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VAN DE VOORZITTER 

Lieve neven en nichten, 
 
Ziehier het voorjaarsnummer van ons 
Journaal. Verschillende familieleden 
hebben meegewerkt door boeiende 
artikelen te schrijven en interessante 
historische gegevens over onze familie te 
ontdekken en daarover te schrijven. 
En dan is er natuurlijk 
www.crommelin.org, onze website die nu 
‘staat’, met veel boeiende informatie 
over de geschiedenis van onze familie, 
onze stamboom en de mogelijkheid om 
makkelijk met elkaar te communiceren 
via het ‘guestbook’. We raden een ieder 
aan er een kijkje te nemen en mogelijk 
suggesties ter verrijking te doen. Onder 
aanvoering van neef Govert Deketh heeft 
het Amerikaans-Canadese team Miff 
Crommelin en Patrick Serné bijzonder 
hard gewerkt om zo’n toegankelijke en 
interessante site te maken. We zijn hen 
daar – met u, hopen we-  zeer dankbaar 
voor. 
Een paar belangrijke data om te 
noteren: 
- vrijdag 15 september 2006, eerste 

Crommelin- golftoernooi:  
- zaterdag 11 november, lunch voor 

Crommelins met levenservaring 
(65+) 

- vrijdag 14 september 2007, tweede 
Crommelin- golftoernooi 

- zaterdag 15 september 2007, 
familiereünie 

 
We wensen jullie een heerlijke zomer! 
Namens het bestuur, 
 
Robert Crommelin, voorzitter 
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DE FAMILIE WEBSITE 

Govert Deketh, Miff Crommelin, Patrick 
Serné 
 
 
In het November 2005 Crommelin 
Journaal gaf Robert Crommelin 
(voorzitter Stichting) te kennen dat er 
plannen waren voor een familie website 
(een familie Kroniek die met PC op 
Internet bekeken kan worden). Om dit 
op gang te krijgen heeft de Stichting een 
drietal gepensioneerde familie leden 
verzocht dit op te zetten. Dit groepje 
doet dit als hobby en noemen zichzelf 
"MPG"; dit staat voor: 
 
M Miff Crommelin, wonende te
 Mission, B.C., Canada,  
P Patrick Serné,  wonende te
 Penticton, B.C., Canada 
G Govert C. Deketh,  wonende te
 Genève, Zwitserland 
 
Miff is de technische "tovenaar" die de 
gegevens geschikt maakt voor de 
website. Hij had vroeger een eigen 
Crommelin website en veel van zijn 
materiaal kan gebruikt worden.   
 
Patrick heeft de Crommelin stamboom in 
een programma omgewerkt voor de 
website. Patrick en Miff delen een 
gemeenzame grootvader, Marien 
Crommelin (1882-1958), die gehuwd 
was met Cecilia Louise Boissevain.  
 
Govert is de zoon van A.C. (Totie) 
Deketh-Crommelin (Vorden, uitstekende 
gezondheid en 90e verjaardag in Juni 
2006). Hij coordineert vanuit Genève de 
verschillende taken van de MPG en 
verzamelt en bewerkt kopij voor het 
Crommelin Journaal en de website.  
 
De "MPG" is geïnteresseerd in familie 
genealogie en tracht de Crommelin 
geschiedenis levend…..en levendig te 
houden! Ze mikken in het bijzonder op 
de jongere generaties met 
beschrijvingen van de fascinerende 
avonturen en prestaties van hun 

voorouders. Velen van deze voorouders 
vluchtten hun Vlaams geboorteland als 
gevolg van religieuze spanningen en 
oorlogen tussen de Protestanten en de 
(Spaanse) Katholieken. Dit is de 
achtergrond van het familiewapen 
"Mieux vaut quitter Patrie que Foi" (Beter 
Vaderland dan Geloof te verlaten). Zoals 
vele Hugenoten familes verlieten zij 
Vlaanderen voor Frankrijk, Engeland en 
Holland en in de loop der eeuwen konden 
de Crommelins in vele andere 
windstreken gevonden worden: Ierland, 
India, Australië, Zwitserland, Verenigde 
Staten, Zuid Afrika, enz.  
 
De website kan gevonden worden op 
www.crommelin.org en twee talen 
worden gebezigd: Engels en Nederlands. 
Dit betekent niet dat al het materiaal in 
deze twee talen beschikbaar wordt 
gesteld, maar wij denken niet dat dit een 
probleem zal zijn.  
 
Zoals in het verleden zal het Crommelin 
Journaal uitgegeven blijven worden en 
naar familie leden gestuurd. De inhoud 
zal ook op de website komen en alle 
eerdere Journaals staan er al in. Het 
streven is de website regelmatig van 
nieuwe informatie te voorzien. Er is nu al 
meer dan genoeg informatie geplaatst en 
wij nodigen U dus uit de website te 
bezoeken en voor Uzelf te beoordelen.  
 
Op de website zijn mogelijkheden 
gegeven (info@crommelin.org en 
webmaster links) om vragen te stellen 
en commentaar te leveren. Zulke 
reacties zullen zowel de Crommelin 
Stichting als de "MPG" enorm waarderen 
teneinde ons in staat te stellen de 
website te optimaliseren voor gebruik 
door allen. Reacties worden graag 
tegemoet gezien en dit zal ons ook in 
staat stellen het E-mail bestand van 
Crommelins rond de wereld uit te 
breiden en derhalve een "Crommelin 
network" te laten groeien.  
 
Met vriendelijke groet, 
De MPG 
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THE CROMMELINS IN 
INDIA 

Richard Pugh 
 
 

Part 1. The arrival of the Crommelins 
in India - Mark Anthony 

  
If one follows the researches of  Bernard 
Van Wickevoort Crommelin one could 
believe that the early Crommelins were 
crusaders. The martlets indicate this. 
Through the middle ages they were 
involved in deeds of valour. They had the 
desire and the will to survive. 
 
