
Mieux vaut quitter patrie que foi
CrommelinJournaal

CrommelinJournaal || Najaar 2019



C
ro

m
m

el
in

Jo
ur

na
al 

|| 
Na

jaa
r 2

01
9

I’m writing you from my dinner table, and in 
the middle of a heatwave. It’s well over 30 
degrees here, but this needs to be done...

Last year, we had another reunion. This was 
again held at the house of Ineke de Jong 
(sister of Trix Crommelin). It was a great day 
with great weather, and we are fortunate to 
have such a great reunion location made 
available for free (well, actually a bottle of 
liquor was appreciated). In this magazine, 
we look back at the reunion with lots of 
photos.

There was also sad news, just a short 
while ago. Gulian Aubin Kornelis 

Crommelin, prominent family 
memberm and ex-board 

member of the Crommelin 
Foundation, passed 
away. On behalf of the 
Foundation I would like 
to offer my deepest 
sympathies to his wife 
Trix, their children 
Robert, Mariëtte and 
Walter and Gulian’s
4 granddaughters, Nina 
and Evert. We wish them 
strength and courage in 
these difficult times.

There is some news regarding the 
Crommelin board as well: our beloved 
secretary May has stepped
down, and her successor is very well known 
to me, since he is my brother: Jeroen 
Crommelin is the new secretary. From this 
position, I would like to thank May for her 
years of loyal service, and welcome Jeroen 
to the board! 

Also new in the Crommelin Board is 
Reinhard Crommelin. Reinhard will be the 
new “Archive Secretary”, and will be in 
charge of the Family Archive in Amsterdam, 
as well as preserving Crommelin history for 
generations to come. Also for Reinhard: 
welcome to the board and we’re looking 
forward to the long-term co-operation! I 
hope everybody has a great summer, and I 
hope to see you all soon!

Kind regards,

  

From the Chairman

Michiel Crommelin 

Chairman 
Crommelin Foundation

Colofon
Crommelin Journal
redactie@crommelin.org

Hoofdredactie
Michiel Crommelin

Lay-out 
Julie Crommelin

Overige medewerkers 
Nina Crommelin
Walter Crommelin

Dear family members,

mailto:redactie%40crommelin.org?subject=
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In Memoriam Gulian Aubin Kornelis Crommelin

Gulian is na een kort ziekbed overleden op 
de laatste dag in mei. En op 7 juni hebben wij 
afscheid van hem genomen in het crematorium 
De Omarming. Zoals hij was, had hij zijn hele 
uitVaart al geregeld, tot de muziek aan toe. Het was 
hartverwarmend om mee te maken hoe hij herdacht 
werd door vrienden en familie. Zoals een vriend 
zei, we zullen het missen hoe hij altijd de telefoon 
opnam, met “wat kan ik voor je doen?”

Gulian is aan het begin van de oorlog geboren 
in Den Haag en heeft er gelukkig niet veel van 
meegekregen, behalve dat hij, zoals hij zelf altijd 
zei, crocussenpap heel erg lekker vond. Zijn vader 
werkte bij de PTT en derhalve verhuisden ze nog 
weleens. Oudjaar 1945 vertrok zijn vader naar 
Nederlands Indië om op Java het telefoonbedrijf 
weer op poten te zetten. De familie volgde hem 
begin juli, op de Oranje, vanuit Rotterdam, de enige 
keer dat de Oranje daarvandaan vertrok. Ze zijn er 
vier jaar gebleven en ongetwijfeld is dit het begin 
geweest van Gulian’s fascinatie voor dit land. In 
1949 keerde het gezin terug en na een periode Den 
Haag en Amsterdam verhuisden ze naar Groningen. 
In Amsterdam was Gulian al bij de zeeverkenners

gegaan en in Groningen was hij al snel wederom 
lid van de zeeverkennersgroep aan het 
Paterswoldse meer. Hier heeft hij leren zeilen, 
leiding geven, en zijn liefde voor het water 
ontdekt. Na de middelbare school vertrok hij naar 
Den Helder voor de opleiding tot marine officier 
op het KIM.

