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A. NATAL : LANDDROS JAN VERMEULEN

l\la aie terugkeer van die Wenkommando het Andries Pretorius die leidende rol wat hy in die

| ! veldtog teen Dingane gespeel het, eenvoudig voortgesit, ofskoon hy geen amptelike mag-
l- \ tiging daartoe gehad het nie. Sy aanstelling as hoofkommandant was slegs vir die duur van
die veldtog, en by sy terugkeer aan die Klein-Tugela was hy weer'n gewone burger. Tog kon hy
om twee redes voortaan as 'n soort nie-amptelike staatshoof optree. In die eerste plek was hy
verreweg die gewildste leier onder die Trekkers in Natal. Geen ander persoon was naastenby so
gewild, gerespekteerd en invloedryk as hy nie. In die tweede plek wat die afuesigheid van 'n
staatshoof 'n ernstige leemte in die Trekkers se regeringstelsel. Dit was hoogs noodsaaklik dat
iemand die Volksraad se besluite uitvoer en in dringende gevalle namens die volk kon praat.
Pretorius het dus vanselfsprekend na vore getree om die leiding te neem.

As hoofkommandant en later kommandant-generaal het Pretorius 'n belangrike rol in die
Republiek van Natal gespeel. Dit blyk veral uit die onderhandelinge met die Trekkers wes van die
Drakensberge, die toepassing van die Volksraad se Bantoebeleid in Natal, en die bou van die
Geloft ekerk in Pietermaritzburg.

Hoewel Pretorius met sy besoek aan Hendrik Potgieter in Februarie 1839 daarin geslaag het om
die kwade gevoelens wat Potgieter teen die Trekkers van Natal gekoester het, ietwat te detrp, en
selfs van Potgieter'n belofte van samewerking gekry het, het die verhouding tussen Potgieter en
die Volksraad van Natal in die daaropvolgende maande nie eintlik verbeter nie. Potgieter was
steeds die opvatting toegedaan dat die Volksraad van Natal geen gesag oor hom en oor die
grondgebied ten suide en ten noorde van die Vaalrivier het nie. Hierdie grondgebied het volgens
Potgieter aan hom en sy volgelinge behoort. Sy aanspraak op die gebied ten suide van die
Vaalrivier het hy gegrond op 'n kooptransaksie wat hy op l3 Junie 1838, n6 sy terugkeer uit Natal,

f met die Hoofrnan Makwana gesluit het. Hiervolgens sou hy die gebied tussen die Vet en.die

I Vaalrivier vir 49 beeste gekoop het. Sy aanspraak op die gebied ten noorde van die Vaalrivier, dit
( wil s6 die gebied om Potchefstroom, het hy gegrond op verowering. Na sy mening het sy aandeel

in die verwydering van die Matebeles onder Mzilikazi hom hierdie reg gegee. Hier-die aansprake
van Potgieter is egter deur die Volksraad van Natal betwis. Die Volksraad het die ganse
Voortrekkergemeenskap as 'n eenheid beskou, en die grondgebied ten weste van die
Drakensberge, sowel suid as noord van die Vaalrivieq is as deel van die Republiek van.Natal
gereken.

Verder moet 'n mens aflei dat die Volksraad van Natal ook die gebied ten noorde van die
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Vaalrivier as deel van die Republiek van Natal beskou het. Die Trekher l-an \aul het'n
belangrike aandeel gehad in die onderwerping en verdrywing van die \larebeles onder
Mzilikazi, en hulle kon dus met net soveel reg as Potgieter op die gebied noord r,an ,iie \:aalrivier
aanspraakmaak.

Die Volksraad van Natal het egter nie in die gebied ten noorde van die Vaalrirjer ingerileng nie.
Potgieter is in wede gelaat om sy volgelinge na goeddunke te regeer. Hy is hierin bi g*-raan deur
sy eie Volksraad - die Raad van Potgieter - wat heeltemal onaflranklik van die \-olb-raad van
Natal gefunksioneer het.

