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First of all, I would like to thank you for the warm 
signs of gratitude for the last journal. It wasn’t 
always a happy issue, with lots of “in memoriam” 
articles, but it shows that articles about people 
are among the best read and enjoyed pieces 
of work in the Journal, especially when they 
are loved and liked by all. People like Liet, Atie, 
Nora and Agnes are not gone, since they are not 

forgotten. 

We intend to have articles about 
Crommelins in general more often; 

showing what people are up to in 
their daily lives is often pretty 

exciting to know more about. 

Further in this issue, you can 
find the agenda for the next 
year. We intend to publish 
this at the start of each 
year, so everyone can plan 
around these activities 
as good as possible. Of 
course we have yearly 
recurring things like the Golf 
Tournament and the Family 
Walk, but I would like to 
emphasize the following: We 
are organizing another…

  Crommelin Family Reunion,
  Sunday 20th of September
  2015 in Eefde (Netherlands). 

The reason I’m using a big font here is that I would 
like to bring your attention to this, especially 
foreign Crommelins who might have been 
pondering on visiting the Netherlands anyway: this 
is a great time, you are most welcome!

I wish everybody all the best in their personal 
lives, and hope to meet you soon (for example 
during the reunion…)!

Kind regards, 

From the Chairman

Michiel Crommelin 

Chairman 
Crommelin Foundation

To start with, I would like to wish all members of the 
Crommelin family all the best for 2015, and may all 
your wishes come true in the new year. 
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Crommelin Journal
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Diefstal bronzen beeld

Mr. Samuel Crommelin (geboren 1920 te Haarlem 
en overleden 1985 te Laren (Gld), trouwde met 
Tante May in 1947 te Gorssel. Hij was van 1957 
tot 1980 burgemeester van Diepenveen.

Als echte burgervader hield hij bijvoorbeeld 
op dinsdagmiddag nog een inloop spreekuur 
bij de burgemeester aan huis. Hij hield van de 
menselijke maat en zag weinig in bestuurlijke 
schaalvergroting. Hij streed dan ook vastberaden 
- en met succes - voor zijn gemeente en wist in 
1973 de dreigende annexatie van zijn geliefde 
Diepenveen tot op het hoogste politieke niveau in 
Den Haag af te wenden. Als burgemeester vond 
hij ook dat maar weinig in Diepenveen herinnerde 
aan het vrouwenklooster dat daar door de 
‘Zusters des Gemenen Levens’ van de Moderne 
Devotie rond 1400 werd gesticht. 

Als bedankje voor de 23 mooie jaren in ‘zijn’ 
Diepenveen schonk hij het ‘Nonnenbeeld’, dat 
hij ‘De Bemoediging’ noemde. Het verbeeldt 
de innerlijke worsteling van een novice in haar 
proeftijd op weg naar het kloosterbestaan. Het 
beeld laat twee ‘zusters’ zien: een knielende, 
twijfelende en wanhopige novice in tweestrijd 
met haar keuze tussen een werelds, vrij leven 
of een kuis, streng, besloten en een levenslang 
kloosterbestaan; daarachter een non, die - zich 
nog zeer wel haar eigen dilemma-fase herinnerend 
- haar rechter arm en hand empathisch en 
bemoedigend toesteekt tot troost en steun van de 
novice. 

Het ‘Nonnenbeeld’ is sinds 1984 opgenomen in 
vele regionale wandel- en fietsroutes en verwijst 
zo naar de rijke historie van deze lieu de mémoire 
maar juist ook naar de menselijke kant van het 
zware kloosterleven. Samuel’s weduwe vertelt dat 
haar man graag ‘beeldbouwde in brons’, veelal 
naar Bijbelse vertellingen en ook graag schilderde 
vooral toen hij in 1980 na zijn werkzame leven 
vanuit Diepenveen met Tante May verhuisde naar 
Laren (Gld).

Tante May is verdrietig, boos en ontzet over 
zo’n brutale diefstal van een kunstwerk van 
haar man. Ze was de laatste jaren geregeld 
bang geweest door alle berichten in de pers 
over bronsdiefstallen. En nu is het dan ook 
daadwerkelijk gebeurd. Ze verzuchtte: ‘Beseffen 
de mensen wel welk verdriet ze aanrichten met dit 
soort diefstallen?’ Maar thuis bewaart ze gelukkig 
nog het ontwerp in miniatuurversie van het 
onlangs gestolen grote ‘Nonnenbeeld’. 

Een heel klein beetje troost voor haar? En mogelijk 
ook een kiem voor enige vorm van ‘vervanging’ 
van het Diepenveense Nonnenbeeld, want Tante 
May denkt graag mee aan een oplossing.

Mariad Crommelin

Medio oktober 2014 is het bronzen Zusterbeeld dat bij de dorpskerk in Diepenveen stond, 

gestolen. Brons is geliefd bij het boevengilde, zeker dat van kunstwerken, zowel in de 

openbare ruimte als in musea, helaas! Ditmaal treurt niet alleen het dorp Diepenveen om 

dit verlies, maar in het bijzonder ook May Mathilde Crommelin-Huyssen van Kattendijke, de 

weduwe van de maker van het beeld, Mr. Samuel Crommelin.
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Chapter 5 – Pa flies to Indië (December 30, 1945 – January 2, 1946)

Tales by Jaap

Diary and a few notes of the flight of Ir. J.W.H. Crommelin to Indië
December 30, 1945 – January 2, 1946.

The flight was made with a Douglas C-54 Skymaster.
This was a four-engine transport aircraft used by the United States Army Air 

Forces in World War II and the Korean War.
Like the Douglas C-47 Skytrain, the C-54 Skymaster was derived from a 

civilian airliner (the Douglas DC-4).

General characteristics
Crew:    4
Capacity:   50 troops
Length:   93 ft 10 in (28.6 m)
Wingspan:   117 ft 6 in (35.8 m)
Height:   27 ft 6 in (8.38 m)
Wing area:   1,460 ft² (136 m²)
Empty weight:  38,930 lb (17,660 kg)
Loaded weight:  62,000 lb (28,000 kg)
Max. takeoff weight:  73,000 lb (33,000 kg)
Powerplant:   4 × Pratt & Whitney R-2000-9 radial
   engines, 1,450 hp (1,080 kW) each

Performance
Maximum speed:  275 mph (239 kn, 442 km/h)
Cruise speed:   190 mph (165 kn, 310 km/h)
Range:   4,000 mi (6,400 km)
Service ceiling:  22,300 ft (6,800 m)
Wing loading:   42.5 lb/ft² (207 kg/m²)
Power/mass:   0.094 hp/lb (160 W/kg)

The seating during the Flight. The lower part is the crew, in 
addition to the Captain and the second pilot, 2 stewards, 
two mechanics and two radio operators.

