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Crommelins going digital!
Hi, family members in and outside Holland!

Great to reach out to you in this new way! It’s our intention
to broaden our scope across borders and to get in touch
with family members around the world. We are fortunate
to enjoy a solid family group in The Netherlands, many
of whom have family contacts in other countries. Now
the time feels right to reach out and get in touch beyond
borders. Present day digital ties make it so easy and fun.
I am amazed about the nice exchanges we have in the
guestbook on our family website Crommelin.org and
on the Facebook family page. With modest means we
can nurture our family spirit and today’s social media
options certainly contribute to that! At the same time
we are very glad with the generous contributions of
many family members, enabling us to support a great
website, to organize reunions and other activities and
to build a basis for continuity.
Liesbeth Crommelin and Henk Visser have invested a
great deal in the coming at age of our Crommelin Journal,
we are very grateful to them! Désirée, Amber and Jeroen
are carrying this on into the digital era: thank you all!
Govert and Miff quietly continue to devote their energy
in building an impressive website, www.crommelin.org
that has become a source of authority on the Crommelin
family.

We hope you enjoy our intention to nurture the family
spirit across borders while continuing to organize
activities in Holland. We all invite you to let us know
how we could strengthen family ties: your ideas are
valuable to us!
And even better: be welcome and visit, after all:
“It’s easier to leave your country then to leave your
faith.”
I hope you enjoy reading our Journal!
Warm regards,

Robert Crommelin
President of the Crommelin Foundation
robert@hogehil.nl
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Van de redactie
Als kinderen van onze tijd willen we ook in de familie
gebruik gaan maken van internet en de sociale media.
Van het bestuur kwam het verzoek een digitale versie
van het Crommelin Journaal te ontwerpen. En zo is het
begonnen: met z’n vieren - Nina, Désirée, Amber en
Jeroen - gingen we aan de tafel bij Nina in Groningen
aan de slag. De ideëen vlogen over tafel, accenten
werden gelegd, rubrieken verzonnen, naar icoontjes
gezocht, schetsen gemaakt en veel gelachen. Met
hier het resultaat!
Met digitalisering weten we, kun je niet alleen
veel illustraties gebruiken om de verhalen te
verlevendigen, maar ook het Crommelin Journaal
gebruiken om onderling contacten te leggen en te
onderhouden. U zult zien dat naast bijdragen over de
familiegeschiedenis, er verhalen zijn over familieleden
in het hier en nu. Zo vertelt Lee Dryja-Crommelin
vanuit Plano, Texas over haar dagelijks leven en gaat
het Journaal in de rubriek Crommelin in bedrijf met
Nina Crommelin een dag mee op de Rijdende School.
Daarnaast is er een advertentiepagina waar iedereen
medelingen en oproepen kan plaatsen.
Om de rubrieken treffend in beeld te brengen hebben
we het familiewapen in stukken ‘geknipt’ en diverse
onderdelen als icoon gebruikt. Zo is de helm uit
het wapen als symbool voor het voorwoord van de
voorzitter gebruikt; de Franse lelie staat symbool voor
familiegeschiedenis; voor Crommelijntjes te Velde
ontwierpen we een merlet met knapzak en voor de
rubriek gericht op jongeren een merlet op skateboard.
We zijn ervan overtuigd dat deze speelse elementen
geen afbreuk doen aan de de zorgvuldige bijdragen
van velen aan het Crommelin Journaal. Dus lees en
gebruik het Crommelin Journaal!
Wij zouden het op prijs stellen als u ons op
redactie@crommelin.org laat weten wat u van ons
debuut vindt.
het Crommelin Journaal

Colofon
Crommelin Journaal
redactie@crommelin.org
Teksten en beeldmateriaal
Walter Crommelin
Gulian Crommelin
Lee Dryja - Crommelin
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Amber Crommelin
Désirée Crommelin
Loukie Crommelin
Nina Crommelin
Ontwerp
Jeroen Oosterwijk
Amber Crommelin
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A new face
In reaching our goal to get more involved with foreign family members, the
Crommelin foundation was looking for a board member who will develop activities
to increace our worldwide reach. With his experiences abroad, Walter Crommelin
is a good match!
My name is Walter Crommelin and I’ve been
a member of the Crommelin family for all my
life. Because my father Gulian was in the Navy
this life started in Den Helder, the city the
Dutch navy has its main harbour on the 25th
of March 1975. When I was three years old we
- mother Trix, brother Robert, sister Mariëtte moved with my father to Bath in England for
three years. The rest of my school years were
spent in Holland.

Since my graduation I have worked in the
natural gas industry, both in trading and
transportation companies in Holland. Nina
was adventurous enough to emigrate to
Holland in order to join me and very quickly
found a wonderful job teaching German circus
children travelling in Holland. At the moment
we live in Groningen with our two beautiful
daughters: Filotte and Felicia.

After high school I spent a year in the United
States and afterwards studied mechanical
engineering at the Delft University of
Technology with the specialisation of power
station design. Field work for my graduation
thesis took me to South Africa where I met my
future wife, Nina Overdick. Fortunately for me,
Nina is from Germany which is a lot closer to
Holland than South Africa!