Dit was egter nie die geval met die gebied ten suide van die Vaalrivier nie. Hierdie gebied rvaar
Potgieter weinig indien enige aanhangers gehad het, is as deel van die Republiek van Natal gead-
ministreer. In September 1839 het die Volksraad Jacob de Klerk as landdros "aan de andere zijde
van den Draakenberg" aangestel. Waar Jacob de Klerk in di6 stadium gewoon het, is nie seker
nie, maar dit was sekerlik nie op Winburg nie, want Winburg het toe nog nie bestaan nie. Dit was
ook nie op Potchefstroom nie, want Potgieter sou beslis nie 'n landdros van die Natalse
Volksraad onder sy eie mense geduld het nie. Dit skyn of Jacob de Klerk aan die Sandrivier
gevestig was, want hier het Gideon Joubert hom in Desember 1838 aangehef, en hier het
Pretorius in Oktober 1840, n6 De Klerk verhuis het, Jan Vermeulen as adjunk-landdros
aangestel. In die gebied tussen die Vetrivier en die Vaalrivier het landdros De Klerk in die naam
van die Natalse Volksraad plase toegeken en sake verhoor. Potgieter het nie hiervan gehou nie.
Wat hom veral gegrief het, was die Volksraad se opdrag dat De Klerk 100 riksdaalders (R15)
belasting moes hef op elke wa met handelsware wat die Republiek van Natal se grondgebied
binnekom.

Gedurende I 840 het van Potgieter se volgelinge begin dink aan nouer aansluiting tussen hulle
en die Natalse Volksraad. Op 1840/10/16 het tussen 300 en 400 burgers op Potchefstroom
byeengekom om oor eenwording met die Natalse Volksraad te besin. Die vergadering het dan
ook besluit om met die Voortrekkers in Natal te verenig. So is die verdeling wat tussen die
Voortrekkers sedert 1838 bestaan het be6indig. Alle voortrekkers was nou by die Republiek van
Natal ingeskakel,

Tydens Pretorius en Van Rooyen se sending na Potchefstroom het Pretorius ook 'n adjunk-
landdros en ander amptenare aangestel vir die gebied tussen die Vetrivier en die Vaalrivier. Dit
was blykbaar nodig omdat landdros Jacob de Klerk in die laaste helfte van 1840 na
Potchefstroom yerhuis het. As adjunk-landdros en veld-kommandant het Pretorius aangestel
Jan Vermeulen, en as heemrade A.C. Greyling, J.A du Plessis, L. Botha en Johs. vd Westhuizen.
Die setel van adjunk-landdros Vermeulen was aan die Sandrivier. Alle "Zaaken van Gewigt"
moes deur adjunk-landdros Vermeulen verwys word na "den Effectiefe landdrost aldaar" - wat
alleen landdros Jacob de Klerk op Potchefstroom kon gewees het.

As hoofkommandant het Pretorius aanvanklik nie in die Volksraad sitting gehad nie. So 'n
toestand, waar die vernaamste uitvoerende amptenaar geen sitting in die hoogste wetgewende
liggaam gehad het nie, moes egter heelwat las veroorsaak het. Op 4 Oktober 1839 versoek die
Volksraad Pretorius dan ook om voortaan die sittings by te woon ten einde sy mening daar te gee

en kennis te neem van die besluite. Slegs stemreg is van hom weerhou. Hoewel hy nie kon stem
nie, was Pretorius vir alle praktiese doeleindes nou'n lid van die Volksraad. Hy kon deelneem
aan die besprekings en sy invloed daar laat geld.
Spoedig ontstaan daar 'n argument of 'n Lid van die Volksraad ook 'n ander pos - soos

hoofkommandant kan beklee? Pretorius word toegelaat as'n Lid van die Volksraad met verlies
van sy hoofkommandantskap. Pretorius bedank as hoofkommandant en Volksraadslid. Die
Volksraad herbesin oor hul besluit en Pretorius word aangestel as kommandant-generaal en bly
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steeds lid van die Volksraad.
Op 1842/0lll0 vergader die Volksraad om o.a die proklamasie van die Goewerneur van die

Kaapkolonie om Port Natal te beset en Pretorius se bedanking as kommandant-generaal en lid
van die Volksraad te bespreek. Sy bedanking lei tot'n gevoel van groot kommer by die meeste
mense.
Drie weke later het die Volksraad, wat onseker was hoe daar op die dreigende besetting van Port