I will translate his diary and notes, because they are in the 
Dutch language and it is an interesting story. But first an 
example of his writing.
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Page 3 of the Hunger Winter Diary
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All Times arrival and departure in Greenwich Mean Time (G.M.T.). See page 6. Other times are the 
time in the aircraft. And after translation it reads: 

30-12-45 Sunday
08.10 Departure from Schiphol. The well-known toy houses. After a short time above the
 clouds. Beautiful sunshine.
09.00 Dinant 2700 meter. No view. The engines do not make a lot of noise. Introduced myself to
 the ladies in the aircraft, but could not understand one name. 
10.45  East of Paris. Cold even under the plaid. Above the clouds.
11.15 4000 meter. Tired.
11.30 Beautiful view over landscape of hills. We follow the Rhone.
11.45 Coffee, two pieces of bread, grapes, beautiful mountains covered in snow.
12.15 Nice and the sea. The waves seem to have come to a standstill. Warm, the windows start
 to defrost. 3000 meter.
12.50 Corsica
13.45 Italian coast. The Apennine mountains covered with snow.
14.10  Islands in the neighbourhood of Naples. Going down.
14.20 Touch down Naples. Poor lunch. Vesuvius. Had a talk with Captain Snitslaar.
14.53 Departure Naples. A small airfield. 
17.15  It’s getting dark.
17.45 Tea. All people feel tired and try to sleep.
18.15 Crete. Bad weather. No smoking.
19.45  50 km south of Crete, 4000 meter.
20.17 Arrival Cairo.
22.45 We went to the town for a city tour.

December 31, 1945
00.30  There was time enough so we visited the Pyramids
01.00 Although the guides got lost, we saw the Sphinx as well. The illumination was reasonable.
02.00 Back to the airport. Snacks.
02.35  Departure from Cairo. 04.45 time in Egypt, 02.45 GMT. Sleep until 07.30. Beautiful
 weather.
08.00  Breakfast. After breakfast I washed myself a bit.
07.19 Arrival Shaiba. This is an airfield of the Royal Air Force. 
08.35 Departure Shaiba. This is an airfield between the Middle East and the Far East,
 approximately in the middle of Saudi Arabia. 
12.15 Lunch.
13.15  Clouds. 3500 meter.
15.00- 16.00 Visited the cockpit. We fly above black coloured mountains.
15.35 Arrival Karachi. A lot of moaning about yellow fever. A good meal in the A/C mess. In the
 mess a turn of the year party started with a lot of drinks and a lot of singing, which ended
 of course in the usual chaos. We have to follow the longer route over Colombo, which
 means that the chance to do some shopping has become smaller.

New Year 1946
07.15  Wake up call. Good breakfast.
03.55 Departure from Karachi.
09.45 Indus delta. Sailing boats.
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Until 12.00 Flying above the sea. Misty. Some passengers take a plaid, others take some clothing 
off. I am still dressed in battle dress. The landscape becomes more green and friendly. Sawah’s 
and more villages and towns.

16.00 US Field Army rations (diner)
16.30 We fly to Ceylon along the west Coast of India.
17.00 Approach of Ceylon.
17.05  Arrival Ceylon. 
17.15 Departure Colombo airfield.

January 02, 1946.
03.07 Arrival Cocos islands
04.50 Departure from Cocos islands
09.15  Arrival Batavia1

1Batavia is now Jakarta, the Capital of the Republic Indonesia.
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Chapter 6
Ma sails to Pa in Indië with the Motor ship (MS) Oranje

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.

First some background information about the MS Oranje. She was one of the so-called 

mailboats. Ships, which sailed on a tight schedule between The Netherlands and Indië, 

our former colony in the Far East. They were designed to take some freight, but especially 

passengers. This transport happened in classes. The lowest class, often in the bow, was 

for soldiers and sailors. Officers, civil servants and others travelled, depending on their rank 

or the money they could spend, 2nd of 1st class.

These ships were famous, because before World War II, the voyage took about 4 to 6 weeks and the 
passengers lived in a luxurious way. After the war this luxury had disappeared because all of them had 
been used as troop transport ship. And they were, as a result of the war duty, completely “worn out”. 
The Oranje had served as hospital ship for the Australian Armed Forces and had made many voyages 
between North Africa and Australia. Australian troops fought in North Africa against the Germans and 
the Oranje took the wounded soldiers back home. Logically the ship was very famous in Australia.

The Oranje as hospital ship
Ma was very happy to go with a ship, 
which was reasonably equipped for 
children. But we know that she got 
only one bucket of fresh water per day 
for washing the children and herself 
and to do the laundry (nappies, etc.) 
Apparently the installations to produce 
fresh water from  seawater were “worn 
out” as well.

 MS. Oranje  built by Nederlandse Scheepsbouw Maatschappij in Amsterdam
 Laid down  July 2, 1937
 Launched  September 8, 1938 by Queen Wilhelmina
 Commissioned July 15, 1939
 Sold   1964 to an Italian Cruise company
 Sank after fire  September 25, 1979.

Specifications MS. Oranje
20,117 tons, length 200.1 meter, beam 25.45 meter and draught 8.8 meter, 3 x 12 cylinder  
diesel engines, total  37,500 pk, 3 propellers, service speed 22 knots, passengers first 
class 283, second class 283, third class 92 and fourth class 82.
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To the left the switch board, to the right a crew cabin

Pa went to Indië at the end of 1945, we departed in 1946. The date was initially a mystery. However 
Aunt Agnes helped again, she said: ‘we (Grandfather Aubin and I) brought Ma and her children in 
1946 to Rotterdam, to put them on board of the Oranje and in 1949 we picked you up in Rotterdam.’ 
That was strange, because the Oranje belonged to the N.V. Stoomvaart Maatschappij Nederland, 
Amsterdam. We returned with the MS Sibajak, of the Royal Rotterdamse Lloyd, Rotterdam. So why did 
we board the Oranje in Rotterdam?

I have a book about the Oranje and so I went through it and yes, the Oranje only once departed from 
Rotterdam. Afterwards we found the receipt among Pa’s papers. Next question, why? During World 
War II many mine fields were laid by all parties involved. So it took a long time to clear a number of 
passage ways in the North Sea for the shipping safely to go from one destination to another. That 
meant also that the mailboats ended their trips in Southampton. The passengers were then transferred 
to smaller ships for the last part of their voyage. Reason was that if a smaller ship hit a mine there 
would be less victims. In February 1946 the mail boats were allowed to go to the Netherlands following 
strict routes.

This article in a local paper shows the Oranje along the jetty of the Rotterdamse Lloyd. 
So the Oranje should have gone to Amsterdam. However the locks of IJmuiden were still out of order 
due to the actions of the German forces. So just this once the Royal Rotterdamse Lloyd was the 
hostess for the Oranje.



C
ro

m
m

el
in

Jo
ur

na
al 

|| 
W

in
te

r 2
01

5

12

I am not a hundred percent certain, but 
during the modifications to hospital ship, 
the first class cabins, midships around the 
engine room uptake and the elevator, port 
and starboard, were accommodation for 
the nursing staff.

This arrangement satisfied the 
requirements of a family of a mother, a 
baby, (Else-Lous was just one year old, and 
slept in a cot, I presume) and two boys.

