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A. STAMBOOM VAN

ALETTA JOHAI{NA \IERMEIILEN: J745

f\p die l8de Julie 2003 val my oog toevallig (of nee, niks is toevallignie) op hklein
I f beriggie in die Republikein. "Soek inligting vir stamboom. Johan Vermeulen van
\-/ Klerksdorp vra inligting vir die samestelling van die'Vermeulen'geslagsregister...."

Ek dink dis voorwaar my laaste kans en skakel vir Johan. Ek deel hom kortliks my
"Vermeulen-kant'mee. "Halo Johan: my naam is Kobus Lombard en ek skakel uit Windhoel
Namibie. Hoewel my van'Lombard' is, is my verhaal kortliks as volg:

Ek is h aangenome kind en op soek na my biologiese moeder. My aanneem-ouers was van
Gobabis in die destydse SuidwesAfrika en hetmy in 1954 vanuit die Maria Klopper
Kinderhuis in Johannesburg aangeneem. My verkorte geboortesertifikaat dui aandat ek op 28
Oktober 1952 te Waterval Boven gebore is. Soos met 'n geheimhoudende.aanneming beskik
ek oor geen inligting van my biologiese ouers nie. 'Wederegtelik'het ek my aannemings-le6r
ongeveer 6 jaar gelede onder od gelcry met slegs die nium van my biologiese moeder daarin:
Aletta Johanna Vermeulen - en my 'ongedoopte naam': Johannes Vermeulen. Oorbodig om te
sd dat die konvensionele soektogte deur maatskaplike werksters geen vrug opgelewer het
nie."

Ek het besef dat hierdie versoek eintlik buite die bestek van die Vermeulen-navorsing val.
Johan was egt€r van die begin af onbaatsugtig hu$vaardig. Hy het dadelik reageer deur te s6

dat'Aleffa lohanna,n bekende naam in die geslagsregister is. Ons moes hAletta Johanna
Vermeulen soek wat so 18-20 jaar oud kon wees in l952.Die eerst€ paarAletta Johanna's
'lewer egter niks op nie'. Johan sC dat volgens sy inligting daar ouderdomsgewys nog net een
'waarskynlike' Aletta Johanna is.

Haar ouers het in Gansbaai gewoon, maar is reeds albei oorlede. Hy beskik ongelulkig nie
oor inligting van waax die kinders (en di6Aletta Johanna) hulle bevind nie. Die oor-bekende
gevoel van'kom ons los maar alles net so'kom weer by my op. 'n Vroe€re vers wat ek aan
my rna opgedra heq word 'n finale werklikheid.
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AannemingslGer

my stamboom

het doodgeloop

iewers in'n Laeveldse dennebos

bloot statisties

gekap

geketting

en meganies

verpulp

tot geheime dossier

van Johannes Vermeulen

(Kobus Lombard

Genipte Naelstring, 2001

Prolc a Uitgewerc, Pretorfu)

Dis die 13de November 2003. Ek is in Gobabis, my groot-word dorp. Laatmiddag staan en

kyk ek na die weer wat donker-blou agter die groen toppe van die kameeldorings broei. Ek
ruik die bekende reuk van die eerste druppels in die IGlahari se sand en ek dink: so moet'n
huis-toe-kom mos voel.

My selfoon lui. Dis Zoura uit Windhoek. Johan Vermeulen van Klerksdorp het'n e-pos
gestuur. 'n Blits slaan helder in die ooste en die re€n begin onbeskaamd oor my wange vloei.
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Hallo Kobus,

Jarnmer dat ek so lank geneem het orn te antwoord. Ek het die afgelope paar dae sekele
leidrade opgevolg, maar het vanoggend bo alle twyfel bepaal wie jou biologiese moeder
was.
Saarn met die goeie nuus dus die slegte nuus dat sy nie meer leef nie.

Hier volg dit wat ek tot dr-rsver kon bepaal :

Jou biologiese moeder :

Aletta Johanna Venneulen,
Gebore te Gansbaai op 13 Februarie 1927.
Gedoop in die NG kerk Gansbaai op 10 April 1927 .

Haar ouers :

Johannes Petrus Hendrik Venneulen,
Gebore Baardskeerdersbosch, Gansbaai 9 Septernber 1893.
Oorlede Gansbaai I April 1975.
Susanna Magdalena du Toit,
gebore 22 Junie 1898.
oorlede te Klerksdorp 8 Mei 1979.