Ieder jaar wordt in december op het KIM een 
feest gevierd, het Assault. Gulian had een “fee” 
nodig en riep de hulp in van zijn vader. Deze op 
zijn beurt belde studievriendje Bon de Jonge uit 
Santpoort. Aangezien Ineke, die meer in was voor 
feestjes dan ik, in Grenoble was voor haar Frans, 
was ik de uitverkorene. Ik heb twee Assaults 
meegemaakt en zo hebben we elkaar ontmoet. In 
1966 zijn we getrouwd, omdat Gulian een half jaar 
aan de wal zou zijn omdat de ketels van de Karel 
Doorman hersteld moesten worden. We woonden 
in een klein huisje achter het Oostelijk Tennispark 
en hebben de Brienenoordbrug zien bouwen. Het 
was een hele gezellige periode, vooral omdat vele 
vrienden en familieleden ons op kwamen zoeken.

Daarna gingen we in Anna Paulowna wonen, waar 
onze drie kinderen, Robert, Mariëtte en Walter, 
zijn geboren. Gulian heeft veel gevaren in deze 
periode, o.a. op de De Ruyter, de Gelderland, de 
Tjerk Hiddes. Hij heeft op alle mogelijke manieren 
de technische bedrijfsvoering waar mogelijk 
geoptimaliseerd. Hiermee kon enerzijds de 
onderhoudsinspanning worden gereduceerd en 
anderzijds op brandstofkosten worden bespaard. 
Het minpunt was dat hij niet zo veel van het 
opgroeien van de kinderen mee heeft gemaakt. 
Een euvel dat vele marinemensen kennen. Het 
pluspunt was dat ik alles leerde regelen en als 
Gulian er dan wel was, we alleen maar hoefden 
genieten van elkaar en de kinderen.

Na een periode van bijna 11 jaar varen werd het 
tijd voor een walplaatsing. We verhuisden naar 
Voorschoten maar nog voordat we goed en wel 
gesettled waren, werd Gulian overgeplaatst naar 
Bath, Engeland, om als MOU Liaison Officier 
een internationaal samenwerkingsverband op 
te zetten voor de gasturbines van vier marines, 
de Franse, Engelse, Belgische en Nederlandse. 
We verhuisden dus naar Bath en hebben er een 
geweldige tijd gehad. Al heeft Gulian in het begin 
moeite gehad met het technische Engels en het 
leren kennen van de gasturbinetechniek. Hij was 
opgeleid tot stoommachinist.

17-11-1941   -   31-05-2019
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Maar zijn Engelse collega’s waren geweldig. Als 
ze terugreden van een vergadering bij Ansty, 
Coventry, waar de Rolls Royce gasturbines 
gemaakt en overhauld worden, werd hij helemaal 
bijgespijkerd over wat er gezegd en besloten was. 
En de kinderen hebben nog steeds plezier van 
het Engels dat ze toen grondig geleerd hebben. 
Ook toen al waren we bezeten door de reisbug. 
Alle vakanties werden in Ierland en Engeland 
doorgebracht, scheelde weer een tocht over de 
Noordzee.

De laatste jaren bij de Marine was hij geplaatst bij 
de Directie Materieel in Den Haag en woonden we 
in Voorschoten. Een van zijn leukste opdrachten 
was het vinden van een tweedehands scheepje 
voor dienst in de West. Het werd gevonden in 
Tanzania, een in Noorwegen gebouwd schip, 
met een kraan en geschikt om op het strand te 
schuiven voor laden en lossen. Hierdoor kon 
het ook op rivieren in Suriname ingezet worden. 
Voor de indienststelling op Curaçao zijn we 
samen overgevlogen en hebben er een vakantie 
aan vast geplakt, zoals later onze gewoonte zou 
worden. Hij stond ook aan de wieg van de diesel-
electrische voortstuwing voor de schepen, een 
concept dat nu wereldwijd gebruikt wordt. Als 
dank voor zijn grote inzet op velerlei gebied werd 
hij op 29 maart 1994 benoemd tot Officier in de 
Orde van Oranje Nassau met de Zwaarden.

