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This year the Crommelin Journal is a bit later than 
you’re accustomed to, but now we can give you 
an extensive account of the Family Reunion that 
was held on the 20th of September. 

Without bragging I can assure you that this 
reunion was a great success! The amount of 
Crommelins was around 40, and including 
quite some foreign Crommelins, especially from 
Germany. We also welcomed some young family 
members (also including Germany), who had a lot 
of fun playing games in the yard, while the older 
generation chatted and caught up on their ups 
and downs. Everybody enjoyed the barbeque as 
well!

For a long article about the reunion and 
lots of photographs, please see the 

corresponding article by Walter 
and Nina, who also organized the 

reunion. I like to thank them again 
from the bottom of my heart for 
their troubles. Also, thanks a 
lot to Ineke de Jong (sister of 
Trix Crommelin - de Jonge, 
who is married to Gulian 
Crommelin) for letting us use 

her magnificent house. 

Furthermore, in this issue you can find articles 
about the adventures of Jaap in 1945 (parts 7 and 
8), the website spotlights, an ‘In Memoriam’ article 
about Barry Crommelin (prominent Australian 
Crommelin family member), traces of other 
Crommelin family members in the past and, as 
usual, lots of other interesting things to read. 

I thank the editorial staff for putting this together 
and wish you all the best!

Kind regards,

From the Chairman

Michiel Crommelin 

Chairman 
Crommelin Foundation

Colofon
Crommelin Journal
redactie@crommelin.org

Hoofdredactie
Michiel Crommelin

Eindredactie:
Loukie Crommelin

Ontwerp en design 
Amber Crommelin
Jeroen Oosterwijk

Overige medewerkers 
Nina Crommelin
Walter Crommelin

Dear family members, 
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De man van tante Jeanne

De beschreven gebeurtenissen speelden zich 
af van november 1937 tot maart 1938 en staan 
bekend als ‘het bloedbad van Nanking’. 
Rabe speelde er een belangrijke rol in: door 
heldhaftig en menslievend optreden heeft hij de 
levens van vele duizenden Chinezen gered. 
In die rampzalige tijd had Rabe een intensief 
contact met de Duitse ambassade, in het 
bijzonder met de gezantschapssecretaris, de heer 
Rosen. Deze Georg Rosen werd – later – de man 
van onze tante Jeanne.

In NP1 van 1997, p. 91, staat tante Jeanne 
vermeld als Jeanne Louise Crommelin, geboren 
in 1917 op ’t Malster te Brummen en in 1951 
getrouwd met dr Georg Friedrich Murad Rosen, 
geboren te Schimram (Iran) in 1895, ambassadeur 
van de Duitse Bondsrepubliek in Uruguay en 
gestorven in 1961 in Göggingen (Beieren). 
Van tante Jeanne zijn er op onze site (onder 
‘Biografieën’) aardige jeugdherinneringen te lezen.

Rosen was oriëntalist, evenals zijn vader en 
grootvader. Het dagboek geeft interessante 
bijzonderheden over deze (mij onbekende) oom 
en wel over zijn betrokkenheid, humor, gebrek aan 
fijne diplomatieke tact; over zijn overgrootvader, 
de pianist/componist Moscheles, die bevriend 
was met Beethoven; maar ook dat hij, met een 
joodse grootmoeder, in het Derde Rijk nooit 
bevorderd zou kunnen worden. In 1938 werd 

hij zelfs op wachtgeld gezet – ontslaan ging 
te ver, wegens zijn verdiensten in de Eerste 
Wereldoorlog.

Na de ondergang van het Hitler-regime was hij 
eerst ambassaderaad in Londen en daarna, tot 
aan zijn pensioen, ambassadeur in Montevideo.
Overigens blijkt ook – dit staat niet vermeld in 
NP - dat tante Jeanne zijn tweede vrouw was. Bij 
zijn eerste vrouw had hij twee kinderen. Tijdens 
zijn Chinese jaren was zijn gezin in Duitsland 
achtergebleven, waar zijn vrouw in de oorlog bij 
een bombardement is omgekomen.

Voor wie dit interessante boek zou willen lezen:
‘De goede nazi van Nanking’ door John Rabe, 
Uitgeverij De Bezige Bij 2009.
Een verklaring van de paradoxale titel komt in het 
boek duidelijk naar voren.

Walter Crommelin, Haarlem

Gevraagd naar de familierelatie tussen Walter 
Crommelin en tante Jeanne Rosen, laat Walter 
weten: ‘De grootvader van tante Jeanne was een 
oudere broer van mijn overgrootvader Hendrik, de 
jongste van al die vele Lathmer-kinderen.
Mijn grootvader Armand was vervolgens enig 
kind, zodat al mijn familierelaties al meteen wat 
‘verderweg’ zijn’.

Door een toeval kreeg ik een oorlogsdagboek in handen, geschreven door een Duitse 

zakenman, John Rabe geheten. Het gaat niet over ‘onze’ oorlog, maar over een gruwelijke 

episode uit de Tweede Chinees-Japanse Oorlog van 1937 tot 1945.

1 Nederland’s Patriciaat
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Een Koninklijke Onderscheiding
voor Ineke de Jong - de Jonge

Op vrijdag 24 april 2015 ontving Ineke (Trix is een 
zuster en Gulian een zwager van Ineke), namens 
de Koning uit de handen van Burgemeester  S.W. 
van ’t Erve, van Lochem ( waaronder Eefde, haar 
woonplaats valt) een Koninklijke Onderscheiding. 
De Koning benoemde haar tot Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau. 

De aanvraag 
waarop deze 
onderbouwing 
gebaseerd was, 
was ingediend 
door: Trix Cr.-de 
Jonge, Gulian 
Cr., Karien, haar 

dochter, die tevens haar broers inschakelde en 
Feike, haar vriend. De aanvraag was ruim 46 
bladzijden dik, met krantenartikelen, rapporten en 
brieven van 6 organisaties, die de aanvraag van 
ganser harte ondersteunden.