Genealogical research consists of tracing 
the family back into the past, century by 
century but also of putting clothes on the 
lives of the family members. In these 
notes on the lives of the Crommelins in 
India, I shall attempt, briefly, to do this. 
Much more remains to be discovered. 
Some will already have read a brief note 
of the family in India from 1710 to 1932. 
These notes, to be written in 
installments, will cover:  
 
1. The arrival of the Crommelins in 

India - Mark Anthony 
2. Charles Crommelin - A Governor of 

Bombay 
3. The Administrator - Charles Russell 
4 . The descendants of the 

Administrator 
 

To fly by aeroplane from London to 
Calcutta will not take longer than eight 
hours. To cross India from Bombay to 
Calcutta, by air, is about two hours. The 
chances of death, disease, piracy are 
never considered. The passenger is more 
concerned with the quality of the food, 
the wine and the videos. 
 
Mark Anthony took nearly a year on an 
East Indiaman, taking every imaginable 
risk. Why? 
 

His family, though forced to flee from 
their home, were re-settling. The 
extended family had money, trading 
connections, influence; indeed Royal 
influence. 
 
He sprang from the junior branch of 
Adrian, and was the child of Peter 
Stephen. Within him was the driving 
force of Crommelin adventure and the 
desire to 'seek a fortune'! 
 
He needed more than this. He required 
influence. It took influence - and money 
- to be naturalized by Act of Parliament 
(1707). It took influence and powerful 
backers to join the East India Company. 
He was sworn before the Court of 
Governors as Factor on Friday, 24th 
March 1709, aged 24. 
 
He sailed in 1709 to found a family who 
made and lost a fortune and who 
recovered to live comfortably into the 
age of easy travel and fast 
communications. 
 
Mark arrived in Bombay in 1710 to find a 
small community under pressure from 
the Dutch, the French and the 
Portuguese. In Surat and Bombay, life 
was cheap and short.  
 
At that time the East India Company's 
'factory' was in Surat, up the coast north 
of Bombay. Bombay was a group of 
islands under the control of the Governor 
and Court in Surat. It was not until the 
middle of the 18th century that Bombay 
became the centre of rule.  
 
The great Mogul empire was breaking 
up. Sikhs, Rajputs, Marathas and,' 
others were in rebellion. The East India 
Company clung to the coast of India 
surrounded by enemies and 
opportunities.  
 
Mark Anthony  survived the voyage, 
landed and took up his appointment as 
fifth Junior Factor under the 
Governorship of William Aislabie. By 
1713 he had become third Junior Factor. 
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The ranks in the East India Company 
varied somewhat from one Factory/Fort 
to another. They were broadly: -writer 
-junior factor -senior factor -junior 
merchant -senior merchant -member of 
Council.  
 
By 1714 Mark Anthony had become 
second Junior Factor and 9th in Council 
under the new Governor, 
Stephen Strutt.  
 
He was becoming established. 
He had survived and was 
making his name. He was ready 
for marriage. In this he was 
lucky - English women were 
few - Mary Truman was at 
hand. They were married on 
January 5th 1714 (old style). 
 
Little is known so far about 
Mary Truman or how she came 
to be in India. There were two 
Truman brothers in India but whether 
they were related is not known. She 
lived on, after the death of her husband, 
and , married twice more. Some 
confusion exists when examining the 
later records. of residents as their 
daughter was also named Mary. 
 
In 1715 and 1716 Marc Anthony had 
risen to become 8th in Council and 
Accomptant. To keep pace with his 
career, a daughter, Mary, was baptized 
on November 17th 1715. 
 
1717 and 1718 saw Marc a Senior 
Factor. In 1719 he disappears from the' 
records. 
 
On July 11th 1718 a son, Charles, was 
baptized, later to become Governor. On 
June 18th 1720 Marc Anthony died of  
consumption at age 35. 
 
In 1714 a young chaplain, Richard 
Cobbe, came out from England to 
Bombay. He found a church with only 
the walls built, no work having taken 
place in twenty five years ? In a sermon 
preached on the first Sunday after 

Trinity 1715 he opened a subscription 
book to complete the church. The 
Crommelins contributed. The foundation 
stone was laid on November 18th, 1718. 
 
On Christmas Day 1721 the Church was 
opened when the Governor, the Deputy 
Governor's wife and Mary Crommelin 
stood as God-parents at the first 
christening.  

 
 

That church is now St George's Cathedral, Bombay. 

The chances for a Crommelin in India 
were slim. The life of an average 
European was estimated at two 
monsoons! A son of two years, in a 
deathly climate, survived his father. He 
not only survived but lived on to develop 
a great career of interest and influence 
and to have a son from whom the 
English and Australian families sprang. 

 

Bombay Cathedral 
(See notes on Mark Anthony Crommelin – above) 



 

 
 
 

Part 2. Charles Crommelin - A 
Governor of Bombay  

 
There are no pictures of Charles in 
existence so far as is known. A portrait 
existed which was created whilst he was 
Governor but, despite a search in the 
archives in Calcutta, no trace was found. 
The picture that is said to be Charles, 
found in a number of sources, is in fact 
his legitimate son Charles Russel (see 
below). 
 
Charles was born in Bombay, three years 
after his father’s marriage and two years 
after his sister  Mary. The year was 
1717, in the reign of George 1st of 
England and Elector of Hanover. 
 
His father was Marc Anthony Crommelin, 
then a Senior Factor in the EIC and his 
mother Mary Truman. There is no trace 
in the India office records of the arrival 
of Mary in India. Wagner, the Huguenot 
researcher and genealogist states that 
she married three times Crommelin-Say-
Dacre (see below). 
 
Two Trumans were in existence in 
Madras at this time(Jacob d. 1738 and 
John d. 1754) but they have so far not 
been linked to Mary. It is possible that 
she was a child of a union with a local 
woman. If so, the father could well have 

been one of the Madras Trumans. At 
least one was, and probably both were in 
the EIC army and therefore itinerant. 
 
Charles father died in Mocha in 1720. He 
had sailed to Mocha on the Victoria 
(Capt. Bellowes) in 1719 to become 
Supervisor and provisional Chief. In 
Sept. 1720 the Victoria returned from 
Mocha to Bombay with a letter from Mr. 
Edward Say (NB.) to report the death of 
Crommelin. 
 
