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4 From the Chairman
Right now I am sitting on my dining table, thinking about the last period within the Crommelin family. 
Sadly, what comes to mind the fastest are the passing away of some beloved family members: 
Liet Koppen - de Kanter, Adriënne (Atie) Dijkstra - Crommelin, Nora Berkelbach van der Sprenkel 
- Crommelin and Agnes van Vessem - Crommelin. You will find some “In Memoriams” in the “En 
Famillle” section of this Journal. 

Considering Agnes: almost 10 years ago, due to personal circumstances I lived for 4 months (for 2 
days a week) with “Aunt Agnes”, as we used to call her. Since we barely knew each other (she and my 
father Mariad did), we got to know each other pretty well in a short time span. So I found out quickly 
she was a major sports fan; when I got at her house she was watching Wimbledon tennis, a Formula 1 
Grand Prix, football (soccer) or anything else she would find interesting. 

For example, before a Grand Prix we were watching together, Michael Schumacher just had 
announced he was going to quit (for the first time, before his comeback). We had the following 
conversation: 
Agnes: “Schumacher’s ahead. As expected.”
Michiel: “Have you heard he’s retiring after this season?”
Agnes: “Absolutely. After 7 world championships? Good, it’s about time!”

When I told this scene to friends of mine, including her age at the time (around 85 years old), they 
didn’t believe me. But she was a sports lover (everything but women’s football, actually…), and 

was very easy to talk to. She will be missed, by myself and by many others. The same goes 
for the other family members who are no longer among us. 

But life and the Crommelin Foundation and Journal will continue, so please note that 
we have several activities coming up. These include the annual “Crommelin Open” 
golf tournament and the elderly lunch. Please see the agenda further onwards in this 
Journal. 

Please stay tuned for more information, since in the coming Journal (Winter 
2015) we will announce another family reunion! I’m looking forward to that, since 
recently I was fortunate enough to meet some Australian Crommelins. Peter 
and Sam Crommelin were in Holland (and some other European countries) for a 
holiday, and among others Jeroen, Robert, Loukie, Nina and Walter Crommelin 
had the opportunity to meet them and enjoy each other’s company. 
Very inspiring, and in my hope a great 
warm-up for a family reunion in 2015 
with lots of “non-dutch” Crommelin 
participants. 

I wish everybody all the best in their 
personal lives, and hope 

to meet you soon!

Kind regards, 

Michiel Crommelin 
Chairman Crommelin Foundation
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4 Voorwoord / Preface
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Misschien bent u een beetje verbaasd. Dit 
keer niet één maar twee edities van het 
Crommelin Journal. De zomereditie wordt 
vergezeld door een ‘addition spéciale’ met 
daarin een kijkje in het leven van Annemarie 
Gualthérie van Weezel en haar gezin. Omdat 
haar man, prins Carlos, lid is van het koninklijk 
huis, is het van belang dat er zorgvuldig 
met deze informatie wordt omgegaan. Deze 
speciale uitgave zal alleen verstuurd worden 
binnen de familie en verder niet geplaatst 
worden op de website zoals gebruikelijk. 
Vandaar ook de keuze voor een extra editie in 
plaats van integratie in het vertrouwde CJ. 

Zoals Michiel al noemde in ‘From the 
chairman’, is het een editie waarin 
herinneringen centraal staan. Uit de In 
Memoriams in de rubriek ‘En Famille’ spreekt 
hoeveel en op welke manier deze dierbare 
familieleden betekend hebben. Daarnaast 
is er in deze rubriek ook aandacht voor 
ontmoetingen met familieleden van over de 
hele wereld én uit andere tijden. Verder treft u 
de hoofdstukken 3 en 4 van de ‘Tales by Jaap’ 
en de rubriek ‘Crommelin in Business’ met 
hierin aandacht voor de webshop van Otteline 
Crommelin. Kortom, weer een gevarieerd 
nummer dankzij de aangeleverde, leuke kopij! 

You might be a bit surprised finding not 
one but even two editions of the Crommelin 
Journal in your inbox. The summer edition is 
accompanied by a small ‘addition spéciale’ 
about Annemarie Gualthérie van Weezel and 
her family life. Her husband prince Carlos is 
a member of the Dutch royal family and due 
to press prescriptions this ‘addition spéciale’ 
will not be posted on the family website or the 
family Facebook page, as usual. There for the 
interview is placed in an extra edition and not 
included in this Crommelin Journal.

As named by Michiel in his writing ‘From the 
chairman’, this edition is about memories. 
The In Memoriams show how special our dear 
family members were and how the are missed. 
Beside the memories, the column ‘En Famille’ 
contains meetings with family members from 
down under and other eras. As well you find 
chapter 3 and 4 of the ‘Tales by Jaap’ and 
‘Crommelin in Business’ tells you all about 
the webshop run by Otteline Crommelin. 
In short, a varied edition thanks to all your 
contributions!

mailto:redactie%40crommelin.org?subject=
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Pa and Ma thought that the worst part of the war 
was over, but they were wrong. A cold winter, 
shortage of food and fuel, no electricity, with no 
gas (October 11, 1944 they had gas1 for heating 
and cooking for the last time) for cooking and 
no way to contact the family. Pa started to look 
for food. He was able to get among others: 
20 kg potatoes, 30 kg sugar beet (Ma told me 
that I very much liked porridge made of crocus 
bulbs), cabbage, beet, onions, etc. He was able 
to get a wood burning stove and went looking 
for wood. But everybody had the same ideas 
and so trees disappeared from the parks, the 
streets and all wooden doors, windows from the 
empty houses disappeared as well. There was no 
cooking oil anymore, no margarine or butter, etc. 
The rations from the central kitchen organization 
were reduced to 1000 grammes per person per 
week. Meat was not available anymore. Mainly Pa 
spent many hours walking from shop to shop and 
looking for food in the agricultural area South East 
of The Hague (het Westland) and cutting trees and 
so on to get fuel for cooking and heating.

Pa writes that he was impressed that the shop 
keepers stayed correct and polite, but could 
rarely help. He also reports to be impressed that 
people who have never known each other, help 
each other getting trees home, cutting them up, 
etc. On November 09-10, 1944 he went with 4 
other friends on a trip of two full days on bikes on 
wooden tyres to an area south east of Rotterdam. 
The result was some cheese and some meat. But 
they met rain storms and a lot of wind. 

In the meantime the rounding up by the Germans 
of men for forced labour, building forts, digging 
trenches, working in German factories went on. 
Pa left The Hague during the night and stayed in 
an area southeast of The Hague. On November 
19, 1944 there was electricity for the last time. 
The only time electricity was connected up 

again was, when the Germans started looking 
for men to work for them. So Pa and Ma and 
most other people in the neighborhood switched 
their lighting, vacuum cleaner etc. on. As a 
result some sort of alarm was created. The 
men fled immediately to go into hiding. Pa tells 
how impressed he was in the way the people 
cooperated, protected the men in hiding by 
making a lot of noise and singing and how the 
wives were able to get food to their husbands 
in hiding. In these days Pa was offered by the 
German collegues to get a new Ausweis (see 
example in the Crommelin Journal spring 2014). 
The others had been taken away from him, but he 
refused.

Another incident I remember vaguely was the 
launching of a V-1 or V-2 rocket from a square in 
Scheveningen (which is the most westerly part 
of The Hague). A lot of bets were made in the 
neighborhood. If it works, we have to wait another 
full year for the liberation. If she dives into the 
North Sea, the war will be over in 1945. Under an 
enormous burst out of cheering and applause the 
rockets crashed into sea. And indeed the war for 
the Netherlands was over in May 1945.

I also remember that everybody monitored the 
advance of the Allied Forces, American, Canadian, 
Russian, etc. They put little flags in maps to keep 
track of the war in the West and in the East. Pa 
and Ma were very good friends with the people 
living upstairs, Pa and Ma Bos. 

Mariad and I heard them constantly talking about 
the progress of the Allied forces, using absolutely 
unspeakable names. And we decided to play a 
joke. Suddenly we came running into the house 
shouting: ”Pietsekoetsji has been retaken”. They 
were looking for this town or village for quite some 
time. Of course they found out it didn’t exist. They 
were not amused.