Leden bestuur Stichting Crommelin
Robert Crommelin (Voorzitter)
Naarden
Tel : +31 (0) 35 69 49 815 (privé)
+31 (0) 35 69 52 066 (werk)

May van Oordt-Crommelin (Secretaris)
Tel :
+31 (0) 16 46 60 038
Email : info@crommelin.org

Dies Donker (Penningmeester)
Amsterdam
Tel : +31 (0) 6 218 70 749

Walter Crommelin (Buitenlandse contacten)
Groningen
Tel :
+31 (0) 6 310 37 027
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Vaders Reisdagboek
Omdat in ons gezin de cultuur van het zwijgen heerste, alledaags gebabbel daargelaten,
was ik benieuwd naar mijn vaders (Hendrik Otto Helmut Crommelin, 5 mei 1918 - 6 april
2007) reisdagboekje getiteld ‘Reisdagboek’, dat ik in de nalatenschap had aangetroffen.
Zou ik iets van zijn gevoelens, overwegingen, verwerking van indrukken te weten komen?
Misschien stuiten op een paar herinneringen zijn beladen jeugd betreffend met een opmerking
over zijn flamboyante vader, die failliet was gegaan? Of over zijn kinderen, mijn zuster en ik?
Desnoods de vermelding - met commentaar - van een van onze vaak voorkomende botsingen?
Al direct bleek de titel ‘Reisdagboek’ niet de juiste te zijn; het was eerder een logboek:
…“banden op spanning gebracht”, “getankt voor FF 22,57”, “aangekomen in Vouvray. Regen,
toch tent opgezet”, enz. enz. Korte, dun beschreven bladzijden met ‘onbelangwekkende’
notities, tot ineens bij een reis in een later jaar, ik een paar dichtbeschreven paginaatjes aantrof.
Ik laat ze hier, integraal en intact, volgen.
“di 6-10-87 ...toen ik ’s morgens bij Charley broodjes
kocht, was vóór mij een man die ook broodjes e.d. moest
hebben. Nadat hij had afgerekend was het mijn beurt.
Ik deed mijn bestelling bij de juffrouw: 3 Gipfel, 2 Semmel, 1 Unterschnitter, ineens hoorde ik een vreemd geluid, ik keek opzij en daar lag de man die vóór mij was
op de grond bij de deur, in de winkel. Ik meende dat hij
een epileptische aanval had, want hij had, net als Danny
[het ouderlijk hondje], kramptrekkingen in zijn benen
en maakte rare geluiden. Werkmensen van de aangrenzende ruimte kwamen erbij de juffrouw had inmiddels de
Ambulancedienst gebeld deze kwam heel gauw.
Zolang deze er nog niet was lieten we hem liggen, op zijn
zij, want op de rug, wat één van de mensen geprobeerd
had, was niet goed, hij rochelde en zijn gezicht was rood
– tegen blauw aan.
Niemand van ons had in de gaten dat hij aan het doodgaan was. De verpleger v/d ambulance had dit wel in de
gaten, denk ik. Hij legde hem, met hulp van één van de
werklui, op de brancard, op zijn zij, en deed de riemen
om hem heen. De verpleger was alleen en vroeg aan één

v/d mannen om te rijden.
Zelf ging hij bij de dode man en diende hem zuurstof toe
maar dat hielp niet meer. De man was met een race-fiets.
Daaraan hing een label met zijn adres in Zürich. Maar
waarschijnlijk had de man ook wel papieren bij zich
want zijn vrouw, die blijkbaar ook in Davos is, werd gewaarschuwd.
Op het moment dat de ambulance wegreed, wist ik nog
niet dat hij dood was. Dit vernam ik later toen ik weer
navraag deed. Ik heb dus niet beseft dat deze man naast
ons op de grond aan het sterven was. De laatste woorden
die ik van hem hoorde waren “…und drei Semmli [drie
bolletjes]…”
De volgende dag verliep blijkens het ‘Reisdagboek’
weer volkomen normaal:
“Wo 7-10-87 met G. [mijn moeder] bij Charley broodjes
gehaald en koffie gedronken bij Weber (± 8u)
Met G., J. [mijn zuster] en D. gewandeld ± 1½ uur.
Thuis gegeten: Wienerli, gebakken aard. + gebakken
uien en sla en bonen.”
Haarlem, oktober 2010
Walter Crommelin
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Acte de Présence
Zeer vereerd voel ik me om in deze eerste digitale versie van het Crommelin Journaal mijn
do’s en don’ts te mogen vertellen. Toen Robert mij vroeg mezelf te presenteren, was de eerste
vraag die bij mij opkwam of er nog meer spiritueel geïnteresseerden in onze familie zijn?
Mijn vader Jacob Pieter Crommelin (10 februari
1914 - 22 juni 1988) was antroposoof en vertelde
mij al van jongs af aan over van alles en nog wat
dat buitenaards was. Wanneer we samen waren helaas door de scheiding van mijn ouders, was dat
niet zo vaak - stelde ik hem daarover altijd wel een
vraag. Daarop kreeg ik vervolgens een wel twee uur
durend antwoord. Het eerste half uur kon ik nog wel
begrijpen wat hij zei, maar het laatste anderhalf uur
werd het als maar vager! Als ik er nu op terug kijk,
ben ik trots op het uithoudingsvermogen dat ik op
14-jarige leeftijd had!

wereld jouw wereld laten zijn, maar je hebt altijd een
keuze. “Zo binnen, zo buiten”!
Die mogelijkheid van vrijheid overbrengen aan
mensen die het grootste gedeelte van hun leven
nog voor zich hebben, is voor mij altijd weer een
cadeau! Maar ook de mens die in een mid-life
crisis verkeert of de directeur die voelt dat hij
stappen naar eenheidsdenken wil maken, stemt mij
dankbaar als ik hen het licht in zichzelf weer kan
laten ervaren.