It was well-known at the time that there were many wives in the Netherlands who wanted to join their 
husbands, who were still in Indië or like Ma, whose husband had just gone to Indië.

How Ma did it, we do not know, but she did. 

Of the trip itself I do not remember anything. I was only 4½ years old. Aunt Agnes told me that Mariad 
and I suffered from mumps during the voyage to Indië. 
There are no photos of the cabin. I presume that it was a four person cabin, where we stayed as family. 
The ship was more or less still in a hospital ship configuration.

Farewell party in the garden of the 
Suez kade, in The Hague

Our transport to Rotterdam Checking in. Photos Uncle Henk

Label for deck chair

Paper work

We got cabin 32 
on board the Oranje!
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A few pages of the passengers list
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A telegram from Ma to Pa. Apparently Pa was not aware of the fast passage.
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The map of Indonesia. The island Java. It shows perfectly how big the distances are in the former 
Dutch colony.
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Meeting for Lunch 
with Elizabeth & Sarah Bunce september 2014

Elizabeth Ann Crommelin Bunce was born in 
1941 at Boston (Massachusetts) as the eldest 
daughter of Rudolph Maximiliaan Crommelin 
[Chicago (Illinois) 1911-Portland (Oregon) 1987] 
who married in 1938 at Omaha (Nebraska) to 
Anna Elisabeth Nolz from Fort Pierre (South 
Dakota). Elizabeth also has a brother, Rudolph 
Maximiliaan, born 1942 in Portland (Oregon), who 
married in 1980 to Nancy King. After a divorce 
he is remarried to Laurie Cepel. They live in Los 
Angeles (California).

Elizabeth Bunce’s grandfather - again - a Rudolph 
Maximiliaan Crommelin [Amsterdam 1887- 
Portland (Oregon) 1959] was born as the youngest 
son of Robert Daniël Crommelin, [Heemstede 
1841 - 1907 The Hague, NL] who was married 
in 1876 at Amsterdam to Julie Elisabeth Tutein 
Nolthenius [Amsterdam 1853- Delft 1939]. This 
Rudolph, Elizabeth Bunce’s grandfather, left 
The Netherlands and migrated to America as 
part of a “Wanderjahr”, a kind of “grand tour” or 
journeyman’s year of traveling of then mostly well-
to-do young men after finishing an educational 
programme visiting many European countries.  
During this year he met his future wife, Elisabeth 
Walsh from Chicago (Illinois). They lived in Port 
Arthur (Texas) and following her death in 1913 
he moved to Pendelton, Oregon and became 
manager of Collins Flour Mills. 

Elizabeth married Huston Hiatt Bunce Jr. in 1965 
at Treasure Island Naval Base in San Francisco 
(California).They have four children, including their  
daughter Sarah who was born in 1973. Sarah 
has been in the hospitality industry and currently 
resides in the small coastal town of Gearhart, 
Oregon.

For Elizabeth and Sara the purpose of this Europe 
trip was to again visit out Dutch Crommelin family 
and to reconnect with those they had met at past 
family reunions, and to meet other Crommelins 
and to spend time together. They love to learn 
family history. Unfortunately, they couldn’t attend  
the last reunion when Liet Coppen-de Kanter 

was still with us. Elizabeth writes that “another 
purpose of this visit to Holland was to bid a final 
farewell - and we did so by walking in her garden, 
sitting at her dining room table, re-appreciating 
her fine art, and staying with Erica Geutert and 
Marcus. Hours were spent looking through her 
photograph albums. What a glorious woman she 
was and so precious. I shall always hold her dear 
in my heart and cherish our times together.”

After a grand trans-Atlantic journey, on the Queen 
Mary 2, Elizabeth and Sarah arrived September 
5, 2014 in Southampton and then flew on to 
Amsterdam and settled in Haarlem. On behalf 
of the Crommelin family, at September 5, 2014 
Walter Crommelin and his wife Sannah Edens, 
who reside a short distance from their hotel, had 
them for a festive dinner, resplendent with sterling 
silver engraved with the Crommelin Crest.
 
Meanwhile, Liesbeth Crommelin [full Dutch cousin 
of Elizabeth Bunce] and Henk Visser, Walter 
Crommelin (from Haarlem) and Mariad Crommelin 
tried to collect as many as possible Dutch 
Crommelin family members to organize a welcome 
lunch on Saturday September 6, for their US 
family guests Elizabeth and Sarah. However, sadly 
and unfortunately exactly that day the already 
planned annual Crommelin Foundation Golf 
Tournament 2014 at Hilversum was to be held. 
Due to that coincidence e.g. Lous Crommelin-
van Genderen Stort & Robert Crommelin, Michiel 
& Jeroen Crommelin, Reinhard Crommelin & 
Adriana Crommelin-Loth and Robert Crommelin 
(Naarden) could not attend the welcome lunch. 
Elske Crommelin and Sannah Edens had to send 
an excuse because they were ill. Tijo van Marle 
was working abroad. Erica and Manja Greutert did 
already plan a weekend meeting with Elizabeth 
and Sarah in Hengelo at the home of late Aunt 
Crommelin-de Kanter in Hengelo (Overijssel in the 
eastern part of The Netherlands).

On Saturday September 6, Walter brought 
Elizabeth and Sarah to the Brasserie 
“Beeckesteijn” at Velzen-Zuid to meet the 

In September 2014 Elizabeth and her daughter Sarah Bunce from Portland (Oregon) 

USA, travelled back to the roots of their ancestors visiting their Crommelin family in The 

Netherlands.
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following Dutch Crommelin family members: Wilna 
Hupkes-de Kanter, Alexander & Annemarie Sillem-
Crommelin, Henk Visser & Liesbeth Crommelin, 
Christine van Marle-Crommelin and Mariad 
Crommelin. During the fine coffee and warm lunch 
toasts, past  memories, their travel experiences so 
far and trip planning have been exchanged in the 
nice ambiance of the “Oranjerie”. This building is 
located near the recently restaurated eighteenth 
century manor, surrounded by English style 
gardens of the estate “Beeckesteijn”. Elizabeth 
and Wilna chatted about Wilna’s trip to Portland 
(Oregon) in the 1950’s  where she stayed at the 

Crommelin family home. Wilna’s brother Henk de 
Kanter had also visited this home.

Walter Crommelin brought Elizabeth and Sarah 
back to their hotel. Everybody returned home with 
such wonderful memories. Elizabeth and Sarah 
continued their trip next Sunday morning taking a 
train to Hengelo, where they would stay with Erica 
Greutert and Marcus. Such a good time was had 
by all!