Natal gereageer moes word, gevra dat die publiek die Volksraad so gou as moonlik moet inlig oor
hul gevoelens in di6 verband. Op l9 Februarie I 842 is 'n stuk of tien petisies oor die besetting van
Port Natal in die Volksraad gelees, maar wat daarin gestaan het, word nie vermeld nie. Dit is
egter beheklik seker dat sommige van die petisies gevra het dat Pretorius weer as kommandant-
generaal aangestel moet word. Twee dae later, op 2l Februarie l842,het die Volksraad in
Pretorius se teenwoordigheid vier verdere petisies gelees : een van veldkornet David Botha en 64
persone aan die Tugela, een van veldkomet Jan Combrinck en27 persone aan die Vetrivier, een
van kommandant A.T. Spies en 130 persone by Weenen, en een van adjunk-landdros Jan
Vermeulen by Winburg. In al vier hierdie petisies is daarop aangedring dat Pretorius weer as

komm andant-generaal aan gestel word.
In die lig van hiedie verto€ kon die Volksraadnie anders as om Pretorius weer as kommandant-

generaal aan te stel nie. Hy word egter slegs tydelik, so lank die gevaar van'n Britse inval dreig, in
die betrekking aangestel, en wel teen 'n salaris van I 000 riskdaalders (Rl50) per jaar, wat slegs
uitbetaal sou word as daar voldoende geld in die staatskas was.
Pretorius se verhouding met die Volksraad in die bietjie meer as drie jaar wat strek van sy
aankoms in Natal in November 1838, tot die aankoms van die Britse besettingsmag by PortNatal
in Mei 1842, was dus nie altyd van die beste nie. Die redes vir die wrywing moet by sowel
Pretorius as die Volksraad gesoek word.

Gedurende 1842 beset die Britse troepe Port Natal. Die boere omsingel die Britse kamp en
bombardeer hulle. Pretorius besef later dat die Britte - onder leiding van Smith - nie sommer gaan
oorgee nie. Hy skryf op 1842106/02 aan landdros Jan Vermeulen van Winburg om alle beskikbare
burgers op te kommandeer om die "afgematte menschen aftelossen". Pretorius skryf verder dat
die wat weier om "de grootse zaak" te ondersteun, se burgenegte ontneem moet word en om hul
besittings te konfi skeer.

Die voortrekkers se ideaal was "vryheid en die see". Daarom vind ons in Desember 1843 'n
kommissie bestaande uit 80 Winburgers, Potchefstromers en Magaliesbergers onder leiding van
Karel Trichardt en onder bevel van kommandante G. Mocke, AH. Potgieter en landdros J.

Vermeulen, met 16 waens op reis na Delagoabaai om 'n geskikte hawe en 'n verblyfplek nader
daaraan te soek. Nadat hulle 14 dae lank by 'n vol Olifantsrivier moes wag, het party malaria
opgedoen en is van hulle diere deur tsetsevlie€ gesteek, sodat hulle onverrigter sake moes
terugdraai.

Teen die einde van Mei 1844, dus gedurende die gesonde seisoen, het'n tweede kommissie
bestaande uit 50 man, weer onder leiding van Potgieter, Mocke en Vermeulen maar hierdie keer
sonder Trichardt, weer eens die tog na Delagoabaai onderneem. Hulle is wes van die terrein
verby waar die dorpie Andries-Ohrigstad die volgende jaar aangelC sou word, langs die latere
Ohrigstadrivier af, 'n ent met Kaspersrivier op en oor Kaspersnek. Hierdie oorgang of bergpas
oor die Drakensberge is deur Casper Kruger, die vader van die latere Staatspresident Paul
Kruger, ontdek en is na hom vernoem.

Omtrent 24 kilometer verder is hulle oor die latere plaas Ledouphine en het hulle langs die
Treurrivier uitgespan. Vanwe€ die moeilike begaanbare terrein is die waens met omtrent die
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helfte van die manskappe daar agtergelaat en is die res te perd verder. Hulle het Delagoabaai
bereik en met behulp van die Nederlandse koopman Smellekamp as tolk, is op22 Julie 1844 'n
ooreenkoms met die Poftugese goewerneur gesluit wat bepaal het dat die Boere hulle in die
binneland wes van die hawe tussen I 0 en 2 6 grade suidbreedte en vier dagreise van Delagoabaai
afkon vestig.
Omdat die agterblywendes later bevrees geraak het dat die Potgietergeselskap dalk vermoor is,

het hulle ingespan, teruggedraai en die rivier waarhulle gestaan het, Treurrivier genoem. Sestien
kilometer verder is hulle langs 'n ander rivier deur die terugkerende geselskap van Delagoabaai
of ingehaal en was die vreugde by die herontmoeting s6 groot dat hulle dit Blyderivier genoem
het. Potgieter is daarop terug om sy trek te gaan haal en teen die einde van Julie 1845 is die nuwe
dorpie, Andries-Ohrigstad, gestig. Karel Trichardt en sy mense trek saam met Potgidter se

geselskap en hy vestig hom op die plaas Branddraai aan die Ohrigstadrivier.
NS : In sommige bronne word gemeld dat Jan Vermeulen die leier van die twee kommissies na

Delagoabaai was met die ander as militdre ondersteuning I

Bronnelys : i) Neemuitdieverlede: U.deVPienaar
ii) Andries Pretorius in Natal : B.J Liebenberg.