 
When looking at the records of residents 
in Bombay, care must be taken not to 
confuse Mary Crommelin with her 
daughter Mary. In the Bombay list of 
residents for 1729/30 the following 
appear: 

Bombay Cathedral 
(See notes on Mark Anthony Crommelin – above) 

Edward Say….Free Merchant 
Mary Say……Married Woman 
Charles Crommelin….Boy. 
Mary Crommelin…….Maid (i.e. 
young girl). 
This is almost certainly the 
marriage to Say. 
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A portrait of Charles Russel Crommelin 
Painted by Arthur Devis c.1790 

Wrongly said to be Charles Crommelin. 
 

This picture was sold through Sotheby Parke 
Bernet in New York in or around the 
1970’s.The purchaser is unknown. 



 

 
If we slip ahead to 1733 we find a Mary 
Crommelin marrying a John Dacres. In 
1739 Mary reports the death of her 
husband, in Gombroon, to the Bombay 
Court and seeks the guardianship of her 
four children, her husband having died 
intestate. Guardianship granted dated 20 
December 1739. 
 
Her children:- 

Mary(5), Winifred(3), Elizabeth(2)  
and Philip Milner (under 1). 
We must be looking at the 
daughter of Marc and Mary. 

Mary Dacres married a John Geekie 
in 1740. Unmarried women were in 
demand! 

 
Charles first appears in his own right in 
the List of Residents in 1729 as a Boy. 
He was 13 years of age. His father died 
in 1720. There is no clear and total 
record of his whereabouts during those 
nine years. Probably he was in or around 

India. In 1732 he was enrolled in the EIC 
whilst in India. 
 
In 1733 he is shown as a Writer (basic 
trainee) under Govnr. Robert Cowan and 
yearly until 1738 when he becomes a 
Writer and Factor (ie. a Trader). In 1739 
he is 3rd Factor, in 1740 2ndFactor and in 
1741 Junior Merchant. He was promoted 
to Senior Merchant in 1745 under Gov. 
William Wake. At this time Laurence 
Sullivan was a Factor, a man whose 
friendship and influence probably helped 
Charles in later years. 
 

Detail of above portrait of Charles Russel 
Crommelin 

Approximate site of the Governor’s House 

Where the Fort and related buildings 
were is now a naval base and strictly off 
limits. 

Old Writers’Building. 
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William Wake remained Governor until 
1750 when he was succeeded by Richard 
Bouchier and by Crommelin in 1760. 
 
In the records of Bombay Castle there 
are numerous references to Charles: 
 

• 1740 shown as Collector of the 
Revenues and instructed to hand 
over his charge to Mr. Stuart. 

• 1740 Order to Richard Sanders to 
pay C.C. an unspecified sum of 
money. 

• 1741 Instruction to C.C. re 
management of affairs at Mocha. 

• 1741.Letter from C.C. re his 
transactions at Mocha. 

• 1741 Letter from C.C. in 
Mangalore re his transactions in 
pepper. (NB. Indian black pepper 
was then a highly valuable 
commodity). 

• Minute of consultation with C.C. 
re account of his expenditure. 

• Further instruction to C.C. re 
management of affairs at Mocha. 

• Letter to C.C. and Sadleir to take 
account of inhabitants in district 
of Mahim. 

• Further correspondence re 
Factory (ie. Depot) at Gombroon 
in Straits of Hormuz.  Etc.,etc. 

 
All of this time he was traveling up and 
down the west coast of India and the 
Gulf of Aden, pirate-ridden, and never 
certain of the position of French and 
Dutch shipping. 
 
In due course he returned to Bombay on 
the Council. He became Chief at Surat 
and on February 28th. !760 became 
Governor of The Presidency of Bombay. 
 
His period of Governorship was beset by 
problems with the French and Raghuath 
Rao, the Nizam of Hyderbad. Rao wished 
to attack the Marathas. In return for a 
‘blind eye’ the Council wished to secure 
possession of Bassein Fort Salsette and 
the islands in that neighbourhood. In the 
records at Powis Castle there is a letter 
from Robert Clive to C.C. asking him to 

find a job for an officer cashiered for a 
false muster. 
 
The hours of business were from sunrise 
to 1pm when dinner was taken followed 
by a hookah and a siesta, a ride on 
Bombay Green and an evening of eating, 
drinking and entertainment There is a 
description of a Ball in 1772: “The night 
is fine. Government House is ablaze of 
many coloured lights the Cathedral 
looming black, a silent monitor. They 
come from all points of the compass 
Church-gate, Bazar, Modi Khana and 
Apollo Streets - all the youth and beauty 
of the place. Old Crommelin totters past, 
our former Governor, full of weight of 
years and mercantile emprize in 
Canton….Mary Crommelin (his wife nee 
Mary Arden) is without a peer”. This in 
the time of the Hon. William Hornby 
(1771-84). 
 
Charles sailed for England, having made 
over his charge on January 27th 1767. 
Here he speculated, as a wealthy man, 
in EIC stock which shortly after fell in 
value. He returned to India in 1772 as a 
free merchant. In 1777 he was an agent 
in Canton and British Consul in Goa in 
1784. 
 
He died on Christmas Day 1788 in the 
house of his son at Kasim Bazar Bengal. 
He was buried in the old English 
Cemetery at Kalkapur Murshidabad. 
 
He had lived in India for 71 years, a 
good age indeed when men died 
overnight from cholera and beriberi etc. 
He left a legitimate son, Charles Russel. 
By his Bibi to whom he had been 
attached for a number of years (as was 
virtually the custom) he had two 
illegitimate sons William 1756 and 
Charles 1758. By the time he became 
Governor it was necessary for him to 
marry (but not necessarily to put away 
his Bibi?). William lived on into Indian 
history. Charles Russel 1763 produced 
the English and Australian lines of 
Crommelins. 
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Charles’ wife was Mary Arden, the 
daughter of William Arden and Elizabeth 
Russell (the spelling of Russel(l) varies), 
whom he married in 1761. 
 