Elizabeth & Sarah Bunce, Liesbeth Crommelin, 
Henk Visser, Walter en Mariad Crommelin

Henk Visser, Anne Marie Sillem-Cr., Walter Cr., Liesbeth Cr., Sarah Bunce, Maraid Cr., Christine van Marle-Cr., Elizabeth Bunce, Alexander Sillem, Wilna Hupkes-de Kanter

Henk Visser, Anne Marie Sillem-Cr., Walter Cr., Liesbeth Cr., Sarah Bunce

Christine van Marle-Cr. en Sarah Bunce

Alexander Sillem, Walter Cr., Henk Visser

Mariad Cr. en Liesbeth Cr. Annemarie Sillem Cr., Wilna Hupkes de Kanter

Mariad Cr., Wilma Hupkes, Alexander Sillem
Elizabeth Bunce en Walter Cr. 
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Bezoek Elizabeth en Sarah Bunce aan Nederland 
september 2014

Elizabeth’s grootvader, ook weer een 
Rudolph Maximiliaan Crommelin [Amsterdam 
1887-Portland (Oregon) 1959] was in Amsterdam 
geboren als jongste zoon van Robert Daniël 
Crommelin [Heemstede 1841-The Hague 1907] 
en Julie Elizabeth Tutein Nolthenius [Amsterdam 
1853-Delft 1939].

Deze Rudolph, Elizabeth’s grootvader dus, vertrok 
uit Nederland en (e-)migreerde naar Amerika 
als onderdeel van een “Wanderjahr” nadat hij 
eerst vele andere landen in Europa had bezocht. 
Op deze reis ontmoette hij zijn toekomstige 
echtgenote Elizabeth Walsh [Chicago, 1883 – 
Chicago 1913], die uit Chicago ( Illinois) afkomstig 
was. Zij trouwden in 1910 in Chicago (Illinois) 
en gingen in Port Arthur (Texas) wonen. Na haar 
dood in 1913 verhuisde Rudolph naar Pendelton 
(Oregon), waar hij manager werd van Collins Flour 
Mills. In 1920 hertrouwde Rudolph in Portland 
(Oregon) met Myrtle Vivian Ross [Pendelton 
1895-Portland 1963]

Elizabeth trouwde in 1965 in Treasure Island Naval 
Base (San Francisco, California) met Huston 
Hiatt Bunce Jr. Elizabeth en Huston wonen nu 
nabij Portland (Oregon). Ze hebben vier kinderen, 
onder wie Sarah. Sarah volgde een opleiding in 
‘hospitality industry’ in Las Vegas (Nevada), en 
woont nu in het kustplaatsje Gearhart [Oregon].

Elizabeth en Sarah waren reeds tweemaal eerder 
in Nederland, waar zij in 2004 de Crommelin 
Familiereünie in het Scheepvaartmuseum in 
Amsterdam bezochten, en in 2008 om de 
tentoonstelling over Hugo Tutein Nolthenius in het 
Prinsenhof te Delft te bezoeken.

Ze wilden allebei nu meer van Europa zien en 
in de loop van 2014 kwam het tot een meer 
concreet en ambitieus plan: Engeland, Schotland, 
Nederland, Duitsland, België en de kuststreek 
Normandië/Bretagne in Frankrijk! Liesbeth 
Crommelin, Henk Visser, Walter Crommelin 
(Haarlem) en Mariad Crommelin probeerden 
intussen andere familieleden op te trommelen 
om samen een ontvangstlunch voor Elizabeth 
en Sarah te houden. Omdat uitgerekend in dat 
weekend ook het jaarlijkse Crommelin Familie Golf 

Toernooi werd gehouden, moesten bijvoorbeeld 
Lous & Robert Crommelin, Michiel & Jeroen 
Crommelin en Robert Crommelin uit Naarden 
afzeggen. Ook Sannah Crommelin-Edens en 
Reinhard Crommelin & Adriana Crommelin-Loth 
moesten zich verontschuldigen.

De heenreis maakten Elizabeth en Sarah met het 
geweldige cruisschip de Queen Mary II van New 
York naar Southampton; daarna vlogen ze van 
Londen naar Amsterdam en namen een hotel 
in Haarlem. Daar heetten Walter Crommelin en 
Sannah hen namens de Nederlandse Crommelins 
welkom door in hun huis in Haarlem een etentje te 
verzorgen, waarbij het zilverbestek gesierd door 
het Crommelin wapen voor een extra feestelijk 
tintje zorgde.

Op zaterdag 6 september 2014 ontmoetten 
Elizabeth en Sarah Bunce in Brasserie 
“Beeckesteijn” te Velzen-Zuid de volgende 
Nederlandse familieleden: Wilna Hupkes-de 
Kanter, Alexander & Annemarie Sillem-Crommelin, 
Henk Visser & Liesbeth Crommelin, Christine van 
Marle-Crommelin, Walter Crommelin en Mariad 
Crommelin voor een gezellige koffie en uitgebreide 
warme lunch. Groeten, wensen, herinneringen, 
familie-, reisverhalen en -plannen werden 
uitgewisseld in een ontspannen en gezellige 
sfeer mede door de verzorgde ambiance van de 
Orangerie van het recent geheel gerestaureerde 
buitenhuis, gelegen in een  tuinencomplex in 
Engelse stijl op landgoed “Beeckesteijn”.

Na afloop werden Elizabeth en Sarah door Walter 
weer naar hun hotel gebracht en iedereen keerde 
heel voldaan huiswaarts.

Elizabeth en Sarah hebben zondag 7 september 
hun reis voortgezet per trein richting Hengelo, 
Overijssel, waar ze logeerden bij Erica Greutert en 
waar ze ook Manja Greutert zouden ontmoeten in 
het huis van wijlen Tante Liet de Kanter. Daarna 
trokken Elizabeth en Sarah twee weken verder 
door Europa om ten slotte het vliegtuig te nemen 
richting Portland.

Elizabeth & Sarah Bunce, Liesbeth Crommelin, 
Henk Visser, Walter en Mariad Crommelin

In september 2014 bezochten Elizabeth Bunce en haar dochter Sarah Nederland. Elizabeth Ann Bunce werd 
in 1941 in Boston (Massachusetts) geboren als oudste dochter van Rudolph Maximiliaan Crommelin [Chicago 
(Illinois) 1911-Portland (Oregon) 1987], internist, die in 1938 in Omaha (Nebraska) met Anna Elisabeth 
Nolz uit Fort Pierre (South Dakota) trouwde. Elizabeth heeft ook een broer Rudolph Maximiliaan, geboren in 
Portland)1942, die in 1980 eerst met Nancy King trouwde en na scheiding in 1984  hertrouwde met Laurie Cepel  
en in Los Angeles, California woont.
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Agenda

Wandeling
Omgeving Utrecht of omgeving Arnhem 

Datum: nog te bepalen

Contactpersoon en aanmeldingen
Elske Crommelin-Van Dijken (Deventer) en Lous Crommelin (Velp)
crommelinma@gmail.com

Volgende Crommelin Journal
Deadline voor inleveren artikelen: 28 september 2015
Uitgave Crommelin Journal Zomer 2015: nog te bepalen

Golftoernooi
golfbaan in de omgeving van Utrecht

Zaterdag 20 juni 2015
(eerder in het jaar dan normaal i.v.m. de reünie)

Contactpersoon en aanmeldingen
Michiel Crommelin (Utrecht)
michielcrommelin@hotmail.com 
06-54765183

Crommelin familie-reünie
Landgoed ’t Flierse, Eefde

Zondag 20 september 2015

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

mailto:michielcrommelin%40hotmail.com?subject=Aanmelding%20Golftoernooi
mailto:mayvanoordt%40gmail.com?subject=Aanmelding%20familie%20re%C3%BCnie
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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,  2015
Miff Crommelin & Govert Deketh

Isaac Mathieu 
Crommelin’s memoirs 
reveal that he bore a 
close resemblance 
to Benjamin Franklin 
whose interest in 
scientific matters he 
also seemed to share. 