De activiteiten welke genoemd werden, waren:

1967 – 1999/heden
Vrijwilliger bij de Stichting Cheshire Home, die 
met inzet van lokale vrijwilligers invalide mensen 
helpt in onder andere het Verenigd Koninkrijk, 
Singapore, Ierland en Ethiopië. 

1970 – 1996
Onder andere opzetter 
van, verbeteren van de 
uitrusting en werkzaam bij 
de fysiopraktijk in Ethiopië. 
In de periode dat Mevrouw 
De Jong en haar gezin in 
Ethiopië woonden, zette 
zij een fysiopraktijk op 
voor de medewerkers van 
de Handels Vereniging 

Amsterdam, werkzaam op de suikerrietplantages 
en suikerfabrieken nabij Wonji en Shoa (zuidoost 
van Addis Abeba) en voor de omwonenden. In de 
andere landen (Ivoorkust, Indonesië, Tanzania en 
Burundi) waar zij met haar gezin verbleef, werkte 
ze als zwemlerares en kleuterjuf en gaf zij ook 
gymlessen.

1989, 1990 en 1991
Het opzetten van een 
revalidatiecentrum en het 
opleiden van een aanwezige 
arts tot revalidatiearts voor 
een suikerrietplantage en 
suikerfabriek in Kiliba, aan 
het noordelijke puntje van 
het Tanganyika meer in oost 
Zaïre.

1988 – 2002 
Vicevoorzitter van de Vereniging Tesselschade 
Arbeid Adelt, afdeling Deventer. Ook zette 
mevrouw De Jong zich in als begeleidster van 
de handwerkers en zorgde voor de aanschaf van 
materiaal.

1990 – heden 
Vrijwilliger bij de Johanniter Orde. Het doel van de 
orde is steun verlenen aan mensen in Nederland 
met een lichamelijke beperking en andere 
hulpbehoevenden. In 2000 is zij benoemd tot 
Rechtsdame.

1994 – heden 
Secretaris van de commissie Medisch, Sociaal 
en Educatief van de Interkerkelijke Stichting 
Ethiopië / Eritrea. Deze commissie beoordeelt 
projectaanvragen en ziet toe op een correcter 
uitvoering van de projecten in Ethiopië.

Ineke de Jong - de Jonge is eigenaresse van 

landgoed ’t Flierse, waar wij onze familie-

reünie hadden. Wij danken haar hartelijk voor 

haar gastvrijheid en feliciteren haar met haar 

onderscheiding! Onderstaand artikel is overgenomen 

uit het Familie-journaal van de familie de Jonge:
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2004 – 2006

Vrijwilligster bij de Stichting Wederopbouw Atjeh. 
Na de Tsunami op 26 december 2004 is deze 
organisatie opgericht om hulp te verlenen aan de 
getroffen gebieden, onder andere het bouwen van 
een gemeenschapshuis en het opzetten van

 
een sociaal economisch programma, leer- en 
werkprogramma’s en een weduwen project. 
Mevrouw De Jong is in deze jaren een paar keer 
in Atjeh geweest om hulp en ondersteuning te 
bieden.

De onderbouwing werd afgerond met:
Mevrouw De Jong kan worden gekwalificeerd als “iemand die zich geruime tijd te bate van de 
samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”. 

Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem Alexander, gelet op de aard, duur, internationale uitstraling en 
betekenis van de activiteiten met als zwaartepunt ontwikkelingssamenwerking behaagd, Mevrouw De 
Jong te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
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Chapter 7 – Semarang

Tales by Jaap
As was said before, the time we stayed in Semarang was a very important period for Pa 

and Ma and their family. Pa had a job with responsibilities, just as he wanted, we went to 

school and Ma assisted in the St. Elisabeth hospital.

The most well-known photo of our house1, New Tjandi road 43, Semarang, mid-Java. On the bench 
in front of the house Pa and Ma and, as far as we recognize, Mariad and me.

The sitting room. On the wall, the painting of the 
interior of “Huis te Werken”, 1938, see chapter 1. 
Nowadays this painting hangs in our sitting room 
in Gorssel.

The view from the back of the house.
The mountain is the non-active volcano 
Ungaran

1 Just underneath the roof with tiles, you see some kind of windows. These ventilate the space 
underneath the roof and above the ceiling of the rooms. So the heat of the tropical sun heating 
the roof, did not reach the ceilings of the living and sleeping quarters. A simple but effective 
“air-conditioning system”. An invention by the VOC (United Indië Company. By the way, the first 
multinational company)
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Page 3 of the Hunger Winter Diary

The following photos are a selection and show a 
happy couple and their family in Semarang. For 
a young family the tropics (Indië) are ideal. There 
is plenty of help in the household, the garden, the 
children, the washing and cleaning of the house. 
The schools were of a satisfactory quality, for the 
parents there were challenging jobs and for the 
youngsters there was enough nature to play in.
In addition to this life, Pa and Ma were splendid in 

their relation to the Dutch Armed forces, who were 
very inexperienced, far from home and fighting a 
war they had never been trained for. Most of them 
joined up and were trained for “guard duty” in 
liberated European countries and Germany. But 
as a result of the declaration of independence and 
the following uprise, the Dutch Government sent 
them to Indië to fight a real guerrilla war.

Presents from Holland, a kitchen stove, a dragline, 
a truck and a jeep. I presume that we got them from 
Grandfather Aubin (Zeist) and Aunt Agnes.

A proud Pa and a happy family
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Our big friend, Rikus Bos

A  proud Ma

Else-Lous standing near a stone flower 
pot, which a moment after she had gone 
inside, was demolished by an Army truck. 
The driver had lost control.