 

 
L’ESPION DE 
LA 
REVOLUTION 
FRANÇAISE 
PAR ISAAC 
MATHIEU 
CROMMELIN 

Govert C. Deketh 
 

Introductie 

Bijgaand is een 
artikel gewijd aan dit 
boek, geschreven 
door éen van onze 
voorvaders, Isaac 
Mathieu Crommelin, 
de laatste Crommelin 
woonachtig in 
Frankrijk. Ik had indertij
boek bij een antiquariaat in Parijs te 
vinden en te kunnen aanschaffen. Miff 
Crommelin in Mission, B.C., Maryse 
Trannois in Saint Quentin en ik zijn 
overeengekomen dit boek in het Engels 
te vertalen, op dezelfde manier dat Miff 
en Maryse indertijd de biographie van 
Isaac hebben vertaald. De reden 
hiervoor is dat er waarschijnlijk meer 
Crommelins nu en in de toekomst zullen 
zijn die beter Engels begrijpen dan 
Frans. Op deze manier kan dit boek, wat 
een zeer interessante tijd van de Franse 
geschiedenis beschrijft voor een groter 
aantal familieleden beschikbaar zijn. En 
de bijkomende interessante factor 
natuurlijk is dat dit boek geschreven 
werd onder heel bijzondere 
omstandigheden door éen van onze 
voorvaders, een zeer begaafd, geletterd 
iemand die verschillende boeken schreef. 

In "L'Iliade Travestie", een boek 
geïnspireerd door Isaac, maar 
uitgegeven na zijn dood, werd de 
volgende paragraaf uit "L'Histoire de 

Boeken vermeld hierboven: End het geluk dit 

Saint-Quentin" overgenomen: 

cyclopédie 

n 

élémentaire, Mes Radotages, Mémoires 
en een travesti van enkele gedichten uit 
de “Iliade de Homère", inspiratie voor 
het boekje L'Iliade Travestie,  wat ik ook 
heb kunnen verkrijgen (voor iets meer 
dan de oorspronkelijke prijs van 2 
FR....ancien franc!). Het boek "Mes 
radotages, ou l'Art de tuer le tems" (sic) 
is ook in mijn bezit. Ik kom nog wel eens 
terug met wat meer informatie over deze 
boekjes, historisch minder belangrijk dan 
"L'espion de la Révolution Française".  
In L'Iliade Travestie staan de meeste va
Isaac's littéraire werken vermeld, maar 
niet "L'Espion de la Révolution 
Française", waarschijnlijk omdat er nogal 
wat geheimzinnigheid rondom dit boek 
bestond. Toen het boek in eerste 
instantie werd uitgeven werd het 
onmiddelijk vervolgd en de uitgever Huet 
tot 6 maanden gevangenis veroordeeld. 
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Twee jaar later werd het anoniem onder 
de naam "M. C.***" (ci-devant Membre 
de plusieurs Académies) heruitgegeven. 
Het is mij nog niet geheel glashelder 
duidelijk wat er allemaal precies gebeurd 
is, maar Isaac schrijft hierover enige 
dingen in zijn boek, en dat moet ik nog 
wat verder bestuderen. Bernard v.W.C. 
kan wellicht ook een handje helpen.  
 
Is
1793-94 meen ik, een deel van de 
tumultueuze jaren van de Franse 
Revoltie (1789-1799). In die periode was 
hij "receveur de l'enrégistrement à 
Saint-Gemain-en-Laye", ik denk een 
soort administrateur van Publieke 
Werken. Zoals hij schreef spendeerde 
Isaac een jaar in de gevangenis van St. 
Germain als een direct resultaat van de 
"tyrannie van het gespuis" waardoor 
Frankrijk in die tijd geregeerd werd. 
Gedurende dat jaar bereidde Isaac dit 
boek op een zeer ingenieuze wijze voor. 
Hij schreef 's nachts op wat hij 
gedurende de dag zag of hoorde. Hiertoe 
had hij een soort "bureautje" van karton 
in de schoorsteenmantel gebouwd waar 
hij met behulp van kaarsen, die hij 
overdag heel stiekem fabriceerde, 
teneinde niet de aandacht op zich te 
vestigen als de gevangenis wachters 
zouden uitvinden dat hij zoveel kaarsen 
nodig had.  
 
Z
papieren bol waarin hij een groot aantal 
stripjes papier bewaarde. Deze stripjes 
lagen met opzet allemaal kris en kras 
door elkaar en werden geschreven in de 
verschillende talen die Isaac beheerste. 
Hij gebruikte afkortingen, wiskundige 
berekeningen, en geometrische figuren 
werden er doorheen gemengd om het 
volledig onmogelijk voor anderen te 
maken om hier dan ook maar een touw 
aan vast te knopen. Teneinde na de 
gevangenis periode dit weer te kunnen 
ontcijferen, werden de stripjes 
genummerd met gebruik van de eerste 
negen Zodiac tekens en de Griekse letter 
alpha werd gebruikt als cijfer nul. 
 
H

uitvoering", mijn aandeel was het 
kleinste, ik heb het boek door de scanner 
gehaald en dat is nu voorbij. Ik heb 8 
CD's gecopieerd en gedistribueerd. Ik 
kan meer CD's maken voor anderen, 
indien geinteresseerd om het boek in de 
oorspronkelijke tekst te lezen. Op de .jpg 
scans krijg je een goed idee hoe het 
boek er in werkelijkheid uitziet - pagina 
na pagina, de verkleuringen van het 
papier - op katoen vezel basis, het 
handgeschepte aspect van dit heel 
dunne (heel dun zie je niet) papier, 
waarvan elk velletje apart gemaakt 
werd, heel speciaal. De loon eisen lagen 
in die tijd iets anders.  
Het grote deel van he

aac schreef dit boek in de periode van 

ijn "manuscript" was in feite een soort 

et vertaal project is "werk in 

t werk moet nog 
geschieden, en dat kan nog wel een 
jaartje (of twee) duren. Maryse hertypt 
de tekst en stuurt het dan naar Miff die 
met behulp van een heel slim 
vertaalprogramma de tekst in het Engels 
omzet en deze dan soms van illustraties 
(uit zijn grote voorraad) voorziet. Het 
eindproduct wordt door Miff op de 
Crommelin website gezet, die een ieder 
kan bekijken, indien geinteresseerd. 
Bijgaand de link: 
http://www.crommelin.org/history/Biogr
aphies/1730Isaac/IsaacSpyBook/index.h
tml
Het bijgaande artikel schreef ik in het 