Isaac Mathieu 
Crommelin liet in zijn 
memoires weten dat 

hij uiterlijk veel weg had van Benjamin Franklin, 
wiens interesse in wetenschappelijke zaken hij 
ook deelde.

In this issue of the Crommelin Journal Miff & 
Govert once again turn the Spotlight on Isaac 
Mathieu Crommelin (1730-1815), this time about 
the books of knowledge he wrote for young 
people. Isaac lived in France before, during and 
after the French Revolution (we wrote at the time 
already about the 2-volume spy-book he wrote in 
the period from his prison cell in Saint-Germain-
en-Laye). He was a bit of a naughty boy in his 
childhood, but later, in more serious years he 
developed a great interest in Science and Arts. 

This led him to write an Encyclopaedia to help 
develop young people. This encyclopaedia in 
three volumes was published in 1775 (only a few 
years after the first issue of the ‘Encyclopaedia 
Brittanica’). It was preceded by a manuscript 
Isaac collated in his earlier years (around 1770) 
which may have been the precursor of the 
3-volume encyclopaedia.

De neven Miff en Govert besteden ook deze keer 
weer aandacht aan Isaac Mathieu Crommelin 
(1730-1815) en zijn boeken met informatie voor de 
jongere generatie. Oom Isaac leefde in Frankrijk 
voor, tijdens en na de Franse revolutie (we 
schreven indertijd al over zijn 2-delige boek met 
ervaringen, geschreven in die periode vanuit de 
gevangenis in Saint-Germain-en-Laye). Als jongen 
was hij een lastige ventje, maar later trok dat bij en 
- meer volgroeid - begon hij grote belangstelling te 
krijgen voor Kunst en Wetenschappen. Dit leidde 
ertoe dat hij als veertigjarige begon met het samen 
stellen van een encyclopedie voor jongeren. 
Een manuscript met velerlei onderwerpen is 
rond 1770 gedateerd. Dit was waarschijnlijk een 
voorbode van de 3-delige encyclopedie die in 
1775 verscheen, vrij kort na de eerste druk van de 
“Encyclopaedia Brittannica” in 1771.

Left: Manuscript

Right: 3-volume 
encyclopedia

Details and 
photos can 
be found by 
clicking here

Isaac Mathieu Crommelin’s “Encyclopedia”

http://www.crommelin.org/history/Biographies/1730Isaac/Encyclopedia/Encyclopedia.htm
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Maryse Trannois, vice-president Academic 
Society and president Genealogie Aisne, St. 
Quentin, has prepared a lovely webpage about 
Place Crommelin which recalls our forefathers’ 
presence in that city (some of us remember the 
2004 city bus tour and multiple circling of the 
Place Crommelin!). 

Maryse Trannois, Vice-président Société 
Académique en Président Généalogie Aisne, St. 
Quentin, maakte een interessante webpagina 

over de Place Crommelin die niet alleen 
herinneringen aan onze voorouders en/of 
bakermat terugroept, maar ook voor enkelen 
onder ons die in 2004 Saint Quentin bezochten 
enkele levendige herinneringen zal oproepen: 
zij mochten ervaren dat de buschauffeur niet te 
stoppen was en maar rondjes bleef rijden op de 
Place Crommelin!

Klik hier voor meer informatie

Les Quatre Colonnes at Place Crommelin in St. Quentin, France

http://www.sastq.fr/articles/place-crommelin-art759.php
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BEELD: PErsMUsEUM AMstErDAM | INtErNAtIoNAAL IstItUUt Voor soCIALE GEsCHIEDENIs | stADsArCHIEf AMstErDAM

| StEMMEn uIt hEt vERlEdEn | LoUIs HErMANs |

Nu lieveling, ik ben nog even 
vrolijk als toen ik vrij was

Op 11 december 1895 verscheen de 34-jarige anarchist Louis Hermans 
(1861-1943) voor de rechtbank te Amsterdam. Majesteitsschennis, luidde de 
aanklacht. Aanleiding was een illustratie in het politiek-satirische weekblad 
De Roode Duivel, waarvan Hermans sinds de oprichting drie jaar eerder 
uitgever, hoofdredacteur en colporteur was. De afbeelding toonde de ko-
ninginnen Wilhelmina en Emma als balletdanseressen uit een circus tijdens 
hun kennismakingstocht door het land. “Gaat dat zien! Gaat dat zien!” Op 18 
december werd hij veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf. Direct na 
aankomst in de strafgevangenis te Alkmaar, schreef Hermans aan zijn vrouw 
Augusta deze brief.

sterdam. Wij gingen weer in de zwarte tremwa-
gen en na een allergenoegelijkst ritje arriveerden 
we aan het Centraal station. De menschen zagen 
ons aan alsof wij uit het land van de tegenvoe-
ters waren gevloden, sommigen kwamen er 
zelfs de coupés voor uit om te zien naar die twee 
boeven die daar kalmpjes stonden rond te zien. 
‘Groote grutte’, hoorde ik een hijgende burger-
juffrouw zeggen, ‘wat akelig.’ ‘Ja,’ beaamde een 
ander, een heer met een ietwat roode neus, ‘hij 
heit de boeiens om mensch…’ Daar ging de deur 
van een coupé open, en wij stegen in, de veld-
wachters die ons geleidden waren zoo vriende-
lijk hunne jassen voor de raampjes te hangen en 
wij waren verlost van de nieuwsgierige menigte. 
Vooruit ging het naar Alkmaar! Het was prachtig 
weer, de zon scheen helder, het vee was nog op 
de weide, de menschen schenen schik te hebben 
in de bijster zachte winter en … daar zaten wij 
vastgeketent aan elkander. Aldus is de schoone 
regeling in onze maatschappij! […] 

De 1e en de 3e vrijdag van iedere maand is het 
hier bezoekdag. Als je nu met de tweede trein 
van Amsterdam komt, dan kan je zoo je naar de 
gevangenis begeven en aan den portier naar 
mij vragen. […] Nu lieveling, het beste zij je 
toegewenscht, hou maar moed, ik ben nog even 
vrolijk als toen ik vrij was. Groet alle kameraden 
hartelijk van mij, zeg dat zij mij nog veel brieven 
moeten zenden.