In het laatste jaar voor zijn FLO waren we 
al gestart met ons bedrijfje ROMAWA BV. 
(Robert, Mariëtte, Walter) op het gebied van 
energievoorziening en dan met name kernenergie. 
Tijdens een congres in Amerika was hij op het 
idee gekomen om een kleine reactor te koppelen 
aan een gasturbine. Daaruit ontstond een hechte 
samenwerking met Prof.Dr.Ir. Hugo van Dam uit 
Delft, die zei als jij de gasturbine hebt, dan heb ik 
de reactor. Het idee voor de NEREUS installatie 
was geboren. Tot op de dag van zijn overlijden 
was Gulian hier nog mee bezig. Ook was hij 
medeoprichter van de Stichting Kernvisie, met het 
gelijknamige blad, dat we in eerste instantie zelf 
printten en verstuurden.

In 2002 verhuisden we naar Gorssel, de 
Huzarenlaan, Vader was overleden in 1999, 
moeder was een keer gevallen en aangezien 
wij genoeg hadden aan een computer voor ons 
bedrijfje, ging dat prima. Toen moeder in 2004 
overleed bleven we hier nog wonen tot 2009. 
Toen verhuisden we naar de Elfuursweg. In 2008 
kregen we de reiskriebels. Gulian wilde altijd al 
eens naar de Baliem Vallei, en ook zus Ineke was 
daar voor te porren, evenals broer Kees en Fia, 
broer Hans en nog wat vrienden en vreemden.

Op deze reis ontmoetten we de gids waarmee 
we daarna nog vaak op pad zijn geweest: 
Nieuw Guinea twee keer, (Sumatra, Java en Bali 
waren we al geweest toen de Marine schepen 
aan Indonesië had verkocht), Kalimantan, 
Halmahera twee keer, Seram twee keer, kleine 
Sunda eilanden, Sulawesi. Op Seram hebben 
we twee keer rondgetrokken met tenten, door 
het tropisch oerwoud. Geweldig. De vakantie op 
de kleine Sunda eilanden begon met een tocht 
op een klein bootje, penisi, met een oversteek 
van Selayar naar Komodo. Prachtige duik- en 
snorkelgebieden en begeleid door dolfijnen. 
Gulian bereidde al onze reizen geweldig voor. 
Het hele programma en de vele bijzonderheden 
stonden in zijn laptop en werd ter plekke 
uitgewerkt. Ook dit jaar stond er weer een tocht 
naar Sulawesi op het programma. Het heeft 
echter niet zo mogen zijn.

Wel hebben we in 2018 nog een cruise gemaakt 
om Kaap Hoorn, ook dit stond al heel lang op 
Gulian’s verlanglijstje. We hebben gecruised 
door Glacier Alley, zijn naar de pinguïns geweest 
op de Falklands, naar een vogeleiland en een 
zeeleeuweneiland voor de kust van Chili, een 
sterrenwacht en in Peru naar oude tempels. Al 
met al ook een geweldige reis.

Met Pasen zijn we nog met alle kinderen 
en kleinkinderen naar Den Helder geweest. 
Gulian wilde hen heel graag laten zien wat zijn 
werkterrein al die jaren geweest was. Want de 
Marine heeft een grote plaats in zijn hart gehad. 
Maar met name heeft hij de laatste jaren genoten 
van de kleindochters. Omdat hij zoveel gevaren 
had toen onze kinderen klein waren, heeft hij 
alles bij de kleinkinderen dubbel en dwars 
kunnen inhalen. Alles bij elkaar hebben we een 
geweldige tijd gehad en kunnen we teren op al 
onze ervaringen. Of zoals onze marinevriend het 
verwoordde in zijn afscheidsspeech: Mogen de 
tranen van verdriet uiteindelijk plaatsmaken voor 
de glimlach van de vele mooie herinneringen.              

