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It is 2020. Basically, when I am writing this, the year is not over yet, but it’s not really getting
better in The Netherlands at this moment in time. After all the troubles with the Corona virus
that really took off in March, The Netherlands decided to go in a lockdown. That helped, and
it seemed to be under control. However, the virus picked up again, and the situation
deteriorated rapidly in the past few weeks. 

Therefore, the Dutch government had no other choice than to limit the amount of “contact
moments” in our society once again. That means that since a few weeks, another (partial)
lockdown is upon us, and we are working from home again. This is especially bad for all bars
and restaurants, who need to close once again. Many business were already struggling, so
this branch is hit very hard and it might result in bankruptcies as well. We also live very close
to the “Jaarbeurs”, which is an events facility in The Netherlands. Over there, it is very quiet as
well, as is with all event organizers, museums, theaters. It seems we are not out of the woods
yet, on this one. Like a public service announcement in this country: “We’re done with the
Coronavirus, but the Coronavirus is not done with us.” Sad but true. 

On a much smaller scale, but still: this year, we had another family reunion planned. The
board felt that, due to the circumstances, we had no other choice than to cancel this year’s
edition, and wait for next year if things would be better.Complicating factor would be that
guaranteeing social distance between children and elderly family members would prove next
to impossible. Even if there is only a small chance, we would never forgive ourselves if there
would be an outbreak of a virus that would have made family members very ill, or worse.

We will continue to monitor the situation, and check if a reunion in 2021 would be possible.
The safety of the family members will always be the highest priority.

Of course, Corona is also in this edition of the Journal. Amsterdam is never empty, but now it
is. There are some strange, eerie pictures of very popular spots in our capital, that were
completely empty during the lockdown.

Also, there are some interesting articles about other family matters, as well as a investigation
of interest of our family archive commissioner, Reinhard Crommelin.

I wish you much reading pleasure with this version of the Crommelin Journal, and the board
hopes to meet you physically soon again. In the meantime: please stay safe and healthy.

Regards,

Michiel Crommelin
Chairman Crommelin Foundation
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21 From the Chairman 

Dear members of the Crommelin Family,

Colofon
Crommelin Journaal
redactie@crommelin.org

Hoofdredactie
Michiel Crommelin

Lay-out
Julie Crommelin

Overige medewerkers
Nina Crommelin
Walter Crommelin
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20
21 Corona in Nederland

20 maart 2020 | Centraal Station (links) en in de trein naar Baarn (rechts) 

4 mei 2020 | 2 fietsers in de Kalverstraat & en een lege Dam in Amsterdam 
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Auteur: Désirée Crommelin
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20
21 Corona in Nederland

14 mei 2020 | Oude 
Voorburgwal (de Wallen) 

14 mei 2020 | Ijssalon die ook
mondkapjes verkoopt 
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20
21 Lockdown in Groningen

Was het de eerste twee weken van de lockdown voor onze meiden Filotte (toen 13 jaar) en
Felicia (toen 10 Jaar) nog leuk om niet naar school te hoeven gaan hopen ze nu dat de
scholen open blijven.

In maart zaten we zoals de rest van Nederland aan huis gekluisterd. Iedereen met zijn eigen
mobiele toestellen verbonden met de buitenwereld. Walter die bij de Gasunie de
verantwoordelijke manager voor veiligheid is zat in een provisorisch bureau op zolder acht
uur per dag te bellen. Het crisisteam van Gasunie moest immers alle nieuwe maatregelen van
de overheid op de voet volgen. Nina heeft met haar Nederlandse collega's van de Rijdende
School online les gegeven aan Duitse circuskinderen, die weer naar Duitsland waren
teruggekeerd. De verantwoordelijke ambtenaren in Duitsland waren maar al te blij dat
Nederland het onderwijs voor deze bijzondere groep kinderen bleef verzorgen!