Die vraag is nou : wie is landdros Jan Vermeulen?
Die vraag kan nie met absolute sekerheid beantwoord word nie. Ons navorsers is egter oortuig

dat dit Jan Gabriel Vermeulen, gebore op 1803/08/09 te Graaff-Reinet is. Jan is op 1824106106te
Graaff-Reinet getroud met Catharina Gertruida Maria Pretorius. Ds Andrew Murray het die
egpaar in die eg verbind. Sewe kinders is uit die huwelik gebore. Catharina is op l87ll08/24
oorlede en trou Jan weer op 1812105127 te Winburg met Sara Susanna Steenkamp. Sy 19 en Jan

68. 'n Verdere vier kinders word uit die huwelik gebore - die jongste toe Jan reeds 74 is. Jan is op
I 878/06/04 oorlede te Paardekuil, Winburg.

Volgens sy sterftekennis is hy op sy plaas oorlede. Sy beroep word aangegee as veeboer en
landbouer. Sedert ongeveer 1840 is sy kinders te Winburg gedoop. Jan het ook as kommandant
deelgeneem aan die slag van Boomplaats op 1848/08/29. Sy rol in die Suid-Afrikaanse
geskiedenis kan dus nie gering geskat word nie !

Die navorsers se vermoede dat die persoon na wie verwys word as Landdros Jan Vermeulen wel
bogenoemde Jan Gabriel is, word ook deurdie volgende versterk :

In die boekie "Die ontstaan en groei van Winburg" deur LB van der Walt kom die volgende voor;
Bld. 7 : "In 1839 het die NV (Natalse Volksraad) besluit om iacob de Klerk as landdros aan te
slel. In die volgende jaar is Jan Vermeulen aangestel as provinsiale Veld-Kommandant en

waarnemende Landdros, "
Bld. 9 : "ln 1 842 is JJ Wessels as opvolger van Landdros Vermeulen van Winburg verkies."
Bld. ll - 12 : "Destyds was Winburg maar'n klein dorpie. Daar was sewe woonhuise en die
blanke bevolking het 32 getel. Die vernaamste families van die distrik was die Wesselse, Du
Plessis's, Van Collers, De Neckers, De La Reys, Van Rensburgs, Vermeulens, Jacobse en

Therons."
Bld. l6 - 1 7 : Hier word vermeld dat Jan Gabriel Vermeulen in I 850 saam met drie ander persone
as bykomende Vrederegters, naas die bestaande GH Meyer, aangestel is.

Bld. 40 - 41 : Is 'n kaart waarop die bestaande erwe op die dorp tesame met die eienaars se name
aangedui word. Die naam Vermeulen as een van die dorpbewoners kom nie.voor nie. Dit kan dus
aanvaar word dat hy in die distrik op'n plaas gewoon het.
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B. DANIE VERMEULBN

Die volgende artikel het verslEn in Beeld vqn
2004/01 /29.

f\ anie Vermeulen, oud-Griekwastut, is as
I-, nuwe afrigter van die Namibiese rugby-
span aangestel.

Vermeulen het hiermee waarskynlik die
eerste mens geword wat 'n nasionale span uit
sy rolstoel sal afrig.
Maar Vermeulen is bekend as'n vegter. Nadat

hy in 1993 en 1994 vir Namibiii se Craven-
weekspan gespeel het, het hy in sy eerstejaar
n6 skool as l9-jarige die Namibiese senior
span gehaal.

Ouer voorrye is aanvanklik bo hom verkies,
maar hy het gou gewys niemand sou hom uit
die span hou nie.

Hy het uiteindelik 37 wedstryde en vier
toetse vir Namibiti gespeel.

Andr6 Markgraaf het hom in 1998 na
Griekwas gelok.

