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3 Wapen spreken
Misschien ging het wel zo op één van die eerste koel nevelige avonden van oktober 1685 in Saint 
Quentin. Samuel Crommelin staat voor de spiegel en ontdoet zich van zijn cravate. Madeleine ligt 
al te bed, de krullers in, de smeersels op. “On y va, ma chérie”, klinkt ‘t in de spiegel. Uit het bed: 
“Mais non!, mon cher. Pardieu, pensez à Pierre, à Anne, à Henri, à Elisabeth et Jeanne, à Alexandre, 
à Cathérine et Armand, à Eunice, à Marie Madeleine et Benjamin. Ah non, notre Benjamin ce pauvre, 
seulement cinq mois. Non Samuel, non!” In de spiegel: “Ma chérie, ça peut etre bien comme ça, mais 
mieux vaut quitter patrie que foi.”

Het is zomer 1997. Ik ben bij mijn vriend Michiel in het Indiase Dharamsala, aan de voet van de 
Himalaya waar de gevluchte Tibetaanse gemeenschap onder leiding van Dalai Lama zich heeft 
gevestigd. Op een ochtend spreekt de eigenares van het guesthouse waar ik verblijf me aan: “Er woont 
hier een kluizenaar die 30 jaar in de bergen gewoond heeft en nu oud en ziek, hier verpleegd wordt. 
Wilt u hem ontmoeten?” Ik antwoord “Ja” en de volgende ochtend klopt ze aan zijn deur en treden we 
binnen. 

Het is er donker en er staat slechts een brits met daarop een oude man heen en weer wiegend in 
kleermakerszit, gehuld in een deken. We gaan voor hem op de grond zitten. Ik luister naar zijn diep 
gemompel en zie slechts zijn wiegend silhouet op de brits. 

De vrouw zegt: “The Master asks: do you have a question?”
A question…? Dat overvalt me. We gingen toch alleen maar op de koffie? 
Aarzelend kom ik op gang:
“I struggle, my life is difficult. I don’t know how to act: I will be a father 
in January, but we do not live together. How can I find answers for my 
worries?” De vrouw vertaalt, the Master wiegt en opnieuw het diepe 
gemompel. 
De vrouw: “The Master says, ‘Sometimes it is like that, be patient - then 
decide.” 

De woorden nestelen zich in mij en leiden eerst tot een goed verhaal waar 
je met elkaar om kunt lachen. Over de jaren blijven ze bij me en krijgen ze 
de kracht die ze nu voor mij hebben: een wapenspreuk op mijn innerlijk 
strijdtoneel. 

Wat spreekt jouw wapen? Vertel het ons op de Crommelin family group 
op facebook. 

Robert
robert@hogehil.nl

https://www.facebook.com/groups/372278672850232/
mailto:robert%40hogehil.nl?subject=
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3 Van de redactie
Het nieuwe Crommelin Journaal is uit! De 
redactie van het Crommelin Journaal heeft 
weer veel inzendingen ontvangen. Daarvoor 
onze hartelijke dank. Het zijn inzendingen met 
een lach en traan, die zowel over het ‘hier 
en nu‘ als over ‘het omzien in verwondering’ 
gaan. Zij komen uit binnen- en buitenland, 
zijn geschreven door jong en oud, man en 
vrouw, echte Crommelin of kouwe kant. In 
deze aflevering introduceren we de nieuwe 
rubrieken Familiaire uitjes, Rompertje en 
Oproepen. Maar ook de vaste rubrieken 
als Crommelin in bedrijf, Acte de Présence, 
Kouwe kant en De drie merletten vertellen over 
hoe de familie in het leven staat. 
U zult ook zien, dat wij voortaan bij de 
bijdragen vermelden hoe de relaties liggen in 
en met de familie Crommelin door naam van 
de (voor)ouders – zowel in de manlijke als in 
de vrouwelijke lijn - te noemen. 

Noteer in uw agenda: Crommelin familiereünie 
nieuwe stijl op 16 juni 2013

Uw op- en aanmerkingen en bijdragen* blijven 
welkom op redactie@crommelin.org 

De redactie 

*Deadline Crommelin Journaal zomer-2013: 
1 mei 2013

This is the new edition of our Crommelin 
Journaal. Thank you so much for your 
contributions, don’t hesitate to send your 
articles, pictures, impressions and adventures, 
so other members of the Crommelin clan 
worldwide can share them with you. We 
sincerely hope that these will inspire other 
members of the family to send us their stories 
about their daily life, hobbies or ancestors etc.
A request: If you know somebody who would 
appreciate to receive our Crommelin Journaal 
- or to contribute to it – be so kind as to send 
us her or his e-mail address! 

Note for your diary June 16, 2013: international 
Crommelin Family Reunion 

And as always: please, leave your ideas, 
suggestions, questions, comments and 
contributions* at redactie@crommelin.org 

Editorial staff

*deadline is May 1st, 2013

Colofon
Crommelin Journaal
redactie@crommelin.org

Teksten en beeldmateriaal 
De drie Merletten
Désirée Crommelin
Liesbeth Crommelin
Michiel Crommelin
Miff Crommelin
Nina Crommelin
Govert Deketh
Annemarie Gualthérie van 
Weezel
Guus Veenendaal
Alix Royer
Henk Visser

Eindredactie
Désirée Crommelin
Loukie Crommelin

Ontwerp en design 
Amber Crommelin
Jeroen Oosterwijk

Overige medewerkers 
Nina Crommelin
Walter Crommelin

mailto:redactie%40crommelin.org?subject=
mailto:redactie%40crommelin.org?subject=
mailto:redactie%40crommelin.org?subject=
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Gezocht & gevonden   Liesbeth Crommelin & Henk Visser 17

Crommelin in bedrijf Alexander   Désirée Crommelin 3

Vaste prik      Michiel Crommelin 7

Acte de Présence Zeilpunt   Désirée Crommelin 2

Website Spotlights     Miff Crommelin & Govert Deketh 5

Familiaire uitjes 8
Crommail Rouen cemetery   Miff Crommelin 9
En Famille 10
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Snavels één kant op    De Drie Merletten 1



C
ro

m
m

el
in

Jo
ur

na
al 

|| 
w

in
te

r 2
01

3

1

Snavels één 
kant op
“Weten jullie naar welke kant onze snavels 
staan?” kwikt Un, op links. “Kijken we nu vooruit 
of kijken we achterom? In ieder geval zijn we 
allemaal hetzelfde en staan we al eeuwen stil op 
dit blazoen met onze snavel één en de zelfde kant 
op. We zijn de merletten!” Deux op rechts voelt 
weinig voor deze nivellering op het veld en kwekt: 
“Ons soort merletten stapt niet en masse achter 
een andere merlet aan.” Un kan het niet laten en 
kwikt gniffelend: “Nou, ga jij dan maar je eigen 
bekkie achterna, maar weet dan wel dat je ons de 
rug toekeert.”