Filotte, die toen in 2 vwo zat, volgende online-lessen van haar docenten. In de beginweken
zorgde de digitale onhandigheid van docenten voor hilariteit bij de leerlingen... zo werden in
de les snel alle deelnemers door medeleerlingen op stil gezet of werd er volop via WhatsApp
gechat terwijl een docent uitleg over de Gouden Eeuw gaf. Felicia daarentegen heeft met
haar beste vriendin een eigen rooster ontworpen en thuis `schooltje` gespeeld. Toen ze om
de dag naar school mocht was ze erg gelukkig... De helft van de klas kreeg alle aandacht van
juf en toevallig bestond deze helft bijna alleen maar uit haar vriendinnen.

Inmiddels is het al meer dan 7 maanden geleden dat de scholen tijdens de 1e
lockdown moesten sluiten en kijken we hier in Groningen best zenuwachtig
naar de opnieuw steil naar boven schieten de curve van het aantal
coronagevallen en ziekenhuisopnames...

Een paar maanden terug in de tijd

6

Auteurs: Walter en Nina Crommelin
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20
21 Lockdown in Groningen | Part 2

Ook de vrije tijd werd nu anders ingevuld. Van een leven waarin iedereen in het gezin toch
zijn eigen hobby's en bezigheden had werden we nu `gedwongen` om met elkaar
activiteiten te verzinnen die binnen de maatregelen pasten. Gelukkig was het toen mooi weer
en hebben we in de tuin volleybal wedstrijden met z'n vieren, werd weer Lego gebouwd (!) en
hebben we zo ongeveer alle kasten in huis opgeruimd. Filotte's verjaardag hebben we samen
met de familie via zoom gevierd. Zo kon iedereen meekijken hoe in de tuin de piñata
geopend werd...

Door skype-gesprekken met vrienden op Tenerife kwamen we erachter dat we het zo slecht
nog niet getroffen hadden...De drie meiden van dit gezin mochten hun huis 6 weken lang niet
verlaten. Wij waren dus zeer dankbaar ervoor dat we met puppy Maxi lange wandelingen
door de natuur bij Hoornse Meer konden maken. Al met al was het een intense periode die
ons dichter bij elkaar heeft gebracht. Maar we hopen dat iedereen in Nederland zich nu aan
de afspraken gaat houden en dat zo een 2e volledige lockdown kan worden voorkomen!

7
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20
21 Blubberiana

De laatste Crommelin die een kasteel (‘de Lathmer’ in Wilp, gem.Voorst) heeft bezeten – maar
niet bewoond – was mr Charles Crommelin (1902-1974). Hij was enig kind en werd doorgaans
Karel genoemd, achter zijn rug ook wel ‘de Blubber’, wegens zijn dikte. Hij bleef ongetrouwd, was
evenals zijn vader diplomaat, het laatst consul-generaal te Algiers. 

Als rechtenstudent te Utrecht woonde hij in bij zijn directe tante, mejuffrouw Henriëtte
Crommelin. Zij was presidente van ‘De Blauwe Knoop’, zoals de Christelijke Vereniging voor
Drankbestrijding was bijgenaamd. Karel was lid van het Corps en, al dan niet in die hoedanigheid,
ook drank lustig. ’s Avonds laat, als hij nog even ‘een frisse neus’ wenste te halen, kon men
Tante’s damesfiets met het insigne van ‘De Blauwe Knoop’ bij menige studentenkroeg
geparkeerd zien staan. Soms vroeg zij, of hij de vorige avond gedronken had en zo ja wat. Zijn
antwoord luidde dan: “Jeneverwijn, Tante”, want wijn was beschaafd en geoorloofd, en verder wist
Tante er toch niks van. Het huis vanTante Henriëtte was rijk gedecoreerd en Karel hield van
mooie spullen. Op onbewaakte momenten schijnt hij etiketten onder/achter bepaalde meubels,
schilderijen, kandelaars van zijn voorkeur te hebben geplakt, waarop hij had geschreven: “Voor
mijn lieve Charles.”

Bij concert, toneel of opera was de pauze voor hem het moment van ‘drank en vieze praat’, een
mooie en waarschijnlijk adequate aanduiding. Na zijn pensionering woonde hij riant in Montigny
sur Loing (F). De Loing stroomde door zijn tuin. Op de Veluwse Golfclub ontmoette ik eens
iemand die daarbij hem had gegeten en nóg onder de indruk was van de fraaie inrichting en het
beeldschone zilver, de kandelaars en zoutvaatjes die de tafel hadden gesierd (met dank aan
Tante Henriëtte...).Regelmatig in het vaderland om zijn vrienden te zien, had hij een kamer in de
Haagse sociëteit ‘de Witte’.