On the terrace with the Children’s Baboe2
Playing

But the type of car Ma liked was a jeep.
When we asked her what present she 
would like for her 80th birthday. Her 
answer was: 

“I would like to ride in a Jeep”.

2  “Baboe” was the word used for female personnel working as assistants in the household.
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So we made contact with the association 
“Keep them Rolling”3. On her birthday the Jeep 
arrived. Ma was packed in warm clothes and 
plaids and drove, escorted by a Harley Davidson 

motorbike, which used its horn to warn the 
traffic that an important person was nearby, to 
the reception we had organised in a castle in the 
neighbourhood.

Ma in her Jeep with escort in a 
typical Dutch country site

Ma arrived at castle “Doddendael”. Mariad 
to the left and Else-Lous to the right.

The family and friends welcome her. This 
was the last time all friends from the 
Semarang period were present.

And this she loved very much. With 
some of her grandchildren.

From left to right: 
Petra, Reinout, Marlies and Heleen.

3 This association in The Netherlands aims to keep rolling the trucks, tanks, armoured vehicles, 
motorbikes, Jeeps, etc. used in World War II. When I asked the owner what the costs were, his 
answer was: “nothing, I have to air her from time to time and this is a very good reason”. He 
organised a Harley Davidson with horn as escort. So we gave each of them a big bottle of Scotch 
whisky. Everybody happy.
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4 Mobil Artillery Unit – their slogan was: “We will make it”

A personal note. I have always liked trees. And 
like working in the woods. At a certain moment 
during the stay in Semarang I had decided to 
start growing rubber trees. Pa and Ma allowed 
this action. However the Army had decided to put 

a number of guns in the gardens to support the 
troops in the hills. Result all my rubber trees had 
been destroyed. I was furious! The Commanding 
Officer felt very sorry and he gave me a coat of 
arms of their unit, made of teak, 2 – 12 RVA4.

The usual street picture at that time. Nowadays there are more cars and motorbikes.



C
ro

m
m

el
in

Jo
ur

na
al 

|| 
Vo

or
jaa

r 2
01

6

12

Daan is born. November 01, 1948

This photo, which I suppose, was sent to family and friends in The Netherlands.
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We still have the toys we got, so Daan can 
play with them as well.

Another set of photos of things we took with 
us back to The Netherlands and still exist.

The bamboo rattle used in the defence of 
plantations.
The noise was the same as from a rifle when 
fired and so made a lot of impressive noise 
(it still does!) and at the same time saved 
ammunition.

A repaired basket with, for Gulian, Mariad 
and Else-Lous, famous wooden blocks.

Ma received a Samurai sword from the troops as thanks for her support.
These swords were daily Japanese Officers swords.
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Chapter 8 – The period Pa and Ma lived and worked in Semarang (1946 – 1949)

Tales by Jaap

A few photo’s Pa and Ma kept of the hospital. Majoor Hendriks, Kapt. Holtkamp, Pa and Ma and 
Legerpredikant Wassink and their children and Jan 
Laterveer.

The entrance of the St Elisabeth hospital in 1988 when Trix and I visited it.

In 2010 we visited it again. Nothing has changed. The name nowadays is 
“Rumah Sankt Umum Elisabeth”. It is still Roman-Catholic. Semarang is a 
Roman-Catholic Diocese. It is, of course, all quite logic, but I remember these 
buildings as big and busy with many wounded soldiers. Now it is very similar 
to a normal European hospital.
Pa, as a civil engineer of the telephone company of Indië worked very close 
with the Royal Netherlands Army in Semarang, called the Tiger brigade.
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To the left the telephone poles in those days.

The family with from left to right Leen Muis, Willem Bleeker, Ré Teding van 
Berkhout en Rikus Bos

Rikus Bos was our favorite. A very tall man, who later became a driver of steam 
locomotives for the coal mines in Limburg, in the south east of the Netherlands.
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It happened during Christmas in the Chapel of the 
St. Elisabeth hospital. The nuns had 
constructed, out of paper and cardboard, 
a Christmas chapel. Everybody was quite 
impressed. Except Mariad. He felt the material 
and stated firmly ”it’s only made of cardboard”! 
There was a food shortage in Semarang. The 
supply was complicated and slow, because at 
that time Semarang did not have a harbour. So all 
food, ammunition, trucks, equipment, medicines, 

etc, etc, required by an Army at war, had to be put 
from the ships into barges and brought ashore. 
On a certain day Ma had bought a chicken from 
a Chinese man and paid for it with her wedding 
ring. When it became known that we would return 
to The Netherlands, this Chinese came along and 
gave her her wedding ring back. He could not 
stand the thought that this ring had been used to 
keep a European family alive during a period of 
food shortage.

A destroyer of the Royal Netherlands Navy 
came every week, as far as I remember, from 
Soerabaya. Her decks full of ammunition and 
food. After unloading this cargo, she supported 
the troops in the hills with her guns. When her 
ammunition was finished, the young European 
boys and girls of Semarang got a fine meal, before 
she left for another supply trip.

In Indië, like in The Netherlands, everything was 
rationed.
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It was actually war, so sad things 
happened. From the list of soldiers 
who died, I am sure Pa and Ma 
attended the funeral of many of 
them. They were buried at the 
Candi cemetery, close to our 
home. The cemetery was built by 
the Tiger-brigade themselves.

In 2011 passing Semarang on our 
journey to Kalimantan, we laid 
flowers on the graves of some 
Indonesian Crommelin’s (Emiel 
and Willem), who were murdered 
by the Japanese armed forces in 
1942, north of Makassar and on 
the grave of Rudolf Crommelin (3 
years old, the son of Uncle Ru). 
Rudolf died in a Japanese prisoner camp in Semarang.

And then it was all over. 
We were going home.