Trix Crommelin-de Jonge (1613)
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Slag bij Java Zee
In de herfst van 2016 besefte ik dat het in 2017 75 jaar geleden was dat de Slag in de 
Java zee plaatsgevonden had. Ik heb toen een herdenkingsbijeenkomst georganiseerd 
in het Bosch Restaurant in Joppe, een dorpje 5 km ten oosten van onze woonplaats 
Gorssel. ’s Morgens een lezing, een gezamenlijke lunch en ‘s middags de film. Er 
waren ruim 60 geïnteresseerden aanwezig.
Tijdens de voorbereidingen kwam ik tot de 
conclusie dat ruim 10 familieleden in de Oost 
gevochten, gesneuveld, vermoord of ten gevolge 
van de oorlogssituatie overleden waren.
 
In Indië zelf waren dat Willem en Emiel, reservisten 
bij het KNIL en vermoord door de Japanners, nabij 
Makassar. Daar was ook nog een Anton, eveneens 
reservist bij het KNIL. Hij wist te ontsnappen, maar 
werd verraden, werd overgebracht naar Japan en 
liep ernstige oogschade op tijdens de aanval met 
een atoombom op Nagasaki. Dit weten we omdat 
hij dit verteld heeft aan Mevrouw Aya Sikken, de 
schrijfster van het boek “eilanden van toen”. Hij 
geeft overigens ook de enige aanwijzing die we 
hebben over de familie relatie. Hij zegt dat hij de 
7de generatie is en dat de herkomst “zeelieden” 
is. Er wonen in Indonesië inderdaad een aantal 
Crommelins, maar ondanks vele pogingen is de 
taal de grote blokkade om contact op te bouwen.

Dan was er Rudolf 
Lodewijk, het zoontje 
van Oom Ru. Hij 
overleed in een kamp 
voor Moeders en 
Kinderen.

Dan was er Oom Ru, was adjudant van de eskader 
Commandant, maar hij ruilde functie met Oom 
Alex, baron van Tuyll van Serooskerken op 01 
januari 1942. Hij overleefde de torpedering van Hr. 
Ms. Kortenaer en de aanval op de vliegboten in 
Broome. Verder diende hij aan de wal in Australië. 
Oom Alex werd dus adjudant van Schout bij Nacht 
Karel Doorman en sneuvelde aan boord van Hr.Ms. 
De Ruijter.

Dan Oom Willie. Hij was al op het KIM een hele 
goede vriend van Oom Alex en later ook van diens 
vrouw Tante Angelica. Hij vertrok in de tweede 
helft van 1941 vanuit Indië naar Europa om nieuwe 
schepen te gaan halen. Dat was met de SS Wangi 
Wangi. Het schip werd getorpedeerd, zodat hij 
veel later in Engeland arriveerde. Op zijn verzoek 
schreef ik het boekje “Sailors in the Jungle”, zoals 
hij zei: “voor zijn achterkleinkinderen”, dus de 
kinderen van de twee dochters van Oom Alex en 
Tante Angelica. Daarna artillerie officier op Hr.Ms. 
Tjerk Hiddes, waarmee hij o.a. de evacuatie vanaf 
Timor meemaakten van ruim 1200 personen. Na 
de oorlog trouwde hij met de weduwe van oom 
Alex, tante Angelica. De twee dochters van Oom 
Alex (Brigitte was er al toen Oom Alex sneuvelde, 
Lucile werd in het kamp geboren) werden dus 
opgevoed door Oom Willie en Tante Angelica en 
beschouwen Oom Willie als hun Vader. Oom Ru 
en Oom Willie waren neven van mijn Vader. Mijn 
vrouw en ik bezochten Timor, maar het bleek een 
grote bureaucratische oorlog voor nodig te zijn 
om op Oost Timor de landingsplaats te bezoeken 
(2016).