Toch zijn deze gesprekken voor mij van zeer groot
belang geweest, evenals de uitspraak op zijn
sterfbed tegen mij: “Jij bent het licht “! Ik was toen
dertig, voelde op mijn klompen aan dat hij iets heel
wezenlijks tegen mij zei. Maar begreep er eigenlijk
niets van. Na zijn overgang naar de andere wereld
is mijn persoonlijke groei enorm geactiveerd. Soms
denk ik weleens dat hij moest en wilde gaan om
mij die stap te kunnen laten maken. Dat vervult me
met een grote dankbaarheid. Ik ben in verschillende
crises terecht gekomen en heb veel over mezelf
en over ‘het licht’ geleerd. Van een perfectioniste
en controlefreak groeide ik zo naar een nu 53-jarig
zeer spiritueel en bijna vrij mens. Wat dat ook moge
betekenen!

Nieuwkoop, september 2011
Wouthiera Crommelin

Voor mijn werk heeft dat betekend, dat ik zeven
jaar geleden uit het onderwijs ben gestapt en
mijn eigen praktijk Bloei voor psychosociale en
spirituele hulpverlening ben begonnen. Eerst heb
ik me toegelegd op kinderen en hun ouders, maar
gaandeweg weten nu allerhande mensen met een
levensvraag mij te vinden.
Ik ben gek op jonge mensen die de verwondering
nog durven toelaten. Ik vraag ze altijd dringend
te overwegen, dit zo te houden en niet mee te
gaan in de angstcultuur waarin wij op dit moment
leven. “Luister naar je hart en niet teveel naar de
babyboomgeneratie”, is mijn devies. Je kunt de

www.inbloei.nu
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Crommelin in bedrijf

Als coördinator onderwijs circuskinderen en leerkracht aan de Rijdende School maakt Nina
Crommelin zich sterk voor onderwijs aan circuskinderen. Deze kinderen beseffen heel goed
de kracht van leren. Zij zijn net als ieder ander een kind van deze tijd. Ze zitten op Facebook,
Hyves en sms-sen, msn-nen en whats-appen er lustig op los. Maar door hun bijzondere
talenten in een buitengewone leefomgeving wordt deze behoefte om te leren door ouders en
overheden te vaak genegeerd.
Vandaag ga ik op stap met Nina
Crommelin, leerkracht aan de
Rijdende School. Voor het station Lelystad staat ze me met een
kleine schoolbus op te wachten.
Ze is op weg naar Andijk in de
kop van Noord-Holland, waar
Circus Sydney staat. Terwijl we
er heen rijden en Nina me vertelt
hoe haar dag eruit ziet, houdt ze
het stratenboek en haar mobiel
binnen handbereik. “Ik doorkruis
Nederland van hot naar her, daar
waar een circus staat. Ik denk
dat ik als Duitse, in dit land beter
de weg ken dan menigeen in de
familie!”, merkt ze lachend op.
“Where are you?”, klinkt het
naast me als we Andijk binnenrijden. Terwijl de circusdirecteur
haar telefonisch de weg wijst,
Nina de bus keert en we op de
grote rode tent met woonwagens
van Circus Sydney aanrijden,
kan ik de schoolbus van binnen eens goed bekijken. Daar
staat het hoognodige in: een
tafel met twee nog vastgesjorde
stoeltjes voor de leerlingen, een
kast en een wc. De stoelen van
de bestuurder en bijrijder kunnen
180°omgedraaid worden: één is
voor Nina en bij de andere kan in
een steun een extra tafel bijgezet
worden. “Die hebben we vandaag
niet nodig. Ik heb vandaag maar
drie leerlingen: Jessica (12),
Louisa (11) en David (4), die ik
niet tegelijkertijd les geef. Het
lesrooster heb ik aangepast aan

de optredens van de meisjes,
want ieder van hen doet een act
in de middag- en avondvoorstelling. Daarna komt David aan de
buurt, die net in groep 1 bij me is
begonnen.”
De meisjes staan haar met hun
armen vol schoolboeken al op te
wachten. Nina parkeert de bus
in de schaduw naast het circus
en de schooldag begint. Na het
uitleggen van nieuwe lesstof
gaan Jessica en Louisa met de
opgaven aan de slag en kijkt Nina
hun gemaakte huiswerk na. Al
snel meldt leerling nummer Drie,
David zich aan de deur. “Nina,
Nina, professore”, valt uit zijn enthousiaste Roemeense woordenvloed te destilleren. Maar helaas,
hij moet nog even wachten. Nina
geeft hem een briefje mee voor
zijn moeder, dat voor hem de
school pas om 12.00 uur begint.
De Stichting Rijdende School
geeft basisonderwijs aan reizende
kinderen. In ons land zijn dat
zo’n 300 kermis- en 30 circuskinderen. In vergelijking tot de
andere Europese landen zijn de
voorzieningen in Nederland uniek.
“Engeland en Ierland kennen de
Travelling Teacher; België heeft
een rijdende kleuterschool en de
Duitse deelstaat Nordrhein-Westphalen een school voor circuskinderen”, somt Nina op. Ze kan
zich er nog steeds over opwinden, dat in de meeste Europese
landen reizende kinderen aan hun