 

il: mailto:gdeketh@bluewin.ch

Engels aangezien er een groot aantal 
Crommelins zijn die deze taal beheersen, 
maar helaas het Nederlands niet…. Dat is 
het resultaat van het frequente 
uitzwermen van de reislustige 
Crommelins in het verleden naar 
Engeland, No. Ierland, India en van 
daaruit naar Australië, naar de Verenigde 
Staten, Canada, Zwitserland, Zuid 
Afrika, etc., etc. (en we hebben 
natuurlijk ook nog familieleden in 
Duitsland en België).  
Govert C. Deketh, Genève, Augustus
2005 
(E-ma  ) 
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The SPY of the FRENCH REVOLUTION 

...an eyewitness account of the 
French Revolution  
published in 1797 by Isaac Mathieu 
Crommelin  
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This book was drafted and partially 
written in prison where I spent an entire 
year under the tyranny of the rascals 
governing France during the years 1793 
and 1794. Many people were victims - 
peruke makers, pastry cooks, used-
clothes dealers, cobblers, knife grinders - 
all of them were denounced. But they 
remained dignified and as a result they 
form a grim association of people who 
are able to testify of the wrongs done to 
them.  
During the night I would write about the 
things that happened during the day. I 
slept in the morning.  
"A hare in his shelter dreamt,  
Indeed, why be in your shelter, unless 
you can dream?" 
To fool the prying eyes, I had fitted a 
heavy piece of cardboard in a niche 
between the marble slab of the fireplace 
and the chimney flue to serve as my 
"writing desk". My manuscript was a 
paper globe holding a large number of 
small strips which I placed on top of 
each other. These strips were randomly 
placed; all languages I spoke were used, 
and all with abbreviations. Often I would 

mix in small paper squares covered with 
algebraic calculations and geometric 
forms. This would have defied the most 
cunning decipherer, not so much to 
unravel any single strip of paper, but 
more to dispel the notion that there 
could be any coherence in all this chaos. 
In order to be able to reassemble this 
puzzle, I numbered the strips using the 
first nine signs of the zodiac and the 
Greek alpha as zero. Over time this key 
has allowed me to put all the pieces back 
in their proper order.  
As long as we had an honest jailer, I 
took few precautions. However, the 
revolutionary committee required a 
scoundrel and the choice duly fell on a 
most atrocious individual. When this new 
jailer was in charge, audacious and 
aggressive "tigers", ex-footmen, 
informed on their masters and eagerly 
pointed out their victims for the 
guillotine. There were eleven such 
victims at the Chateau in St. Germain-
en-Laye where I was confined. When this 
new jailer was in charge, I often had the 
notion to throw my paper globe into the 
fire. However, born fearless and reduced 
to bread and water (since I refused to 
pay the arbitrary taxes), and suffering 
from sciatica, I simply wasn't too 
attached to life.  
 
 
Isaac-Mathieu was imprisoned for one 
year in an upper storey room  
of the Chateau in St. Germain-en-Laye, 
a suburb of Paris 
It was critical that the 'Cerberus and his 
flock of sheep' [Stool-pigeons: there 
were three of them; they spoke ill of 
Robespierre and the revolutionary 
committee, but they were pointed out to 
the incoming prisoners] did not become 
suspicious about the amount of candles I 
used. Therefore I made these myself 
with a paper mould and they provided 
sufficient illumination. I lived very closely 
with my fellow prisoners but none of 
them enjoyed my confidence. Some 
thought I was just being stingy by saving 
tallow while others couldn't understand 
how someone who practiced fine arts 
would choose such an unpleasant 
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pastime as candle-making. That was my 
secret.  
One would guess that a piece of work 
done this way must have its defects. 
However, it was never my intention to 
write a complete history of the French 
Revolution. My design was more to 
develop a quick review of the events, 
like a revolving wheel, unravelling its 
causes and revealing its horrors while 
allowing the many details to simply 
disappear into the larger masses. After 
all, which author would dare try putting 
together all the facts relative to the 
overthrow of the French Empire since the 
legal proceedings for the 
Constitutional Assembly alone 
is a work consisting of some 68 
volumes? Besides the 
proceedings of the Assembly, 
more than 200 authors would 
be needed to write about the 
riots, rebellions, fights, fires, 
murders, plundering, 
insurrections, internal party 
strife and external ones, and of 
all the atrocities that passed 
the unfortunate French scene in 
the course of the first Assembly 
alone. And this Assembly 
wasn't even the most 
tumultuous one, although it 

distilled all the poisons contained in 
the revolution.  
As I developed this project in prison 
I named the book: "l'Espion de la 
Révolution Française" [The Spy of 
the French Revolution] since I 
always employed furtive means and 
was incessantly concerned about 
the system of continual 
surveillance. I never had any 
pretensions that this work might 
someday be published. In fact, I 
swear that I was ultimately 
persuaded only by insistent 
requests from some well-informed 
people who found more of interest 
in these two small volumes than 
one might think.  
If I had been in a position to gather 
materials of all kinds, I would have 
chosen a larger perspective. I would 

have observed the French armies; I 
would have portrayed their victories, 
their defeats, their conquests and their 
misfortunes. But how would that have 
been possible in prison when I knew that 
most of the news was revolutionary 
"propaganda" ["carmagnoles", an 
expression by Barrère - 'smoke and 
mirrors', lies]? Furthermore the war was 
initiated primarily to overturn the French 
monarchy and it is within this context 
that I have written.  
 