1 In these days they had no natural gas as we know it today, but gas 
produced by heating coal.

Chapter 3: Pa and Ma during World War 2 “The Hunger Winter 1944”

Tales by Jaap
The type of occupation changed dramatically in September 1944. A rumor appeared telling 

that the Allied forces of the United States, Canada and Britain would be in the West of 

the Netherlands shortly. Many Dutchmen sympathetic to the German cause fled. German 

authorities panicked and some fled as well.  But the rumor was false and life came to a 

standstill.
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During the winter of 1944/1945 Pa and Ma heard 
that the health of her father, Grandfather Kees van 
Nieukerken, was deteriorating. His wife and he 
lived at the Keizersgracht 136, in Amsterdam.

Ma was expecting 
a baby (Else-
Lous) and so 
the decision 
was made that 
Pa would go to 
Amsterdam to 
investigate. There 
were no trains, 
cars etc. only 
bikes with wooden 
bicycle tires. The 
weather was 
cold with snow 
storms, all roads 
were slippery and 
controlled by the 
Germans or their 

assistants. When somebody went on such a trip 
he took letters, packages, etc. from friends with 

him to deliver at the addresses required. So did 
Pa. He visited among others Bon and Rietje de 
Jonge, the father and mother of Trix. Bon and 
Jaap were very good friends, since the start of 
their study in Delft. At the end of the war Father 
Bon made a trip in the opposite direction, from 
Spaarndam to The Hague with tins of milk for the 
Crommelin family and especially Else-Lous.

This is one page of his original notes he made 
during this trip. It is in Dutch of course. The report 
is typical for Pa. Not always readable, short and 
statistically well-funded. The whole trip with some 
hard winds against, must have been heavy for 
him. He has never been a well-trained sportsman 
and his condition as a result of the food shortage 
and the lasting cold that winter cannot have been 
good, to say the least.

And then the liberation was there. The tile below 
was made in May 1945. It shows Allied bombers 
dropping food over the still occupied west-
Netherlands. This was allowed by the Germans, 
because they all feel that the war was coming to 
an end.

Keizersgracht 136, Amsterdam

“food, peace, liberty – April 29, 1945 till May 5”

Page 3 of the Hunger Winter Diary
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A picture 
from just after 
the war. The 
beaches were 
open again 
and so we 
went looking 
for shells. The 
beaches had 
been closed by 
the Germans 
in 1943 to 

build bunkers and gunnery positions to stop any 
attempt by the Allied forces to land in Holland. In 
the background a bike with a wooden bicycle tyre.

I think that this was the main reason for Pa to 
go to Indië. The war was over, but shortages of 
food, fuel, materials, etc. were still there. The 
Netherlands tried to reconstruct, but had first to 
deal with a lot of people returning home with a 
big difference in physical and mental condition, 
frustration versus proud, the wish to tell what had 
happened here and where people had been, all 
looking for work and shelter and for a challenging 
job. I think that, looking at the last part, Pa 
thought he could find that in Indië. And I am 
certain he was right and would have found what 
he wanted, however in Indië a war had started. Pa 
was not alone in this feeling. The feeling of many 
people was, if we cannot do a proper job in the 
Netherlands, let’s go to Indië.

The motivation of Pa to go to Indië seems to be 
clear. Whether Ma agreed with it, is unknown. But 
she followed her husband in a very short time. In 
Semarang she worked hard for her family, for the 
Dutch military and in the hospital St. Elisabeth 
Gasthuis.

It was not the first time Pa got interested in Indië. 
Mr. Hoogenberk, one of the writers of a book 
about Indië (which was published in 1941) often 
visited Grandfather and Grandmother, in Zeist. 
Uncle Daan had been Minister near Surabaya and 
was involved in the organisation of missionary 
work in Indië. He was a favourite Uncle for Pa. 

Germany surrendered on May 8, 1945 and 
Japan on August 15, 1945. In Europe the Dutch 
military had instructions to implement order, 
in consultation with the Allied forces, in the 
Netherlands. In Asia a comparable action was 
taken. In the Far East a group of specialists and 
officers was trained. This organisation was called 
Netherlands Indië Civil Affairs (NICA).

Back to Pa and Ma. They got an opportunity to 
move to a bigger house and they did as soon 
as possible. Their new address was Suezkade 
175, The Hague. According to Aunt Agnes a 
complicated house with one room on every 
floor. It is unknown whether the plans to go to 
Indië already existed at the time. It is very likely 
that they, as everybody else, were surprised by 
the sudden end of World War 2, as a result of 
President Truman’s use of atomic bombs. A few 
weeks after the surrender of Japan messages 
came in from Indië, about the situation. Soekarno 
had declared the independence of Indië with 
the help of the Japanese occupation forces, 
a rebellion against the Europeans had started 
and the Europeans in the prisoner of war and 
concentration camps had to be protected against 
the rebels (this protection was mostly done by 
Japanese forces), (the so-called BERSIAP period).

How Pa got involved in the NICA is unknown, but 
apparently his knowhow was urgently needed in 
Indië. Because he was sent to Indië by aircraft. 
For this he had to become an Army Officer for 
the duration of the flight. A bit of a laugh. Pa had 
never been in the Army. The process of going to 
Indië started and on the evening of December 30, 
1945 Pa took off from Schiphol. Four days too 
late because someone had opened an emergency 
door of the aircraft, which got damaged as result.

Gulian Crommelin

Chapter 4: The big step was taken

To the left a family photo, dating autumn 1945. From 
left to right: Gulian, Else-Lous, Ma and Mariad.  We 
presume that this photo was made for Pa to take with 
him to Indië. I still have the teddy bear I am holding. It 
still looks down on me from one of the boards in my 
study.

To the right; Pa, 1945 – 1946.
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Website Spotlights

“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”

Vancouver/Genève,  2014
Miff Crommelin & Govert Deketh

Charenton Temple
Further to his interest in the history of 
Charenton Temple, Miff has translated some 
old articles which help us to understand the 
spiritual life of our ancestors during the years 
when Huguenots (French Calvinists) enjoyed 
the freedom of worship in France under 
the protection of the Edict of Nantes. The 
Protestant temple at Charenton (east of Paris) 
was the place of worship in the 1600’s where 
several of our ancestors were married, buried 
and baptized.

A nice computer-model reconstruction based 
on sketches and floor plans accompanies this 
presentation. This is a great improvement over 
earlier drawings that gave us only a rough idea 
of what the interior of Charenton temple may 
have looked like.

Click here to read the full article

Dear family and friends, 
“Spotlights” is a small corner in the Crommelin 
Journal, written by cousin Miff Crommelin 
(Vancouver, BC) and myself (Geneva). It highlights 
some facts about the Crommelin family history, 
information that in more detail can be found 
on the family website that Miff and I developed 
over the past years. This is the 5th edition of 
“Spotlights”. As I underwent a complex back 
operation recently, and not much good for 
computer work, etc., Miff said he would take 
care of the subject this time and I would simply 
add a short intro. The story this time concerns 
the protestant temple at Charenton (nr. Paris, 
destroyed late-17th century), where several of our 
Crommelin ancestors were married, baptised and 
buried. 

Govert Deketh

Beste familie en vrienden, 
“Spotlights” is een hoekje in het Crommelin 
Journal waar neef Miff Crommelin (Vancouver, 
BC) en ikzelf (Geneve) wat historische 
wederwaardigheden over de Crommelin familie 
onder de aandacht brengen. We verwijzen dan 
meestal naar de familie website waar deze 
feiten met meer detail beschreven worden. Deze 
5e editie van “Spotlights” werd geheel door 
Miff verzorgd aangezien ik een lang geplande 
rugoperatie onderging, die mij verhindert veel 
tijd achter mijn computer door te brengen. Het 
onderwerp deze keer betreft de Protestantse 
tempel in Charenton, Parijs (eind 17e eeuw 
vernietigd) waar verscheidene van onze 
voorouders getrouwd, gedoopt en begraven 
werden. 