Deux, zijn kop trots omhoog, negeert het gekwik 
van Un en kwekt spontaan een bekentenis: “Ik 
ben altijd tout sûr geweest, dat mijn snavel naar 
rechts wijst. Kijken we dan niet terug? Onze 
wortels liggen toch in een roemrijk verleden? 
Het is voor mij dus een questie van omkijken in 
verwondering.” 

Daar is Un het niet mee eens. “Je vergeet, dat wie 
naar ons kijkt, ons ziet met onze snavel naar links. 
Wij kijken dus vooruit en lezen doen we toch ook 
van links naar rechts!” 

Links, rechts, links, rechts, Deux wordt hier 
echt tureluurs van. “Er is tegenwoordig zo veel 
keuze. Trois, zeg jij ook eens iets?” kwakt de wat 
draaierige Deux.

Trois moet bekennen dat hij moeite heeft met dit 
zwart-wit denken. Het is te makkelijk en is zeker 
geen antwoord op de vraag van Un. Als kind van 
zijn tijd wil hij een brug slaan: Un en Deux hebben 
beiden een punt. Zijn die tegen elkaar uit te ruilen? 
Bedachtzaam kwakt Trois zijn woorden: “Weet 
je? Het is volgens mij net als met het schrift: wij 
schrijven en lezen van links naar rechts. Maar 
in het Arabische of Japanse schrift wordt van 
rechts naar links gelezen en geschreven. Dat heeft 
helemaal niets te maken met onze plaats in de 
tijd, noch met onze rol in de geschiedenis”.

Even is het stil in het veld. Dan kwekt Deux 
verheugd uit: “Oh Trois, wat ben je weer 
diplomatique en grensverleggend!” “Yes cool! He 
thinks global!” verzucht Un ook opgelucht en zet 
de pas er in. “In het gelid! Snavel deze kant op en 
pas op de plaats, onze eeuwenoude plaats!”

De Drie Merletten



C
ro

m
m

el
in

Jo
ur

na
al 

|| 
w

in
te

r 2
01

3

2

Acte de Présence
Zeilpunt: Waar krachten samenkomen 

“Alle vakanties waren we op het water. Ik herinner me nog het 

trotse gevoel, wanneer ik als vierjarige het roer mocht vasthouden.”

Ruerdtsje Halbertsma is de dochter van Charlique 
Crommelin (1948) en Joost Halbertsma (1933-
1991). Zij woont met partner Remy de Boer en 
dochter May in Harlingen. Met Remy expoiteert 
Ruerdtsje de Rederij Zeilpunt met historische 
schepen. Bij Ruerdtsje is het zeilen er met de 
paplepel in gegoten. Met het gezin zijn er vele 
mijlen afgelegd in de tjotter van haar vader, De 
Kromwâl, die nog steeds in familiebezit is. 
Later is zij gaan zeilen met grotere schepen. 

“Ik leerde Remy kennen, toen hij de tjalk Pallieter 
kocht. Hij zeilde met gasten in de zomer en in het 
voor- en naseizoen deed hij mee aan zeilraces. Ik 
mocht opstappen en de passie voor zeilen bracht 
ons bij elkaar”. 

De schepen liggen nu in de Singel van Harlingen, 
geduldig wachtend op het nieuwe seizoen. 
Sfeervol verlicht, levert de vloot die inmiddels uit 
vier tjalken en een skûtsje bestaat, een imposante 
aanblik. Een vijfde tjalk is op de werf ter 
restauratie, deze is net aan de vloot toegevoegd. 

De ruim honderd jaar oude schepen zijn 
oorspronkelijk gebouwd om met vracht te zeilen. 
Nu is dit industrieel erfgoed actief als varende 
monumenten met het comfort passend bij 
de huidige tijd. Een professionele bemanning 
ontvangt trots de gasten en gaat samen met hen 
zeilen. Dankzij het sportieve tuigage kun je al met 
weinig wind ervaren hoe het is om door de wind 

voortgedreven te worden. 
De gasten variëren in leeftijd tussen 0 en 100 jaar. 
De schepen hebben een kuip waar baby en oma 
veilig kunnen zijn, ook als het wat ruiger weer is. 
De schepen zijn daarmee uitermate geschikt voor 
families. Ook volledig verzorgde vergaderdagen, 
uitjes met vrienden en jongerenreizen horen tot 
het programma. 

“Met het skûtsje varen wij voornamelijk zelf de 
races, dit schip is concessieloos zo snel en zo 
licht mogelijk gemaakt. De tjalken zijn ingericht 
om op een comfortabele manier langere reizen 
te ondernemen. Deze hebben onder andere een 
complete keuken, cv en wc”.

Zeilpunt is een groeiend dynamisch bedrijf. 
Gedreven door wind, water en passie is een 
persoonlijke hobby uitgegroeid tot een bedrijf dat 
gerund wordt door mensen die een professioneel 
team vormen. Zeilpunt heeft als doel een echte 
zeilbeleving op historische schepen, ook voor de 
toekomst, door te geven. 

“Dat wij met mensen duurzame reizen 
ondernemen op historische zeilschepen blijf ik 
bijzonder vinden. Elke zeiltocht besef ik temeer 
wat voor een rijk bezit een schip is.”

Groningen, november 2012
Désirée Crommelin

Zeilpunt exploiteert de tjalken 
Pallieter, Pelikaan, Eersteling, 
Mallejan en Antonia Maria en 
skûtsje De Eenvoud.

ruerdtsje@sailingship.nl
06-12404284   www.hollandsail.nl

mailto:ruerdtsje%40sailingship.nl?subject=
http://www.hollandsail.nl
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Crommelin in bedrijf
Dat dóe je niet!

Rentmeesterschap is Alexander‘s rode draad in het leven als vermogensbeheerder voor 

anderen en als vader en bewust levend mens. Dit motto houdt hij ook zijn klanten voor: 

“Wees baas over je portemonnee, doe wat goed voelt. Laat je niets wijsmaken door je 

bank. Al die mooie praatjes van het snelle geld werken niet.” 