lot worden overgelaten en niet in
staat worden gesteld een schooldiploma te halen, net als andere
kinderen. “Overheden zijn vaak te
gemakzuchtig in het handhaven
van de leerplicht en ouders, soms
zelf analfabeet, laten het ook sloffen. Ze hebben de kinderen in het
bedrijf nodig.”
Tijdens het hoogseizoen in de
kermis- en circuswereld – van
april tot ver in oktober - rijdt de
Rijdende School met kleine en
grote schoolbussen door het
land, om aan deze reizende kinderen les te geven. De kinderen
gaan de overige maanden van
het jaar naar hun zogenaamde
winterschool, de school in de
vaste woonplaats van de ouders.
Deze school begeleidt hen met
lesmethode en leerplan, als ze op
reis zijn.
Nina is in dienst van de Stichting Rijdende School, die onder
het Nederlandse ministerie van
Onderwijs valt. Als coördinator
circusonderwijs heeft ze de taak
contacten met Duitse deelstaten
en andere Europese landen te
onderhouden en leerplannen voor
de buitenlandse circuskinderen
uit te werken. Maar Nina geeft
ook zelf les aan Duitse circuskinderen. Landsgrenzen worden
in deze wereld niet zo scherp
getrokken. De voertaal in de
lessen wisselt afhankelijk van de
wensen van de ouders. Vandaag
spreekt Nina met Jessica En-
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gels en met Louisa Duits, terwijl de
meisjes onderling Engels spreken.
Met de Roemeense kleuter David
spreekt ze met handen en voeten
Engels.
“Als samenleving kijken we
anders naar circuskinderen en hun
talenten. Maar het zijn, zoals Jessica
en Louisa, gewone leerlingen. Deze
twee meiden zijn heel leergierig, enthousiast en werken hard. Ze hadden een enorme achterstand toen
ze een half jaar geleden uit Ierland
kwamen. Ik ben nu zo trots op ze.
Wat die de afgelopen tijd bereikt
hebben!”
Nina beseft heel goed dat zij een
van de schakels is tussen deze
kleine wereld achter woonwagens
en hekken en de wereld daarbuiten.
“Het wel en wee in deze gesloten
wereld van het circus waar velen
zowel familie als concurrent zijn,
nemen de kinderen mee in de klas.
Dat vertrouwen mag je niet beschamen.” Die gevoelens van vertrouwen en trots worden even later
volmondig beaamd door Louisa’s
moeder wanneer ze me het circus
laat zien. “We zijn zo blij met Nina.
Ze is goed, geduldig en enthousiast.
De kinderen zijn dol op haar.”
Nina neemt me aan het einde van
de schooldag toch nog even mee de
circustent in voor de middagvoorstelling van Circus Sydney. Trots
kijkt ze naar het paardendressuurnummer van Louisa, het flitsende
optreden van Jessica met een grote
hoeveelheid gekleurde hoepels en
naar het adembenemende trapezenummer van de ouders van David.
En inderdaad kijk ook ik nu anders
tegen deze drie kinderen en hun
wereld aan.
“Het was een leuke dag vandaag”,
zegt Nina bij ons afscheid. “Ik heb
gezien hoe verwaarloosd ze in hun
leergierigheid waren. Resultaten als
met deze kinderen zijn zo inspirerend, dat maakt dit werk zo verslavend. Dat zie ik ook bij mijn
collega’s van de Rijdende School.
Die gedrevenheid is ‘our spirit of
life’.
Amsterdam, oktober 2011
Désirée Crommelin

Over Nina

Naam: Nina Crommelin, geboren Overdick
Geboren: 12 juni 1974 in Hamburg
Getrouwd: met Walter Crommelin
Hun dochters: Sophie Charlotte en Felicia
Woonplaats: Groningen
Opleiding: Gymnasium Wildeshausen; Universität
Rostock en Universiteit Potchefstroom South
Africa
Vak: Staatsexamen (Master) Orthopedagogiek
met specialisatie speciaal onderwijs; Duitse
taal- en letterkunde; NT2
Huidige werk: Coördinator onderwijs aan circuskinderen Stichting Rijdende School
Toekomstplannen: promotieonderzoek “Onderwijs aan reizende kinderen binnen Europa”
www.rijdendeschool.nl
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Foreign family
As earlier said by Robert Crommelin, we would like to get more connected with
family members all over the world. Therefore we have added this special item! In this
item foreign family members will introduce themselves, tell about their life and their
family. In this first digital Journal Lee Dryja - Crommelin will take us to Texas, the United States.
Facts & faces

My father was Reginald Crommelin Jr, married to
Jeanne Leticia Sullivan in Perth, Western Australia.
His father, my grandfather was Reginald Crommelin
Sr. I have a half brother Junior Reginald Crommelin (Jan), who lives in Germany. We have the same
father but different mothers.
I, Leeta-Jane Crommelin was born Dec 6th 1943
in Perth Western Australia. While working on my
nursing degree in Perth, I met an American Irving
Fancher Call, an electrical engineer with Alcoa,
the Aluminum Company of America. He left Perth
and went back to the states. Later he sent for me.
We were married in Canada in 1964 and had two
girls, Larra Jane Call born 9-13-1966 in Newburg,
Indiana and Beth Lynn Call born in Perth, Western
Australia on 1-28-1971. During our marriage we
lived in Cleveland Ohio, Newburg Indiana, Perth,
Western Australia, Pittsburg PA, Brazil, Minooka IL,
Flossmoor IL. Here I married Robert (Bob) Dryla and
we lived for a while in Flossmoor IL, Glenwood IL.
My new job moved us to Texas just north of Dallas.
We have been here about 17 years. My daughter
Larra Jane Call, married Michael Waldmann on
5-24-1998. They have two boys: Justice Herbert
Waldmann born 9-15-2002 and Prosper John born
5-24-2004. They live in Kalamazoo, Michigan.
Michael has his own business to do with computers. Larra is a Corporate Lawyer with Stryker.
My daughter Beth Lynn Call was married to Gregory
McKinney, but it didn’t work out. They had a
daughter Hannah Louise (McKinney) Eldridge born
10-6-1996. She then married L. Jeffrey Eldridge
11-27-1999. They have a daughter Kylie Grace Eldridge born 11-23-1998 and live in Crown Point Indiana. Jeff is a canine police officer in Crown Point;
Beth is a social worker with the county working in
the juvenile division.
12-7-1996 I married Robert Edward Dryja in
Flossmoor, IL. He brought two children to the
marriage: Mary Anne Dryja born 8-28-1968 and
Robert James Dryja born 7-23-1970. Mary Anne is

not married and lives and works in Austin Texas.
She is a math person working for Dell Computer in
the finance Dept. Robert James married Jennifer
Mitkiff 3-15-1997. They have two boys Ryan Dryja
born 5-16-2002 and Jacob Dryja 11-13-1998. They
live in Manhattan, Illinois, where he works for the
rail road; Jennifer is a special educational teacher.