Govert Deketh

http://www.crommelin.org/Journal/WebsiteSpotlight5/Spotlight5.htm


C
ro

m
m

el
in

Jo
ur

na
al 

|| 
Zo

m
er

 2
01

4

9

Gespot door Mariad en Elske Crommelin - van Dijken in Amsterdam op de 
Haarlemmerdijk 22, bij juwelier-antiquair “De Schatkamer”: 

een prent van alle geslachten met wapenschilden uit het oude Amsterdam. Het 
Crommelin wapen staat op de tweede rij, de tweede van rechts. Niet te verwarren met 
het wapenschild van de familie “Commelin”, dat toen blijkbaar ook bestond en daar 
vlak naast staat. 

Amsterdamsche Geslachten
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First off, a brief story of how you can come 
across Crommelin’s in all sort of places. Triggered 
by a mail from Govert and Mariad, we (Walter, 
Nina and kids) visited the Groningen museum 
on a cold winters day, searching for a painting 
of Charles Russel Crommelin by Arthur Devis. 
Because museum staff were not sure exactly 
where the painting was, our kids searched the 
exposition for him and eventually found him. As 
you can see on the picture the genes run strong 
over the years.

Secondly, this past April Peter and his son Sam 
visited the Netherlands. Nothing special maybe 
but they came all the way from Australia! Via the 
Facebook Crommelin Family group they got into 
contact with some of the Dutch Crommelins and 
visited both Robert Crommelin (Naarden) and the 
Crommelins in Groningen (Amber, Loukie, Nina, 
Walter, Filotte, Felicia). Not exactly strangers to 
everyone, because Amber had met them while in 
Autralia a few years earlier, but for others a great 
way to meet far-flung family members. 

Crommelaria

This led the members of the board of the 
Crommelin Foundation to consider investigating 
means of making a world map of Crommelin’s! 
The idea is that you can make your presence 
known to relatives around the world this way 
and if they come to visit where you live you can 
inform them about the must-see places or even 
show them around. We will start this project in the 
coming year to look for the best way to visually 
present the information but if you already know 
you want to participate let us know! And at the 
same time, if you haven’t done so already, join us 
on Facebook at Crommelin Family! 

In order to support the various activities that 
the Crommelin Foundation organizes, we are 
dependent on the support of our family members. 
For the coming year the contribution has been 
lowered to €25, for families and €15 for singles. 
A separate e-mail with details how to donate 
will be sent in August of this year. Some family 
members have again given generously in the past 
year and we want to thank them especially. As 
regular donator to the foundation you will receive 

the digital Journal and be kept up to date and be 
invited for the various family activities. You will 
also receive a discount on the various activities 
that are organized. If you wish to donate to the 
Crommelin Foundation, please send an e-mail to 
May van Oordt-Crommelin, info@crommelin.org. 
We very much appreciate your support.

 The IBAN number of the Crommelin Foundation is
 NL71 RABO 0383 7910 14

As always, if you want to support the foundation 
or if you know family members who would be 
interested in learning more about the Crommelins 
and want to receive the Journal, don’t hesitate to 
get in touch via e-mail (redactie@crommelin.org), 
the website www.crommelin.org or our Facebook 
group. We look forward to hearing from you!

Warmest regards,  Michiel Crommelin
Board of the  May van Oordt
Crommelin Foundation Dies Donker

Walter Crommelin

https://www.facebook.com/groups/372278672850232/
https://www.facebook.com/groups/372278672850232/
mailto:info%40crommelin.org?subject=
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Crommelin in business
In deze aflevering vertelt Otteline over haar webshop www.by-otteline.nl, 

waar zij haar handgemaakte ontwerpen verkoopt.

www.by-otteline.nl - Otteline Crommelin

‘Als kind was ik, zoals zoveel kleine meisjes, vaak 
bezig met “kraaltjes rijgen”. Eigenlijk heb ik dat 
altijd gedaan. Zelfs toen ik twee jaar naar het 
buitenland ging, als au-pair, ging in mijn koffer 
een bak met kralen, draad en gereedschap mee. 
Jarenlang had ik het principe: een nieuwe jurk of 
bloesje? Dat betekent een nieuwe ketting, maar 
altijd voor mijzelf.

Van 1979 tot en met 1988 werkte ik het 
Netherlands Institute for Advanced Studies 
(NIAS) in Wassenaar. Samen met een collega, 
die schilderde, organiseerde ik twee maal 
een verkoop-tentoonstelling in één van de 
bijgebouwen van het instituut. We hadden veel 
succes en verkochten veel van ons werk. In 
mijn geval betekent dit dat veel kettingen en 
armbanden, die ik heb ontworpen, naar landen 
over de hele wereld werden meegenomen als 
souvenir aan een jaar in Nederland. Ik leerde ook 
dat je altijd maar één exemplaar van een ketting 
of armband moet maken! Van één, erg succesvol 
model, maakte ik uiteindelijk 12 exemplaren in 
verschillende kleuren!

In 1988 verhuisde ik naar Nijmegen. Een jaar of 8 
geleden kwam ik in contact met iemand die een 
winkel had waar ze o.a. allerlei kleine cadeautjes 
verkocht. Ze vond mijn werk leuk en bood aan om 
kettingen, armbanden en inmiddels ook kaarten, 
voor mij te verkopen. Dat liep goed. Helaas moest 
de winkel sluiten. Inmiddels kreeg ik steeds 
meer ideetjes: windlichtjes, sjaals, oorbellen, 

placemats, kaarten en nog veel meer. Ik heb maar 
twee nekken om dit alles om te hangen, die van 
mijzelf en die van onze dochter, Agnes. Kortom, ik 
besloot om een website te laten bouwen en mijn 
werk te verkopen: www.by-otteline.nl 

Ik gebruik voornamelijk glaskralen, tot een 
paar jaar geleden vaak moeilijk te kopen. Sinds 
anderhalf jaar heeft een vriendin van mij een 
kralenwinkel geopend in Nijmegen. Ze heeft een 
enorme collectie, waardoor ik met veel meer 
verschillende materialen kan werken: glaskralen, 
facetkralen, half edelstenen, Swarovski, 
zoetwaterparels, verzilverde bedels, enzovoorts. 
Ik ontdek ook allerlei nieuwe technieken. (Het 
‘loomen’ heb ik aan mij voorbij laten gaan). 
Sinds een paar maanden ontwerp ik ook sieraden 
van Nespresso-cups, een duurzame sieradenlijn. 
Vorig jaar zag ik op een rommelmarkt een ketting, 
die was gemaakt van Nespresso-cups. Het leek 
me een leuk idee en ik vroeg vrienden en collega’s 
om de cups voor mij te bewaren. Ik wist niet dat er 
zoveel smaken Nespresso en dus zoveel kleuren 
cupjes zijn. De armbanden en kettingen lijken 
goed in de smaak te vallen. 
Inmiddels geef ik ook een workshop “Nespresso, 
voor een duurzaam sieraad”. De deelnemers 
beginnen met het platslaan van de cups op 
een plank met een hamer. Dit leidt vaak tot veel 
hilariteit en is ook lekker om stress van je af te 
meppen. Aan het einde van de middag gaat ieder 
met een leuke, eigengemaakte armband of ketting 
naar huis. 
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Ik organiseer regelmatig workshops. We maken 
een zeepketting (ook leuk voor een kinderpartijtje), 
placemats, een windlichtje, een kerstboompje 
van hout, kerstkaarten met allerlei verschillende 
materialen of een horlogebandje. Maar ook 
een ketting maken is een mogelijkheid, bij die 
workshop zet ik alle kralen die ik heb (en dat 
zijn er heel veel) op tafels en iedere deelnemer 
zoekt materialen bij elkaar. Ik help uitzoeken, 
combineren en geef advies over de werkmethode. 
En natuurlijk, lukt het niet, dan help ik mee! 
En ik heb nog zoveel ideetjes!