The bill we paid for the 
packing of our belongings 
to go back to The 
Netherlands.
This article was written 
by Pa and placed in a 
remembrance book, 
named: between “Sawahs 
and mountains”. Pa and 
Ma kept it and today 
I still have it. Pa and 
Ma were proud of their 
achievements in Mid-Java and their cooperation with the Dutch armed Forces.



C
ro

m
m

el
in

Jo
ur

na
al 

|| 
Vo

or
jaa

r 2
01

6

20

Crommelin Reunion
September 2015
On the 20th of September 2015 the Crommelins gathered for a family reunion. The location 

was the same as two years ago; at the home of Ineke de Jong-de Jonge, sister of Trix 

Crommelin-de Jonge in Eefde in the Netherlands. Ineke’s home has a large garden and 

also ample space inside for the 45 guests of this edition.

Crommelins catching up with one another at this year’s 
reunion. (Sitting from left to right: Totie Deketh-Cr., 
May Crommelin-Huyssen van Kattendijke, Mariad Cr., 
Christine van Marle-Cr.)

Two Crommelins (Elselous Cr. right, Nina Cr. left) and a 
soon to be Crommelin in the middle (Ellen Linger)

The presidents welcome speech

More Crommelins catching up with one another at this 
year’s reunion. (From left to right: May van Oordt-Cr., 
Claudine Avendano Vera-Cr., Bernard v. W.Cr.)

The reunion does not take place in a fixed cycle 
every certain number of years. After the success 
of the last edition in 2013 the board of the 
Crommelin Foundation decided to go for another 
reunion this year and not leave too much time in 
between. The focus this year was also less on 
activities and more on general catching up. 

All in all a fine day with pretty good weather 
and good conversations all round. We would 
like to thank all those who participated in the 
organization, Ineke for letting us have the reunion 
at her home and of course also everyone for 
coming. See you all at the next reunion!
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Four Crommelin ladies sitting outside in the sun. (From left to right: Totie Deketh-Cr., Sophie Donker-Cr., May 
Crommelin-Huyssen van Kattendijke, Alet Warnaars-Berkelbach van der Sprenkel)

Preparation for the group foto

The group foto: 
Sitting down first row, from left to right:

1. Hans Donker, 2. Sophie Donker-Cr., 3. Liesbeth Cr., 4. Elselous Cr., 5. Mariad CR., 6. Totie Deketh-Cr., 
7. May Crommelin-Huyssen van Kattendijke 

Row 2, standing from left to right:
8. Hylke Halma, zoon van 9. Paulien Halma-Henderson en 10. Koen Halma, 11. Alet Warnaars-Berkelbach van der 

Sprenkel, 12. May van Oordt-Cr., 13. Marie-Lou Sandberg-Cr. 14. Christine van Marle-Cr., 15. Désirée Cr., 16.Phine 
Cr., 17. Felicia Cr., 18. Filotte Cr., 19. Renée Cr., 20. Bernard van Wickevoort Cr., 21. Walter Cr., 

Row 3, standing from left to right:
22. Loukie Cr., 23. Adriana Cr.-Loth, 24. Henk van Oordt, 25. Michiel Cr., 26. Ellen Linger, 27. Elske Cr.-van Dijken, 

28. Amber Cr., 29. Philipp van Wickevoort Cr., 30. Henk Visser, 31. Armin van Wickevoort Cr., 32. Claudine Avendano 
Vera-Cr., 33. Oliver, zoon van Armin van Wickevoort-Cr., 34. Nina Cr.-, 35. Reinhard Cr., 36. Jeroen Oosterwijk, 37. 

Edo Cr., 38. Philippe Avendano Vera.
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Intense conversation between 
Bernhard v. Wickevoort Cr. and 
Mariad Cr.

Amber Cr., Henk van Oordt, May van Oordt-Cr., Jeroen Oosterwijk

Désirée Cr. and Henk van Oordt Garden party held today with 
sitting down: Totie Deketh-Cr., 
May Crommelin-Huyssen van 
Kattendijke, standing at the back 
from left to right: Renée Cr., Phine 
Cr., Reinhard Cr., Désirée Cr. 
Bernhard van Wickevoort Cr., Armin 
van Wickevoort Cr.

The BBQ was a do-it-yourself 
however Edo Cr. and Philippe 
Avendano Vera (both not in the 
picture unfortunately) busied 
themselves with the cooking.

Colouring in the world map of 
Crommelins as one of the activities 
with: Phine Cr. (left) and Filotte Cr. 
(right)
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Crommelins test their skill at an ancient Viking 
game: Phine Cr. (left) and Felicia Cr. (right)

Phine Cr. in action! Sibling against sibling on the field: Felicia Cr. 
against Philipp van Wickevoort Cr.
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In Memoriam 
Barry Crommelin

Op 7 april 2015 is Barry Crommelin in 

Perth (Australië) overleden op 82-jarige 

leeftijd. Een markante verschijning, die 

het Crommelin banier met stijl en trots 

in Australië en in Europa zijn leven lang 

gedragen heeft. 

De relatie met zijn Nederlandse familie gaat 
terug tot in de oorlogsjaren waar Ru Crommelin 
als marineofficier in Freemantle bij toeval de 
vader van Barry tegen het lijf liep. Hierna is er 
een levendige uitwisseling ontstaan tussen Ru 
Crommelin en zijn nicht Conny Gualthérie van 
Weezel - Crommelin enerzijds en de Australische 
Crommelins anderzijds. 

Na het heengaan van Barry’s vader is het contact 
door de volgende generatie overgenomen. 
Barry en zijn spontane en originele vrouw Carole 
(voormalig Miss Australia!) en hun zoons Peter 
en Tim kwamen vele malen naar Europa om hun 
Nederlandse familie te ontmoeten waar ze zo trots 
op waren. 