De meest belichte groep bestaat uit 5 broers 
Crommelin uit Wetumpka, Alabama. John, Henry, 
Charles, Richard en Quentin. Met name John 
is nog steeds bekend. https://www.nytimes.
com/1996/11/12/us/john-g-crommelin-94-dies-
vocal-critic-of-navy-policies.html. Hij was de 
initiatiefnemer van wat de United States Navy 
noemt “the revolt of the Admirals”, ook wel bekend 
als “saving Carrier aviation”. Ik schreef diverse 
publicaties over deze actie, waaronder in het 
MARINEBLAD. 

Over Charles is een boek verschenen met als titel 
“Crommelin’s Thunderbirds, Air Group 12 strikes 
the heart of Japan”. 
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Henry is de enige die een korte periode in Europa gediend heeft. Als Commandant van een 
Amerikaanse destroyer nam heij deel aan de Operatie Torch (november 1942).
De United States Navy gaf aan één van de Perry-class destroyers de naam USN Crommelin FFG 37. 
Trix en ik hebben het schip nooit bezocht, maar wel gezien. Tijdens onze reis door het Panama kanaal 
zagen we haar afgemeerd in de haven onder de brug van de twee America’s. Zie o.a. http://www.
encyclopediaofalabama.org/article/h-3427 en https://en.wikipedia.org/wiki/USS_Crommelin_(FFG-37) 
en op youtube: https://www.youtube.com/watch?v=xn_lWeRRocM. Die laatste heet “A tough ship 
which did not want to die”. 

Dat is opvallend. In het januari nummer 1944 van de Time worden de 5 broers van de naam 
“Indestructibles” voorzien. De broers waren allemaal overleden, maar het schip had die bijnaam 
kennelijk ook begrepen. Quentin hebben mijn vrouw en ik nog mogen ontmoeten. Ook onze drie 
kinderen hebben een paar dagen bij hem gelogeerd. Zo komen we dus op 12 Crommelins of aan de 
familie gerelateerde personen die betrokken waren bij de Tweede Wereldoorlog in de Pacific.
 
Zoals verzocht zouden wij graag in aanmerking willen komen om de herdenkingsdienst mee te maken.

Gulian Crommelin
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Geachte heer Crommelin,
 
Met belangstelling heb ik uw mail gelezen. Niet zo zeer vanwege uw verzoek om bij de komende 
herdenking aanwezig te zijn ( dat staat al genoteerd) maar vooral om uw toelichting waarin de 
betrokkenheid van uw familie met de Pacific staat beschreven., zowel maritiem als vanwege het KNIL. 
Indrukwekkend de Amerikaanse tak die in de USN is terecht gekomen. Gelet op de  opmerking van 
Anton Crommelin dat de herkomst “zeelieden” is, heb ik de vrijheid genomen om het gedenkboek 
KIM te raadplegen en concludeer daaruit dat de familie Crommelin een aantal marineofficieren heeft 
geleverd (zie bijlage). Hierbij noem ik niet eens de aangetrouwde marinerelaties. De  functiewisseling 
tussen uw oom Rudolf en baron van Tuyll van Serooskerken was mij niet bekend. Met uw instemming 
stuur ik uw mail door naar de heer Theo Doorman, zoon van sbn Karel Doorman. Hij heeft contacten 
met nabestaanden van baron van Tuyll van Serooskerken en heeft zelf, net als uw oom Rudolf, de 
aanval op Broome overleefd. Ik laat uw contactgegevens in onze administratie opnemen zodat u 
wordt meegenomen in de communicatie met overlevenden en nabestaanden uit deze periode uit 
Nederlands Indië.