Natuurlijk is dit mijn hobby. Ik werk 4 dagen 
als secretaresse in het Radboud UMC en heb 
een man en twee kinderen (Reinout 21 jaar en 
Agnes 16 jaar). Verder hebben wij een grote 
vriendenkring. Dat is dus soms heel druk. Soms 
staat dit alles mij een beetje in de weg. Ik heb 
zoveel ideeën, maar vaak te weinig tijd om ze uit 
te werken. Het doel van mijn webwinkel is dus, 
mijn ontwerpen verkopen, zodat ik weer nieuwe 
materialen kan kopen.’

Otteline Crommelin

    
Otteline is een dochter van Jaap Crommelin 
(Ir. Jacob Willem Hendrik Crommelin) 
[Ned. Patr. 1997, p. 84]

We weten dat een aantal familieleden met veel
plezier een echte ‘By Otteline’ om hun pols of nek 
dragen, heb je er eentje in je bezit?
Een foto is altijd leuk!  
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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

Crommelin Art in het Groninger Museum
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geboren 5 mei 2014

Mackenzie Patrick Douglas Serné
Sinds Maandag 5 Mei 2014 (weer een soort Bevrijdings dag!) zijn Margaret en ik grootouders!!! 
Wendy en Ken zijn nu zeer trotse ouders en Margaret en ik zijn eveneens grootouders van een heel 
flinke jonge man.

De geboorte was niet bepaald gemakkelijk omdat Mackenzie Patrick Douglas Serné niet een klein 
jongetje bleek te zijn; maar moeder, vader en zoon maken het nu goed. Natuurlijk zijn wij nu allen 
trotse ouders en grootouders nadat de geboorte goed is verlopen.

We hebben het jochie nog niet leren kennen omdat wij zo’n 400 km verderop wonen en het nieuwe 
gezin moet eerst maar aan een nieuwe routine wennen. Inmiddels hopen wij dat het jullie goed 
gaat en dat de maand Mei zich van zijn goede kant zal zien.

Patrick Serné is uit de Lathmer-tak: zoon uit 1-ste huwelijk van Tante Machteld [Ned. Patr. 1997, 
p. 87]  [“3-de” dochter van Oom Marien Cr. en Oud-Tante Cissy Boissevain]. Patrick trouwde in 
Canada met Margeret. wonen in British Columbia. Hun enige zoon heet Ken en is getrouwd met 
Wendy (Vancouver)

Early in april Peter and his son Sam visited The 
Netherlands after a trip through Japan. Of course 
lots of family members would love to meet up 
and reached out to them by Facebook. Eventually 
Robert took them on a sight seeing tour through 
Naarden Vesting, the medieval town close to his 
home. The brothers Jeroen and Michiel were 
able to meet ‘the ozzies’ in Amsterdam for a walk 
through the city and a couple of beers. After 
their stay in Amsterdam Peter and Sam travelled 

to Groningen, where Nina and Walter with their 
kids, Loukie, Amber and Jeroen live. The northern 
family had a casual diner together, the children 
made beautiful drawings as a gift to the visitors. 
The day after Loukie and Amber took the boys out 
for a tour through the flat countryside to see some 
history and drink some local brewed beer. It was 
cold and pouring rain but hey, that is part of the 
full Dutch-experience!

The visit of Peter and Sam

From left to right: Loukie, Sam, AmberFrom left to right: Nina, Peter

From left to right: Peter, Jeroen Drawing of Filotte to Peter and Sam 
(note the Australian flag and well detailed map)
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Atie, zoals zij in de naaste familie werd genoemd, 
was mijn jongste tante, dochter uit het tweede 
huwelijk van mijn grootvader. Nadat zijn tweede 
vrouw, Sari Slotemaker op zeer jonge leeftijd 
in 1932 was gestorven, bleef mijn grootvader 
alleen achter met drie jonge kinderen. Behalve 
Adriana Aimée waren dat Claude, die zich later in 
Amerika vestigde en Sari, die in Zwitserland ging 
wonen en werken. Zij werden na de dood van hun 
moeder in huis genomen door hun grootouders 
Slotemaker in Aerdenhout. Een aantal jaren voor 
de oorlog uitbrak zijn zij met hun grootouders naar 
Zwitserland verhuisd. 

Daar volgde Atie, na de schooltijd op een 
internaat, enige tijd een verpleegstersopleiding
waarbij zij nog Sonja van Wassenaer ontmoette. 
Omstreeks 1948 kwam ze terug naar Nederland, 
werkte enige tijd in de verpleging in het 
Prinsengrachtziekenhuis en 
ging in Amsterdam op kamers 
wonen. Omstreeks 1950 heeft 
zij nog een paar jaar op het 
Instituut voor Kunstnijverheids 
Onderwijs (de huidige Rietveld 
Academie) schilderlessen 
gevolgd. In die tijd ontmoette 
zij in Leiden waar haar vader 
woonde, de arts in opleiding 
Fokke Dijkstra met wie zij in 
1951 trouwde. Anne Marie en 
ik waren hun bruidsmeisjes 
en de hele plechtigheid in de 
Waalse Kerk maakte op mij, 
ontvankelijke bakvis, grote indruk. Ook daarna 
bleef dat huwelijk voor mij een soort ideaalbeeld.
Er werden drie dochters geboren, Karen in 1952, 
Yvette en Claudia respectievelijk in 1956 en 1957.
Voor mijn grootvader was het bezoek van 
kinderen en vooral kleinkinderen een welkome 
afwisseling op het geregelde leven. Ikzelf logeerde 
er regelmatig en zag dan mijn nichtjes Dijkstra 
en ook de dochter van Lita, mijn vaders oudste 
zuster die in Duitsland woonde.

Mijn grootvader las veel en ging, toen hij door 
gewrichtsreuma niet meer piano en cello kon 
spelen, met een bevriende Gymnasium lerares 
nog de Griekse tragedies lezen. Ondanks zijn 
bijna ascetische leefwijze, was het altijd heerlijk 
om in een huis vol boeken te zijn. Atie en Fokke 
zag hij veel; zij woonden eerst in een woonboot, 
later aan de Warmonderweg in Oegstgeest niet 
ver van waar nu hun oudste dochter ook weer is 
neergestreken met haar gezin.

Fokke begon als huisarts en specialiseerde zich 
vervolgens in de nucleaire geneeskunde waarna 
hij ging werken bij de UGZ. In 1984 ging hij met 
vervroegd pensioen en daarna vestigde hij zich 
met Adrienne, zoals ze zich in Frankrijk ging 
noemen, in Menton. Eerst woonden zij tijdelijk 
in het huis van de familie Gualthérie van Weezel. 
In het appartement dat zij vervolgens kochten 
aan de Boulevard des Garavans, is Atie, na de 
dood van Fokke in 2003, blijven wonen tot haar 
terugkeer naar Nederland in 2011.

Door haar Franstalige opvoeding en hun beider 
liefde voor Frankrijk en de Rivièra kostte het hen 
geen moeite in Menton te aarden en geaccepteerd 
te worden in het culturele klimaat daar. In de tijd 
waarin wij regelmatig in september naar Italië 
gingen werd het gewoonte om op de terugweg 
Menton aan te doen. Wij aten dan gezamenlijk aan 
de oude haven, mèt de hondjes, of reden Italië in 
voor een tochtje naar Dolceacqua bijvoorbeeld. 

Het gemak waarmee zij contact 
kon leggen met de meest 
uiteenlopende mensen, was 
opmerkelijk.

Atie was heel charmant en met 
haar Franse accent kreeg ook 
haar Nederlands een zangerige 
toon. Haar houding van enfant 
terrible die zij vroeger als kind al 
had, werd door haar graag een 
beetje aangezet, maar Fokke 
wist dat op een even charmante, 
maar ook gedecideerde toon 
te relativeren. Na de dood 

van Fokke werd zij duidelijk eenzamer. Op een 
gegeven ogenblik moest zij haar auto wegdoen 
en dat maakte haar actieradius klein. Ze genoot 
van bezoeken van vrienden en familie, maar toen 
het bleek dat er in Menton niet de vereiste zorg 
kon worden geboden, hebben haar dochters 
het moeilijke maar wijze besluit genomen om 
een passende woongelegenheid te vinden in 
Wassenaar. Zij betreurde het verlies van haar 
hondje, maar vergat ook gelukkig veel. Wij vierden 
nog een laatste verjaardag bij haar in 2012, maar 
het laatste jaar werd het stiller.