Via Barry werd het contact met de Amerikaanse 
Crommelins uit Alabama hersteld, wat er toe heeft 
geleid dat er in 2006 in Menton (Zuid-Frankrijk) 
een kleine familiereünie heeft plaatsgevonden van 
de Nederlandse, Australische en Amerikaanse 
Crommelins. 

Vooral de familie Gualthérie van Weezel - 
Crommelin heeft veel van de gastvrijheid  van 
de Australische Crommelins genoten. Vorig jaar 
bezochten wij zoon Lodewijk, die met zijn vrouw 
op dat moment voor Shell in Perth werkte en 
woonde en als een zoon werd opgenomen in 
hun gezin. Dochter Annemarie en Carlos vierden 
samen met hen Oud en Nieuw drie jaar geleden in 
hun buitenhuis in Margaret River, waar Barry zijn 
laatste rustplaats heeft gevonden. 

Ook mochten wij twee jaar geleden de 80ste 
verjaardag van Barry mee vieren waarvoor 
Henry Crommelin speciaal uit de V.S. overkwam 
alsmede Professor Michael Crommelin, Dean 

On April the 7th, 2015, Barry Crommelin 
deceased in Perth (Australia) at the age of 82. 
A striking personality, who held the Crommelin 
banner with style and pride for his whole life, in 
Australia as well as in Europe. 

The relation with his Dutch family dates back 
to the war years, when Ru Crommelin as naval 
officer came across Barry’s father. After this, a 
lively exchange emerged between Ru Crommelin 
and his niece Conny Gualthérie van Weezel on 
one hand and the Australian Crommelins on the 
other hand. 

After the passing of Barry’s father the contact was 
taken over by the next generation. Barry and his 
spontaneous and original wife Carole (former Miss 
Australia!) and their sons Peter and Tim often 
came to Europe to meet their European family 
which they were so proud of. 

Through Barry, the contact with the American 
Crommelins from Alabama was restored, which 
led to a small family reunion in 2006 in Menton, in 
the South of France, with Dutch, Australian and 
American Crommelins. 

Especially the family Gualthérie van Weezel - 
Crommelin has enjoyed much of the hospitality of 
the Australian Crommelins. Last year we visited 
our son Lodewijk and his wife, who worked for 
Shell and lived in Perth at that moment, and 
who was considered a family member by Barry’s 
family. Our daughter Annemarie and her husband 
Carlos celebrated New Year’s eve with them 3 
years ago in their country house in Margaret river, 
where Barry found his resting-place. 

We were also invited to celebrate Barry’s 80th 
birthday with him, for which Henry Crommelin 
also came over from the United States of 
America, as well as with Professor Michael 
Crommelin, dean of the Faculty of Law in 
Melbourne. Michael Crommelin spoke on behalf 
of all Crommelins at the funeral of his distant 
cousin Barry. 

It was a privilege to have known this stylish 
Crommelin. 

Hans and Ank Gualthérie van Weezel-de Visser, 
april 2015. 
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(decaan) van de Juridische faculteit in Melbourne, 
die bij de begrafenis van zijn verre neef Barry 
namens alle Crommelins gesproken heeft. 

Het was een voorrecht deze stijlvolle Crommelin 
gekend te hebben. 

Hans en Ank Gualthérie van Weezel - de Visser, 
april 2015. 

Foto: Michael Crommelin, Barry Crommelin, 
Henry Crommelin en Hans Gualthérie van Weezel, 
oktober 2013, Margaret River, West-Australië. 
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Geachte redactie,

18 mei jongstleden kwam ik met mijn echtgenote 
in de buurt van St Quentin en we besloten om het 
mogelijke familiekasteel te “bezoeken”.

In de gemeente Jussy is gelegen de Rue de Cam-
as. Aan het einde van deze weg is een boerderij 
gelegen en in de volksmond heet deze boerderij 
“Château de Camas”.

Een paar honderd meter voor de boerderij staat 
een “château d’eau”, maar dat is een watertoren.

De huidige eigenaar heeft de oude gemetselde 
poortonderdelen en een stuk muur nog laten staan 
omdat “ze er altijd al waren”, een goede reden om 
deze oude elementen te laten voortduren.

Waarschijnlijk zijn dat de mogelijke resten van het 
vroegere château de Camas, dat ooit eigendom 
was van  de Sémery en Crommelin.

Klik op de link hier onder voor enkele foto’s van 
Rue de Camas en de poort- en muurresten:

http://www.monalbum.fr/Album=SJPJUBVV

Met vriendelijke groet

Henry Roks

Via  Hendrik Blankestijn en Christina Jacoba Ka-
mijn 1820 vond een dochter van ons de link naar 
Frankrijk waar wij inmiddels al 24 jaar wonen.

Château de Camas

http://www.monalbum.fr/Album=SJPJUBVV
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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

Remembering Barry Crommelin

A trip to the moon

Barry Crommelin 
of Perth, 
Western 
Australia passed 
away on April 
10, his 83rd 
year following 
a lengthy battle 
with mantle 
cell lymphoma. 
In 1958 Barry 
founded the 
notable Crommelin Chemicals business which 
has become a leading supplier of waterproofing 
products and sealants in Australia and Asia. He 
was active in civic politics having served as shire 
president of the Peppermint Grove community 
in Perth. Barry was also passionate about the 
Crommelin family and in the process of compiling 
a history of the English aspect of the family with 
the help of an eminent genealogist in Britain. 
Barry was survived by Carole, his wife of 45 
years, and sons, Tim and Peter and their families. 

For more details click here

In 1901 Marinus Crommelin 
journeyed from Holland to Spokane, 
Washington, USA to learn new skills 
in mechanized carpentry. Enroute 
from New York, he made a side trip 
to the Pan American Exposition in 
Buffalo, NY. He brought along his camera and 
took some pictures of the Midway which featured 
A Trip to the Moon, the Aerio-Cycle, and many 
other attractions. Here we look at some pictures 
related to the international Expo that Marinus 
visited in 1901. 