Met vriendelijk groet, 
Jacques Brandt, 
Voorzitter 
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Promotie Heleen Crommelin
Heleen Crommelin (Utrecht, 1987) promoveerde op 29 mei 2018 aan de Universiteit 
Utrecht op het proefschrift “Targeted anti-TNF therapy in severe sarcoidosis: 
towards precision medicine.” Promotor was prof. dr. J.C. Grutters (St. Antonius 
Ziekenhuis, Nieuwegein en UMC Utrecht); copromotoren waren dr. V.H.M. Deneer 
(UMC Utrecht) en dr. C.H.M. van Moorsel (St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein 
en UMC Utrecht). Heleen Crommelin is sinds januari 2017 in opleiding tot 
ziekenhuisapotheker in het UMC Utrecht.
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Reünie 

Foto links: 

Reinhard Cr. 

addressing the 

family

Foto hierboven: The family waiting for the group 

Foto rechts: 

May Cr.,

Aernout van 

Broekhuysen

, Loukie Cr.,

Walter Cr.,

Af gelopen jaar vond de dertiende familiereünie plaats op zondag 9 september 2018 ten huize 
van mevrouw Ineke de Jonge (zusje van Trix Crommelin –de Jonge) in Eefde (vlak bij Gorssel). 
Het was e en heel gezellige bijeenkomst met heerlijk weer, wat blijkt uit bijgaande foto’s. 
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Foto links: Pieter Cr., Jeroen Cr., Charlique,

Henk van Oordt, Filotte Cr., May Cr.

Foto boven: Gulian Cr., May Cr.

Foto hierboven: Alet Berkelbach van der Sprenkel, Nina Cr., Elizabeth Cr., Elizabeth 

“Boo” Cr
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Group picture:
a.Bottom row; Bernard van Wickevoort Cr., Christine van Marle, Liesbeth Cr., Hans
Gualthérie van Weezel, Phine Cr., Rob Cr., Renée Cr., May Cr., Annemarie Cr., Sophie 
Donker-Cr., Elselous Cr.
b.Top row: Elizabeth “Boo” Cr., Elizabeth Cr., Charlique Cr., Michiel Cr., Ellen Cr. -Linger, 
Loukie Cr., Gulian Cr., Jeroen Cr. (& Pieter Cr.), Ank Gualthérie van Weezel, Nina Cr., 
Evelien Opwijrda (en Hugo Cr.), Mariad Cr., Elske Cr., Aernout Broekhuysen, May Cr.,
Henk van Oordt, Yeshela Cr., Adriana Cr., Edo Cr., Trix Cr. (met Felicia and Filotte Cr.), 
Robert Cr., Reinhard Cr., Alet Berkelbach van der Sprenkel.
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André Crommelin Seigneur de Muids
Een artikel over André Crommelin seigneur de Muids: http://www.villedemuids.fr/Files/Other/Bulletins/
bulletin-06-16.pdf. Muids in de buurt van Rouen: https://www.google.com/maps/place/27430+Saint-Pierre-
du-Vauvray/@49.149109,0.8075231,9z/data=!4m5!3m4!1s0x47e12f1b2d02205b:0x1c0c144b8fcb2390!8m2!3d
49.2466144!4d1.2843018

Klein Berkenrode:  door brand geruineerd en herbouwd
In het huis Berkenrode, het voormalige Westerduin in Heemstede, woonden de eerste 
bewoners van het geslacht van Wickevoort Crommelin: mr.Jan Pieter en zijn echtgenote 
Catharina van Lennep., in de familiegeschiedenis bekend als het paar ‘APPIE en AMPIE’.  
Hun zoon mr.Aarnoud Hendrik van Wickevoort Crommelin zou zijn vader na diens 
dood in 1837 als ambachtsheer van de (voormalige) heerlijkheid Berkenrode opvolgen.
Read more

Regents of the St. Elisabeth Gasthuis, Haarlem in 1740
Elizabeth Crommelin (nee Stalpert van der Wiele (1698-1768) was married 
to Hendrik Crommelin (1694-1754), mayor of Haarlem. She and Maria 
van Styrum (in yellow) had connections to the Crommelin family. In 
1740 they were among the directors of a home for old folks in Haarlem.