Zijn laatste fase was minder joyeus. Door alcoholische overbelasting was zijn lever lelijk in verval
geraakt en moest Karel zich van de dokter gevoelig beperken. Dat hem nog slechts één fles wijn
per dag werd toegestaan, ontstemde hem zeer. Gelukkig heeft deze onplezierige periode niet
lang geduurd. Zijn nalatenschap ging tot sommiger leedwezen naar Nieuw-Zeeland, naar een
nichtje van zijn moeder, van Schuylenburg (van ‘Wisch’), getrouwd met des Tombe (van ‘Hoenlo’).
De Blubber hield namelijk niet zo van de Crommelinnetjes. Zijn ouders waren reeds vroeg
gescheiden en zijn moeder was vrijwel direct daarna hertrouwd - met Van Welderen Rengers,
burgemeester van Laren Gld - terwijl hij in Den Haag moest opgroeien bij zijn vader, met wie hij
een slechte verstandhouding had. Het tweede huwelijk van zijn moeder bleef kinderloos.

Tussen 1972 en zijn dood in1981 was ik bevriend met mr M. (Ties) van Doorninck, die een
studievriend was van Karel. Van Doorninck, aanvankelijk rechter, maar na een zedenschandaaltje
verslaggever voor de NRC van buitenlandse operafestivals, was homosexueel. Aan te nemen valt
dat Karel een gelijk gestemde is geweest. Zijn consulaire standplaats Algiers, door soortgenoten
graag bezocht om zich aangenaam te verpozen, zou daarvoor ook een aanwijzing kunnen zijn*.

Walter Crommelin (Haarlem)

*Ik herinner me ineens, dat Van Doorninck vertelde Karel in Baden - Baden bij het kuren te zijn
tegengekomen – moet in 1973 geweest zijn. De ziekelijke Karel was toen vergezeld van een
jongeman-‘zeker om hem in en uit bad te helpen’–volgens Van D.
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20
21 mr. Jacob Crommelin

Amice,

Ik verzuimde nog steeds je nauwkeurig op te geven, wie mr. Jacob Crommelin was, van
wien ik je op je koperen bruiloft een afbeelding gaf.

In de gehele genealogie van je geslacht, die te vinden is in “Nederland’s Patriciaat” 7e
Jaargang, uitgegeven in 1916, komt maar één persoon voor, die luistert naar den
voornaam Jacob en den titel “Mr.” draagt, n.l. Mr. Jacob Crommelin, geboren 15 mei
1741 te Haarlem, commissaris Kleine Bankvan Justitie te Haarlem, Kapitein der burgerij,
raad en schepen aldaar; gestorven te Eemnes, huize Duckenburg op 27 april 1774,
begraven te Haarlem, trouwde te Haarlem op 15 mei 1763 Anna Petronella Gerlings,
geboren 28 november 1745 te Haarlem; overleden aldaar op 27 januari 1831, dochter
van Herman Arnoldus en Wilhelmina Catharina Clarenbeek.

In mijn bezit is een ingelijste gravure achter glas, voorstellende mr. Jacob
Crommelin. Achterop is een handgeschreven card bevestigd waarvan de
tekst luidt als volgt: 

(Voorgedrukt l.boven) (handgeschreven r.boven)

Nieuwe of litteraire
Societeit
's-Gravenhage

Den Haag: 3-9-'26

Tot zover de handgeschreven tekst, niet ondertekend. De auteur blijft dus onbekend.
Evenmin is zeker wie de begiftigde zal zijn geweest maar dat kan heel goed Herman 
Arnoldus (1885-1962) zijn geweest die
immers 23 mei 1912 Petronella
Johanna Waller trouwde (NP 1997, p.
12) en dus eind november 1924 12 ½
jaar getrouwd was. Herman Arnoldus
zou dan bijna twee jaar later de prent
met het handgeschreven kaartje
hebben gekregen. De afgebeelde Jacob
(thans te vinden NP 1997, p. 13) stamt
uit de illustere tak van de familie die
thans nog alleen voortleeft in de drie
dochters van Jacob Pieter (1914-1988):
Anne (geb. 1943, gehuwd met C.J.
Helliwell en wonende in Poole,
Engeland), Saskia (geb. 1946, gehuwd
met M.C.A. Brongers) en Wouthiera
(geb. 1958, geh. Met H.Muller.