KoPIEËN VAN DE GEVANGENIsBrIEVEN VAN LoUIs HErMANs AAN zIJN VroUW 

WorDEN BEWAArD IN HEt INtErNAtIoNAAL INstItUUt Voor soCIALE GEsCHIE-

DENIs tE AMstErDAM. HErMANs VErWErKtE zIJN ErVArINGEN IN HEt BoEK 

Zes mAAnden CeLBeWOner. IdeeËn VAn een GeVAnGene (AMstErDAM 1896).

strafgevangenis te Alkmaar
zondag 9 februari 1896

Lieve Gusta!
Gaarne had ik je eerder geschreven, maar vol-
gens reglement was mij dit verboden. Ik begreep 
levendig dat je verlangend was naar een tijding 
van mij, maar de ijzeren tucht en orde in de 
gevangenis spotten nu eenmaal met de meest 
reine menschelijke gevoelens, immers toen ik 
verleden zondag in mijn logies op de Wetering-
schans te Amsterdam verzocht om een velletje 
papier ten einde jou te kunnen geruststellen, 
klonk het koud en stug: ‘U mag alleen dan schrij-
ven als u op de plaats uwer bestemming bent.’ 
zoo is de orde!!! […] 
Laat ik nu een relaas geven van de gebeurtenis-
sen der laatste dagen: Na op zaterdagmorgen 
gekomen te zijn aan het Paleis van Justitie op 
de Prinsengracht en daar een paar honderd 
partijgenooten de handen te hebben gedrukt, 
begaf ik mij tot de klerken van den officier 
van Justitie, ten einde mij present te melden. 
Ik moest een half uurtje wachten, en daarna 
kwam de equipage voor om mij naar het Hôtel 
te brengen. Een brigadier-rijksveldwachter 
verzocht beleefd ‘meneer Hermans’ of hij wilde 
instijgen; ik voldeed hieraan en zoo werd ik per 
boevenwagen naar het Hulphuis van Arrest en 
Bewaring, op de Weteringschans gebracht. Daar 
aangekomen werd ik geboekt als gevangene en 
daarna gefouilleerd. tot de ontdekking gekomen 
zijnde dat ik geen bommen of dynamiet of ni-
troglijcerien bij mij droeg, gaf men mij verlof mij 
weer aan te kleeden en kreeg ik voorloopig een 
lief, klein kamertje om te bewonen. Je kan je niet 
voorstellen, lieveling, hoe huisselijk het daar is. 
Enfin, ik kan er nog volop van profiteeren. […] 
Best, ik moest op bureau komen en werd aan 
een lotgenoot geketend, toevallig was dit ook 
een rooie, die twee maanden had wegens steen-
engooien naar de eer- en achtbare politie te Am-20
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Louis Hermans (1861-1943)
(artikel met toestemming overgenomen uit ‘Ons Amsterdam’, Juni 2014)

De tijden en zeden waren toen anders, misschien werd er minder toegestaan, maar overtredingen 
werden vriendelijk gestraft. Zulke mensen werden toen humoristen, of soms anarchisten genoemd. 

Nu worden we geconfronteerd met terroristen en kalashnikovs. Die waren toen gelukkig nog niet 
bekend. Interessant om even ruim een eeuw terug te stappen en te zien hoe het er aan toe ging in die 
tijd.
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Louis Hermans in 1895; de 
fotograaf is onbekend.

De Roode Duivel (tegen troon, tegen beurs, tegen altaar) 
van maandag 2 september 1895, met de gewraakte 
spotternij bij de 15de verjaardag van koningin Wilhelmina: 
“De burgerij wordt verzocht – als bewijs van de totale 
afwezigheid van een greintje gezond verstand – zich met 
een oranje-strik op te sieren en zich een extra-ordinair ferm 
stuk in den kraag te drinken. Zij, die zich nuchter op straat 
begeven, zullen beschouwd worden als vijanden van het 
roemruchtige huis van oranje.” En zo meer.

Hermans verblijf in Amsterdam 
was het Huis van Bewaring aan 

de Weteringschans: in 1850 
gebouwd als de eerste cellulaire 

gevangenis in Nederland, in 1979 
gesloten en in de jaren negentig 

deels gesloopt en herbouwd.
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Dominic Khoury
born 07 januari 2015, Melbourne (Australië)

Parents:
Robyn Sarah Khoury née Crommelin &
Christopher Khoury

Grandparents: 
John Crommelin (born in South-Africa, 1947)
Judy Tyack née Tan (divorced Crommelin)

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

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

4 generaties op 1 foto! 
Achtergrond, v.l.n.r.: Evelien Opwijrda, Elske Crommelin-van Dijken, Mariad Crommelin, Jeroen Crommelin. 

Op de voorgrond: Clasien Van Dijken-De Jong (moeder van Elske) met Pieter

PIETER

Heel gelukkig en dankbaar zijn wij  
met de geboorte van onze zoon

Pieter Gudo Adriaan

9 januari 2015

Evelien Opwijrda & Jeroen Crommelin

Andreasplein 51
1058 GD Amsterdam

Evelien: 06 15071479   Jeroen: 06 54232245

v.l.n.r.:
Dominic, Mikaela Ann (6 jaar), Sienna 
Grace (4 jaar), Abigail Rose (1 jaar)

mailto:redactie%40crommelin.org?subject=
http://www.facebook.com/#!/pages/Crommelin/127339847356491
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Na een moeilijk 
jaar, geplaagd 
door ziekte, is 
onze lieve neef en 
vriend Frits Fabius 
onlangs van ons 
heen gegaan. 
Tot het laatst 
had hij nog wel 
het vertrouwen 
er bovenop te 
komen, en hield 
zich met de ons 
bekende humor 
staande, maar 
het heeft niet zo 
mogen zijn. Hij is 

al die tijd enorm gesteund door zijn lieve vrouw 
Béatrice en zonen Jean-Frédéric en Julien, wat 
Frits erg geholpen heeft.

Maandag was er een protestantse dienst in de 
American Church in Parijs waarvan Frits lid was, 
gevolgd door de bijzetting in het familiegraf van 
de familie Rudelle op de prachtige begraafplaats 
Père Lachaise in Parijs. De dienst en de ter aarde 
bestelling zijn druk bezocht, ook door velen van 
de uitgebreide familie Rudelle. De Fabius en 
Crommelin families waren vertegenwoordigd door 
broer en vriend Theo Fabius met dochter Sidonie 
en vriendin Betsy en Mieke en door mij als directe 
neef en vriend.

Gedurende de dienst werden er vele herinneringen 
opgehaald, o.a. Frits’ vele reizen naar Crommelin 
familie afstammelingen die onder het motto 

‘mieux vaut quitter patrie que foi’ lang geleden uit 
Vlaanderen en Frankrijk zijn uitgeweken. Dit was 
een belangstelling die Frits met zijn moeder Tante 
Ankie née Crommelin (zusje van mijn moeder 
Totie) deelde. 

De avond na de ter aarde bestelling heeft 
Béatrice met ons (Theo, Sidonie, Betsy, Mieke en 
ondergetekende) gesoupeerd, wat een rustpuntje 
in de dag betekende. Wij wensen Béatrice en 
kinderen veel sterkte in de komende tijd, zij zullen 
man en vader erg missen maar hebben een 
enorme voorraad aan lieve herinneringen. 