Atie was zeven jaar ouder dan ik, dus nooit een 
“tante”. Zij was meer een vrolijk voorbeeld met 
haar grapjes en geestige brieven. Zij was de 
laatste van de zes kinderen met wie we over onze 
grootouders konden spreken. We missen die 
generatie nog steeds.

Liesbeth Crommelin juli 2014

In Memoriam
Adrienne (Atie) Dijkstra - Crommelin 1928 - 2014



C
ro

m
m

el
in

Jo
ur

na
al 

|| 
Zo

m
er

 2
01

4

16

In Memoriam
Nora Berkelbach van der Sprenkel - Crommelin 1922 - 2014

Als  gasten bij Nora en Deodaat in Rougemont 
(CH) weer richting Nederland vertrokken werden 
zij vanaf het balkon hartelijk uitgezwaaid. Het 
sluitstuk van heel veel gezellige logeerpartijen 
voor vrienden, kinderen en kleinkinderen. 
L’Echauguette werd na hun pensioen een 
goedlopend “hotel” of vaak ook pleisterplaats 
en tussen aankomst en vertrek lagen heerlijke 
maaltijden, goede gesprekken, vanzelfsprekende 
zorgzaamheid en belangstelling voor iedereen. 
Aan de rol van Nora in hun post-pensioen huis 
in Zwitserland ging een leven vooraf waarin zorg 
voor anderen op de voorgrond stond.

Nora’s wieg stond op ‘Weltevreden’ in het 
toenmalige Batavia. Zij werd geboren als de derde 
dochter en het zesde kind van Daniël Crommelin 
en de uit Bern afkomstige Anna Helena Niehans.

Haar vader werkte als predikant, later zendings-
consul, in Indië. Uit bewaard gebleven 
correspondentie blijkt hoe moeilijk zij het vonden 
hun vijf oudste kinderen voor hun middelbare 
schoolperiode bij familie in Zeist en in Zwitserland 
achter te moeten laten. Alleen de 7 jarige Daan 
ging mee naar Indië. 

Pas in 1926 keerden zij terug naar Nederland, 
waar zij in tweede instantie aan de 
Spiegelenburghlaan in Aerdenhout woonden. Nora 
en haar jongere zusje Olga maakten toen voor het 
eerst kennis met hun oudere broers en zusters. 
Daan vertelde later dat de vierjarige Nora bij de 
eerste ontmoeting, haar zusters Daisy en Clara 
met ‘mevrouw’ aansprak. Ze vertelde later vaak 
liefdevol over haar jeugd, de bijzondere sfeer van 
haar ouderlijk huis en over de grote aanloop daar. 
Anderzijds was het crisistijd en moest het gezin 
zien rond te komen van een zeer bescheiden 
dominee’s honorarium. Slechts één keer ging zij 
met haar ouders met vakantie, naar Zwitserland.

Nora deed MMS-eindexamen in 1940 op 
’t Kopje in Bloemendaal en zorgde daarna 
een aantal jaren voor haar ouders en hun 
onderduikers. In 1942 begon zij als leerling 
verpleegster in het Wilhelmina Kinderziekenhuis 
in Utrecht. Hier ontmoette ze haar levenslange 
vriendin May Huyssen van Kattendijke. De 
werkomstandigheden om voor kinderen in 
oorlogstijd te zorgen waren Spartaans, maar ze 
genoot van de teamspirit die er heerste.

Als ze in het najaar van 1944 een krant  brengt 
naar haar tante Jaco’tje Crommelin (nicht van haar 
vader, die toen bij de familie Berkelbach van der 
Sprenkel ingekwartierd was) aan de Maliebaan, 
ontmoet ze er een graatmagere jongeman, 
Deodaat, zoon des huizes. Toen hij ooit nog 
een jongetje van 9 jaar was, had zij hem bij een 
eerdere ontmoeting niet zien staan. Maar ditmaal 
maakte hij meer indruk op haar! Voor de Kerst van 
1944 fietsten zij samen naar Aerdenhout om daar 
kennis te maken met haar familie. 

Na de oorlog vertrok Nora samen met haar 
dierbare vriendin May voor een half jaar naar 
Londen om daar in het Great Ormondstreet 
Hospital for Sick Children als verpleegster te 
werken. Ze beleefden er een heerlijke tijd.

Op 5 juni 1948 trouwde zij met Deodaat, die 
als longarts werkzaam was in Sanatorium 
Zonnegloren in Soest. Hun bijzonder gelukkige 
huwelijk zou bijna 66 jaar voortduren. Na hun 
huwelijk woonden Nora en Deodaat aanvankelijk 
in bij zijn ouders aan de Maliebaan in Utrecht, 
waar in ’49 Alet geboren werd en Robert in 
’51, om in ’53 naar Soest te verhuizen. In 1957 
completeerde de komst van Paul het gezin. 

In haar Soester jaren bleek steeds duidelijker 
hoe gericht op mensen Nora was. Ze voelde zich 
verantwoordelijk voor haar jongste broer Daan, die 
na polio ook nog heel jong MS kreeg. Daarnaast 
was ze een grote steun voor haar jongste zusje 
Olga, die een broze gezondheid had. Beiden 
logeerden vaak weken in Soest en gingen vele 
zomers mee met vakantie. 
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Eind jaren ‘50 werd ze, gestimuleerd door 
Deodaat, lid van een aantal besturen, zoals 
de Federatie voor Vrijwillige Vrouwelijke 
Hulpverlening, de Commissie Huishoudelijke 
en Gezinsvoorlichting en het Jonge Vrouwen 
Gilde. Ze twijfelde of ze het wel zou kunnen, 
maar het bood haar een enorme kans om zich 
verder te ontwikkelen. In de jaren ’60 en ’70 was 
zij afgevaardigde voor het Gilde in de Young 
Women Christian Association (YWCA) en werd 
zij de eerste voorzitter van de in 1975 opgerichte 
Soester-Vrouwenraad. 

Bij het afscheid van Deodaat als directeur van 
ziekenhuis Zonnegloren en Maarschalksbos, 
eind augustus 1980, kreeg zij uit erkentelijkheid 
voor haar diensten aan de gemeenschap van 
Soest bewezen, van de Soester burgemeester 
de gemeentelijke erepenning. Daadkracht, het 
opkomen voor vrouwenbelangen en zorgzaamheid 
konden schijnbaar moeiteloos hand in hand gaan 
bij Nora.

Begin oktober 1980 verhuisden Nora en Deodaat 
van Soest naar hun zelfgebouwde chalet in 
Rougemont. Ze doopten het l’Echauguette, 
‘het Spietorentje’. Nora verloochende daar haar 
Berner afkomst niet en legde al heel snel contact 
met allerlei mensen in het dorp. Deodaat en zij 
werden actieve deelnemers aan de ovenploeg 
waarbij heerlijke taarten rolden uit de eeuwenoude 

houtoven van de pastorie. Ook via gymclub en 
boekenclub maakte ze nieuwe vrienden. Het 
werden meer dan 30 gelukkige en gezonde jaren 
in hun “hotel”. Als (groot)ouders misten ze soms 
het dagelijkse contact maar ze genoten des te 
meer van de intensieve logeerpartijen, waarin 
ze de schoon- en kleinkinderen maar ook hun 
vrienden zoveel beter leerden kennen. 

In mei 1997 overleed geheel onverwacht 
Paul, op de dag af 10 maanden getrouwd met 
Joke. Zijn dood was een enorme klap en het 
is indrukwekkend hoe zij samen dit verlies 
wisten te verwerken. Zij verloor haar positieve 
levensinstelling desondanks niet.

Hoewel de laatste jaren haar wereld steeds kleiner 
werd en haar geheugen achteruit ging, behield ze 
haar bijzondere hartelijkheid en positiviteit. 