9
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20
21 Interview May Crommelin -

Huijssen van Kattendijke

Vijf minuten te laat op mijn afspraak met – voor mij – Tante May, niet netjes. Tante merkt
fijntjes op als burgemeestersvrouw altijd stipt op tijd te hebben moeten zijn… Tweede
karakteristiek: ik was van plan aan de hand van tevoren opgestelde en afgestemde vragen het
gesprek te voeren maar we hadden ons nog niet geïnstalleerd of tante zei: “Vannacht in bed
bedacht ik me, dat ik liever mijn eigen verhaal vertel – en je mag me dan steeds  
 onderbreken – dan dat ik vragen beantwoord. Vind je dat goed?” Zo gezegd, zo gedaan
natuurlijk.

Jeugd
May werd geboren te Brummen in 1922, althans haar ouders en oudere broers Willem en
Hugo woonden er toen, ze kwam ter wereld in het Deventer ziekenhuis maar vanwege de
latere herindelingsperikelen tussen Deventer en Diepenveen heeft ze haar geschiedenis
sindsdien een beetje herzien. In 1928 kocht vader het huis Dorth te Kring van Dorth nabij
Bathmen in Gelderland, gemeente Gorssel, dat bestond uit een groot, een beetje vervallen
huis , het zogenaamde grote huis, een tuinhuis, het kleine huis, en 100 bunder bos. “Vader
heeft het huidige huis laten bouwen waarvoor in de jaren ‘30 de eerste steen werd gelegd
door mijn oudste broer Hugo”. Het gezin heeft er maar een paar jaar in gewoond waarna het
terug verhuisde naar het kleine huis waar ze oorspronkelijk begonnen waren. May heeft
heerlijke herinneringen aan die plek en het bos eromheen waar ze met de ezelwagen hout
gingen sprokkelen: tennissen op de tennisbaan, met de roeiboot de vijver op, zwemmen in
de gracht en als er ijs was kwam de hele buurt schaatsen. Ze kan zich herinneren, dat zij
samen met vader, moeder en broer Willem 
naar Deventer fietsten voor een wedstrijd van 
Go Ahead met Leo Halle. Zij had – “in mijn 
courant”, zoals ze dan zegt -, gelezen, dat onlangs 
een standbeeld van en ter ere van Leo Halle is 
geplaatst bij de Adelaarshorst, nog steeds het 
stadion van –thans- Go Ahead Eagles. “Ik had 
een heel lieve en dappere moeder. Zij bleef heel 
positief terwijl de Duitsers het grote huis bezet 
hadden. Zij was niet bang voor hen en zij hadden 
respect voor haar. Vader was gemeenteraadslid 
in Gorssel en kweekte dahlia’s. Hij heeft 
gevangengezeten in de Tweede Wereldoorlog maar is 
weer vrijgekomen”. May bezocht de lagere school in Gorssel, om daarna haar middelbare
schooltijd in Zutphen door te brengen. Zij fietste elke dag twaalf en een halve kilometer heen
en weer terug. Het was een hele gezellige tijd in haar beleving. Herinnering: burgemeester
Dijckmeester van Zutphen nam zijn hoed af voor May en haar vriendinnen.  

May Crommelin-Huyssen van Kattendijke vertelt Reinhard Crommelin
over haar leven.

10

May ment ezelwagen vol sprokkelhout

Auteur: Reinhard Crommelin
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20
21 Vervolg interview

Zij haalde onderweg Willem Dijckmeester thuis op.  Ze hockeyde op “De Kap”, tenniste thuis
en op buitens in de omgeving als ’t Velde, De Dam en de Kieftskamp, allemaal ook op de fiets,
en zat op dansles in Zutphen, zelfs in Arnhem, daarheen met de bus. “Na mijn eindexamen
deed ik nog een ‘trouwcursus’, een cursus steno en typen, en werkte ook bij de distributie
voor ik een plek kreeg in Utrecht.” Inmiddels was ook de oorlog uitgebroken.