“Hier in het blauwe boekje 
bladzijde 90, c’est moi!” is 
Alexander’s openingszet in dit 
gesprek tussen neef en nicht 
aan tafel in de Jordaan. Onze 
familiebanden lopen via Gulian 
Cornelis Crommelin (1809-1891) 
& Louise Smissaert (1809-
1871) van De Lathmer. We zijn 
beiden nazaten van één van 
hun dertien kinderen: ik van 
Jacob Willem Hendrik (1844-
1919) nummer zeven in de rij, 
Alexander van Willem Jacob 
Elias (1847-1890) nummer 
negen in diezelfde rij. Maar de 
overtuiging dat duurzaamheid 
de toekomst heeft, verbindt 
ons in het hier en nu, hij als 
directeur ASN Vermogensbeheer 
en ik als journaliste van www.
duurzaamplus.nl 

Duurzaamheid is voor Alexander 
een levenshouding, die veel 
ouder is dan de huidige 
groene trend in investeren. 
Verantwoordelijk zijn voor je 
omgeving en je spullen, werd 
hem met de paplepel ingegeven. 
“Mijn vader overleed toen ik 
zeven was. Als jonge weduwe 
had mijn moeder geen baan en 
moest met haar vier kinderen 
leven van haar geld. Wat je erft, 
moet je in stand houden om 
door te geven aan de volgende 
generatie, was het motto, dat 
zij meekreeg van haar ouders.” 
Dit draagt Alexander nu ook met 
zich mee, niet alleen in materiële 
zin als vermogensbeheerder, 
maar ook in immateriële zin. “Ik 
word zenuwachtig als mensen 

een aanslag op het milieu doen. 
Dat had ik als jochie al. Op de 
lagere school hadden we een 
sportpartij en een natuurpartij. 
De sportpartij haalde 90 procent 
van de stemmen; de natuurpartij 
de overige 10 procent. Maar dat 
was wel mijn partij.” 

Alexander noemt zichzelf een 
prudent bankier, die gelooft in 
duurzaamheid in de breedste zin 
van het woord: people, planet en 
profit. “Ik speculeer niet, maar 
investeer in 
bedrijven 
waar het 
goed zit. Die 
over vijftig 
jaar nog 
bestaan en 
iets anders 
met de 
wereld willen. 
Bedrijven 
met een 
visie, want 
in dat snelle 
geld geloof 
ik niet. Van die kortzichtigheid 
plukken wij nu allemaal 
- als samenleving en als 
belastingbetaler - de wrange 
vruchten.”

Rentmeesterschap is de rode 
draad in zijn leven. Hij vindt 
dat je rentmeester hoort te 
zijn met geld dat je ontvangt 
en dat je er liefst iets goeds 
mee doet, dus meer dan 
alleen maar couponnetjes 
tellen. Al in de jaren ’90 was 
hij één van de partners van 

NBI Vermogensbeheer, een 
vermogensbeheerder die 
voor zijn klanten duurzaam 
belegde in de overtuiging dat 
je als aandeelhouder invloed 
kunt hebben op een bedrijf. 
Dat bedrijven door jouw geld 
een vehikel van verandering 
kunnen zijn. “Ik geloof niet zo in 
verandering via de politiek, die 
is altijd te laat en luistert naar 
te grote partijen met andere 
belangen.”

De vraag die hij altijd aan 
zijn klanten stelt is: “Wat 
wil je?” Inderdaad een 
gewetensvraag, waarop je 
als vermogensbeheerder van 
andermans geld graag het 
antwoord wilt weten. Uit het 
antwoord van de klant blijkt 
vaak, dat adviezen van de 
traditionele banken blindelings 
gevolgd worden, daarmee 
vanzelfsprekend de leidraad 
van de bank volgend. Maar wil 
de klant wel investeren in de 
wapenindustrie, GMO’s etc.? 
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Naam:   Alexander Daniël Lodewijk Crommelin 

Zoon van:  Robert Daniël Crommelin (1920-1965) & 
  Sonia Maria Hugonia, barones van    
  Wassenaer (1922-2008)

Geboren:  Versailles 3 februari 1958

Kinderen:  Julie Sophie (1992), Robert Daniël (1994) 
  en Diederik Willem (1999)

Woonplaats:  Naarden

Huidige werk:  directeur ASN Vermogensbeheer

Hobby’s:  geschiedenis, skiën, wandelen, lezen, koken  
  en rally’s rijden met zijn oude MG

Toekomstplan:  voettocht in z’n eentje (wel met hond) door  
  Zwitserland naar Italië. 

Over AlexanderKun je je kinderen dan recht in de 
ogen kijken, wetend dat ze dat 
geld later erven?” vraagt Alexander 
aan zijn klanten. “Walk as you 
talk!” luidt zijn advies. “Investeer 
in die zaken die volgens jou wel 
kloppen!” Zo verbindt hij de klant 
weer met zijn of haar geld. 

Wat hij met NBI Vermogensbeheer 
in de jaren negentig deed, was 
heel revolutionair. Ze werden 
voor gek verklaard. Investeren 
in een betere wereld? Dat is iets 
voor geitenwollen sokken! Maar 
de tijden zijn veranderd: een 
milieucrisis, een financiële crisis, 
een economische crisis en politieke 
chaos dwingen vandaag de dag 
tot acceptatie van duurzaam 
investeren. Voor sommigen is het 
geen keuze meer. En dus kun je 
bij de grote banken nu ook groen 
investeren. “Ze doen wat wij in 
het begin deden. Wij gaan nu 
al veel verder, zeker nu de ASN 
Bank onze grootaandeelhouder 
is. ASN Bank en wij vullen elkaar 
goed aan: de bank had geen 
vermogensbeheerder en wij delen 
nu in hun volume. Onder hun 
vleugels zetten we nu ons werk als 
vermogensbeheerders voort.”

Zijn mening over de bankencrisis 
is ongezouten: “Bankieren is geen 
hogere wiskunde. Je bent gewoon 
een werknemer met een bakje links 
en een bakje rechts, die goed op 
andermans centen moet passen. 
Met het denken dat jij ondernemer 
kunt spelen met andermans geld, 
ga je de fout in. Dat doe je niet! En daar een bonus voor krijgen is schandelijk en heel schadelijk voor 
de klant.

Waarom dan toch bankier in deze gure tijden? “We investeren voor anderen in een duurzame toekomst. 
Dat heeft een hoog en veelzijdig rendement. Het gaat om het rendement op het geld van zijn klant, om 
het sparen van onze planeet door duurzame productie en zo om het voortbestaan van een bedrijf met 
visie. Wie niet investeert in duurzaamheid, investeert niet in zijn toekomst en krijgt daarvoor de rekening 
gepresenteerd.” Maar dit soort redeneringen noemt Alexander de technische kant van zijn beroep. Hem 
gaat het ook om het contact met de klanten, met wie hij een vertrouwensrelatie opbouwt. “En dan ook 
nog de wereld verbeteren. Wat wil ik nog meer?”

Amsterdam, november 2012
Désirée Crommelin
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In December 2010 we reported that 
the bronze cameo portrait of Louis 
Crommelin had disappeared. It was 
either stolen or spirited away from the 
Lisburn Cathedral graveyard in Ireland. 
This cameo was part of a bronze 
plaque that was erected on railings 
around the Crommelin burial area in 
1964.

