boshof se 
distrik gevestig. Op 35 jaar is 
hy daar met Barbara Uys 
getroud wat van Bredasdorp se 
wêreld gekom het. Hulle het 
ses kinders gehad waarvan net 
die vierde ’n seun was. Hy is in 
1888 gebore, is na sy oupa 
vernoem en het Hans Jurie 
geheet. Hy was die enigste wat 
die Linde-van in hierdie 
afdeling kon voortdra. 

Op soek na Hans Jurie van 
Boshoff 

In die Linde-register wat dr 
Hannes Linde destyds opgestel 
het, word net sy naam, 
geboortedatum en doopdatum 
genoem. Niks verder nie. Ek 
het vir baie jare gewonder wat 
van hom geword het en of ons 
ooit met die nageslag van die 
Boshoffers kontak sal kan 
maak. 

Heel eerste het ek met Helena 
Smit geskakel. Sy werk in die 
kerkargief in Bloemfontein. 
Maar vir ’n hele aantal jare 
het dit nie vrugte opgelewer 
nie. 

Verlede jaar begin ek toe om 
al die beskikbare foto’s van 
grafstene in Suid-Afrika deur 
te werk. eGGSA (die 
elektroniese afdeling van die 
Genealogiese Genootskap van 
Suid-Afrika) het ’n 
naslaanbron op die internet 
waar ’n mens meer as 
800 000 foto’s van grafstene 
in Suid-Afrika kan deurkyk. 
Gelukkig is daar ’n soek-
funksie. Mens kyk net na dié 
waarop LINDE voorkom. Jy 
blaai maar verby Van der 
Linde, Lindeque, Lindeboom 
en al die ander. 

En sowaar! Ek kom af op die 
grafsteen van daardie Hans 
Linde – in die Rynsoord-
begraafplaas in Benoni. Die 
grafskrif is in Engels en vertel 
dat hy op 6 Augustus 1923 
(op ouderdom 35) in ’n 
mynongeluk dood is by die 
Nuwe Modderfontein-
goudmyn aan die rand. 

Nou wonder ek: Was hy ge-
troud? Het hy kinders gehad? 

Waar is die Boshoffers? 

En dis hier waar Helena Smit 
toe verder help. Sy stuur vir 
my sy huweliksertifikaat en sy 
doodsertifikaat. Hy is op 5 
April 1920 getroud met Anna 
Catharina Dorothea Hattingh 
en hulle het een kind gehad – 
’n dogtertjie met die naam 
Phyllis Ada Linde. Sy was 
amper twee jaar oud toe hy 
dood is. Van hom is daar dus 
nie enige nageslag met die 
Linde-van vir die Boshoffers 
nie. 

En wat van Hans se susters? 

Nou wonder ek of mens enige 
nageslag met Lindebloed van 
sy susters sal kan opspoor. 

Die oudste suster Susanna is in 
Februarie 1902 in die 
konsentrasiekamp by 
Kroonstad dood. Die tweede 
suster Elsie is waarskynlik 
jonk oorlede, want haar naam 
staan nie op haar pa, Dirk 
Linde, se sterfkennis in 1909 
nie. Van die derde suster, 
Barbara, en die vyfde suster, 
Wilhelmina, staan daar niks 
meer in die Linde-register nie. 
Van die vierde suster, Maria, 
weet ons net dat sy met ene 
Sandy Cameron getroud is. 

En dis waar Helena weer sal 
moet hand bysit. Kan ons 
vasstel met wie al drie 
volwasse susters getroud is en 
wat van hulle nageslag geword 
het? Is daar nog enige van 
hierdie nakomelinge in die 
omgewing van Boshof?  

Wie weet, dalk kan van hulle 
nog die volgende Lindefees 
bywoon! 

Baie geluk aan Charlene 

van den Berg van 

Klerksdorp. Sy het onlangs 

die graad B Ed Honneurs in 

Onderwysbestuur en  

-leierskap aan NWU behaal. 

Knap gedaan! Voorspoed 

toegewens vir jou beroeps-

loopbaan vorentoe. 

Charlene is die oudste 

dogter van Adri en Waldo 

van den Berg en sy stam uit 

die Kareeklowers van die 

Vrystaatse Lindes. 

Charlene kry B Ed Honneurs 



Hans Linde se aartappels 

As jy iewers by so ’n 

vragmotor verby ry met die 

naam van ons almal se 

stamvader daarop, kan jy maar 

weet dis Hans Linde van 

Coetzersdam naby Vryburg wat 

besig is om van sy 

Besoek aan Brandfort se konsentrasiekamp 

Gerdus en Ina Linde van 
Brandfort het die gedenkteken 
van die plaaslike 
konsentrasiekamp onlangs 
saam met hulle gesinslede 
besoek. Tog goed om daardie 
deel van ons geskiedenis in 
gedagte te hou. Op die gedenk-
steen verskyn die name van ses 
persone met die Linde-van. 