Na de bevrijding
“Achter het ziekenhuis was een kleiner gebouw. Wij noemden dat De Boxen. Daar lagen
kindjes met infectieziektes. Wij moesten daar mondkapjes op. Bij de bevrijding van Utrecht
klommen wij daar op het dak en zwaaiden met onze witte schorten naar de vliegtuigen van
onze bevrijders.” Na de bevrijding kreeg May een uitnodiging voor een lustrum van het
studentencorps in Leiden. Daar was ook vriendin Nora op uitnodiging van haar verre neef
Sam Crommelin² die elkaar uit Haarlem kenden. Nora zei tegen Sam: “Dans ook eens
met May die zo’n saaie partner heeft.” Toen en daar begon haar romance met Sam
Crommelin die een paar jaar later tot hun huwelijk zou leiden.

In het buitenland
Dankzij zijn goede betrekkingen met de ouders van Nora, in het bijzonder met haar vader,
oom Daan³ (de zendeling), die uitstekende internationale contacten had konden de
vriendinnen Nora en May aan de slag in het – nog altijd bestaande – Hospital of Sick Children
in Great Ormond Street in Londen. Ze hebben er een halfjaar gewerkt en werden er erg
verwend vanuit betrokkenheid bij het lot van zovelen in ondervoed gebied in Nederland.
Sam is haar op komen zoeken tijdens een studentenuitzending in die periode. Daarna was
May een halfjaar au pair in Parijs. Ook toen zocht Sam May op, ditmaal om zijn meesterstitel
te komen brengen: hij was afgestudeerd. Korte tijd later kreeg hij een baan in Arnhem.

11

In de verpleging

Oorlogstijd en opleiding
“Al als jong meisje wilde ik verpleegster worden. Ik was dan
ook reuzeblij in 1943 een plek te krijgen in het Wilhelmina
Kinderziekenhuis op de Nieuwe Gracht in Utrecht. Ik heb
het daar reuze naar mijn zin gehad, niet in de laatste plaats
omdat ik er een paar hele goede vriendinnen aan heb
overgehouden zoals Nora Crommelin¹. Mijn moeder
stuurde elke week een kaart, die werd dan op de trap
gezet. Iedereen las die mee.” Twee  jaar later, in 1945,
ontvingen ze hun diploma. Ze werkten daar dus ook in de
Hongerwinter en zijn vanwege die crisissituatie langer
gebleven. In die tijd is May uit heimwee één keer naar
Gorssel gefietst om even bij te tanken bij haar ouders, ver
van de schrijnende gevallen in het ziekenhuis. Op de
terugweg nam zij eten mee.  Eén keer werden ze
beschoten en zocht zij met anderen bescherming in de
berm. Wel goed gegaan.

––
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20
21 Vervolg interview

Den Haag
Sam was benoemd als souschef van het
kabinet van de burgemeester van Den
Haag. Chef kabinet was Willem Six, een
ouderwetse man van gezag. De
verhoudingen waren uiterst formeel: het
was steevast “Meneer Six” en “Meneer
Crommelin”, te allen tijde. Toen ze in Den
Haag kwamen was Connie Gualthérie van
Weezel⁴ een reuze steun, zo heerlijk
gewoon.  In die aparte stad, de residentie,  
met veel recepties, het corps
diplomatique, moesten ze als provincialen
hun weg vinden. Sam  heeft bijvoorbeeld
het staatsbezoek van Keizer Haile Selassie
van Ethiopië meegemaakt en er de Orde
van Wasa aan overgehouden. Ze
betrokken een portiekflat in de
Thorbeckelaan, waar ze acht jaar
woonden, hun dochters Françoise en May
en hun zoon Sam geboren werden en ze
een volkstuintje hadden. Bijna iedere week
toog May met vier kinderen en een Spaniel
naar het strand dat zich op loopafstand
van huis bevond. “Heerlijk was dat.”