Lee Dryja-Crommelin & Bob Dryja

My husband Bob works for ATI a career school
where he teaches young folks to become mechanics. He worked for many years as a mechanic in all
kinds of settings, but is happy now not to have to
crawl around on the ground under cars etc.
I trained as a registered nurse in Australia and got
my degree here also in U.S.A and have been a
nurse for many years. I took a break to raise the
kids. I retired from Cigna Health care about 6 years
ago where I was a Supervisor of a 24 hour nurse
advice line. My friends bought a franchise – Passport Health – a travel medicine, Vaccine Company
and they brought me out of retirement to help them.
We now have 5 offices and I am the nurse manager.
Bob en I work too much, but both enjoy what we do
so keep doing it. I am a Church of England person
and am very involved in our church, Episcopalian –
the American version of Church of England. Since
my kids and grand kids are not nearby, I get to play
substitute granny for my young bosses kids. I go to
all their school stuff and just love them to pieces.

Texas

Dallas and our town Lewisville are just like any
place else. You will see small herds of cattle around,
where folks want a tax break! But for the most part
you have to drive a few miles out of town to see
the real long horned cows. We have rodeos and
so forth and the life in Texas is a lot more laid back
than up north. The weather is hot so that contributes to that more lazy style of life.

CrommelinJournaal || Najaar 2011

Europe and the Netherlands

I have been fortunate and had the chance to visit
Europe several times. I love the history and the
fact that you are able to walk in places where
famous people walked before you, like the kings
and queens etc. To enjoy the culture, art, buildings
and the people. And especially to enjoy the music
and to savour the foods: the tastes and smells. To
wonder about the way things were and are now, it is
a real joy and sad in some cases. How nice it would
be to stop the clock and rewind it, so we are not all
rushing around and can take time to just enjoy the
view and the people.
I guess since I come from a relatively new country
so I look at Europe and the Netherlands as a
history book/lesson. I have some concerns about
the shift of cultures from the old way to more radical
non Christian sectors. Not only over there, but in all
places. I embrace the freedom of religion, but I’m a
little afraid of the fanatic folks who want to make it
their way or not-way and go about it with violence.

Happy

10

My dreams have pretty much been met. To raise my
kids to be well balanced, happy, healthy and good
citizens. Who will grow up to raise good God
fearing children. I think I just want to be a good
person and live each day to the fullest and to be
successful in all I try to do or at least to give it my
best. My finest moments? ….. Getting to sing for
the Queen Mother years ago, when I was a girl in
Australia. Seeing my children graduate from school
and to do well as adults. Having a God in my corner
who guides me each and every day so that I do not
mess up too badly. I would describe myself as a
happy successful women, who lived her life as she
chose to. Who continues to grow personally and
enjoy each day. My motto now is to only do things I
like to do, now that the kids are grown.
My message to you would be to love God and let
Him be your guide through life and you will not go
too far wrong. Enjoy your life and live it to the
fullest - whatever that is for you. Do not be afraid
to try new thing and experiences. Document your
journey for your next generation. Be generous with
your counsel to those who need it.
				
				
Lee Dryja - Crommelin

From: Robert Crommelin [mailto:robert@hogehil.nl]
Sent: Sunday, January 09, 2011 2:36 PM
To: lee.dryja@verizon.net
Subject: The Crommelin family
Dear Leeta-Jane,
I read your message in the guestbook on our family site. Would you enjoy to share a few lines about
your family and yourself for our Crommelin Journaal? We try to reach out to family members around
the world. Hope you would like to do that.
I hope to hear from you!
Kind regards,
Robert Crommelin
Member of the Crommelin Foundation Board
______________________________________________
Van: Lee Dryja [mailto:lee.dryja@verizon.net]
Verzonden: maandag 10 januari 2011 14:06
Aan: ‘Robert Crommelin’
Onderwerp: RE: The Crommelin family

Yes, I would love to do that……. I am racing off to work
right now, but will try to get to it tomorrow…
Lee Dryja RN
Nurse Manager
Passport Health Texas
First Class Medical Care for Travel Anywhere
4011 West Plano Parkway
Plano, Texas 75093
Tel:469-241-1954
Lee@passporthealthtexas.com
www.passporthealthtexas.com

Send in your stories!
Please feel free to introduce yourself or to ask a family member to write their story. Any other
suggestions to reach out more to family members around the world are very welcome.
You can send stories, ideas and suggestions to: redactie@crommelin.org
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Vaste prik
Crommelijntjes te Velde

Voor het derde jaar organiseren wij de Crommelinfamiliewandeling. Het is een informele wijze om met
elkaar te vertoeven. Wij prikken een mooie lokatie en
nodigen een ieder uit om aan te haken voor een route
van ongeveer 17 km. Wij starten ‘s ochtends rond 10
uur en eindigen later in de middag. Het leuke is dat er
niets georganiseerd hoeft te worden. Iedereen zorgt
voor zijn eigen eten en drinken onderweg.
Als we kunnen uitrusten of koffiedrinken onderweg,

Familie-golfdag 2011

Alix en Lous

Op
zaterdag
1
october
jl.
speelden Lous, Dies, twee Roberts, Michiel en Coen de jaarlijkse
Crommelin
golfwedstrijd
op
Naarderbosch. Een prachtige dag,
waarop we stevig golfden en een
gezellige 19de hole ons wachtte, alwaar modieuze prijzen werden uitgereikt aan de eerste vrouw en de
eerste man. We kijken uit naar 2012!