I decided to divide this manuscript into 
chapters; in the first place to check my 
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steps and avoid going too fast, and 
secondly I believe these stops are 
agreeable to the readers. Perhaps this 
quick outline of the revolution may be 
less dry than a historical account filled 
with many details. Hopefully this 
approach will please everyone and that it 
may be helpful to those who want to 
develop a larger picture on their own.  
 
 
This book is being translated and as 
chapters are completed they are 
published on the following website:  
http://www.crommelin.org/history/Biogr
aphies/1730Isaac/IsaacSpyBook/index.h
tml
 

 

IN MEMORIAM : MELLINE 
CROMMELIN – 
SICHTERMAN 

 
rede uitgesproken op haar begrafenis op 
18-02-’06 door haar zoon Robert 
Crommelin (Baarn) 
 
 
Op 19 augustus 1913 werd aan de 
Wipstrikkerallee in Zwolle 
 Melline Jeannette Lucie 

Constantia Sichterman  
geboren, vernoemd naar lieve tante’s en 
vriendinnen van haar ouders. Naar later 
bleek zou zij de enige dochter zijn van 
Mr.Mello Sichterman,  toen nog advocaat 
te Zwolle later Burgemeester van Almelo 
en de laatste mannelijke nazaat van een 
typisch provinciaal stedelijk regenten-
geslacht met een rijke historie in 
Groningen en Zwolle. Haar moeder 
Eugénie van Heemskerck van Beest -ook 
een enig kind- kwam daarentegen uit de 
echte grote stad den Haag, had 
artistieke talentenen van huis uit 
meegekregen en ontving haar opvoeding 
in typisch Haagse stijl gelardeerd met de 
vrijheden van het conservatorium. 
 

Zo groeide mijn moeder op in een 
omgeving die gekenmerkt werd door de 
grandeur van de grote stad en de 
charme van de provincie. En dat 
verklaart misschien ook wel waarom 
mijn moeder, die bijna haar hele leven in 
Overijssel heeft gewoond, altijd typisch 
iemand is geweest van de provincie 
maar niet van het platteland. Zij heeft in 
al die tijd het dialect nooit onder de knie 
gekregen en zelfs de tongval niet 
overgenomen. Maar wel was zij er trots 
op zichzelf een “Overisselse” te mogen 
noemen en wanneer zij dat zei keek ze 
de ander aan met een blik alsof zij 
verwachtte dat die ander wel begreep 
dat dat iets heel bijzonders was. Het was 
dan ook zo jammer dat wij enige jaren 
geleden moesten besluiten haar uit 
Holten weg te halen en te plaatsen in 
Baarn. Een dierbare wens van haar om 
te mogen sterven op de Holterberg in 
het hart van de provincie, die haar haar 
hele leven zo dierbaar was , is daarmee 
niet in vervulling kunnen gaan. 
 
In de annonce meldden wij dat onze 
moeder een welbesteed leven heeft 
gehad. Dat is zo, maar misschien hadden 
wij daaraan moeten toevoegen dat dat 
leven ook bewogen was en dat haar 
welbesteding juist verscholen lag in het 
verwerken, incasseren en oplossen van 
de vele ups en downs die haar in die 
ruim 90 jaar passeerden. Want laten wij 
hier gezamenlijk vast stellen als iemand 
in staat was de rug recht te houden en 
de blik vooruit te richten op dat positieve 
dat de dag van morgen zou brengen en 
daar de kracht uit te putten dan was dat 
onze moeder wel. 
 
Ik denk dat haar enig kind geweest zijn 
haar die flinke eigenschap heeft 
gegeven. Al in haar middelbare 
schooltijd moet zij hebben ervaren dat 
het zijn van enig kind, hoe zeer ook met 
ouderlijke liefde omkleedt, veel 
beperkingen met zich meebrengt. Het 
was dan ook niet verwonderlijk dat reeds 
toen haar sterke wil en karakter haar 
dwongen de school te verlaten in een 
poging een opleiding in de verpleging te 
realiseren. Hieruit bleek tevens haar 
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sterke innerlijke wil om iets voor een 
ander te willen betekenen.. Tot aan het 
allerlaatste moment heeft zij zich 
ingespannen de contacten, die zij met 
zovelen had opgebouwd te onderhouden, 
waar ook: in Vollenhove, Hellendoorn, 
Holten of elders (zeker ook in de 
provincie). Dit werd, zo bleek haar en 
ons keer op keer, zo intens en 
wederzijds gewaardeerd. 
Haar interesse in de ander is altijd groot 
geweest. Maar wee o, wee wanneer deze 
belangstelling niet adequaat werd 
beantwoord.!! Dan was zij ragfijn in 
staat dat die ander duidelijk te maken. 
Zij had een sterke wil en een fiere trots 
en die mocht niet beschaamd worden!! 
 

 
 
In 1936 ging mijn moeder met mijn 
vader mee naar het Utrechtsche Lustrum 
“de Groote Geus”. Samen hebben zij 
dikke pret gehad, zich tevens 
realiserend, dat samen gedurende een 
week lang zo intensief en continue een 
feest doormaken, een absolute 
levenstest is. Kom je die periode van 
plezier,drank, muziek, dans en 
vermoeidheid zonder irritatie samen 
goed door dan ligt daar vaak de basis 

voor een goed huwelijk. En zo kon het 
gebeuren dat zij op 27 oktober 1938 aan 
de arm van mijn vader het 
huwelijksbootje instapte en vanaf dat 
moment Mevrouw Crommelin heette..En 
daar was zij best trots op! Nog zeer 
onlangs heeft zij , zo vertelde neef 
Robert mij, tijdens een seniore 
familiereünielunch temidden van enkele 
andere mevrouwen Crommelin met 
enthousiasme over dat toetreden tot en 
vertoeven in de familie verhaald. 
Onze familienaam kun je op 
verschillende manieren uitspreken, maar 
mijn moeder gaf daaraan een speciale 
eigen klank. Vorige week nog viel mij dat 
op toen ik haar belde en zij de telefoon 
aannam en hoe zij na het gebruikelijke 
kuchje en een korte (wat plechtig 
aandoende) pauze haar naam op ietwat 
afstandelijke bijna arrogante maar 
beeldige wijze uitsprak. Zo van, dat ben 
ik toch maar!! 
 