12

Getrouwd met Sam Crommelin

Huwelijk
Het paar trouwde in 1947 ten overstaan van
burgemeester Thate van Gorssel en hun huwelijk
werd ingezegend in de dorpskerk van Bathmen
door dominee Kamsteeg bij wie May catechisatie
en geloofsbelijdenis had gedaan. “Mijn
bruidsmeisjes waren Nora en vriendin Eliane
Huydecoper. In Arnhem hebben wij één jaar
samen ingewoond bij de familie Hupkes van der
Elst, ouders van mijn dierbare vriendin Mieteke uit
Zutphen. Onze oudste dochter Charlique werd
daar geboren. Korte tijd later verhuisden wij naar
Haarlem waar wij met Charlique drie maanden in
woonden bij de ouders van Sam. In die tijd
overleed mijn schoonvader.”

Wandeling met de drie dochters 
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20
21 Vervolg interview

Diepenveen
Sam was weliswaar opgegroeid in het Westen van het land maar had via zijn moeder Van der
Borch van Verwolde van jongs af ook sterke banden met het Oosten van het land. Bovendien
deed het voorbeeld van zijn oom Allard van der Borch, burgemeester van Holten, zijn liefde
voor het burgemeestersambt ontluiken. Sams benoeming tot burgemeester van Diepenveen
in 1957 wekte dan ook geen bevreemding. Zij werden met hun drie dochters vanaf de
gemeentegrens binnen gehaald met een koets. Zeer verguld was het echtpaar met de hele
ruime ambtswoning die in hun nieuwe woonplaats voor hen beschikbaar was. Algauw werd
haar schoonmoeder na een heupfractuur opgenomen in hun gezin, waar ze 12 jaar zou
blijven wonen, ”een hele lieve voorleesoma”. Vervolgens merkt May op: “In die tijd kon je nog
een beetje meedoen als burgemeestersvrouw”, naar het oordeel van de interviewer een wel
erg bescheiden opmerking want: de gemeente Diepenveen bestond toen nog uit vijf
kerkdorpen en aan alle jubilea, verenigingen, koninginnedagen, sinterklaasvieringen
besteedde het echtpaar samen aandacht maar zelf nam May het initiatief tot het opzetten
van de Bejaardensociëteit en trad toe tot een aantal besturen zoals van het Rode Kruis. Een
heel druk bestaan kortom. De kinderen gingen eerst naar scholen in het dorp en later naar
de middelbare school in Deventer. “De strijd met Deventer om het zelfstandig voortbestaan
van zijn gemeente heeft heel veel energie en aandacht van Sam en ons gezin gekost”. Er was
veel steun van de bevolking , waaronder de ‘Groene Vrouwen’, waar May ook aan deel nam.
Een hoogtepunt was dat Sam geridderd werd. Hun zilveren bruiloft vierden Sam en May in
1972 in het Dorpshuis van Diepenveen dat ze zelf omgetoverd hadden in het San Marcoplein
van Venetië. Sam was heel creatief, had daarin een belangrijk aandeel, heeft bijvoorbeeld ook
het bronzen beeldje gemaakt naast de Dorpskerk prachtig de twijfels van een intredende non
verbeeldend.
 

13

Glorieuze intocht door Brandweer na de "bevrijding" (= uitslag Eerste Kamerstemming)
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20
21 Vervolg interview

Laren
Toen ze uiteindelijk in 1980 vertrokken omdat Sam vervroegd op zijn 60ste met pensioen
ging, nam May met tranen in haar ogen afscheid van Diepenveen, van hun heerlijke huis de
Overplecht en van de vertrouwde buren. In Laren kochten ze op het landgoed Verwolde een
boerderij, de Jacobahoeve, zo genoemd naar Sams moeder. Ze knapten die prachtig op. Sam
heeft de verbouwing grotendeels zelf ontworpen evenals de tuin met onder andere borders
en een moestuin. Hij heeft er bomen geplant. “Ik genoot altijd van het schoffelen van alle
paden. Toen ik alleen was deed ik het zaaien, erwtjes leggen en wieden zelf. Mijn eigen
groente verbouwen heb ik tot vorig jaar gedaan. Nu hou ik nog een heel klein stukje over. In
de winter is er altijd nog wat blad op te ruimen. Er is hier altijd wat te doen. Een klein
bedrijfje.” Ze hebben er samen een hele goede tijd gehad, weliswaar te kort, vijf jaar maar. In
1985 is Sam daar gestorven en in Diepenveen begraven. Inmiddels woont May alweer 35 jaar
alleen op de hoeve … 