'n Motorongeluk in 2000 het'n einde gebring
aan sy belowende loopbaan en Vermeulen is
sedertdien in 'n rolstoel.
Ondanks di6 terugslag, het sy liefde vir rugby

oorheersend gebly en hy het'n besluit geneem
om sy kennis en internasionale ervaring in Na-
mibiEterug te ploeg.
Die uitvoerende komitee van die Namibiese

Rugbyunie (NRU) het besluit Vermeulen is die
beste man om Namibi€ aanstaande maand vir
die eindstryd in die Afrikabeker-reeks teen
Marokko voor te berei.

Sy aanstelling geld voorlopig net tot en met
didwedstryd.

Sean Furter - kaptein van Namibi€ se

rugbyspan - s€ dat daar nie 'n beter ding met
rugby in Namibi€ kon gebeur het as om Danie
as affigter te kry nie.

Hy sC voorts dat na net twee weke met Danie
in beheer gaan dit reeds myle beter met die
span. "Hy het'n positiewe benadering gebring
wat ons nie voorheen geken het nie.

Binne twee weke is daar reeds 'n 10002 ver-
betering en sommerbaie geesdrifby die manne
te bespeur. Ons respekteerhom vir sy kennis".

In die artikel word daar verwys na Daniel
Frederik Vermeulen - 'n afstammeling van
Dirk Corneliszoon. Verwys ook na ons artikel
in Die Meulenaar, Jaargang 3 : 2003/3 van
November2002

C. LIDMAATSKAPAANGELEENTHEDE

Cl.LEDE

Sedert ons vorige nuusbrief, is sewe verdere aansoeke om lidmaatskap ontvang. Al die
aansoekers is as lede toegelaat. Ons wil u hartlik welkom heet as lede van die Bond. Die
Meulenaar vertrou dat ons verbintenis tot wedersydse voordeel sal wees.

cl.l AFSTAMMELINGE VAN DrRK(CORNELTSZOON)

Naam

89 Beulah Dannhauzer

Adres

Poppystraat 17, Primrose
Germiston l40l

90 JaquelineFriedrichs Posbus358,Benoni 1500
9l JacobusGideonLombard Posbus2176,Windhoek

Namibi€

Tel:

082695 5771

ott 42s3578
. (09264)61223653
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92 ComeliaBlizabethMostert Posbus382,
Dani€lskuil8405

93 GerhardusFredrikVermeulen PrivaatsakX03,
Westgate 1734

94 JanGabri€lVermeulen Posbus71063,
Die Wilgers 0041

95 NicoleneVermeulen Posbus l5 16, StrandTl39

Naam Adres

2 CorneliaMagdalena Posbus 4218,
Oosthuizen Witbeeck 1729

C3. GESLAGSREGISTER

C2.VRIENDE

'n Verdere aansoek om toelating as'n vriend van die Bond is ontvang. Die aansoeker is aanvaar en
word hartlik verwelkom.

c2.1 AFSTAMMELTNGE VAN DrRK (CORNELTSZOON)

053 3840247

011'.7682287

0r2 803 0901

021 853 1640

Tel:

0116646724

Omsendbrief nr 200415:l is reeds in u besit. Daar is steeds heelwat vraelyste wat nog nie deur
lede/vriende teruggestuur is nie. Ons vraweer viru vriendelike samewerking.
Ons vestig ook weer u aandag daarop dat die finale prys per register gaan afhang van die aantal

kopied wat gedruk gaan word. Moet dus nie die geleentheid misloop om die eienaar te word van
die geskiedkundige publikasie nie. Pos dus u vraelys vandag nog.
Vertel ook asb. vir u familie van di6 geleentheid.

D. HET U GEWEET ?

L Dat Gerard Moerdijk, as argitek, verskeie historiese geboue ontwerp het? Daar is die
Voorhekkermonumentte Pretoria asook tientalle kerke, banke, kantoor- eq ander geboue.
2. Dat€en van Gerard se dogters, Irma Leonora gebore 1923/09106, getroud is met Marthinus
Joachim Vermeulen gebore 19 16/ 12129?

3. Dat Marthinus se vader - Marthinus Joachim Vermeulen gebore te Sutherland op l88l/A3D8-
'n prokureur te Lindley was? Hy was ook by geleentheid die Burgemeester van Lindley asook 'n
Senator.
4. Dat Irmi - houer van o.a'n doktorsgraad in stads- en streeksbeplanning - ook'n argitek was
(soos haar vader)?
5. Dat Irma en Marthinus Jnr ('n prokureur/advokaat en aandelemakelaar) 4 seuns het?
6. Dat Irma 'n boek geskryf het oor haar beroemde vader Gerard Moerdijk? Die boek heet : Man
en Monument - Die lewe en werke van Gerard Moerdijk, deur Irma Vermeulen.
7. Dat twee seuns - Carl Bernard Ferdinand en Marthinus Joachim - siviele ingenieurs is?
8. Dat die ander twee " Hendrik Francois en Gerard Moerdyk - argitekteis ?