The ceremony that unveiled the 
plaque originally took place following 
a fundraising initiative organized by 
Ru Crommelin with contributions 
from family members to help finance 
this project. Ru, along with Ankie 
Labouchère-Crommelin and her son, 
Frits Fabius, represented the family 
during the unveiling in 1964 which 
took place in the presence of several local dignitaries.
The Lisburn Museum and Town Council are anxious to restore the grave and have requested 
architectural advice regarding next steps. Lack of funds may have contributed to the delay of this 
project. Angélique Day, a historian and descendant of Louis through the Crommelin-de La Cherois 
line, keeps Govert Deketh regularly updated on the progress of this restoration project. We have some 
ideas about how the family could help, and will make a detailed proposal once the deliberations of the 
Lisburn authorities have concluded.

Website Spotlights
Miff Crommelin (Vancouver, BC) en Govert Deketh (Genève, CH), webmasters van de familie 

website www.crommelin.org presenteren de tweede aflevering van Website Spotlights. Een 

serie over wat er zoal op de website te vinden is om zo familieleden te helpen meer over de 

familiegeschiedenis te weten te komen. Deze rubriek wordt in het Engels gepresenteerd om 

ook buitenlandse familieleden in staat te stellen betrokken te raken bij de familie Crommelin 

en het Crommelin Journaal. De ‘Spotlights’ zijn korte samenvattingen van, met een link naar 

de volledige artikelen op de website.

“There are many interesting stories to be found 
on the Crommelin Family website. We don’t have 
to read fictional novels or watch television to find 

adventure! Our ancestors left us an interesting 
heritage. They also beckon us to do our best so that 
the world might become a better place because of 
our faith, hopes, dreams, and accomplishments”

Louis Crommelin Memorial 
Grave Desecration | HELP NEEDED!

Vancouver/Genève, November 2012
Miff Crommelin & Govert Deketh

http://www.crommelin.org
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Miff posted an interesting set of photos taken by 
his grandfather, Marinus Crommelin (1882-1958) 
in the year 1898. They show the first official visit 
of the new Queen Wilhelmina to Amsterdam 
shortly after her coronation in September 1898. 
Being a talented 16-year old photographer, 
Marinus managed to take some nice views 
of the young queen on a rainy autumn day in 
Amsterdam. Click here to see more.

In the Autumn 2004 Crommelin Journal Liesbeth 
Crommelin and Henk Visser wrote an extensive 
article on the history of the Crommelin houses 
on the Herengracht, Amsterdam. We added 
some other addresses some of which were 
found on a list found by Maryse Trannois in the 
SHPF (Protestant) museum in Paris.
Read the whole article here.

Family members who are interested in the French origins of our family 
will be pleased to find translations of letters from Frederic de Coninck 
[a son of Catherine Crommelin and a nephew of Daniel Crommelin] 
dating back to the late 1600’s. These letters mention our ancestor 
Daniel Crommelin around the time of the Revocation of the Edict of 
Nantes in 1685; his residence at Greenway Court, Kent, England in the 
1680’s; his departure for Jamaica in 1693; and his eventual migration 
to New York in 1694. These letters also mention the Testarts and van 
Wickevoorts so they help bring many of our early ancestors to ‘life’.
Click here to find out more about this project.

Queen Wilhelmina 
as seen by Marinus and Edward Crommelin

Crommelin Addresses 
in Amsterdam

Frederic de Coninck 
Translation Project

The Huguenot name that is probably the best known in the Lisburn graveyard is that of Crommelin, 
thanks to the activities of Louis Crommelin. In 1697 Louis was asked by King William III to come to 
Ireland to become the overseer of the Royal Linen Manufacture. He came to Lisburn about 1698 and 
established a weaving operation in Lisburn and a bleach yard at Hilden. In 1705 he published an “Essay 
towards the Improving of the Hempen and Flaxen Manufacture in Ireland”, the first book in English on 
the subject. Much of the improved spinning, weaving and bleaching techniques were based on his 
knowledge of Dutch and Flemish practices in this industry.

For more on Louis Crommelin click here.

http://www.crommelin.org/history/Biographies/1882Marinus/Wilhelmina/Wilhelmina.htm
http://www.crommelin.org/history/Geography/Amsterdam/Addresses.htm
http://www.crommelin.org/history/Biographies/Frederic/
http://www.crommelin.org/history/Biographies/1652SamuelLouis/index.htm
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Vaste prik

Drie dingen:

Eén: u gaat familiewandelen op 21 april
Twee: u gaat familiereünieren nieuwe stijl op 16 juni
Drie:  u gaat familiegolfen op 7 september

Genoteerd?

Noteert U even?!

Wat vorig jaar begonnen was als een familie-
golfdag, lijkt ondertussen uit te groeien tot een 
nieuwe familietraditie: de jaarlijkse “Crommelin 
Open”, oftewel het Crommelin-familie 
Golftoernooi.

Op zaterdag 8 september j.l., afslagtijd vanaf 
13:00 uur was het zo ver op de golfbaan Hoge 
Dijk, Abcoudeweg in Amsterdam Zuid-Oost.

De bewuste zaterdag, een keuze die maanden 
daarvoor was geprikt, pakte fantastisch uit: 
stralend weer met temperaturen van rond de 
25 graden! Dus niet alleen de golfclubs, maar 
ook de flessen water, petjes en niet te vergeten 
de tubes zonnebrand gingen van hand tot 
hand. De baan bleek leuk en in fantastische 
conditie èn met veel water. Dat kost altijd een 
aantal ballen, maar zorgt voor veel hilariteit bij 
iedereen die op dat moment niet aan het slaan 
is.

Onder de deelnemers was ‘de kouwe kant’ in 
zeer goede vorm: Coen Sandberg, echtgenoot 
van Marilou Crommelin sloeg een bal, die in 

Kouwe kant schittert op Crommelin Open Golftoernooi

Robert slaat af

het bos lag, tot vlak naast de vlag zo’n 150 
meter verderop. En dat was geen uitzondering, 
hij sloeg meer van dit soort ballen. Alix Royer, 
partner van Robert Crommelin, stak er bij de 
vrouwen met kop en schouders bovenuit. De 
organisatie heeft dan ook gemeend dat de 
geheel vernieuwde prijzen, een wisselbeker 
en het Crommelin T-shirt, aan deze twee 
spelers toekwamen. Aangezien de Crommelin 
Open als een nieuwe traditie gevestigd is, 
heeft de organisatie nu echte wisseltrofeeën 
aangeschaft. De bekers op deze foto kunnen 
volgende keer voor u zijn, als u meedoet! 

Dus wellicht tot volgend jaar op de Crommelin 
Open!