Gedurende die Anglo-
Boereoorlog was daar soveel as 
99 konsentrasiekampe regdeur 
die land. Net in Brandfort se 
kamp is volgens bronne 5 300 
vroue en kinders aangehou. 

Dit beteken dat honderd-
duisende vroue en kinders van 
die boerekrygers vir baie 
maande en selfs jare die 
allerslegste toestande moes 
verduur en moes toesien hoe 

honderdduisende sakkies 

aartappels markte toe te ry. 

En as jy sulke sakkies iewers 

in ’n winkel sien, koop gerus 

– dis goeie kwaliteit! 

Hans hoort by die Vryburgers 

van die Swellendamse Lindes. 

Doen so voort, Hans en seuns, 

die volk het kos nodig. 

tientalle van hulle naaste 
familie en vriende – selfs 
hulle eie kinders en moeders 
– aan onkeerbare siektes sterf. 
Van die 66 Lindes wat na die 
beste van ons wete in 6 
kampe beland het (51 in 
Brandfort se kamp), is 16 

volgens die Linde-register 
oorlede. Die getal kan selfs 
heelwat hoër wees. Stel jou 
voor dat jy ná die oorlog na jou 
plaas en huis moes terugkeer. 
Alles is afgebrand en verwoes 
en geliefdes is nie meer daar 
nie. Dit vra moed en durf! 

 

In die greep 

van die virus 

Terwyl ek hier skryf, is die 

wêreld en ons land in die 

greep van die Korona-virus. 

Mag almal wat hier lees, 

baie moedig bly. En mag 

die Here ons in die 

komende maande bewaar. 

As gevolg van die 

inperkings word hierdie 

Linde-Nuus net elektronies 

uitgestuur. Persone wat dit 

gewoonlik op papier deur 

landpos ontvang, kry dit dus 

nie. As jy van sulke mense 

weet, help hulle asseblief 

om dit elektronies te lees.  

Baie dankie. 



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 6.  

Baie dankie! 

Ons oudste 
Linde word 97 

Bessie Linde van Hertzogville 
is tans die oudste lewende 
Linde. In Desember het sy 97 
geword, en sy geniet nog goeie 
gesondheid. Bessie, mag die 
komende jaar ook vol seën 
wees!  

Bessie se man was Jan de Wet 
Linde uit die Leeuwrivierers 
van die Swellendamse Lindes. 
Hy is reeds in 1989 oorlede. 

Johanna Linde 
oorlede 

Johanna Linde van Swellendam 
(87 jaar oud) is ’n klompie 
maande gelede oorlede. Sy was 
getroud met Gerhardus Linde 
uit die Voorrechtsvleiers van 
die Swellendamse Lindes. 
Hulle het vir baie jare op die 
plaas geboer totdat Gerhardus 
in 1973 oorlede is. 

Johanna (foto onder) het twee 
kinders. Die oudste is Theunie 
Linde van Bonnievale en die 
jongste Zelda Maré wat aan die 
SAPD verbonde is. Haar 
kinders en kleinkinders het 
goeie herinneringe aan hierdie 
vriendelike en sorgsame ma en 
ouma. Dankie, Roelof Maré, 
dat jy laat weet het. 

Gerhard Jordaan was baie 
dankbaar toe hy ’n goeie 
werkgeleentheid op ’n plaas 
by Imperial in Nebraska in 
die VSA kry. Dit sou ’n nuwe 
toekoms vir hom en sy gesin 
oopmaak na al die 
bekommernisse van die 

afgelope tyd. Die visum is 
goedgekeur en hy kon vertrek. 
Al probleem was dat so baie 
grense vanweë die pandemie 
gesluit is. In goeie geloof het 
hy op 22 Maart vertrek om via 
Johannesburg, Atlanta en 
Denver te vlieg. En sowaar, 
twee dae later laat weet hy dat 
hy veilig aangekom het en die 
volgende dag sou begin werk! 
Baie sterkte vir jou, Gerhard! 
En ook vir jou vrou Marlene en 
julle kinders wat in hierdie 
onseker tyd in Suid-Afrika 
moes agterbly. Marlene hoop 
om oor agt maande by Gerhard 
aan te sluit. Gerhard stam uit 
die Leeuwrivierers van die 
Swellendamse Lindes. Hy is ’n 
ywerige sportentoesias wat 
altyd op Facebook oor groot 
wedstryde opmerkings gemaak 
het. Daarom dat hy die lang 
reis in ’n Springboktrui 
aangepak het! Op die foto 
groet Gerhard twee van sy 
seuns voor sy vertrek. 

Gerhard maak dit toe tot in die VSA 

Bo: Bessie by haar drie kinders, Tinus Linde, Dirk Linde en 
Marianne Palmer.  



René Lombard is onlangs in 
Bloemfontein met Luan Louw 
getroud. Ons wens vir julle alle 
seën en voorspoed toe vir die 
heerlike reis op pad vorentoe. 
Mens kan sommer sien hoe 
gelukkig julle is! René is die 
jongste dogter van Kobus en 
Aldi Lombard uit die Pieters-
dalers van die Vrystaatse 
Lindes. 