11
doen we dat. Komen we echter niets tegen, dan zorg je
voor je eigen natje en droogje. En nat kan het zijn. Op
de legendarische route Klarenbeek/Deventer hadden
wij onderweg sneeuw, regen en wind. Aangetrouwde
neef Alexander Sillem met knickerbocker en wollen
kousen, was behoorlijk nat. Anderen liepen in weer en
wind in hun regenpak. Het was stoer en gezellig. Een
keer in de buurt bij Verwolde haakte Tante May van
86 Jaar (toen) aan en wandelde gezellig mee. In de
omgeving van Arnhem/Velp zwierven wij door prachtige
bossen en kregen wij bij Robert en Loes heerlijke thee
en broodjes.

Michiel en Robert

Wandel mee!

Ook nu staat er voor zondag 6 november een wandeling gepland: De wandeling zal om elf uur
starten bij Station Bussum Zuid. We lopen vervolgens over de hei en door de bossen, via Kasteel
Groeneveld naar Baarn. Een tocht van circa 18 km met als eindpunt Station Baarn alwaar wij in Café
Restaurant de Generaal een borrel zullen drinken om bij te komen van de geleverde inspanning.

Aanmelden via alexander.crommelin@asnvermogensbeheer.nl
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En Famille
Familieberichten: overlijdensbericht, geboorteaankondiging, bruiloften en partijen, promotie,
eindexamen, in memoriam, afstuderen, verhuizing, huizenruil (inclusief verzorging huisdieren),
rondleiding door de stad van herkomst, ruilen van familieprullaria etc.

Crommelin zzp-ers: verenigt u!

Op dinsdag 29 november organiseren Robert
en Désirée Crommelin een zzp-er-avond.
Een rondje netwerken, ervaringen delen, tips
uitwisselen als zzp-er. Jullie zijn vanaf 20.00
uur welkom in Karthuizersstraat 20-2, 1015
LR Amsterdam.
Meld je aan via onze Facebookpagina
of mail naar robert@hogehil.nl
crommelin@het-interview.nl

&

Getrouwd
Willem Hendrik van Oordt
Jooske van ‘t Veer
2 april 2011 te Rotterdam

Zoon van Henk van Oordt
& May van Oordt-Crommelin

Crommelin Journaal voorjaar 2012

Al uw bijdragen zijn welkom! Stuur uw
bijdrage naar redactie@crommelin.org. Wel
vragen we u vanwege de digitale versie een
maximaal aantal woorden van 800 woorden
aan te houden, niet langer; mag korter!
Mocht u foto’s hebben, dan graag duidelijk
met onderschriften. Vermeld bij personen
vlnr foutloos de namen. Bij een afbeelding
waar, wanneer etc.
		
Sluitingsdatum 2 april 2012

Mocht je iemand zoeken:
•
met een speciale deskundigheid
•
als gastheer/vrouw in een stad of land dat je bezoekt
•
die je de weg wijst in een bepaalde cultuur
•
een stadswandeling met je maakt
•
iemand zou herkennen op oude foto’s.
•
etc.
Je kunt het zo gek niet bedenken, probeer het eens en famille via www.crommelin.org
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Jonge gezinnen-dag
17 september in ARCHEON

Netjes op tijd arriveerden drie generaties Crommelin voor deze jonge gezinnen-dag bij ARCHEON in
Alphen aan de Rijn. Het weer leek wat dreigend, maar bleef redelijk. Dus werden alle spullen voor picknick
en de jassen op een buggy geladen en trokken we Archeon in. Uiteraard begonnen we met koffie op de
picknickplaats, want er moest eerst bijgepraat worden. Dat gebeurde niet alleen door de ouderen maar
ook door de jongeren. Het was duidelijk dat Elise, Lotte en Filotte elkaar goed kenden, want ze zien elkaar
regelmatig op verjaardagpartijtjes en in Gorssel bij hun grootouders, maar ook bij samenkomsten van het
gezin van Vader Bonnie en Moeder Rietje de Jonge uit Joppe. Felicia scharrelde tussen jong en oud door.
Daarna werd de toer aangevangen. Eerst de hutten en schuren uit de Prehistorie (tot 12 jaar voor
Christus). Daarna de Romeinse tijd (12 voor Christus tot 406
na Christus) en tenslotte de Middeleeuwen (406 - 1350).
Prachtig gebouwde huizen, schuren, buiten WC’s, stallen,
gereedschappen, waterputten, moestuinen, waar de jongsten
les in kruiden kregen, kleding, inrichtingen van huizen, enz.
En overal mensen gekleed in de bij die tijd passende kleding,
die uitleg gaven, of demonstreerden hoe je met één breipen
kunt breien (Prehistorie) of assisteerden bij het maken van
kledingspelden of andere sieraden (Romeinse periode)
en uitleg gaven over bijvoorbeeld boogschieten of het
timmermansvak (middeleeuwen). De mensen met de kleding
aan behorende bij de prehistorie liepen op blote voeten
- iets wat bij de temperatuur tijdens ons bezoek, rond de 14
graden Celsius - een koude klus geweest moet zijn. Ook kon
er met uitgeholde boomstammen als kano gevaren worden.
Dat deden we niet, want niet iedereen kon zwemmen. Van
een middeleeuwse pontje dat met een touwconstructie over
een vijver getrokken kon worden, werd wel gebruik gemaakt.
Maar dan de kinderen alleen in combinatie met een aantal
ouderen aan boord.
Er waren een prettig aantal bezoekers aanwezig in het park,
waardoor er geen wachtrijen bij attracties of opstoppingen
waren en overal ruime aandacht aan de kinderen kon worden
gegeven. Die genoten van alle verhalen, de werkjes, zoals
het maken van spelden voor de kleding van de Romeinse
dames, het uitleggen hoe je werktuigen moest maken en
gebruiken, zoals bijlen in de prehistorie en ijzer smelten en de
demonstraties, zoals weven. Omdat er op deze dag ook de
Thea Beckman prijs werd uitgereikt waren er vele schrijvers
in het park aanwezig die de kinderen voorlazen uit eigen
werk en hun boeken signeerden welke te koop waren bij het
middeleeuwse boekhandeltje. Ook van deze gelegenheid
werd gretig gebruik gemaakt. Voor de kinderen was dit zo
bijzonder dat ze, zelfs toen het begon te regenen, de boek
niet wilden afgeven en zelf stijf bleven vasthouden.
Rond 16.00 uur werden de auto’s weer opgezocht en keerden
eenieder naar huis terug. Vermoedelijk is er door de jongsten
geslapen tijdens de rit naar huis, waardoor de ouders een
lange avond met hen hebben doorgebracht.
Gorssel, september 2011
Gulian Crommelin
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Keukenprinsessen