Utrecht, oktober 2012 
Michiel Crommelin

Prijswinnaars Coen Sandberg 
en Alix Royer samen met Michiel 
Crommelin (organisatie; midden)



C
ro

m
m

el
in

Jo
ur

na
al 

|| 
w

in
te

r 2
01

3

8

Aanraders voor een bezoek
Omdat het eigenlijke huis van onze voorouders 
en het latere paleis door oorlogsschade helaas 
moest worden afgebroken, kun je bij een bezoek 
aan Oranje Nassau’s Oord zowel de huidige sfeer 
proeven alsook iets van de geschiedenis van 
landgoed en gebouwen opsnuiven.

Het leukst bereik je ONO via 
de Grotelaan. Aan de poort 
word je meteen verwelkomd 
door het wapen van Oranje 
Nassau. Na een wandeling 
van ca. 10 minuten loop je 
langs een hertenkamp en heb 
je een mooi zicht op het witte 
sanatoriumgebouw dat in het 
jaar 1901 geopend werd door 
koningin-moeder Emma.

Als bezoeker mag je 
gewoon bij de hoofdingang 
binnenlopen. Aan de receptie 
zou je het best even kunnen 
vertellen dat je familiaire 

banden met ONO hebt en vragen waar je mag 
lopen. 

In de entreehal en ook in de gangen van het 
sanatorium vind je nog oude foto`s o.a. van het 

Korte geschiedenis van het landgoed
De grond waarop nu ONO staat was in het 
verleden een landgoed, genaamd Cortenbergh 
waar een klooster en kasteel Grunsfoort toe 
behoorden In 1836 werd het landgoed gekocht 
door mr. Reinhard Crommelin (1810 – 1871), die 
daar tussen 1854 en 1857 een buitenhuis met 
30 kamers liet bouwen en 
de naam veranderde in De 
Kortenburg. Na zijn dood 
kwam het huis in bezit van de 
graaf van Rechteren.

In 1881 kocht koning Willem 
III het landgoed voor zijn 
echtgenote Emma, waarna 
het voormalige huis van 
Reinhard Crommelin na 
verbouwingen en restauratie 
gebruikt werd als koninklijk 
paleis. Vanaf 1901 werd op 
het landgoed een sanatorium 
voor longpatiënten gesticht. 
Hiertoe werd een halfrond 
gebouw ontworpen en 
gebouwd. Na WO II werd het voormalig paleis 
afgebroken. De nog bestaande gebouwen van 
het sanatorium plus de nieuwe gebouwen horen 
nu bij verpleeghuis Oranje Nassau’s Oord dat 
onderdeel is van de Zinzia Zorggroep.

Familiaire uitjes
In deze nieuwe rubriek doen Crommelin’s plekken van weleer 

aan, dus historisch toerisme en famille. Middagje Oranje 

Nassau’s Oord (ONO), ‘getest’ door Else-Lous Crommelin en 

Nina Crommelin op een zonnige dag in oktober.
Else-Lous voor de ingang 

van het sanatorium gebouw

Rechter vleugel, nieuwbouw staat ongeveer op de plaats van het paleis

Foto van het koninklijk paleis/huis 
van R. Crommelin, te zien gangpad 

rechter vleugel
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While translating letters between Frederic de Coninck and his mother, Catherine Crommelin (my great 
grand-aunt) who lived in Rouen, France, I thought it might be nice to find out where these distant 
Huguenot relations might have buried their dead. Many died in the mid-1600’s from recurring plagues.
 
Since I recently acquired some old maps, I was able to solve this mystery. Here are my findings.

November 2012
Miff Crommelin

Crommail: 
Rouen Cemetery

koninklijk gezin en ook van het oorspronkelijke 
paleis.

Afsluitend is een bezoek aan het Grand café aan 
te bevelen. Het ligt in de rechter vleugel.

Wie nog tijd heeft kan op zoek gaan naar het graf 
van R. Crommelin op de begraafplaats in Renkum, 
adres `Onder de Bomen` 6871 CG Renkum of een 
bezoek brengen aan `De Ommuurde Tuin` 6871 NE 
Renkum (open 1 mei tot 31 oktober).

Nuttige informatie vooraf
100 jaar ONO: De historie van Oranje 
Nassau’s Oord door Mieke Mintjes-
Beumer en Jan Boelens (2001). Zie ook 
het artikel op de Crommelin website.

Van Cortenbergh tot Oranje Nassau’s 
Oord door Wees Beekhuizen (1976) - in 
te zien bij de receptie van ONO 
www.ommuurdetuin.nl
www.zinzia.nl

OV: De buurtbus rijdt vanaf Doorwerth 
via Heelsum en Renkum naar Oranje 
Nassau’s Oord en ‘De Tollekamp’ in 
Wageningen. Bus 590 rijdt van maandag 
tot en met vrijdag en bus 86 vanuit 
station Ede-Wageningen naar bushalte 
Grotelaan.

Adres:
Oranje Nassau’s Oord 
Kortenburg 4
6704 AV WageningenKoningin Emma, 

te zien bij de receptie
Zuil met wapen aan het 
begin van de Grotelaan

Zicht op het sanatorium gebouw

http://www.crommelin.org/history/Biographies/Frederic/Rouen/HuguenotCemetery/Cemetery.htm
http://www.crommelin.org/history/Kortenburg/KortenburgEssay.htm
http://www.ommuurdetuin.nl
http://www.zinzia.nl/locaties/oranje-nassaus-oord/oranje-nassaus-oord.html
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Familieberichten: overlijdensbericht, geboorteaankondiging, bruiloften en partijen, promotie, 

eindexamen, excursie, golfdag, ouderenlunch, jonge gezinnendag, in memoriam, afstuderen, 

verhuizing, huizenruil (inclusief verzorging huisdieren), rondleiding door de stad van herkomst, 

ruilen van familieprullaria etc.

En Famille

Op 9 mei jl., toevallig op de Dag van Europa, 
is onze prachtige dochter Luisa de Bourbon 
de Parme geboren. Deze foto is gemaakt met 
Pinksteren, toen zij nog geen drie weken oud 
was. Ze is inmiddels al wat groter (ze is nu zeven 
maanden oud), maar ze lijkt nog steeds erg 
veel op haar vader met haar blonde haartjes en 
mooie blauwe oogjes. 

We zijn helemaal in de wolken met ons kleintje, 
ze maakt ons intens gelukkig! Het is een 
vrolijk meisje, ze lacht heel vaak en ze is erg 
nieuwsgierig, want ze wil werkelijk niets missen 
en kijkt de hele tijd druk om zich heen. Wij 
ervaren het als een feest om door de ogen van 
ons kleintje opnieuw de (kleine) dingen in het 
leven te ontdekken.