Aletta Johanna begin na haar skoolopleiding te Wohnaransstad opleiding as 'n
verpleegster ontvang. Sy ontvang verder kraauropleiding in die Kaap en werk daanta as

verpleegster in Johannesburg.
ln 1952 raak sy swanger- die vader na bewering 'n man van griekse afkours.
Aletta se vader weier dat sy die kind behou.
Na sy die kind afgeteken het, het sy volgens haar suster'n senn-ineenstorting gehad en
beland in 'n inrigting vir behar,deling.

Aletta sterf op 24 Maart 1973 te Senekal en word daar begrawe.
Sy het voor haar afsterue vier ander kinders by Hennie Cioete.
Die narne van die kinders, jor.r half broers en susters :

Susanna, Aletta, Andries en Johannes.

Jou biologiese rnoeder het drie broers en een suster gehad.

A1 drie die broers is ook reeds oorlede.
Die suster is Johanna getroud in 1957 te Klerksdorp met Sarel Petrr"rs ie Grange.
(Kan jy gio sy woon al die jare hier onder my neLls en ek was nie ber,vus van haar
nie.(Soek orals behalwe hier)

Jy het dus ook'n biologiese tannie. Jy kan haar bel by 018 462 3885.
Sy kan jou meer van die fanrilie vertel.
Volgens haar was die afstaan van jou as baba baie drarnaties vir jou moeder en het sy baie
in die latere jare oor jou gesels en gewonder waar jy jou bevind.
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Hier is 'n paar fototjies van jou moeder.
Die een waal' sy in die straat in Johannesburg loop is geneem, toe sy ongetroud was en
waarskynlik nie lank voordat sy swanger geraak het nie.

Ek sal nou verder poog om die Cloete's op te spoor.
Dan kan jy ten rninste met jou half broers en susters kontak maak.

Ek is dankbaar dat ek hierdie inligting virjou kon gee.

Is egter terselfde tyd baie jarmner dat jou moeder nie meer leef nie.

Groete

Johan.

Bogenoetnde rotd geplaas op Kobus (Johannes): J746 .se yersoek.

ly'S. Kobrs het sedertdien sy haA-broers en suslers onttlloel en geclw'ende Desentber 2004
so0m met hulle vakansie gehou.

B. LIDMAATSKAPAANGELEENTHEDE

81. 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 salwees.

Bl.t Afstammelinge van Dirk (Corneliszoon)

Naanr Adres Tel

98 Petrr.rs Johannes Venneulen Posbus 100759 012 9975688
Moreleta Plaza
0167

97 Miclrael Johannes Vermeulen Posbus 17 083 967 1119
Kloondal
0350

96 Jacob Barend Verrneulen Privaatsak X5044 012 2771744
Brits
0250
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40 Andr6 Barend Vermeulen Posbus 49
Vredendal
8160

Kogelpark 35
Botrivier-weg
Kleinmond
7 195

Posbus 1042
Strand
7139

Rougerlontslot 3

La Rochelle
7530

027 2132521

7l Christoffel Johannes Vermeulen 028 271803s

72 Christoffel Johannes Vermeulen 021 853 1300

73 Michael Emest Vermeulen 021 919 1167

82. GESLAGSREGISTER

Ons kon toe daarin slaag om die registers voor 2004-I2-I5 te velsprei. Die voorraad is op
die 10de ontvang en is die eerste besending op die i0de gepos en die res die I lde. Dit op
sigself was'n prestasiel

Tot daturn. is'n totaal van 210 registers verkoop. Hierdie syfer het ous vetlvagtillge ver
oofiref.

Die register is oral gunstig ontvang. Hier volg enkele van die kom,r',.ntu".:

82.1 Skrywes ontvang

82. 1.1 Ek het rny register ontvang. Wat 'n aangenarne venassing vir rny en die familie.
Uitstekend!

Ons is dit almal eens dat hier ontsettend baie ure se onbaatsugtige werk ingegaan het. tsaie
dankie en wees verseker ons gesin het geweldige hoe r,vaardering vir wat julle ingesit liet.
Hieunee 'n uitknipsel wat in die Hennanus Tirnes gedurende die vakansie verskyn het -
rriskien kan jy dit gebruik in die volgende "Die Meulenaar".
Groete
Johan Vermeulen

B2.l .2 Ek het my eksemplaar van die geslagsregister net voor Kersfees ontvang. Shoe! Wat
'n aangenatne verrassing. Julle het'n fenomenale produk geler.ver', baie dankie daarvoor.
Elkeen wat dit sien sal weet wat se werk daarin gesit is.
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Ek en rny farnilie het reeds ure om gesit om die boek te ontleed, bestudeer en pleinweg net te
geniet.