Zij heeft aan de arm van mijn vader 
natuurlijk veel meegemaakt. Zij hebben 
tijdens die wandeling door het leven, 
karakters als zij beide waren, het elkaar 
niet altijd gemakkelijk gemaakt .Maar 
wel hebben zij steeds - tot voorbeeld 
voor velen - kans gezien vaste koers te 
houden en daarin zijn zij elkaar tot steun 
geweest, hierin geholpen door vele 
liefhebbende vrienden en familie. Ik 
denk dat voor hen de vuurproef de 
periode Vollenhove (1940-1950) is 
geweest ondanks de vreugde van het 
vormen van een gezin door de komst 
van resp. mijzelf, en mijn zusjes 
Claudine en Christine. Het was natuurlijk 
een periode van oorlog, onderduiken 
(Chrisje werd op Archem geboren), 
gescheiden leven, spanning,bevrijding en 
wederopbouw. 
Maar tegelijk was het voor mijn ouders 
een leerzame periode. Voor mijn 
moeder, die zoals gezegd graag wat voor 
een ander deed en bovendien als 
burgemeestersdochter al snel door had 
dat zij zich moest inzetten voor het 
algemeen belang betekende dit dat zij de 
draad oppakte bij initiatieven tot herstel. 
Bestuurlijk actief voor Huishoudschool, 
NCVB, Vrouwenwereldgebedsdag en 
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later voor Sanatorium Zonnegloren, 
Tesselschade-Arbeid Adelt, de BB-actie 
“1 op 5” met daar tussen door collectes 
voor Simavi en Novib, en dan werden wij 
ook ingeschakeld!Hiermee begonnen in 
Vollenhove zette zij dat in 
Hellendoorn/Nijverdal voort.. Zij 
beschouwde dit als haar plicht ja zelfs 
professie en voegde daarmee een nieuw 
woord toe aan de dikke van Dale n.l. dat 
van “burgemeesterse”! Het zijn van 
burgemeestersvrouw ervoer zij als een 
vak. Het is ook vanuit die 
plichtsbetrachting dat zij met zo veel 
enthousiasme zich stortte in diverse 
initiatieven binnen de gemeentelijke 
samenleving . Het bekendst is wat dat 
betreft mij bijgebleven haar actieve 
participatie en intense band met de 
Folkloristische Dansgroep “de 
Boerendaansers”uit Hellendoorn. Deze 
band bestaat nog en daar genoot zij van. 
Mede door deze opstelling was zij een 
grote steun voor mijn vader in diens 
ambtsuitoefening. Hierin vonden zij veel 
respect voor elkaar .Zij genoten ervan 
en dat werd nog eens heel erg duidelijk 
tijdens de zo feestelijke en 
overweldigende tournee door de diverse 
dorpen van de gemeente bij gelegenheid 
van de pensionering in 1975 van mijn 
vader. 
 
Onze moeder, het is vandaag vaker 
gezegd, genoot van mensen en zij schiep 
er ook een groot genoegen in het hen 
naar hun zin te maken. Claudine en ik 
zullen haar uit onze schooltijd herinneren 
als de “moeder van de theepot”, stond 
open voor onze verhalen en die van onze 
schoolvriendjes die steeds graag 
meekwamen na schooltijd. Ook later in 
onze Amsterdamse resp. Utrechtse tijd 
stond ons huis - als was het van 
elastiek- open voor logeaties van onze 
vrinden, die wij al dan niet onverwacht 
voor kortere of langere tijd meenamen. 
En dat gold ook voor Chrisje en haar 
vrienden. Het leek wel of mijn moeder 
“hoe meer verrassing hoe meer vreugd” 
als devies koos! Onze ouders stonden 
altijd erg open voor onze ervaringen 
maar ook voor die van onze vrinden. In 
sommige gevallen konden zij hen ook tot 

veel steun zijn. Claudine en ik worden 
nog met regelmaat geconfronteerd met 
dankbare reacties van onze vrienden en 
die van Chrisje over die periode en dat 
gaf mijn moeder veel voldoening. 
 

 
 
Daarnaast schiepen mijn ouders er veel 
genoegen in om voor hun vrienden 
goede diners, feesten en ontvangsten te 
organiseren, Dat deden zij niet om iets 
“terug te doen“ nee, veeleer omdat zij er 
zelf zo van genoten. Genieten van 
dierbare mensen met een goed glas in 
een plezante omgeving!!Met name die 
plezante omgeving hebben zij vorm 
gegeven toen zij hun heerlijke huis op de 
Holterberg bouwden en betraden in 
1972., na het zo tragische overlijden van 
ons zusje Christine. Ook hier zagen wij 
hoe onze beide ouders, dit enorme 
verlies knap verwerkend, hun blik op de 
toekomst richtten en een grote wens in 
vervulling lieten gaan. Een eigen huis (zij 
woonden steeds in ambtswoningen), 
geschikt voor hun meubels en hun 
gasten!!Een droom werd werkelijkheid, 
waarvan zij samen te kort hebben 
genoten. In 1983 overleed mijn vader 
plotseling maar zij hebben er een 
heerlijke tijd gehad! Mijn moeder heeft 
zich vervolgens, nadat zij ook nog in 
1983 haar moeder verloor,- omringd 
wetend door vele lieve vrienden en 
helpende handen in de directe omgeving 
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- knap gedurende bijna 20 jaar alleen in 
haar huis geamuseerd. Geen moment 
hebben wij het gevoel gehad dat haar 
agenda niet goed gevuld was. 
Integendeel!Het is uiteindelijk –hoe 
voorbeeldig zij daar ook mee omging - 
haar algehele gezondheidstoestand en in 
het bijzonder haar gezichtsvermogen 
geweest dat haar steeds meer beperkte 
in haar actieradius en ons gezamenlijk 
heeft genoodzaakt haar voor de laatste 
drieëneenhalf jaar naar Baarn dicht bij 
haar kinderen en kleinkinderen te halen. 
Van hun aanwezigheid en de afleiding 
die zij in onze omgeving vond genoot zij 
zeer, maar het heeft nooit haar 
verlangen naar Overijssel kunnen 
compenseren, ondanks de goede zorgen 
die zij in het huis Bloemendael 
ondervond. 
 