Ons eerste kindje heet voluit: Luisa Irene 
Constance Anna Maria. We vonden Luisa een 
mooie en internationale naam. Dat laatste is ook 
belangrijk, want ze heeft behoorlijk wat familie in 
het buitenland wonen. Luisa heeft Nederlands, 
Spaans, Frans, Engels, Italiaans, Luxemburgs 
en Duits bloed. Haar tweede naam is Irene, 
vernoemd naar Prinses Irene, haar grootmoeder. 
De naam Constance is te danken aan haar 
overgrootmoeder, Constance Gualthérie van 
Weezel-Crommelin. Zij was een bijzonder 
elegante, gedistingeerde, intelligente en 

pragmatische vrouw en werd Conny genoemd. 
Zij was voor velen een voorbeeld. Luisa’s tante, 
mijn zusje, heet ook Constance. 

Zij is nu al ontzettend belangrijk in het leven 
van de kleine Luisa en daarom één van haar 
peetouders. De andere grootmoeder van Luisa is 
Ank Gualthérie van Weezel-de Visser, vandaar de 
naam Anna. En de combinatie van Anna Maria 
refereert natuurlijk ook naar haar eigen moeder 
Annemarie. We hopen dat Luisa straks met een 
open blik in het leven zal staan en over grenzen 
heen wil kijken. Maar het allerbelangrijkste voor 
ons is natuurlijk dat ze gezond blijft en heel erg 
gelukkig wordt!

Annemarie Gualthérie van Weezel

Luisa de Bourbon de Parme
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&
Getrouwd

Pieter van Oordt 

Marieke de Wolf

18 augustus 2012 te Amsterdam

Tweede zoon van Henk van Oordt
& May van Oordt-Crommelin

Input voor deze rubriek? Meld het ons, eventueel met foto’s, op redactie@crommelin.org 
Kijk voor actueel familie nieuws ook eens op de Crommelinpagina op Facebook

Tobias is een achterkleinzoon van Constance Eveline 
(Tante Conny) Crommelin (1910-1993) & Johan 
Hendrik Albert Karel Gualthérie van Weezel (1905-
1982)

Iedereen die een geboortekaartje naar het 
Crommelin Journaal opstuurt krijgt dit schattige 
rompertje met het Crommelin wapen erop 
cadeau van de familiestichting! 

Tobias Kakebeeke (zoon van Klaas-Jan en 
Véronique Kakebeeke-Gualthérie van Weezel) 
was de eerste die hem mocht ontvangen en zo 
te zien is hij er heel blij mee!

Geboortecadeau

For the kids:
Make your own family tree
Ever wanted to create your own family tree? Here is your chance! Print out the next page, containing a 
family tree made by Pooh’s striped and bouncy friend, Tigger!

mailto:redactie%40crommelin.org?subject=
http://www.facebook.com/#!/pages/Crommelin/127339847356491


C
ro

m
m

el
in

Jo
ur

na
al 

|| 
w

in
te

r 2
01

3

12



C
ro

m
m

el
in

Jo
ur

na
al 

|| 
w

in
te

r 2
01

3

13

En inderdaad, ter gelegenheid 
van het Jaar van de historische 
buitenplaats 2012 heeft TNT 
onder andere de postzegel Huis 
Verwolde uitgegeven, het Huis 
dat zowel banden met de familie 
Crommelin als met de familie 
Van Nieukerken, de familie van 
mijn moeder heeft. 

Dat werd me duidelijk gemaakt, 
toen ik vorig jaar tijdens een 
fietstocht als toerist Huis 
Verwolde wilde bezoeken. 
Nietsvermoedend sprak ik 
mijn vraag over openingstijden 
en rondleiding even in op de 
telefoonbeantwoorder van het 
Huis. En voegde daar mijn 
verzoek aan toe of ik er ook 
de Van Nieukerken-kamer kon 
bezichtigen. 

Een laaiend enthousiaste gids 
belde me terug: “We zijn dubbel 
vereerd! Ik zal u zelf rondleiden 
en u tot slot de Van Nieukerken-
kamer in de toren laten zien. 
Deze kamer valt inderdaad 
buiten de gangbare rondleiding 
voor het publiek.” Tijdens de 
rondleiding vertelde de gids 
me dat de vrouw van één van 
de kleinzonen van de familie, 
onze tante May, even verderop 
woonde.

Jacoba Francina 
Crommelin-Van der 
Borch van Verwolde
Op huis Verwolde woonde 
Jacoba Francina, barones Van 
der Borch van Verwolde (1879-
1970), de overgrootmoeder van 
onder andere May van Oordt-
Crommelin, die me gelukkig de 
precieze gegevens hierover voor 
deze overpeinzing gaf:

“Op 10 februari 1906 trouwde 
Jacoba Francina met Samuel 
Crommelin (1877-1949). Zij 
kregen drie kinderen: Pauline 
Adrienne Jacqueline (1914-
1992), Antonia Johanna 
Charlotte (1917-1942) en 
mijn vader* Samuel (1920-
1985). Deze Samuel Crommelin 
trouwde op 18 december 1947 
met Jonkvrouwe May Mathilde 
Huijssen van Kattendijke 
(1922). Zij krijgen vier kinderen: 
Charlotte Frederique (1948), 
Françoise Wilhelmine Marie 
(1950), May Samuele (1953)* en 
Samuel (1956).”

Op 16 september 2000 werd de 
Crommelin familiereünie op Huis 
Verwolde gehouden. Bezoek de 
website voor een verslag.

Van Nieukerken-kamer
Op Huis Verwolde heeft enkele 
jaren geleden de huidige 
eigenaar, de stichting Geldersch 
Landschap & Geldersche 
Kasteelen, de Van Nieukerken-
kamer ingericht als eerbetoon 
aan de architect Marie Adrianus 
van Nieukerken, de broer van 
mijn grootvader Kornelis Jacob 
van Nieukerken (1882-1945). 
Marie van Nieukerken (1897-
1963) werd bekend als architect 
van het Koninklijk Instituut voor 
de Tropen (1923) en het buiten 
Duin en Kruidberg (1909). In 
opdracht van de familie Van der 
Borch bouwde deze architect in 
1926 en 1927 de toren, waar nu 
zìjn kamer is ingericht.
Tijdens de bezichtiging van 
de Van Nieukerken-kamer 
vertelde de gids, terwijl ze wees 
op een heel grote verschoten 
plek op het behang, me nog 
een anekdote. “Daar hoort het 
ontwerp van Van Nieukerken 
voor het hek voor Huis de 

Koop ik nog eens een postzegel in deze 

tijd van ‘Ik mail je wel! Heb je mijn twitter 

niet gelezen? Of het stond toch op 

mijn facebook-pagina!’ vraagt de TNT-

mevrouw: “Koningin of huis Verwolde?” 

Huis Verwolde? Hier midden bij ons in de 

Jordaan? Op een postzegel?