'n Baie voorspoedige 2005 vir jou en jou familie en mag die Bond steeds verdere hoogtes
bereik met die rverk wat julle doen.
Beste groete
Nico Verrneulen

82.1.3 Het gister die geslagsregister ontvang. Dit lyk pragtig en juile kan met reg trots wees
daarop. Ek u,il dit rnet tyd behoorlik deurgaan en laat dan weer van my hoor. Baie geluk!!
Dis 'n wonderlike kloon op baie baie ure se arbeid. Die bevredigende is ook dat daar nou 'n
konkrete "prodrik" is vir julle/ons en ons nageslag. Dit kan nie van alle arbeid ges€ word
niell! So Johan, r.vat gaanAnnette nou met jon skielike "beskikbaarheid" maak?

\Vens jLrlle 'n voorspoedige 2005 toe en sien julle DV nie te ver hiervandaan nie,
Groete uit Windhoek
Kobus en Zouna

B2.l .4 Ek skrywe via die SA Genealogiese mondstuk en r.vil regtig:

l. Vir jou en jou mederverkers geluk sd rnet die pragstuk. Ek dink enige Vermeulen wat nie
die boek aangekoop het nie, sal baie spyt wees.

2. Die verwerking, Lritleg en so111lrer die totaie boek getuig van harde werk, professioneel
venverk en versorg.
Nogmaals GELUK

Groete
Hendrik Louw

82.1.5 Beste Johan

Ek het tny Vemeulen geslagsregister ontvang. Wat'n pragstuk. Dankie aan al die Vermeulens
wat meegedoen het aan die daarstel daarvan - ek is seker daarvanjy het'n leeu- aandeel
gehad. Ons is baie trots daarop en ook trots orn'n Vemenlen te wees.

Hiermee ook my lidmaatskapfooi vir 2005/6.

Ek groet met'n warme Vermeulen groete.
Chris Venneulen

Die geslagsregister is nou wel suksesvol gepubliseer dog gaan ons voort om regstellings aan
te bring en byvoegings te uraak. Die plan is dan ook om na 'n periode 'n CD nit te reik wat
die regstellings en byvoegings sal insluit. Selfs die foto's kan uitgebrei rvord indien nodig. U
moet dus asseblief ons voorsien van enige regstellings en van alle byvoegings. Moet ook nie
die on foto's vergeet nie!
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Daar is nog 'n beperkte aantal geslagsregisters beskikbaar wat te koop is. Hierdie registers se
koste is nie gesubsidieer nie en is die prys per register soos volg:
- Mr afhaal deur u by ons adres : R450
- Vir versending (per pos) na 'n adres in Suid-Afrika: R500
- Vir versending (per pos) na'n adres in Narnibie : R550
- Geen versending na'n ander br"ritelandse adres nie

Stel asseblief r.r familielede ooreenkomstig in kennis. Dit mag die laaste geieentheid wees
om'n geslagsregister te bekom.

B2.2 Foto's op bl 11 & 12

'l 
82.2.1Izak Vemeulen: JI862 ontvang die eerste kopie van die register van Dries Coetzee

: val1 die drukkers: Printing Things van Potchefstroom,
J

82.2.2 Johan Vermeulen: J1853 met die vooraad registers.

82.2.3 Johan Venneulen: J1853 oorhandig 'n register aan Jacobus Hendrik (Koos)
Vermenlen: D7620.

8.3 LEDEVERGADERING

Die kennisgewing van die iedevergadering en die Bond se finansidle verslag word saam met
Die Meulenaar aan Lr versend, Probeer asseblief orn teenwoordie te wees.

C. LIEF EN LEED

CI. STERFTES

C 1.1 Sophia Magrieta (Rita) Smit gebore Vermeulen: J434 is op 2004-09-02 oorlede. Sy
. was 'n lid van die Bond.
I

I Cl.2 Ger"rit Johannes Hermanus Vermeulen: D7934 is op 2004-l l-16 oorlede. Hy was die
seun van Dani€l Johannes Vermeulen: D7932 - 'n lid van die Bond.

C.1.3 Cecilia Elizabeth Vermeulen gebore Watson : D3139 gebore 1918-05-26 en oorlede
2005 - 0l-11. Tannie Cecilia was getroud met Dirk Johannes Vermeulen (oorn Dirk) : D3139
en Lid D4. Oom Dirk en tannie Cecilia was bykans 60 jaar getroud en het urekaar vtr 67 jaar
geken. Oom Dirk is ook die mees senior (oudste) lid van die Bond. Ons dra graag die gedig
op biadsy 709 - deur oorn Dirk geskryf - aan hom op. (sien die Geslagsregister.)