Baie geluk aan Nicol Linde van 
Frankfort en Patricia de Villiers 
van Vrede wat onlangs getroud 
is. Mag julle baie voorspoed en 
vreugde beleef! Nicol is die 
oudste van die kinders van Bart 
en Henriette Linde uit die 
Frankforters van die Vrystaatse 
Lindes. 

Nicol en Patricia 

Luan en René 

Thinus en Carmen se eersteling gedoop 

By ’n groot geleentheid op Kersdag in die NG Gemeente 
Koedoeskop is Thinus en Carmen Linde se dogtertjie Skyler 
gedoop. Thinus en Carmen woon in London, maar het haar hier 
in Suid-Afrika laat doop. Op die tweede foto staan Johannes en 
Petro Linde met Skyler. Hulle het ’n volle tien jaar op die 
geboorte van hulle eerste kleinkind gewag. Johannes is uit die 
Kareeklowers van die Vrystaatse Lindes. Baie geluk aan almal 
van julle! Mag Skyler en haar gesin baie voorspoedig wees. 

So lyk Joanné en 

Janneman Kotzé se nuwe 

dogtertjie, Anzé. Ons sê 

baie geluk en ons glo dat 

sy vir julle baie vreugde 

sal bring. Joanné is die 

jongste dogter van 

Marthinus en Berdine 

Linde, Kareeklowers van 

die Vrystaatse Lindes. 

Baie geluk aan Oupa en 

Ouma ook! 

Ons dra gelukwense oor aan 
Henri en Marijke Linde van 
Johannesburg, Pietersdalers 
van die Vrystaatse Lindes, 
met die geboorte van hulle 
tweede dogtertjie, Anike 
Wené. Kyk net hoe 
opgewonde is ousus Emeri 
oor die nuwe sussie! Mag 
albei julle pragtige 
dogtertjies vir julle groot 
vreugde bring. 

Anike Wené Linde gebore 

Joanné en Janneman se dogtertjie 
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Stienie Linde en die kaptein 

Stienie Linde het in November verlede jaar by haar seun Nico en 
sy gesin in Nieu-Seeland gekuier. Op pad terug was sy eers 
bietjie ongelukkig dat haar vlug van Sydney af ’n paar uur 
vertraag is. Maar op dié vlug kon sy kennis maak met die baie 
gewilde kaptein Siya Kolisi, wat op pad terug was van die 
Springbokke se wêreldbeker-oorwinning. Hoe’s daai vir geluk! 

Stienie is uit die Kareeklowers van die Vrystaatse Lindes. Sy is 
die ma van Adri van den Berg en die ouma van Charlene van den 
Berg oor wie ons elders in hierdie brief praat. 

Jaco Linde oor sosiale media 

Help asseblief met 
die Linde-register! 
 

Dit is baie belangrik dat ’n  
familie se register goed op da-
tum gehou word. Dit gaan ook 
na die SA Genealogiese Ge-
nootskap 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 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. 

George Linde (seun van Org en 
Rosandra Linde, Frankforters 

 

van die Vrystaatse Lindes) 
maak steeds groot vordering 
in die krieketwêreld.  

Hy is vanjaar gekies vir die 
Proteas se eendag-span wat 
in Indië gaan toer het. 
Ongelukkig het die eerste 
wedstryd uitgereën en daarna 
is die toer weens die virus 
gekanselleer.  

Maar hou dop: George gaan 
binnekort ’n vanselfspre-
kende keuse vir die Proteas 
word. Ons is trots op jou! 

Foto-bron: espncricinfo.com 

George Linde gekies vir Proteas 

Jaco Linde het onlangs op 
MaroelaMedia ’n artikel 
geskryf met die opskrif “Ek is 
klaar met sosiale media”. Hy 
sê onder andere dat hy moeg 
is vir sogenaamde kenners 
wat oor alles ’n uitgebreide 
opinie het sonder dat hulle 
verstaan waaroor dit gaan. 
Sosiale media is verslawend 
en plaas jouself in die 
sentrum – alles gaan oor jou, 
jou belange, jou opinies. 
Die probleem met sy 
generasie, meen hy, is dat 
hulle met sosiale media 
grootgeword het. Hulle ken 
nie ’n realiteit daarsonder nie. 

En tog hou iets hom terug om 
sosiale media heeltemal uit sy 
lewe te ban. Sê nou die Here 
het ’n doel met sosiale media. 
En as Hy het, wat is dit? Dan 
dink hy aan Jesus se woorde: 
“Julle is die lig vir die 
wêreld.” En hy besef: God 
roep ons om nie wêreldvreemd 
te wees nie. Ons moet weet 
wat in die wêreld aangaan, 
sodat ons die evangelie ook 
daarin kan bring. 
Goeie artikel, Jaco! Jaco is die 
jongste seun van Louis en 
Elsje Linde van Louis 
Trichardt. Hy kom uit die 
Dealesvillers van die 
Vrystaatse Lindes. Hy studeer 
tans Teologie aan NWU. Foto-bron: maroelamedia.co.za 
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