Read more

Gaoler’s Mews, Gastown Vancouver, B.C.
In the mid-1800’s the city of Vancouver started around a boisterous logging community 
on Burrard Inlet called ‘Gastown’. Few vestiges remain of the city’s early beginnings, but 
a nice little mews hidden away in the center of the city still reminds us of days gone by.

Read more

Website Spotligts

Voyage to the Moon
Isaac Mathieu Crommelin’s amazing voyage to the moon in 1809. Our 
own family kinsman beat Neil Armstrong and Buzz Aldrin to the moon by 
160 years but many people still don’t believe this really happened. (Many 
people also don’t believe that Neil and Buzz made the trip in Apollo 11...)

Read more

Auteur: Miff Crommelin
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https://www.google.com/maps/place/27430+Saint-Pierre-du-Vauvray/@49.149109,0.8075231,9z/data=!4m5!3m4!1s0x47e12f1b2d02205b:0x1c0c144b8fcb2390!8m2!3d49.2466144!4d1.2843018
https://ilibrariana.wordpress.com/2016/06/09/klein-berkenrode-in-1831-en-1899-door-brand-verwoest-en-herbouwd-ten-slotte-in-1982-gesloopt/amp/
https://ilibrariana.wordpress.com/2016/06/09/klein-berkenrode-in-1831-en-1899-door-brand-verwoest-en-herbouwd-ten-slotte-in-1982-gesloopt/amp/
http://www.crommelin.org/Journal/Spotlight10/StElisabethGasthuis/StElisabethGasthuis.htm
http://www.crommelin.org/Journal/Spotlight10/Gastown/Gastown.htm
http://www.crommelin.org/Journal/Spotlight10/Gastown/Gastown.htm
http://www.crommelin.org/Journal/Spotlight10/IsaacMoonVoyage/VoyageToTheMoon.htm
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Schilderij 

Schilderij hangend in het New York Historical Society Museum, voorstellend Jacobus De Peyster (1726-99), 
later bekend als James A. De Peyster, de zoon van Abraham De Peyster, Jr., en Margareta (Van Cortlandt) De 
Peyster. De families De Peyster en Crommelin waren tijdgenoten en promintente families in het New York van 
de 18e eeuw, en er zijn zelfs huwelijken tussen beide families gesloten. 
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gids waarin het schilderij werd 
teruggevonden. 
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Foto’s Elisabeth Groeneveld
Bij een aantal familiefoto’s van mijn grootouders zaten een paar foto’s met achterop de tekst: 
Ankie van Wickevoort Crommelin. Het is een fotosessie in het park Valkenberg in Breda met mijn 
grootouders en Roos en Dadje.(onbekend voor mij - relatie van Ankie?) Ik kan helaas geen link 
vinden van mijn familie met haar en vraag me ook af of zij degene is die met mijn grootouders op 
vakantie in Zwitserland ging in 1934. Mijn grootvader (*1877) Kees van Koolwijk ∞ Mies Bauer 
woonden in het park Valkenberg in Breda; hij was er directeur van de gemeenteplantsoenen.
Ik weet niet of het er wat toe doet: hij speelde cello en was een goed kunstschilder (lid van de 
kunstenaarsvereniging).
Tekst is geschreven door de vader van Elisabeth Groeneveld - van Koolwijk. 

Weet iemand meer van deze personen? 
Contactgegevens van Elisabeth 
Groeneveld zijn op te vragen bij de 
redactie: redactie@crommeling.org. 
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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

Huwelijk Jeroen Crommelin en 
Eveline Opwijrda | 20-04-2019

Evelien, Jeroen, Hugo en Pieter

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