Much to our regret we announce the recent 
passing of our dearly beloved friend and cousin, 
Frederik (Frits) Fabius. His last year was very 
difficult as he struggled with a relentless illness 
which, until his last day, he faced with his 
characteristic sense of humour which was so 
familiar to us. His wife Béatrice, lovingly provided 
her strength daily while their sons Jean-Frédéric 
and Julien, were also on hand to continually assist 
their mother and father.

On Monday a Protestant service was held at the 
American Church in Paris of which Frits was a 
member. A few hours later there followed a short 
graveside service in the family tomb of Béatrice’s 
family at the Père Lachaise cemetery in Paris. 
Many were in attendance at the church service 
and the subsequent burial ceremony. The Fabius 
and Crommelin families were represented by 

In memoriam 
Frits Fabius 1942 - 2015

IN MEMORIAM FRITS FABIUS
Miff Crommelin en Frits Fabius ontmoetten 
elkaar in 2005 in Mission, Canada B.C. en dit 
was gedurende een van Frits’ verscheidene 
familie exploratie reizen. Tijdens het bezoek liet 
Miff wat foto’s en correspondentie zien van zijn 
grootvader Marinus Crommelin die enige tijd te 
gast was geweest  in Bergen op Zoom bij de 
moeder van Frits, Tante Ankie. Frits hielp Miff 
met wat vertalingen en uitleg van de memorabilia 
die hij toonde, en het werd een bezoekje vol 
verrassingen, zoals Miff beschrijft.

REMEMBERING FRITS FABIUS 
During one of his many foreign ‘family-exploring’ 
trips Frits Fabius travelled to Canada B.C. 
and met with Miff Crommelin in Mission. In 
this article Miff describes that meeting, which 
took Miff back to the days that his grandfather 
Marinus was a house guest for several months 
with Frits’ mother Ankie Fabius-Crommelin 
in Bergen op Zoom. It was a meeting full of 
interesting surprises for Miff and Frits. 

Miff, Mission B.C.

In Memoriam Frits Fabius 1942 - 2015
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Theo Fabius, Frits’ older brother and friend, his 
daughter Sidonie, companion Betsy and Mieke 
and myself, his first cousin and good friend.
During the service many remembrances were 
delivered. Frits was an avid traveller who liked 
making trips abroad to seek out descendants of 
the Crommelin family who - under the banner of 
‘mieux vaut quitter patrie que foi’ - fled Flanders 
and France. This was an interest that Frits shared 
with his mother, Tante Ankie née Crommelin (sister 
of my mother, Totie). 

On Monday evening, Béatrice joined us (Theo, 
Sidonie, Betsy, Mieke and me) for supper. We 
enjoyed a quiet moment of reflection after a hectic 
and emotional day. We wish Béatrice and the 
children much strength and courage in the coming 
days. 

Frits will be sorely missed, of course, but many 
loving memories of their husband and father will 
endure to give solace in the years ahead.

Govert Deketh
& Miff Crommelin

More on remembering Frits Fabius can be found by clicking here

 http://www.crommelin.org/Journal/Spotlight6/FritsFabius/RememberingFritsFabius.htm
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Het deelnemersaantal bedroeg nu tien mensen, 
wederom een wat hoger aantal dan in voorgaande 
jaren; aanwezig waren: 

Rob en Lous Crommelin (Velp)
Robert en Alix Crommelin (Naarden) 

met hun zoon Yeshela
Jeroen en Evelien Crommelin 

Aernout Broekhuysen
Wynand Crommelin
Michiel Crommelin 

Helaas bleken Jeroen en Evelien op het laatste 
moment verhinderd. Het was een heerlijke dag 
om te golfen, ware het niet dat er halverwege een 
behoorlijke regenbui overdreef. Dat betekende 
voor de vrouwelijke flight dat er direct werd 
gestopt om wat te gaan drinken in het clubhuis.

De mannen hebben doorgespeeld. Verdedigend 
kampioen Coen Sandberg was er niet, met als gevolg 
dat de trofee er ook niet was. Vandaar dat beide 
uitreikingen zijn gedaan met de vrouwentrofee, 
de mannentrofee is alsnog naar ondergetekende 
gegaan, die optimaal gebruik heeft gemaakt van 
het feit dat hij verreweg de hoogste handicap heeft; 
Robert (Naarden) was namelijk de beste golfer. De 
vrouwentrofee is wegens gebrek aan een uitslag 
bij de verdedigende kampioene gebleven: Alix. 

Het familiegolftoernooi voor volgend jaar is al 
gepland: 20 juni 2015 (deze keer eerder dan 
gewoonlijk, vanwege de reünie later dit jaar). 
U kunt zich opgeven via 
michielcrommelin@hotmail.com. 
Hopelijk tot dan!

Michiel Crommelin

Verslag golftoernooi

v.l.n.r.: 
Aernout Broekhuysen, 
Lous Crommelin, 
Alix Crommelin-Royer, 
Robert Crommelin (Naarden), 
Rob Crommelin (Velp), 
hond van Robert en Alix.

Op 6 september 2014 kwam een aantal golf-enthousiastelingen bijeen om voor de vierde 

keer elkaar te bestrijden om de felbegeerde ‘Crommelin Open Golf Trophy’ in de wacht te 

slepen. Zowel voor de vrouwen als voor de mannen viel er een trofee te verdienen. 

mailto:michielcrommelin%40hotmail.com?subject=Aanmelden%20golftoernooi
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Lunchbijeenkomst 
Crommelin senioren - Velp 2014

Na hun welkomstwoord als gastheer en gastvrouw 
ontvingen zij: mevrouw May Crommelin-Huyssen 
van Kattendijke, mevrouw Ineke Crommelin-
Guépin, Hans en Sophie Donker-Crommelin, Anne 
Marie Sillem-Crommelin, Bernard van Wickevoort 
Crommelin, Robert Berkelbach van der Sprenkel, 
Alet Warnaars-Berkelbach van der Sprenkel, Walter 
Crommelin, May van Oordt-Crommelin, Elselous 
Crommelin en Elske en Mariad Crommelin-van 
Dijken.

Het mooie weer maakte het mogelijk om elkaar 
gezellig in de fraaie tuin te ontmoeten, gezellig 
bij te praten en zo de onderlinge contacten te 
onderhouden. We genoten van een verzorgde “koffie 
met …” en een heerlijke lunch in de zonnige tuin. 

May van Oordt bedankte Robert en Lous met een 
prachtig bloemboeket namens het bestuur van de 
Crommelin Stichting voor de gezellige ontvangst, 
waarna eenieder tevreden huiswaarts keerde.

In juli 2014 stuurde het bestuur van de Crommelin Stichting weer een uitnodiging voor de 

traditioneel jaarlijkse bijeenkomst van de “wat oudere” Crommelin-familieleden, deze keer 

op 28 augustus ten huize van Robert en Lous Crommelin-van Genderen Stort in Velp.