Overpeinzingen 
bij een postzegel

http://www.crommelin.org/foundation/Journal/2Journal/Reunion.htm
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Voorst in Eefde te hangen. Zijn ontwerpen zijn 
altijd zulke prachtige tekeningen met inkt, soms 
met potlood en vaak met pastel ingekleurd. Dit 
ontwerp op ware grootte van het hek nam deze 
wand in beslag. Bij de restauratie van de tekening 
vorig jaar is het ontwerp opnieuw ingelijst. En wat 
bleek bij het terugbezorgen van de gerestaureerde 
tekening? De nieuwe lijst was net iets groter dan 
de oude, dus kon het gevaarte niet meer door de 
deur. Ook de ramen boden geen soelaas. Nu staat 
het ontwerp in de kelder, totdat er een oplossing 
is gevonden.

Huize De Lathmer
Na de verwoestende brand, die De Lathmer in 
1911 trof, kreeg Marie van Nieukerken samen 
met zijn vader Jacob Johannes van Nieukerken 
(1854-1913) en zijn broer Johan, de opdracht van 
de familie Crommelin om Huize De Lathmer te 
herbouwen. En zo kennen wij het nu.

*Met dank aan May van Oordt-Crommelin

Amsterdam, november 2012
Désirée Crommelin

This book review has been written by 
Guus Veenendaal, who transcribed the 
diary of Claude August Crommelin into a 
book which was edited first in Holland. 
Copies of it were made available during 
the Crommelin reunion at the van Marle’s 
in June 2010. Guus Veenendaal worked 
with Roger Grant on the English version 
of the diary. Before the publication of 
the book he contacted Govert Deketh 
for details on the family. Govert put him 
in contact with Liesbeth Crommelin and 
Henk Visser who provided a picture of 
Claude August Crommelin, which was 
used on the cover of the dutch book. 

You can find the full book review here

A Young Dutchman Views Post-Civil War 
America | ISBN 13: 978-0-253-34609-3

Guus Veenendaal

Book review
A Young Dutchman Views Post-Civil War America

rechts: 
Logo Historische 

Buitenplaatsen 2012

onder: 
Huize De Lathmer

http://www.crommelin.org/news/Announcements/ClaudeAugustCrommelin/ClaudeAugustCrommelin.htm
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De kouwe kant 
De Crommelin’s… je kunt er wel degelijk op vertrouwen!

Adriana Crommelin-Lóth, die ik in het vorige 
Journaal interviewde, vertelde dat jij zo’n aardig 
verhaal had over de herkomst van de naam 
Crommelin. Zullen we daar maar mee beginnen?
“Niemand weet het zeker. De gangbare verklaring 
is een (lichamelijke) kromme lijn. Later werd de 
naam ook geassocieerd met het gebied waar ze 
zaten. Een eenduidig antwoord heb ik dus niet. 
En er zijn ook veel variaties in de schrijfwijze. 
Neef Bernard van Wickevoort zegt overigens dat 
de familie oorspronkelijk bij Zeebrugge vandaan 
kwam, van waar ze naar Brugge, Gent en Kortrijk 
zijn getrokken. Dat ze op het kasteel Ingelmunster 
gewoond hebben, is helaas niet waar.”

Voor wie jou nog niet kent: wie ben je in een 
notendop?
“Ik ben geboren in 1923 in Weststellingwerf in 
Zuidwest-Friesland als oudste. Mijn moeder 
heette Afke Hielkema en was van boerenafkomst. 
Mijn vader, Jan Visser had een werkplaats voor 
rijwielen en motoren, maar hij stierf toen ik 
anderhalf jaar was. 
Mijn broer is een half jaar na zijn dood geboren. 
Mijn moeder is later hertrouwd en toen kwamen 
er nog twee kinderen bij. We vormden één 
gezin. Mijn sterkste herinneringen liggen bij mijn 
grootouders van vaders kant, waar ik een groot 
deel van mijn jeugd doorbracht.

Ik heb wel scholen doorlopen, maar nooit 
afgemaakt. Via verschillende baantjes belandde 
ik in een boekhandel en na de oorlog op de 
Rotterdamse redactie van Het Parool. Daar heb 
ik tot ‘55 gewerkt, waarna ik directeur werd van 
de Amersfoortse Gemeenschap, de stedelijke 
culturele koepelorganisatie, die als voornaamste 
taak had activiteiten te organiseren op het terrein 
van beeldende kunst, muziek, toneel, film en 
aanverwante gebieden. Van ‘70 tot ‘85 was ik 
directeur van de Nederlandse Kunststichting, 
die uit de rijksaankopen van beeldende kunst 
tentoonstellingen samenstelde en die in roulatie 
bracht. Toen die opging in de Rijksdienst 
Beeldende Kunst betekende dat voor mij een 
mooi moment om te stoppen.”
“We zijn 37 jaar samen. Lachend ….Liesbeth 

heeft altijd 
nog de il-
lusie van 
een mooi 
bruilofts-
feest. 
Dankzij 
mijn zoon 
en twee 
dochters uit 
een eerder 
huwelijk 
hebben we 
zes klein-
kinderen 
en negen 
achterklein-
kinderen.”

Hoe zag jouw leven eruit tot de dag voordat je 
Liesbeth voor het eerst ontmoette?
“Ik had een heel druk maatschappelijk leven met 
naast mijn baan nog allerlei bestuursfuncties 
in het landelijke culturele bestel, zoals het 
voorzitterschap van de Culturele Commissie 
voor de beeldende kunstenaarsregeling, de 
steunregeling voor beeldende kunstenaars. 
Toch wel een beetje eenzaam op een woonboot 
tegenover het Amstel Hotel. Via mijn werk had 
ik veel contact met het Stedelijk Museum. Het 
was niet een hunkertoestand of zo, maar de vonk 
sloeg wel over. In ‘75 zijn we voor het eerst samen 
in Italië met vakantie gegaan en sindsdien hebben 
we veel gereisd en onze hobby beoefend: musea, 
kerken en tentoonstellingen bezoeken.

De boerderij in Gees (Drenthe) was jullie eerste 
gezamenlijke adres?
“Ja. We wilden eerst een grote woonboot 
kopen, maar de bank leende geen geld aan 
woonwagenbewoners en zo! En buiten wonen 
leek ons met het oog op later wel fijn. Vanuit 
Gees, bij Coevorden namen we iedere ochtend 
de trein van Hoogeveen naar Amsterdam voor 
ons werk. Later hadden we een flatje in het 
voormalig WG Ziekenhuis in Amsterdam. Liesbeth 
heeft tot ‘96 nog gewerkt; ik was huis- en zoveel 

In deze aflevering van de Kouwe kant een interview in Amsterdam met Henk Visser. Henk 

(1923) is de levenspartner van Liesbeth Crommelin (1936), dochter van Robert Daniël 

Crommelin (1907-1993) en Tannetje Kooyman (1901-1987).
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mogelijk tuinman. Sinds 2004 wonen we weer in 
Amsterdam, nu in Buitenveldert.”