Hector Victorin Crommelinck, zoon van Camiel en Octavia Van den Daele, werd geboren te
Munte op 4 februari 1885 als tweede zoon van een familie van 4 zonen en 2 dochters. Hij is
overleden te Gent op 10 januari 1946. Hij stierf aan een longontsteking, opgedaan tijdens de
verplaatsing in de bijtende koude van Velzeke naar Gent, voor een operatie van een liesbreuk.

Hij huwde op 17 april 1918 te
Scheldewindeke met Maria-Odila
Heyndrickx, geboren te Scheldewindeke op 30 januari 1891 en
overleden te Velzeke op 24 november 1956.
Als jong koppel gingen zij wonen
op een pachthoeve in de “Turkenhoek” te Scheldewindeke. Later,
nadat de drie kinderen geboren
waren, gingen zij wonen op een
pachthoeve in wijk “Bochaute”
te Velzeke. Nadien kocht hij deze
hoeve. De hoeve bestaat nog en
is nu een weekendverblijf.
Hun drie dochters zijn:
Elza Elisa Crommelinck, Angele
Crommelinck en Simone Camilla
Crommelinck
Ondanks zijn vurige wens voor
een zoon, bleef het bij deze drie
dochters. Fier was hij op zijn
eerstgeborene kleinzoon, die hij
maar 4 maand heeft mogen kennen. Ook bij de andere zussen
was de eerstgeborene een zoon.
Elza huwde een man uit Ledeberg, Angele en Simone huwden
2 broers uit Dikkelvenne.
Kookkunst
Wat zeer specifiek en uniek
was aan de zussen was hun
kookkunst. Alle drie hebben zij
het waar gemaakt in het latere
leven door hun kookkunsten. En
dit loopt nog verder in de genen
bij sommige kleinkinderen!
Na WO II verdween stilaan in de
burgerij de inslapende dienstmeid, die vervangen werd door
een huishoudhulp, die voltijds of
2 à 3 dagen per week, kwamen

werken maar ’s avonds naar huis
terugkeerden. Wanneer deze burgerij een middag- of avondetentje
inrichtte, werd niet op restaurant
gegaan, maar zochten zij een kokkin, die thuis kwam koken en opdienen en hun wijnen serveerde
aan tafel. Zo ontstond een nieuw
Familie Camiel, beroep van kokkinen – het waren
Hector uiterst rechts van de mannen. meestal vrouwen - die privaat
kwamen koken voor zakenlunches, familiefeesten,
communiefeesten,
verlovingsfeesten, enz. Tevens verzorgden
Over Marc Meersschout
zij ook grote familie- of trouwfeesten in feestzalen. Door de
Geboren: Gent 7 september 1945
strengere wetgevingen is dit beGehuwd: Nicole Van Beversluys
roep actueel overgegaan naar de
Een dochter en twee kleinkinderen
“traiteur”.
Studie: aan HTI St Lieven te Gent en
diploma Industrieel Ingenieur in de
Scheikunde in 1967.
Werkzaamheden: 10 jaar gewerkt in metallurgisch bedrijf Sadaci te Gent.
In studiebureel Tractionel, projectingenieur bij oprichting van kerncenrale
Doel 3 in 1982, overstap naar Electrabel
en nu kaderlid op rust, gespecialiseert
in transport en distributie van aardgas.
Medewerking verleend aan projecten in
Thailand, Argentinie en Mongolie.

V.l.n.r. Simonne, Angèle en Elza

Elza ging als 14-jarig meisje naar
de stad om te werken als dienstmeid. Na enkele werkposten,
kwam zij rond 1937 terecht bij
de familie Lebege-De Jaeger als
keukenmeid. Deze dame zag de
aanleg van het meisje en leerde
haar de verdere knepen van het
vak. Na haar huwelijk, trok zij naar
het huis van haar ondertussen
overleden schoonouders te Ledeberg, maar moest regelmatig bij
de familie Lebege, hun kinderen
en hun vrienden aan huis gaan
koken.
Inmiddels huwden de andere zussen met de broers Van de Velde
en Angele bleef op de ouderlijke
hoeve met haar man te Velzeke
en Simone ging inwonen op de
hoeve van haar schoonouders te
Dikkelvenne. Wanneer Elza hulp
nodig had, riep zij regelmatig haar
zussen op voor hulp in de keuken
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en werden zij tevens door haar opgeleid in de
kookkunst. Mondreclame gaat zeer snel en al
vlug was er werk genoeg voor elk afzonderlijk.
Elza bleef in het Gentse wonen en maakte er
haar hoofdberoep van. In de glorietijd van 1960
tot 1978 had zij een 5-tal vaste dames en heren
in dienst voor de keuken en het opdienen en
deed tot 400 feesten per jaar. Ieder gegoede
burger rond het Gentse, minister, industrieel,
pastoor en bisschop tot leden van de Koninklijke Familie hebben wel eens van haar kookkunst
genoten.
Angele maakte ook van het koken haar beroep,
maar had haar cliënteel meer in het zuiden van
Oost en West Vlaanderen.
Simone bleef meer op de boerderij, want samen
met haar man hadden zij hun toegelegd op de
witloofkweek, maar werkte als vaste kokkin in
een feestzaal in De Pinte in de weekends.
De komst van de BTW, verplichte boekhouding en de strengere sociale inspectie hebben ze
alle 3 doen besluiten om ermee te stoppen rond
1982.
Gentbrugge, september 2011
Marc Meersschout
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3. Angele Crommelinck