U bent van harte uitgenodogd! 
Traditiegetrouw zal elke nazomer geprobeerd worden een Crommelin-Senioren samenkomst 
te organiseren, bij voorkeur bij een van de familieleden aan huis. Met name de kleinschaligheid 
blijkt de onderlinge verstaanbaarheid tijdens de samenkomst te bevorderen, verder dragen de 
mogelijkheid tot introductie en de beperkte duur rond een lunch bij aan een ontspannen sfeer. 

Vervoer van en naar de bijeenkomst door middel van meerijden en ophalen en wegbrengen van 
en naar het station kan geregeld kan worden. Mocht u belangstelling hebben, aarzel niet om 

informatie op te vragen bij het Secretariaat van de Crommelin Stichting.
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Crommelaria
When you have read through this journal we 

hope that will remain a feeling of connection 

with the Crommelin family both through 

events that family members experienced 

in the past and those that they are living 

through today. Sometimes sad events 

such as the theft of a statue made by a 

Crommelin, sometimes happy events like 

the birth of two Crommelin babies seen in 

this issue and sometimes regular events, 

such as those organized by the Crommelin 

Foundation! 

In 2015 we hope to again see many of you at our 
regular activities planned for this year: the family 
walk on the 9th of May and the golf tournament 
on the 20th of June. For both activities you can 
find more details in the agenda elsewhere in this 
journal. A further regular item on the calendar, 
the Senior Lunch, will be combined with the 
family reunion of the 20th of September. The 
previous family reunion was now two years ago 
and because it was such a nice day with a good 
attendance of all ages, we decided it was a good 
idea to plan another one this year. We are still 
debating what a good frequency for such an event 
is and are interested to hear your thoughts on the 
matter as well. We are also fortunate that we can 
use the same location as two years ago, 

the home of Ineke de Jong, younger sister of Trix 
Crommelin-de Jonge, which has plenty of room 
and is located quite centrally for in Holland. More 
details can be found elsewhere in this journal and 
we are very much looking forward to seeing many 
of you there!

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 
kept the same as in the previous year: €25 for 
families and €15 for singles. A separate e-mail 
with details how to donate will be sent in May 
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, via 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: Crommelin Family. We look forward to 
hearing from you!

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

Walter Crommelin

mailto:info%40crommelin.org?subject=I%20wish%20to%20donate%20to%20the%20Crommelin%20Foundation
mailto:redactie%40crommelin.org?subject=
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Dear members of the family,

This year we will again be organising a family 
reunion for which you all are most cordially 
invited. The reunion will take place on Sunday 
the 20th of September at the home of Ineke 
de Jong, sister of Trix Crommelininde Jonge in 
Eefde, a beautiful house located in a forested 
area. 

We will start around 11:30 with coffee and tea 
with cake followed by a simple lunch where we 
renew old acquaintances and make new ones.  
After lunch we will have some activities for all 
ages and round off the day with music around 
the campfire. All musical inputs welcome!

Needless to say, children are more than 
welcome. There is the possibility to play in the 
forest or on the lawn or even swim in the forest 
pool, for those who are very brave!

We hope to be able to greet a great many of 
you on the 20th of September in Eefde!

Locational and contact details:
Address: Flierderweg 6, 7211 LN Eefde

Parking: 
across the round from the house there is a 
large car park

Public transport: 
From train station Deventer: bus number 81, 
direction Zutphen. From train station Zutphen: 
bus number 81 direction Deventer. The bus 
stop from both directions is called Quartre Bras 
in Eefde. The Flierderweg is just outside Eefde 
in Gorssel

No transport: 
If you do not have any transport, please let us 
know. If possible we can arrange a car pool 
date with another attendee

Contribution: 
25 euro  per family
20 euro  per family for supporters of the
  Crommelin Foundation
10 euro  for singles
5 euro   for singles who support the
  Crommelin Foundation

We kindly ask you to provide your contribution 
when you arrive.

Uitnodiging
familie reünie

Lieve familieleden,

Dit jaar organiseert de familiestichting wederom 
een familiereünie waarvoor we jullie van harte 
willen uitnodigen. De reünie zal ook deze keer 
plaatsvinden ten huize van mevrouw Ineke de 
Jong-de Jonge (zusje van Trix Crommelin-de 
Jonge) in Eefde en wel op zondag 20 september.

We ontvangen u graag vanaf 11.30 uur met koffie 
of thee, daarna is er een eenvoudige lunch met 
voldoende gelegenheid om elkaar weer uitgebreid 
te spreken. Na de lunch zullen er activiteiten zijn 
voor jong en oud en we sluiten af met muziek bij 
het kampvuur. Allerhande muzikale input wordt zeer 
op prijs gesteld!

Kinderen zijn uiteraard van harte welkom. Er zal de 
mogelijkheid zijn om spelletjes te doen in het bos, 
op het gazon en voor de moedigen behoort een 
duik in de bosvijver ook nog tot de mogelijkheden!

We hopen u in groten getale op 20 september in 
Eefde te mogen begroeten.

Nog enkele details voor deze dag:
Adres: Flierderweg 6, 7211 LN Eefde

Parkeren: 
tegenover de oprit is een grote parkeerplaats
 

Openbaar vervoer: 
Vanaf station Deventer neemt u bus 81 richting 
Zutphen. Vanaf station Zutphen neemt u bus 81 
richting Deventer. Uitstappen bij bushalte Quartre 
Bras te Eefde. De flierderweg is net buiten Eefde, 
in Gorssel.

Geen vervoer: 
Mocht u een vervoersprobleem hebben, belt u ons 
dan voor overleg. Wellicht dat u met iemand kunt 
meerijden.

Bijdrage:
25 euro  per familie
20 euro  per familie voor donateurs van de
  Crommelin Stichting
10 euro  voor alleenstaanden
5 euro   voor alleenstaande donateurs van de
  Crommelin Stichting

Graag bij binnenkomst betalen.



C
ro

m
m

el
in

Jo
ur

na
al 

|| 
W

in
te

r 2
01

5

33

Registration: 
if you want to come we ask you to register 
before the 1st of September 2015 and let us 
know with how many you wish to attend. 

You can register by sending an email to 
mayvanoordt@gmail.com or via post to 
May van Oordt-Crommelin, Onderstal 48, 
4631 NR Hoogerheide. ( tel. 0031 164 660038)

If you are bringing children please let us know 
there age.

For more information you can contact: 
May van Oordt-Crommelin (0031 164 660038) 
or Nina Crommelin (0031 6 41188765)

Aanmelden: 
als u wilt komen, dan horen wij dat graag voor 
1 september 2015.

Opgave: 
u kunt zich opgeven bij May van Oordt-Crommelin, 
met vermelding van het aantal mensen waarmee u 
komt en de leeftijd van eventuele kinderen! 

May is bereikbaar via:
e-mail: mayvanoordt@gmail.com 
per post: Onderstal 48, 4631 NR Hoogerheide 

Neem contact op voor meer informatie: 
May van Oordt-Crommelin (0164-660038) en/of 
Nina Crommelin (06-41188765)

mailto:mayvanoordt%40gmail.com?subject=
mailto:mayvanoordt%40gmail.com?subject=
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