9. Dat Gerard Moerdyk Vermeulen die argitek was tydens die opknappings aan die Voor-
trekkermonument ?
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B. LIEFENLEED

EI.GEBOORTE

Pieter Jacobus Fourie - Vriend J3- en sy eggenote Nicolette Shanna se seun Pieter John is gebore
op2003llll27. Baie geluk ook aan oumaAnna Susanna Fourie - Lid J2- en oupa Pieter.

F. ADVERTENSIES

Fl. DIE MEULENAAR, POSBUS 340, FONTAINEBLE AU, 2032 - TEL : 01 I 7 93 727 |

Kopie€ van vorige uitgawes is te koop teen RI0 perkopie. Plaas u bestelling by genoemde adres.
Betaling moet u bestelling vergesel. Om 'n geheelbeeld van die Bond en sy werksaamhede te kry,
is dit noodsaaklik dat u al die uitgawes van die Meulenaar aanskaf.

F2. DIE BOND VAN DIE VERMEULEN FAMILTE BIED DIE VOLGENDE
AANDENKINGS TE KOOP AAN :

F2.l DRANK(WYN)

Die etikette - op die bottels - vertoon die Bondnaam, Streekbyeenkoms Gansbaai en die datum
2000/12/16-17 (in kleur). Soortgelyke etikette vertoon die streekbyeenkomste te Carnarvon,
Pretoria, Carletonville en Bloemfontein. Prys R25 perbottel.

Ukan ookdie etikette bestel en selfop'nbottel vanukeuse aanbring. Etiket alleen: Rl0 elk.

F'2.2 GLASE

Die glase vertoon die Bondnaam sowel as die Bondwapen. Dit is gegraveer op die glase.

. 500m1 Bierbeker R22 elk . 400 ml Bierglas R l7 elk

. Witwynglas R28 elk . Rooiwyn$las R30 elk

. Whiskeyglas Rl7 elk . Water/whiskeyglas ' Rl2 elk

Op die wyn-, whiskey- en waterglase verslEn slegs die woorde "Bond van die Vermeulen
Fomilie".

Plaas u bestellings by:

Izak Vermeulen Tel : 0 1 I 793 727 I Sel : 082 921 0344
JohanVermeulen Tel:021 553 1885
AnnaFourie Tel:053 3823425 Sel:084 5539366
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G.ALGEMEBN

Lede word assebliefversoek om :

i) Familie aan te moedig om ook lede van die Bond te word (slegs lede is geregtig om die
Bondwapente gebruik).

ii) Klein advertensies oor dienste wat uself/u bedryf aanbied in te stuur vir publikasie. (Die
diens is huidig gratis. Bestuur behou die reg voor om die volume per uitgawe te beperk en
orn die advertensies te wysig (verkort)).

iiD Enige interessantheid aangaande die Vermeulen familie in te stuur vir publikasie. (Bestuur
sal weereens eie oordeel oor publikasie/verkorting gebruik.

iv) Ons webruimte te besoek vir verdere inligting oor die Bond.

v) Voorstelle inte stuurooronderwerpe, ens. viroorwegingdeurBestuur,

vi) Ons te voorsien van foto's (afdrukke), familiebybels en ander gedenkwaardighede vir
bewaring in die beoogde Vermeulen museum en publikasie in die geslagsregister.

vii) Indien moontlik, die Jaarlikse Algemene Ledevergadering en Sffeekbyeenkomste by te
woon.

viii) As u bewus raak van 'n familiebyeenkoms (Vermeulens) wat beplan word, ons in kennis te
stel.

ix) Ons te voorsien van die volgende ten opsigte van elke Vermeulen wat u pad kruis :

. Volle name en geboortedatums van die Vermeulens, telefoonnommers en indien
beskikbaar e-posadresse. (Dit mag net wees dat dit nog een van ons verlore skape is en

dat ons hom/haar met sy familie in ons geslagsregister kan opneem).

x) Die vraelys te voltooi, tussen u familie te versprei en daama die voltooide vraelyste terug te
stuur. - Verwys omsendbrief nr2004/5:l
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