For more details click here

Hiermede berichten wij dat dat Barry 
Crommelin uit Perth, West Australië op 10 
April j.l. overleden is na een lange strijd tegen 
mantelcellymphoom. Hij is 83 jaar geworden. 

Barry richtte in 1958 de zeer bekende industrie 
Crommelin Chemicals op, een vooraanstaand 
bedrijf in de productie van waterproof 
producten en afdichtingsmiddelen, overal 
verkocht in Australië en Azië. Barry was actief 
in de plaatselijke politiek en was geruime tijd 
president van de Peppermint Grove gemeente 
in Perth. De lokale kranten hebben uitgebreid 
aandacht besteed aan Barry en zijn vele 
activiteiten (zie bijgaande artikelen online). 

Barry was ook gepassioneerd betreffende de 
Crommelin familie en was bezig de Engelse 
familie geschiedenis uit te werken met behulp 
van een bekende Engelse genealoog. 

Hij liet achter Carole, zijn echtgenote sinds 45 
jaar, hun zoons Tim and Peter en hun families. 

Klik hier voor verdere details

In 1901 reisde Marinus Crommelin van Holland 
naar Spokane, Washington USA om nieuwe 
vaardigheden in gemechaniseerd timmerwerk 
te leren. Onderweg vanuit New York maakte hij 
een extra reis naar de Pan American expositie in 
Buffalo, NY. Marinus was een fervent fotograaf 
en hij gebruikte deze gelegenheid om bij de 
‘Midway’ foto’s te nemen van de expositie ‘A 
Trip to the moon’, de ‘Aerio Cycle’, en vele 
andere interessante attracties. We laten hier 
een serie foto’s zien die Marinus nam op deze 
Internationale Expositie die hij in 1901 bezocht. 

Klik hier voor verdere details

http://www.crommelin.org/Journal/Spotlight7/BarryCrommelin/RememberingBarry.htm
http://www.crommelin.org/Journal/Spotlight7/MarinusMoon/Marinus.htm
http://www.crommelin.org/Journal/Spotlight7/BarryCrommelin/RememberingBarry.htm
http://www.crommelin.org/Journal/Spotlight7/MarinusMoon/Marinus.htm
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Loan Transaction by Jean Crommelin in 1657

De Coninck Letters Translation Project

A document, dated 1657 
was sent to us recently by 
Maryse Trannois. It contains 
a notarized agreement that 
discusses the repayment 
terms of a loan made by Jean 
Crommelin of St. Quentin to 
a merchant living in Guise. 
The loan was now several 
years overdue and Jean 
Crommelin, being the creditor, sought to have 
repayments and interest formalized and made 
legally binding. Although this document has little 
historical significance, it does show how early 
family members in France were quite wealthy 
and therefore able to make sizeable loans for the 
advancement of the economy in Picardy. Besides 
being astute businessmen and entrepreneurs, 
they also had the instincts to become successful 
bankers. 

For more details click here

In the Frédéric  de Coninck Letters translation 
project the latest instalment covers the YEAR 
1722 Frédéric was the son of Catherine 
Crommelin, a daughter of Jean Crommelin 
(above) and Rachel Tacquelet. 

In 1722 Frédéric  suddenly died of pleurisy. This 
sad news was communicated by his wife, Marie 
Camin in Schiedam, Holland to her son Jean de 
Coninck living in Batavia (Jakarta, Indonesia). It 
took 9 months for mail to arrive between the two 
places. 

In this instalment we learn about Esther 
Crommelin, another child of Jean and Rachel 
Tacquelet, and the youngest surviving sibling of 
Catherine, and her brothers Jacob and Daniel 
Crommelin. We also get a glimpse of how the 
VOC (Dutch East India Company) operated.

For more details click here

Maryse Trannois fotografeerde recent een 
document in de bibliotheek van de SHPF 
in Parijs en stuurde ons dit toe. Het betreft 
een notariële akte uit 1657 waarin de 
aflossingsvoorwaarden werden vastgelegd 
betreffende een lening gedaan door Jean 
Crommelin, Saint Quentin aan een koopman 
uit Guise. De aflossing van deze lening 
was geruime tijd achterstallig en Jean als 
crediteur stond erop afbetalingen en de 
bijkomende rente te formaliseren en legaal 
bindend te maken. Alhoewel dit document 
historisch gezien weinig betekenis heeft, 
toont het aan dat familieleden al heel lang 
geleden goed vermogend waren en zich 
inzetten de economie in Picardie te steunen 
door leningen te geven. Afgezien van het 
feit dat de Crommelins goede zakenlieden 
en ondernemers  waren, waren zij ook 
succesvolle bankiers. 

Klik hier voor verdere details

De meest recente toevoeging aan het Frédéric  
de Coninck correspondentie project betreft het 
jaar 1722. 

Frédéric was de zoon van Catherine 
Crommelin, een dochter van Jean Crommelin 
(hier eerder vermeld) en Rachel Tacquelet. 
Frédéric stierf onverwacht in 1722 aan 
pleuritis, en dit treurige nieuws werd 
onmiddellijk door zijn vrouw, Marie Camin 
bericht aan hun zoon Jean Crommelin die op 
dat moment in Batavia (Jakarta, Indonesië) 
woonde. Post had in die tijd negen maanden 
nodig om ter bestemming te komen! 

In deze aflevering maken we kennis met 
Esther Crommelin, een ander kind van Jean 
en Rachel Tacquelet, en we ontmoeten ook 
de jongste overlevende broers van Catherine, 
Jacob en Daniel Crommelin. We krijgen ook 
een beetje inzicht hoe de VOC (Vereenigde 
Oostindische Compagnie) in die tijd werkte.