Ontelbare malen benadrukte zij hoe gelukkig ze 
was dat zij nog samen waren. Deodaat zorgde 
met grote toewijding voor haar. 

Op 10 maart overleed zij kort na haar 92e 
verjaardag, na een heel kort ziekbed in het 
ziekenhuis van Château d’Oex. Tot op het laatst 
had zij een vriendelijk en opgewekt woord voor de 
mensen om haar heen. 

Robert Berkelbach van der Sprenkel
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In Memoriam
Nora Berkelbach van der Sprenkel - Crommelin 1922 - 2014

Zo was mijn ontmoeting met Nora; een dierbare 
ontmoeting. Het zal medio 1943 geweest zijn, dat 
ik werd aangenomen als leerling verpleegster in 
het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht aan 
de Nieuwe Gracht. We zaten nog midden in de 
oorlog. Veel ondervoede kindertjes werden bij 
ons binnengebracht. Voor ons jonge zustertjes 
was het een soort kostschool-tijd: strenge 
gediplomeerden, maar daarnaast veel gezellige en 
vrolijke vriendinnen. 

Zo werd mijn ontmoeting met Nora, een dierbare 
vriendschap die altijd gebleven is. Nora was 
altijd even secuur en netjes, een voorbeeldige 
verpleegster. In vrije tijd fietsten we naar ouders 
van onze vriendinnen, zoals Bunnik en Zuylen, 
maar nog meer te voet in Utrecht; Nora naar de 
Malibaan bij haar tante Jet, maar belangrijker naar 
Prof.  en Mevrouw Berkelbach van der Sprenkel 
en hun zoon Deodaat. Mijn weg liep naar de 
Brigittenstraat bij Oom en Tante Huydecoper.
We maakten de blijde bevrijding in Utrecht mee.
In september 1945 gingen Nora en ik naar het 
lustrum in Leiden. Nora met haar neef Sam 
Crommelin. “Dans ook eens met May”, zei ze 
tegen hem. Deze vonk sloeg meteen over.
Dankzij de contacten van Nora’s ouders en de 
deviezen van haar broer Willy kon ik mee naar 
Engeland voor een half jaar om te werken in het 
Hospital for sick children in Great Ormondstreat 

in Londen. Een heerlijke tijd. Als arme zustertjes 
uit bezet gebied kregen we vaak vrijkaarten voor 
concerten en theaters. 
Ook dankzij Willy keerden we terug op het 
marineschip H.M. Soemba, ieder met een fiets.
We trouwden dicht na elkaar. Sam en ik in ’47, 
Nora was mijn bruidsmeisje, en Nora met Deodaat 
in ’48. Veel zagen we elkaar niet, waren druk met 
onze gezinnen. Toen Deodaat stopte als longarts, 
vertrokken ze naar Zwitserland, waar hun beider 
hart lag, naar hun beeldige chatel l’Echauguette. 

Velen genoten daar gastvrijheid. Je kon 
er heerlijk wandelen, met de lift naar de 
Videmanette, boodschappen in Gstaad in 
de Coop, daarna gezellig koffiedrinken. 
Een zwaar verlies voor hen was het 
heengaan van hun zoon Paul. 

Zo dankbaar ben ik Nora en Deodaat voor 
hun grote gastvrijheid en Nora voor onze 
vele jaren van hechte vriendschap en 
steun.

Een groot verdriet afscheid te hebben 
moeten nemen op 20 maart 2014 op 
Westerveld te midden van hun dierbare 
kinderen,  kleinkinderen en aansprekende 
muziek.

May Crommelin – Huyssen van Kattendijke
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Het overlijden van Liet Koppen - de Kanter heeft 
diepe indruk op ons gemaakt. Het betekent in de 
eerste plaats het verlies van een lieve, gastvrije 
tante die altijd echte belangstelling toonde als 
je haar ontmoette. Als we vroegen of we een 
kopje koffie mochten komen drinken, werd dat 
steevast beantwoord met: “jullie blijven toch wel 
een boterhammetje eten?”. Er was altijd veel 
te bespreken en te vragen en dan bleek haar 
uitstekende geheugen een bron voor kennis over 
de familie. Niet alleen neven en nichten mochten 
daaruit putten, maar ook museumconservatoren 
die op bezoek kwamen konden daarop een 
beroep doen bij het voorbereiden van een 
tentoonstelling of artikel.

Wie in het huis in Hengelo op bezoek kwam, werd 
direct geconfronteerd met een groot portret van 
een klein meisje in een lange jurk: de moeder van 
Liet, Kitty de Kanter - Crommelin, door Menso 
Kamerlingh Onnes geportretteerd als 5 jarig 
meisje. Later heeft Kit deze ervaring in een brief 
beschreven waarin zij vertelt hoe zij poseerde voor 
´een vriendelijke meneer´, een zonnebloem in haar 
hand. De vriendelijke meneer ontmoette tijdens 
deze schildersessie in opdracht van haar moeder 
(Julie Crommelin - Tutein Nothenius) diens zuster. 
Dit leidde tot een huwelijk. Het portret is afgebeeld 
in het Blauwe boekje, de brief werd gepubliceerd 
in het Crommelin Journaal.

Liet’s belangstelling voor schilderkunst 
en keramiek werd al vroeg in Delft, haar 
geboortestad, gevoed door haar directe 
omgeving. Haar vader, Philip de Kanter schilderde. 
Haar grootmoeder, de hierboven genoemde Julie, 
woonde sinds de dood van haar man, in een 
groot huis aan de Nieuwe Plantage naast haar 
broer Hugo. Zij volgden samen de befaamde 
kunstcursussen bij J.P Bremmer. Deze gaf 
adviezen aan een kring van bewonderaars en 
stimuleerde hen tot aankopen van eigentijdse 
kunstwerken. Hij was een groot bewonderaar van 
het werk van Van Gogh. Liet herinnerde zich dat 
in de kamer van oom Hugo waar ze thee dronken, 
het schilderij “De aardappeleters” hing, nu in 
museum Kröller Möller. Ook de zoon van Menso 
Kamerlingh Onnes, Harm, een verdienstelijk 
schilder en keramist, had enige jaren in dit huis 
zijn atelier. De verhalen over deze bijzondere 
vrienden- en familiekring kende ik al gedeeltelijk 
door mijn grootvader en vader, die in zijn jeugd 
veel in Delft kwam en tot haar dood in 1939 een 
goede band had met zijn grootmoeder Julie. 

Toen Liet, na haar eerste huwelijk en avontuurlijke 
jaren in het buitenland, weer in Nederland woonde 
met haar tweede man Max Greutert en hun 
kinderen Heidi, Marcus, Jan Willem en Manja, 
kwamen al die vertrouwde herinneringen weer 
dichterbij. Via Maastricht en Rotterdam verhuisde 
ze in 1967 met haar gezin naar Hengelo.

Na de dood van oom Philip de Kanter kwam zijn 
vrouw, Kitty, naar Hengelo met de bedoeling daar 
een bejaardenwoning te zoeken. Al snel werd 
echter de tuinmanswoning aangepast, zodat Liet 
en haar moeder buren werden. Tante Kit is daar 
in 1988 gestorven, 102 jaar oud. Het was een 
voorrecht samen met hen aan de keukentafel te 
zitten en verhalen te horen.

Wij herinneren ons het grote, gezellige huis, 
maar ook de parkachtige tuin, waar Liet zo 
lang mogelijk zelf in werkte en boeketten uit 
plukte. Ook waren er altijd vogels en natuurlijk 
de eekhoorn, die er zelfs een gezin stichtte.
Van de tuinmanswoning werd altijd dankbaar 
gebruik gemaakt door vele logé´s. Bijvoorbeeld 
door Liet haar broer Henk de Kanter als hij uit 
Amerika overkwam en een demonstratie gaf 
op zijn evenwichtskoord in de tuin. Ook haar 
kleinkinderen en de kinderen van Piet Koppen, 
Liet’s laatste levensgezel die ze na haar 60ste 
ontmoette en met wie ze zo gelukkig was, 
verbleven er vaak.