Welke Crommelin heeft op jou de meeste indruk 
gemaakt en waarom?
“De eerste met wie ik in aanraking kwam was 
tante Kit, de zuster van Liesbeths grootvader. Zij 
is 102 geworden en is me altijd bijgebleven. Zó 
oud en zó helder van geest. Vol belangstelling 
voor onze verhalen en als we dan een jaar later 
weer kwamen, wist ze alles nog. Ze schreef in 
een boekje direct na een bezoek de hoofdzaken 
op, zo georganiseerd! Wat me opviel, was dat die 
hele generatie van haar strak in het pak gestoken 
was. En ook Crommelin zei, op z’n Frans. Ik vond 
het wel erg stijf allemaal. Bij de crematie van tante 
Kit was het stijve gedoe in één keer weg; er was 
echt niemand meer over van die generatie. En 
dan Willem Crommelin, de vader van Reinhard. Ik 
heb altijd onthouden, dat toen we voor het eerst 
bij hem en Renée in Zwollerkerspel op bezoek 
kwamen, hij van alles vertelde over de familie. Hij 
kon dat heel boeiend.” 

Wat zou jij als typische Crommelin-trekjes 
omschrijven?
“Ik vind ze over het algemeen weinig emotioneel. 
Heel aardig, maar wel een beetje gesloten, 
zelfs in kleine kring. Misschien is dat nog een 
restant van de vorige generaties. En degelijk 
zijn ze ook. Je kunt er wel op vertrouwen! De 
tantes op Wijnbergen schreven dagboeken, 
die van de jongste zijn niet te pruimen! Ze gaat 
naar de kerk of ze komt uit de kerk en verder 
helemaal niks. Ook Claude Auguste, in zijn 
dagboek over Amerika, schrijft alleen maar over 
zijn ontmoetingen en geen enkele beschrijving 
van landschap of gebouw. Alles gericht op 
het nuttige... De Tuteinen daarentegen waren 
bijvoorbeeld veel meer met cultuur bezig, kunst 
verzamelen en zo.

De Crommelin’s,? Tja, hoe zal ik ‘t zeggen? Het 
straalde niet.....”

Wat vind je van het Journaal?
“Mooi. Heel goed dat er veel meer bericht wordt 
over de familie nu, dat ontbrak voorheen. Maar 
het historische element trekt wel een beetje aan 
het kortste end, terwijl dat eigenlijk het grootste 
bindmiddel van een familie is. In kleine briefjes, 
bijvoorbeeld van een dienstbode van één van de 
Crommelin’s, lees je hoe mensen de geschiedenis 
van hun tijd beleefden. Zij schrijft dat je natuurlijk 
niks meer kunt verwachten van een wereld 
waarin onderwijzers op straat met hun leerlingen 
socialistische liederen gaan zingen! 

Of zoals Liesbeth’s overgrootouders, die op 
een gegeven moment overgingen naar de Vrije 
Gemeente - het huidige Paradiso - schreven, dat 
ze nu ook niet meer gingen bidden voor het eten. 
Stamvader Gulian schrijft dan terug hoezeer het 
hem spijt dat ze die stap hebben gezet. En één 
van de tantes van Wijnbergen schrijft een jaar na 
het verzoek om peettante te worden, dat ze dat 
toch niet doet, omdat ze zo teleurgesteld is in 
deze kerkkeuze van het jonge paar.

Ik hoop dat er weer iemand komt, die mijn twintig 
mappen met gesorteerde documenten over de 
familie wil overnemen! En ik hoop ook dat de 
begonnen registratie van familieportretten nog 
afgemaakt zal worden, evenals het in stand 
houden van oude graven.”

Slotvraag: Wie draag jij voor om in het volgende 
Journaal te interviewen?
Denkt even na: “Jij bent ook van de kouwe kant!”

Dan moet jij mij interviewen, goed?
“Goed! Ik vind het idee van de rubriek heel 
aardig.”

En wat zou je dan in ieder geval aan mij gaan 
vragen?
“Wat jou eigenlijk het meest interesseert en hoe jij 
de familie ervaart?”

Bussum, oktober 2012
Alix Royer

links Henk Visser en 
rechts Liesbeth Crommelin
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Gezocht & gevonden

Gevonden!

Gezocht!
Familiegraven

De staat waarin een aantal graven zich 
bevindt, dwingt tot een antwoord op de vraag 
of de Stichting die in stand wil houden. Wie 
wil dit inventariseren en de organisatie van 
eventueel herstel op zich nemen? 

Meer informatie bij Liesbeth Crommelin en 
Henk Visser  cromvis@planet.nl

Wie is wie waar en wanneer?

Een andere kwestie is dat wij hier nog 
materiaal hebben, bestemd voor het 
Crommelin archief, waaronder foto’s met 
mensen en locaties die wij niet kunnen 
identificeren. 

Misschien kan het Journaal hierbij helpen?  

Meer informatie bij Liesbeth Crommelin en 
Henk Visser  cromvis@planet.nl

Documentatiemappen

Wij hebben in de loop van de jaren veel 
documentatie verzameld over de familie 
en gerubriceerd in 20 A4 ordners, foto’s, 
knipsels, enzovoort. In het Stadsarchief is 
daar geen plaats voor( zij verzamelen alleen 
originele stukken).

Na onze verhuizing naar een aanzienlijk 
kleiner appartement, waarbij we meubilair 
etc. moesten afstoten, zoeken wij naar een 
goed onderkomen voor die documentatie. Wij 
hadden hierover contact met Christine van 
Marle.

Meer informatie bij Liesbeth Crommelin en 
Henk Visser  cromvis@planet.nl

Familieportretten

Wie vindt het interessant om de inventarisering 
van familieportretten op zich te nemen? Het 
gaat om het inventariseren en beschrijven van 
portretten van familieleden door de eeuwen 
heen en hun reis door de familie over de hele 
wereld. Dit alles om te voorkomen dat ze, zoals 
is gebeurd, naar een veiling worden gebracht 
en spoorloos verdwijnen. Door de jaren heen 
hebben Annemarie Crommelin, Liesbeth 
Crommelin en Henk Visser al veel onderzoek 
verricht bij een aantal archieven en familieleden. 
Wie voelt er voor dit ‘spitwerk‘ over te nemen? 
De eerder verzamelde gegevens staan degenen 
die een nieuw team zouden gaan vormen 
natuurlijk ter beschikking .

Meer informatie bij Liesbeth Crommelin en 
Henk Visser  cromvis@planet.nl

No hidden treasures this time, no burning questions 
about the origin of an old vase, painting or chair. 
If you are reading this and you are thinking: 
‘Hey.. what would be the history of uncle 
Crommelins horrible lamp? Please take a photo and 
send in your questions! redactie@crommelin.org

Oproepen door Liesbeth Crommelin en Henk Visser
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