Klik hier voor verdere details

http://www.crommelin.org/Journal/Spotlight7/JeanLoan/JeanCrommelinLoan.htm
http://www.crommelin.org/history/Biographies/Frederic/index.htm
http://www.crommelin.org/Journal/Spotlight7/JeanLoan/JeanCrommelinLoan.htm
http://www.crommelin.org/history/Biographies/Frederic/index.htm
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Hieronder een bedankbriefje van zijn hand, 
op tienjarige leeftijd, voor een cadeau aan zijn 
grootvader en naamgenoot, de Amsterdamse 
zakenman en koper van de Lathmer, Gulian 
Cornelis.  Zo jong als hij was toonde hij al 
verantwoordelijkheidsgevoel blijkens zijn 

mededeling “ook uit naam van de anderen”. 
Bedoeld zullen zijn zijn beide zusters Elisabeth en 
Jacot en broer Louis. Zou het gezien de datering 
van het briefje en nu ook anderen iets hadden 
gekregen, gaan om Sinterklaascadeaus?

Hilversum, 7 December 1887

Voor Grootpapa

Lieve grootpapa!
Ik bedank u wel voor het mooie croquetspel ook uit naam 
van de anderen. Wij waren er heel blij mede. Zondag 
ben ik met Mama in Amsterdam geweest om oom Jakob 
te feliciteren. Ik heb van tante Jako een boek gekregen 
Robinson Crusoe genaamd. En van oom Marin ook een 
boek. Laatst was mevrouw Hogervorst jarig, toen hebben 
de jongens komedie gespeeld en toen ben ik er met Papa 
en Mama naartoe geweest. Nu lieve groot papa nu moet 
ik naar bed toe. Veel complimenten van papa en mama de 
juffrouw zus, Louis en Jakoba en van u liefhebbende 

Gulian

Rondom Guul
Mijn grootvader Guul (Mr. G.C. 1877-1953), de oudste in een gezin van vier, verloor zijn 

vader toen hij net 13 jaar oud was in 1890. Dat heeft hem voor het leven getekend; ernstig 

als hij was, plichtsgetrouw en precies zoals onder meer moge blijken uit het gegeven, 

dat hij op middelbare leeftijd tot curator benoemd werd over zijn beide ongehuwde en 

samenlevende tantes Marie en Agathe. Hij trouwde op zijn 38ste de acht jaar jongere 

kunstenaarsdochter Phine Vrolyk die haar vader Jan ook al veel te vroeg verloren had.

Met ‘oom Jacob’ wordt 
Jacob Willem Hendrik 
bedoeld (1844-1919), 
directeur van de Rente Cassa 
te Amsterdam; met ‘tante 
Jako’ Jacoba Catharina 
(1837-1912), gehuwd met 
de Utrechtse advocaat A.R. 
Falck, uit wie een met de 
kinderloos gestorven Charles 
Louis Frédéric - voor ons 
‘oom Carel’, bijgenaamd 
“de blubber”- uitgestorven 
familietak voortspruit.
Deze oom Carel verwierf 
door vererving het bezit van 
de Lathmer dat hij in 1960 
aan de Broeders Penitenten 
verkocht heeft, na het eerst 
tien jaar aan hen te hebben 
verhuurd.
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Utrecht 20 Februari 1895

Lieve beste Guul! Wij zullen morgen in gedachten elkaar feliciteren, op onzer beider jaardag, 
gij op uw achttiende, ik op mijn vijfenzestigste jaar. Maar al is het verschil heel groot toch 
weet ik dat ik voor U geen oude Grootmoeder ben die te deftig is om ooit geheel eigen mede 
te worden. Neen, daarvan kennen wij elkaar te goed. Niet voor niet(s) heb ik in Hilversum zoo 
dikwijls bij jullie gelogeerd en hebben wij toen Jakootje geboren werdt, met Louis, zoo dikwijls 
samen gespeeld, en zoo dat ik het ook prettig vond, omdat jelui pleizier hadden.
Nu ik hoop, dat al word ik nog zoo oud, ik nooit een afgeleefde Grootmoeder zal worden, 
ook geen deftige, maar eene waar Gij nog wel eens een gezellig praatje mede wilt houden. 
Er ligt een belangrijk jaar achter u. Wat is er veel veranderd en anders gegaan als wij verleden 
jaar dachten. Zoo ver wij kunnen oordeelen, is de stap die gij deedt, voor uw volgend leven 
uiterst gewigtig. Veel zegen hebt hebt gij er tot hiertoe op gehad. In lang hoorde ik niets 
regelregt van u edoch ik begrijp best dat de tijd u ontbreekt en geen tijding goede tijding 
is. En nu hoopt gij dit jaar examen te doen voor het gymnasium. Moge God u kracht en 
gezondheid geven om goed te kunnen doorwerken. Wij weten dat wij dat dagelijks aan Hem 
mogen vragen en dat Hij ons in alles helpen wil.
Het gaat ons ….. , en het is zoo heerlijk dat Jacootje beter is, het met Elly goed gaat en 
Moeder denkelijk begin April weer komt. Gij moet dan de tijd dat Zij hier is , maar bij mij 
komen logeren. Gij kunt boven slapen. Het is mij niet te druk, en gij hebt meer aan elkaar, dan 
dat gij bij de tantes zijt.
Nu beste jongen, wij zullen morgen aan u denken.
De Heer zegene u en Hij behoede u.
De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig
De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u Zijn vrede.
Dit is mijn wensch en bede voor U.
Zijt hartelijk omhelsd door uwe u liefhebbende Grootmama
J.E. de Graaf - Pierson

Acht jaar later, een brief gedateerd een dag voor Guuls 18de verjaardag:

Guuls moeder, Hendrika de Graaf was een 
dochter van de briefschrijfster. De genoemde 
Jacootje, Louis en Elly zijn zijn zusters en broer. 
Er spreekt een aandoenlijk en krachtig medeleven 
van deze moeder met het (toen al vijf jaar 
vaderloze) gezin van haar dochter.  
Drie broers uit het gezin Pierson waaruit 
grootmoeder De Graaf afkomstig was, 
bekleedden belangrijke posities in de Nederlandse 
samenleving: Allard (1831-1896), historicus, 
predikant en theoloog, taalkundige en als eerste 
hoogleraar archeologie van de universiteit 

van Amsterdam de naamgever van het Allard 
Piersonmuseum, Nicolaas (1839-1909), als 
bankier directeur van De Nederlandsche Bank, 
als econoom hoogleraar staathuishoudkunde 
en als politicus enige tijd premier van ons land 
en Hendrik (1834-1923), predikant en vanaf 
1876 directeur van de Heldring gestichten te 
Zetten. Deze oom Hendrik schreef Guul en Phine 
Crommelin eind maart 1915, minder dan twee 
weken voor hun huwelijk, de hierna opgenomen 
brief.  
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Amsterdam Vondelstr. 103
         29 Maart ‘15

Waarde Bruid en Bruidegom,

In deze oorlogstijden is het een voorrecht een felicitatiebrief te mogen schrijven, zij het 
dan ook op rouwpapier wegens het sneuvelen van mijn kleinzoon André te Parijs, waarvan 
het bericht u ook wel geworden zal zijn. Onlangs las ik aan een geëngageerd paar een 
vertaling van Herman en Dorothea voor, die ik jaren geleden maakte en wij genoten samen 
van den rijken inhoud van dit epos van Goethe, waarin het liefelijk ernstige en tragische 
op zoo eigenaardige wijze door elkander wordt gemengd en met een meesterhand 
geteekend.
De realiteit van den verwoestenden oorlog en de realiteit der innige liefde worden er 
dooreengeweven.
Trouwens zoo gaat God steeds voort door de geheel wereldgeschiedenis en in onze 
persoonlijke levensgeschiedenis. Het woord van Paulus: “Droevig zijnde en nochtans 
blijde” is de grondtoon van ieders leven, wel te verstaan: als dat leven geleefd wordt, 
zooals God het ons in het hart wil leggen.
Ook over uw huwelijk ligt, behalve de tijdsomstandigheden een floers, want er worden 
drie gemist, wier namen men zoo gaarne vermeld zag.
Ik betreur thans ook, dat ik Zetten heb verlaten en er dus niet in uw aanstaande woning 
zal zien, want er is niet veel kans, dat ik Z. nog zal bezoeken. Alles gaat er goed, ja 
uitstekend onder leiding van mijn opvolger, maar ik waag mij niet aan een bezoek, dat mij 
te aangrijpend zou zijn. Ontvang dus uit de verte een hartelijken welkomstgroet en breng 
dien ook over aan de moeder van de bruidegom.
Geloof mij intusschen
uw belangstellenden
vriend en oom
H. Pierson

P.S. 
Hierbij een kaart van nicht vD.

Er spreekt veel wijsheid, belezenheid en betrokkenheid uit dit schrijven van oom Hendrik die op het 
moment van schrijven ruim 80 jaar oud was en allang weg uit Zetten waar het jonge stel net zou gaan 
wonen en een jaar later mijn vader Willem Jacob Elias (1916-1997) als hun eerste kind geboren zou 
worden. 

Reinhard Crommelin 
(1951 -  )
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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

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

Michiel Crommelin 
en Ellen Linger 

(nu Crommelin-
Linger) zijn op 

16 oktober 2015 
het geregistreerd 

partnerschap met 
elkaar aangegaan.

Teije Floris
24-07-2015

Willem Hendrik & Jooske
van Oordt - van ‘t Veer

Thijs Hendrik Kees
15-05-2015

Pieter & Marieke 
van Oordt - de Wolf

Christiaan van Oordt 
& Lisette Wintgens

5 september 2015

 

 
 
 
 
 

II Timotheus 4:7 
“Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten 

einde gebracht, ik heb het geloof behouden”  
 

Prof. dr Johannes J.G. (Hans) Jansen 
 
* Amsterdam,  † Zwolle, 
17 november 1942  5 mei 2015 
 
In de Obrechtkerk te Amsterdam zal een avondwake 
plaatsvinden op maandag 11 mei om 19 uur. Op 
dinsdag 12 mei zal een rooms-katholieke dienst van 
Woord & Gebed plaatsvinden. De dienst begint om 
12.30 uur in de Obrechtkerk. Om 14.30 uur wordt Hans 
begraven op Zorgvlied. 
 
Ewout Jansen en Lisa Verhaeghe De Naeyer   
Mechteld en Leon Meppelink - Jansen  
Matthia Jansen en Rik Burger 
 
Loukie Crommelin 
Amber Crommelin en Jeroen Oosterwijk 
 

Bloemen kunnen op maandag 11 mei,  
tussen 9 en 12 uur, bezorgd worden op de  

pastorie van de Obrechtkerk. 

mailto:redactie%40crommelin.org?subject=
http://www.facebook.com/#!/pages/Crommelin/127339847356491
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Agenda
Golftoernooi
locatie: nader te bepalen

Zaterdag 25 juni 2016

Contactpersoon en aanmeldingen
Michiel Crommelin (Utrecht)
michielcrommelin@hotmail.com 
06 - 5476 5183

Ouderenlunch
bij Robert Berkelbach van der Sprenkel

Donderdag 2 juni 2016

Contactpersoon en aanmeldingen
May van Oordt
msvanoordt@gmail.com
06 - 4507 2260

mailto:michielcrommelin%40hotmail.com?subject=Aanmelding%20Golftoernooi
mailto:msvanoordt%40gmail.com?subject=Aanmelding%20ouderenlunch
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