Liet bleef, in haar eigen woorden, trouw  aan 
haar generatie. Ze maakte geen gebruik 
van een computer of andere moderne 
communicatiemiddelen. Ze sprak liever door 
de telefoon met haar dochters in Amerika en 
haar zoon in Australië dan te mailen of te sms-
en. En ze schreef talloze echte brieven en 
verjaarskaarten. Wij koesteren deze, naast onze 
dierbare herinneringen.  

De familie - met vele namen - zal het directe 
contact met Liet missen, maar wij hopen onze 
gedachten over haar te delen met elkaar.

Liesbeth Crommelin Juli 2014

In Memoriam
Julie Elisabeth Koppen - de Kanter 1915 - 2014

vlnr: Liesbeth Crommelin, 
medewerker museum, Liet, Henk Visser
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Toen ik de rouwkaart met het overlijdensbericht 
van Tante Agnes ontving kwamen er veel 
herinneringen bij mij op. Niet eens zo duidelijk 
aan haar als persoon, maar vooral aan het grote 
huis in Zeist, waarin zij en tante Hansje met hun 
ouders, Oom Aubin en Tante Loukie woonden in 
de winter van 1944/45.

In dat huis, aan de Laan van Beek en Royen, 
hebben mijn ouders en ik enige tijd gastvrij 
onderdak gevonden toen wij in september 1944 
werden geëvacueerd uit Wageningen. Ik weet 
niet meer of mijn ouders het initiatief hadden 
genomen om daar tijdelijk asiel te vragen of dat de 
uitnodiging van jullie grootouders uitging.
Alles maakte op mij als achtjarige natuurlijk diepe 
indruk: de lange tocht er naartoe, op en naast 
de fiets lopend, met een tussenstop in Ede of 
Bennekom. Alleen het nodige kon mee en het 
ergste voor mij was het afscheid van onze poes, 
die natuurlijk na één straat al vluchtte uit zijn 
mandje. Als door een wonder heeft hij de negen 
maanden overleefd en daarna nog jaren bij ons 
gewoond.

De evacuatie was, net als de vorige in 1940, goed 
georganiseerd en er waren meer mensen uit onze 
buurt in Zeist ingekwartierd. Het was natuurlijk 
een voorrecht dat wij in een warm en gastvrij huis 
konden slapen en aan een gedekte tafel eten 
en over vertrouwde familieleden konden praten. 
Oom Aubin herinner ik mij heel goed, hij deed mij 
denken aan mijn grootvader, zijn neef.

Toch gaf mijn moeder er de voorkeur aan om 
de officiële regels te volgen en zo werden wij 
ingekwartierd bij een familie in de Krullelaan, een 
straat wat verder naar het centrum. Misschien 
speelde ook mee dat mijn vader, weliswaar 
vrijgesteld van dienstplicht dankzij de zgn 
“broederdienst” toch niet veilig meer was in dat 
laatste oorlogsjaar. Er werden af en toe razzia’s 
gehouden en dan zat hij met de zoon des huizes 

onder de vloer in onze kamer. Waarschijnlijk 
wilden zij ook jullie grootouders niet in gevaar 
brengen.

Tante Agnes was toen 24 en een aantrekkelijke 
jonge vrouw. Wij hebben elkaar in die negen 
maanden zeker vaak gezien, maar ik kon al gauw 
naar een schoolklasje bij een onderwijzer thuis en 
speelde ook met jongens en meisjes in de straat.
Ondanks de dreigende situatie probeerde je 
zoveel mogelijk gewone dingen te doen.
Mijn moeder ging een paar keer met een 
vriendin op de fiets op etenstocht, o.a. naar 
de Wieringermeer en kwam dan gelukkig weer 
heelhuids terug met avontuurlijke verhalen. 
Eénmaal waagde ze het zelfs naar huis in 
Wageningen te gaan, dat in het “Sperrgebiet” lag. 
Waarschijnlijk liep het al tgen het einde van de 
oorlog. Ze kwam terug met mijn speelgoeddieren 
(tegenwoordig knuffels geheten) en een dikke 
uitgave van Dante op haar fiets gebonden. Daar 
had mijn grootvader in Leiden om gevraagd en 
waarschijnlijk is ze daar ook nog naar toe gefietst.

Na de oorlog wilde iedereen zo gauw mogelijk 
weer door met het normale leven en toen de 
vloeren weer in de kamers zaten (die door de 
Duitsers als stellingen waren gebruikt op de 
Wageningse Berg) en mijn vader weer naar zijn 
lab kon, werd er niet meer over gesproken. Tot 
veel later toen mijn moeder eindeloos dezelfde 
verhalen vertelde en ik op een leeftijd kwam dat ik 
mijn eigen problemen (jongens bijvoorbeeld) veel 
belangrijker vond. Nu heb ik er wel eens spijt van 
dat ik niet meer gevraagd heb.

Dit is nu meer een verhaal over mijn herinneringen 
aan de oorlog geworden dan aan Agnes 
persoonlijk, maar zij en oom Aubin staan mij het 
scherpst voor de geest als ik aan die periode 
denk. Ik heb Agnes daarna voor het eerst weer 
ontmoet bij het afscheid van Mariad in het 
ziekenhuis in Eindhoven.

Liesbeth Crommelin

In Memoriam
Agnes van Vessem-Crommelin 1920 - 2014
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Wij hebben allemaal onze herinneringen aan tante 
Agnès. Maar ik wil u een paar jeugdherinneringen 
van haar vertellen, want daar weten we weinig 
van.

Te beginnen met aantekeningen in haar babyboek 
door haar moeder: zij is geboren op 8 mei 1920 
‘s middags om 1 uur op Boschoord te Zeist, 
als dochter van Aubin Crommelin en Loukie 
Sickinghe. Als broers had ze Jaap en Onno en als 
zusje Hansje, later nog een broertje Henri.
Citaat: ‘Onno had gaarne een broertje gehad 
en verzuimde niet ons dit telkens mee te delen. 
Jaap en Hansje wenschten echter een zusje en 
wij waren het daarmee eens. Zij heeft meer haar 
dan onze andere kinderen en ze heeft heldere 
donkerblauwe oogjes. Nu eens ziet ze er goed 
uit, dan weer heeft ze een klein gezichtje en is zo 
bleek. De 2e dag was ze ineens geel.... In overleg 
met de baker is besloten haar 3 weken niet in bad 
te doen’, einde citaat. Ik neem aan dat ze tussen 
door wel goed van onderen gepoedeld is door de 
baker.

Grootvader en grootmoeder in dit verhaal zijn dus 
Tante Agnès haar ouders.

Ze groeide op in het grote huis Boschoord met 
het nodige personeel. Van kokkin, kamermeisje 
tot m’selle of fräulein, of nanny toe. Ze sprak dus 
haar talen heel goed. Deze jonge meisjes kwamen 
meestal uit domineesgezinnen en bleven een jaar. 
De opvoeding lag dus grotendeels in hun handen. 
Wisseling van deze dames gaf af en toe aanleiding 
tot grote “onbegrepen” huilpartijen van tante 
Hansje en tante Agnès.

De kinderen zagen grootvader en grootmoeder 
alleen bij de thee, met of zonder gasten en in het 
weekend. “Netjes goedendag zeggen, koekjes 
presenteren en netjes verdwijnen” was het parool 
voor de meisjes. Grootmoeder was “ziekelijk”, wat 
ze precies had wist tante Agnès niet.

Tante Agnès sprak haar talen uitstekend; ondanks 
de dominee-achtergrond van de fräulein, m’lle en 
nanny, leerde tante Agnès een vloekwoord per 
taal, vertelde ze me lachend,‘Donnerwetter, damn, 
zut alors.’Grootmoeder riep haar ontzet tot de 
orde: ‘Een net meisje vloekt niet.’

Grootmoeder ging ieder jaar voor haar gezondheid 
1 à 2 maanden naar Zwitserland, zoon Onno ging 
af en toe mee vanwege zijn astmatische aanleg. 