* Scheldewindeke op 14 januari 1921
+ Gavere op 3 augustus 1987
Gehuwd te Velzeke op 26 oktober 1944 met
Albert Van de Velde
* Dikkelvenne op 8 september 1914
+ Gent 27 oktober 1972
		
ǀ
1.
Eric Van de Velde
* Zottegem 11 mei 1946
Gehuwd te Dikkele op 29 maart 1969 met
Lucie De Mesure
* Dikkele 23 november 1947
2.

3.

4.

Rosette Van de Velde
* Velzeke op 16 oktober 1947
+ Dikkele op 29 oktober 1973
Gehuwd met Marc Van de Velde
* Dikkele op 8 juli 1944
+ Gent op 13 april 2002
Willy Van de Velde
* Zottegem op 9 april 1949
+ Dikkele op 24 september 1988
Ongehuwd.
Patrick Van de Velde
* Zottegem op 28 februari 1965
Woont in Zweden en heeft 1 dochter Michelle
Van de Velde * Stockholm 20 sept. 1998

1. Elza Elisa Crommelinck

* Scheldewindeke op 8 augustus 1918
+ Gent op 29 januari 2007
Gehuwd te Gent op 8 oktober 1941 met
Jozef Meersschout
* Ledeberg op 24 mei 1910
+ Gent op 23 september 1982
		
ǀ
1.
Marc Meersschout * auteur van deze
familieschets
* Gent 7 september 1945
Gehuwd te Gentbrugge op 20 september 1969
met Nicole Van Beversluys
* Gent 17 december 1946
		
2.
Sabine Meersschout
* Gent 31 juli 1977
Gehuwd te Knokke-Heist op 27 januari 2007
met David Coorevits
* Gent 10 december 1975
ǀ
Juliette Coorevits
* Gent 12 januari 2008
+Leuven 30 maart 2009
Clarisse Coorevits
* Brugge 4 mei 2010

2. Simone Crommelinck

* Scheldewindeke op 15 april 1922
Gehuwd te Velzeke op 26 april 1945 met
Prosper Van de Velde
* Dikkelvenne op 26 februari 1912
+ Dikkelvenne op 2 mei 1984
		
ǀ
1.
Martin Van de Velde
* Zottegem op 1 december 1947
+ Gent 09/08/2010
Gehuwd te Beerlegem op 8 juni 1973 met
Nicole De Temmerman
ǀ
Veerle Van de Velde
* Zottegem op 26 februari 1974
2.

Els Van de Velde
* Zottegem op 5 februari 1970
Gehuwd te Aalter op 25 februari 1995 met
Tim Duhamel
* 20 maart 1970
ǀ		
Arjen Duhamel * Aalter 13 juni 2006
3.

Hans Van de Velde
* Zottegem op 6 februari 1978
gehuwd te Zottegem op 2 augustus 2003 met
Katrien De Wever
* Zottegem op 8 december 1978
ǀ
Laure Van de Velde * Zottegem op 11 juli 2006
Senne Van de Velde * Zottegem op 30 oktober 2008
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Gezocht & gevonden
Gezocht!
Redacteur Jongerenpagina

Digitale nieuwsbrief maken

Hij/zij zoekt samen met andere Junioren
Crommelin onderwerpen, tips, games etc. op
voor deze Jongerenrubriek en zet de werkzaamheden/bijdragen uit.
Grijp die kans!

Wie vindt het leuk om samen met Jeroen
Oosterwijk de volgende digitale nieuwsbrief
van het Crommelin Journaal Voorjaar 2012 te
maken?

Mail

Mail

redactie@crommelin.org

redactie@crommelin.org

Organisator gaming-middag

Eindredacteur/corrector

Wie organiseert voor liefhebbers en beginners
een gamingmiddag?

Hij/zij verzamelt de bijdragen die we samen
hebben uitgezet en leest alle bijdragen nog
een keertje goed door op taal- of tikfouten.

Mail

Mail

redactie@crommelin.org

crommelin@het-interview.nl

Gevonden!
Op de jaarlijkse familiedag op Bosoord in Zeist
van kinderen en kleinkinderen van de Crommelin/
Sickinghe-tak kreeg de gastvrouw Else-Lous
Crommelin dit doek met darop ‘Mieux vaut quitter
patrie que foi’ geborduurd, cadeau van Natalya
Crommelin.
Onno en zij hadden deze geborduurde
wapenspreuk in de inboedel van Onno’s moeder,
onze Tante Hansje Simons-Crommelin, gevonden.
Kent of herkent iemand dit doek? Weet iemand wie dit heeft geborduurd?
Laat het ons weten op redactie@crommelin.org

laanruoJ nilemmorC
iof euq eirtap rettiuq tuav xueiM
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