 
 
 
Lieve Mam, 
 
In het voorgaande verhaal heb ik 
geprobeerd u neer te zetten zoals wij dat 
hebben ervaren. Een markante vrouw 

met een sterk karakter. En U verdient 
het dat een ieder hiervan kennis draagt. 
Maar wat heb ik nu willen zeggen 
namens ons allemaal, namens Claudine, 
Chrisje, Carla, Aernout, Cornelie, Arjen, 
Marie Christine, Wynand, Philippine, Jan 
Aernout, Agnies, Johan, Willemijn, Pieter 
Bas, Daan, Douwe, Mees en wat in de 
moederschoot is. U zult het zelf al wel 
tussen de regels door beluisterd hebben: 
Laat mij dat als volgt samenvatten: 
 
Allereerst bent u zich bewust geweest tot 
de allerlaatste te behoren met de naam 
Sichterman. Er is een einde gekomen 
aan een familienaam met een rijke 
historie. , U hebt er bij uw leven samen 
met Uw lieve sprankelende jongste nicht 
Wiet Kühne-van Diggelen alles aan 
gedaan om dit Groningse geslacht met 
zijn rijke historie in ons aller herinnering 
te bewaren. Dit was u - als dochter van 
Uw vader, die u zeer lief had - Uw eer te 
na. Wij zijn u daar dankbaar voor. 
Vervolgens bent U een grote steun 
geweest voor Papa niet alleen in de 
uitoefening van zijn mooie ambt maar 
ook voor ons allen gedurende de diverse 
fasen van vreugde en verdriet in onze 
respectieve levens. Ook hier past veel 
dank en respect. 
U hebt ons geleerd te houden van 
mensen en met hen te genieten van de 
alledaagse vreugden van het leven. en 
daar hebben wij dagelijks plezier van. 
U hebt ons met uw karakter geleerd van 
jongsaf om in het leven “de rug recht te 
houden” Papa noemde dat vaak “Sich 
zusammen fassen”. U was ons daarin 
een voorbeeld. 
 
Zo zullen wij U ook vandaag met deze 
zelfde rechte rug met liefde brengen 
naar uw zo welverdiende laatste 
rustplaats tussen Papa en Chrisje op uw 
vertrouwde plekje op de begraafplaats 
van uw dierbaar Hellendoorn. 
 
Claudine en ik zijn nu geen kind meer; 
maar wees gerust, wij redden het wel !! 
 
A Dieu, lieve Mam 
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MEDEDELINGEN VAN HET 
BESTUUR 

Familiegolf 

Het bestuur heeft het plan opgevat om 
een familie golfmiddag te organiseren. 
Onze voorzitter stelt hiervoor een 
golftrophee beschikbaar !! 
De eerste middag zal plaatsvinden op 
vrijdagmiddag 15 september 2006.  
U dient in het bezit te zijn van een NGF 
kaart + minimaal Uw Golfvaardigheids 
bewijs. 
U kunt zich hiervoor opgeven  vòòr   
15 augustus bij Robert Crommelin in 
Naarden:  Hortensiuslaan 9,  1214 GV  
Naarden.  Tel: 035- 6949815 
 

Ouderen reunie 

De jaarlijkse reünie voor de oudere 
familieleden zal plaats vinden op 
zaterdag 11 november 2006. 
Familieleden van 65 jaar en ouder 
worden van harte uitgenodigd om zich 
daarvoor op te geven vòòr 15 oktober 
2006.  Zij kunnen dit doen door zich – 
het liefst schriftelijk of per e-mail-- aan 
te melden bij Lous Crommelin, 
Beekhuizenseweg 23,  6881 AB   Velp, 
Tel: 026- 3637696, e-mail adres: 
r.crommelin@worldonline.nl
U ontvangt eind  oktober bericht met 
nadere informatie over plaats en tijdstip. 
 

Grote familiereunie 15 september 
2007 

Wij brengen nu vast onder de aandacht 
dat op 15 september 2007 de volgende 
grote familiereünie zal plaatsvinden. 

 

FAMILIE BERICHTEN 

Overleden: 
Melline  J. L. C. Crommelin – Sichterman 
Baarn  12 februari 2006.   
(blauwe boekje pag. 100) 
 

Anna Maria (Ankie) W.J. Labouchère - 
Crommelin  
Zeist 13 januari 2006.   
(blauwe boekje pag. 98) 
 
Geboren: 
Te Leiden  op 5 April 2006 : Sophie 
Charlotte Aimée 
Dochter van Walter (W.F.)  en Nina 
Crommelin - Overdick 
 
 
 

ADRESSENLIJST 
BESTUUR 
 
Het bestuur van de Stichting Familie 
Crommelin bestaat uit de volgende 
familieleden: 
 
Robert Crommelin (voorzitter) 
Hortensiuslaan 9 
1214 GV Naarden 
T : 035 6949815 / 06 51990815 
E : robert@hogehil.com
 
Lous Crommelin – van Genderen Stort 
(secretaris) 
Beekhuizenseweg 23 
6881 AB Velp 
T : 026 3637696 / 06 54273358 
E : r.crommelin@worldonline.nl
 
Alexander Crommelin (penningmeester) 
Van Halllaan 3 
1412 CS Naarden 
T : 035 6950092 / 06 54313372 
E : a.crommelin@planet.nl
 
Bernard van Wickevoort Crommelin 
Koksche Strasse 23a 
49080 Osnabrück, Duitsland 
T : +49 54187884 / +49 4087007269 
E : b_crommelin@hotmail.com
 
Wynand Crommelin 
Ferdinand Bollaan 4 
1412 HR Naarden 
T : 035 6783717 / 06 22473879 
E : ahw_crommelin@yahoo.com
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