Tante Agnès is één maal heel ziek geweest en 
moest toen ook mee. Grootmoeder las toen dat 
geitenmelk goed was voor kinderen. Ze ging op 
zoek naar een geit, die werd ingehuurd, er was 
echter één probleem, wie melkt de geit? De geit 
ging weer terug naar de boer. 

De financiele crisis was aanleiding tot de 
verhuizing naar de Laan van Beek en Royen, 
eveneens tot vermindering van personeel. 
Tante Agnès ging naar een gewone maar 
moderne meisjesschool en niet naar kostschool. 
Grootmoeder vertrok nog wel iedere zomer naar 
Zwitserland, de rest van de familie kwam later. 
Tante Agnès runde het huishouden in afwezigheid 
van grootmoeder. Met kleine bestelboekjes van 
de kruidenier, slager, groenteman o.l.v. van de 
kokkin. Op mijn vraag: “Hoe deed je dat, als 
12-jarig meisje?!“ was het antwoord: ”Och, bijna 
iedere weekdag had een eigen hetzelfde menu, 
aangepast aan het seizoen, maar op zondag was 
het bloemkool”.

Grootvader deed de financiële kant maar leerde 
haar daar ook het nodige van. Zo leerde zij al 
vroeg de kneepjes van het vak, gastvrijheid en een 
huishouden regelen. Ze had heel veel vrienden/
vriendinnen zowel van haar leeftijd als van de 
leeftijd van Jaap en Onno: de herenstudenten.
Na haar opleiding ging ze als gastvrouw/
secretaresse werken in het Maartenshuis te 
Doorn.

De beruchte 10 mei 1940 kwam er aan en in het 
voorjaar 1945 kreeg Tante Agnès bericht dat 
Grootmoeder ernstig ziek was: of ze thuis kon 
komen om het huishouden op rolletjes te laten 
lopen en Grootmoeder te verzorgen/verplegen.
Er was geen vervoer door de algemene staking. 
Ze was geen fervente fietser maar met een appel 
op zak is ze via achterwegen/sluiproutes naar 
Zeist gefietst.

Situatie van het gezin Crommelin was: grootvader 
mager, verzwakt, grootmoeder ziek, tante 
Hansje werkzaam bij de Hernhuttergemeente, 
belangrijk voor voedselbonnen! Er waren diverse 
onderduikers in huis o.a. op zolder achter 
kasten, bij grootvader op de slaapkamer achter 
de staande kast en scheerspiegel en onder de 
planken van de toiletvloer. De geallieerden waren 
bij bezichtiging verbijsterd.

In Memoriam
Agnes van Vessem-Crommelin 1920 - 2014
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Let wel: in het huis er naast zat een afdeling van 
de SD! Waarschijnlijk huldigde Grootvader de 
stelling: ‘t is dichtbij, dus minder gevaar.
Twee keer is er een inval geweest van soldaten 
met granaten in koppel en geweer, run naar 
de zolder, vervolgens in de kamer van de 
“besmettelijke” zieke grootmoeder, die verstijfd 
in bed lag met de radio tussen haar benen. Niets 
gevonden.

Tante Agnès had haar handen vol om in dit 
huishouden alles in goede banen te leiden.
Bevrijding: de Duitsers hadden omgehakte bomen 
over de Hogeweg gelegd maar de Polar Bears, 
Canadezen kwamen eraan. Tante Agnes in draf 
ernaar toe, greep de eerste Canadees bij de arm 
en gilde: “Over there are the Germans soldiers, 
kill them, kill them.” ”Is bekend” en of ze een plek 
wist voor de kantine wagen om thee te maken. 
Tante Agnès stond met de mond open: schieten, 
thee zetten?! Ze kreeg een uurtje later haar 
English tea te drinken.

De volgende dag naar de Military Policeman die 
op het kruispunt het verkeer stond te regelen; 
of ze iets voor hem kon doen? ‘Something to 
drink’,waarop tante Agnès naar huis rende, terug 
kwam met een grote kan met water en een glas. 
“The best drink!” Een gesprek volgde, o.a. waar 
ze woonde, later op de dag stond de MP bij 
grootvader en grootmoeder op de stoep om te 
bedanken en sloot de vermoeide, vermagerde 
oude grootvader en grootmoeder in de armen. 
Een lading eten, drinken, sigaretten, kauwgum 
etc. werd die avond nog gebracht.

De oorlog was voorbij voor tante Agnès en voor 
haar leeftijdgenoten kwam er pret, dansen..... 
zeker i.v.m. hun goede Engels; en de Canadezen 
zagen er zo goed en gezond uit.
Tante Agnès vertelde me dat toen grootmoeder 
overleden was en begraven, dat ze nog in haar 
rouwpak naar Friesland was gereisd voor een 
groot feest. “We hadden zoveel in te halen, kind”. 
Tante Agnès gooide het huis open voor de grote 
familie en vriendenkring.

In 1949 kwam er een krakend, praktisch 
onverstaanbaar telefoontje uit Batavia, haar broer 
Jaap kondigde aan dat hij met gezin, vrouw 
en vier kinderen tijdelijk in Zeist kwam wonen. 
Tante Agnès meldde de boodschap met de 
vermoedelijke inhoud aan grootvader. “Kind, laten 
we een nieuwe indeling van het huis maken” aldus 
grootvader.

Het was een drukke tijd voor nu, voor zover mijn 
twee broers en ik niet de kinderziekten hadden 
gehad aan boord, kregen wij ze in Zeist. Op 
30 april 1950 verhuisden mijn ouders met drie 
kinderen naar Den Haag.

Tante Agnès en grootvader bleven achter. Tante 
Hansje trouwde met Frans Simons en vertrok. 
Oom Henri zocht in Amsterdam onderdak.
Er was weer ruimte voor iedereen, voor kinderen 
van broers en zusje, vrienden en vriendinnen. Nu 
komen vele herinneringen van menigeen bij elkaar.
Grootvader werd oud en overleed. Tante Agnès 
ruimde het huis op en nam de uitnodiging van 
Frans en Hansje aan om een tijd in Australië te 
komen.

Na een jaar kwam ze terug in Utrecht en wilde 
gaan nadenken over haar toekomst.Wel, die lag 
al snel daar klaar: Mark van Vessem, de huisarts 
op de Wilhelmina park kon haar talenten goed 
gebruiken.

Ook hier werd de deur voor de grote familie/
vriendenkring wagenwijd open gegooid. En zoals 
menigeen zich zal herinneren gebeurde dat zowel 
in Utrecht, als in het vakantiehuisje in Zeeland.
We hebben nog zulke heerlijke herinneringen aan 
deze Tante Agnès die voor de jongere generatie 
keek naar de Grand Prix, alle tenniswedstrijden, 
paarden evenmenten etc. ”Zo kun je nog 
eens meepraten met de jongeren, naast hun 
belevenissen op hun werk”.

Tante Agnès dank voor alles wat je voor zovelen 
van ons hebt gedaan. Om in je opvoeding te 
blijven: Danke schön, Thank you very much, Merci 
beaucoup ma chère Tante.....

Elselous Crommelin
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Agenda
Ouderenlunch
donderdag 28 augustus, 
bij Robert en Lous Crommelin (Velp)

Contactpersoon en aanmeldingen: 
May van Oordt
mayvanoordt@gmail.com
06-45072260

Familie Wandeling
zaterdag 5 oktober, oude IJssel
Lekker lopen in goed gezelschap. We lopen langs 
de oude IJssel van Doetinchem naar Doesburg, 
een schitterend stuk je Nederland! 17 km 
genieten!

Contactpersoon en aanmeldingen: 
Claudine Crommelin
claudine.crommelin@me.com
(je ontvangt half september bevestiging en verder 
informatie)

Golftoernooi
zaterdag 6 september, 
Golfbaan Naarderbos

Contactpersoon en aanmeldingen: 
Robert Crommelin (Naarden)
robert@hogehil.nl
06-51990815

Volgende Crommelin Journal
Deadline voor inleveren artikelen: 18 januari 2015
Uitgave Crommelin Journaal Winter 2015: 8 februari 2015
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