Ons meegevoel gaan na die gesinne en familie van die oorledenes.
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C2. GEBOORTES

C2.1 Louis Casper (lid van die Boncl) en Gerda Venneulen: J736het op 2004-05-12 'n
dogter - Elmarie - ryker geword.

Baie geluk Louis en Gelda met die toevoeging en 11uwe baas van die huisl

D. HET U GEWEET?

Dl. Dat, volgens die 1994 Suid-Afrikaanse kieserslys, daar 5 760 geregistreerde kiesers was
r,vie die van Vemreulen gedra het?

D2.Dat die Hodrskool Camarvon jaarliks plys(e) toeken (kontantpryse) aan die leerling(e)
rvie d."varsdeur die jaar die eersteklasposisie in sy/haar graad beklee het? Die prys(e) geld
vanaf Graad 4 tot Graad I l. Die bedrae word toegeken uit die FA Venneulen Beusfonds.

Die fonds bestaan reeds vir vier jaar en word befonds deur Flolis Albertus Vemeulen:
D7910, 'n inwoner van Carnarvon?

D3. Dat, voigens ous rekords, Johannes Urbanus Vermeulen: J937 die rekord hou deur'n
Vermeulen wie die meeste kinders gehad het - naarnlik 261. Verwys Die Mer.rlenaar
Jaargang 2: 200213 van November 2001.

D4. Dat Johannes se rekord maar gering is indien dit met die wdreldrekord vergelvk w'ord?

Volgens die Guinness World Record2004 was die eerste vrou van Feodor Vassiljef van
Rusland tussen 1725 en 1765 27 keer swanger. Die volgende kinders is gebore:

- 4 x vierlinge
- 7 x drielinge
- 16 x tweelinge
- 0 x enkelinge

Net 2 van die 69 kinders het nie hul kleuterjare oorleef nie!

DIE MEULENAAR - bladsy 8



E. ADVERTENSIES

El. DIE MEULENAAR, Posbus 340, Fontainebleau, 2032 - Tel/Faks 011793 7271

Kopiee van vorige uitgawes is te koop teen Rl0 per kopie. Plaas u bestelling by genoemde
adres. Betaling moet tr 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.

E2. Die Bond van die Vermeulen Familie bied die volgende aandenkings te koop aan:

E2.l Drank (Wyn)

. Die etikette - op die bottels - vertoon die Bondnaam, Streekbyeenkoms Gansbaai en die
dattur 2000/12116-17 (In kleur). Soortgelyke etikette vertoon die streekbyeenkomste te
Camarvon, Pretoria, Carletonville en Bloemfontein. Prys R25 per bottel.

U kan ook die etikette bestel en self op 'n bottel van u kense aanbring. Etiket alleen: R10
elk.

E2.2 Glase

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

500 ml Bierbeker R22 elk 400 ml Bierglas Rl7 elk
Witwynglas R28 elk Rooiwynglas R30 elk
Whiskeyglas Rl7 elk Water/whiskeyglas Rl2 elk

Op die wyn-, whiskey- en waterglase verskyn slegs die woorde "Bond van die Vermeulen
Familie".

E,2. 3 Geslagsregisters

, Verwys na 82.l - Bladsy 7 - vir verdere inligting.

Plaas u bestellings by:

" lzakVermeulen Tel/Faks: 011 793 7271 - Sel:082 921 0344

Johan Vermeulen Tel: 021 553 1885

Anna Fourie Tel: 053 382 3425 - Sel; 084 553 9366
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F. ALGBMBEI{

Lede word asseblief versoek om:

i) Farnilie aan te moedig om ook lede van die Bond te word (slegs lede is geregtig om die
Bondwapen te 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 om die advertensies te wysig (verkort)).

iii) Enige interessantheid aangaande die Venneuien familie in te sfuur vir publikasie.
(Bestuur sal weereens eie oordeel oor ptrblikasie/verkoning gebruik).

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

v) Voorstelle in te stuur oor onder-werpe, ens vir oorweging deur Bestuur.

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

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

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

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

- Vol1e nalne en geboortedatums van die Vermeulens, telefoonnoflrners en indien
beskikbaar e-posadresse. (Dit mag net wees dat dit nog eer van ons verlore skape is
en dat ons hom/haar met sy farnilie in ons geslagsregister kan opn'eem).

HARTLIKE VERMEULEN GROETE
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82.2.2
Johan Vermeulen : J1g53

B.2.2.1
Izak Vermeulen : Jlg62 en Dries CoeEee
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82.23
Johan Vermeulen : J1853 en Koos Vcrmeulen : D7620

Vir meer intigling oor die fotors verwys na B2.2 op bL 7
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