Een grote troost was dat Charlique en Joost en hun gezin een half jaar in de boerderij hebben
gewoond. Zij waren vanuit Peize op zoek naar een huis in het Oosten, ze vonden het in
Almen. Daarna heeft ze zich aangesloten bij verschillende boeken- en kunstclubs. “Met de
hond fiets ik geregeld een rondje door het bos. Goed voor ons allebei. Ik moet blijven
bewegen. Ik ben heel dankbaar dat ik hier mag wonen. Vooral ook in deze Coronatijd”.

Sport
“Vanuit Laren ging ik tennissen op de Wildenborch wat ik tot in 1991 gedaan heb. Ik ging altijd
in het wit”. Ook in haar Diepenveense tijd tenniste May op een baan in Schalkhaar en op de
banen van de club Drijvers in Deventer. Op de televisie, pas na vijf uur, volgt May veel sport
zoals voetbal-, tennis- en hockeywedstrijden om mee te kunnen praten met de klein- en
achterkleinkinderen. Ook het schaatsen, speciaal als er oud Diepenveners meedoen zoals
Calijn Achtereekte en Thomas Krol. Onlangs stuurde ze een kaartje om hen te feliciteren met
hun kampioenschap. Van Thomas Krol kreeg zij een kaartje terug met zijn handtekening om
te bedanken.

14

Moeder en dochter May "in
de bonen"



Familieleven
Een jaarlijks grote gebeurtenis in de 
familie is het verjaardagsweekend van 
May in een hotel in Bergen aan Zee 
met vier kinderen en hun partners, 
tien kleinkinderen en hun partners 
en zeventien achterkleinkinderen. 
“Mijn hele volkje om mij heen.” Zij 
komen allemaal ook graag op de 
Jacobahoeve bij hun moeder, oma 
of oma oma. Bij de 
kleinkinderklussendag in november 
komen alle kleinkinderen helpen in de tuin.

Alleen maar niet eenzaam
“Onlangs werd mijn rijbewijs voor drie jaar verlengd. Ik rij nog kleine afstanden en kan zo mijn
eigen boodschappen in het dorp doen. Dan kom ik er nog even uit”. Alles ligt nu een beetje
stil. “Ik ben alleen maar niet eenzaam”, zegt May met aan haar voeten haar trouwe hond Max,
al haar vijfde bordercollie, en uitzicht op de ezel en het schaap in de wei.

Noten
¹ NP 1997, p. 82: Eleanora Anna Maria (1922-2014), dr. van Ds. Daniel en Anna Helena
Niehans,  gehuwd met Jan Willem Deodaat Berkelbach van der Sprenkel .
² NP 1997, p. 105: Samuel (1920-1985), zn. van Samuel en Jacoba Francina barones van der
Borch van Verwolde, echtgenoot van Jkvr. May Mathilde Huyssen van Kattendijke.
³ NP 1997, p. 79: Daniël (1879-1954), zn. Jacob Willem Hendrik en Clara Wilhelmina Wilkens,
echtgenoot van Anna Helena Niehans.
⁴ NP 1997, p. 87: Constance Eveline (1910-1993), dr. van Marinus en Cecilia Louise Boissevain,
gehuwd met Johan Hendrik Albert Karel Gualthérie van Weezel
.
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Kleinkinderklussendag 



In gesprek met de dieren 

16



Het echtpaar Crommelin-Smissaert, de bakermat van de Lathmertak, kreeg 13
kinderen die niet alleen allemaal in leven bleven -uitzonderlijk toen
kindersterfte eerder regel dan uitzondering was- maar ook op twee na die
betrekkelijk jong stierven ruimschoots de vijftigjarige leeftijd passeerden. Bij
mij thuis hangt een portret van hun zesde zoon, mijn overgrootvader, dat om
voor mij onbegrijpelijke redenen nooit in mijn ouderlijk huis heeft gehangen
terwijl vader niet alleen een kleinzoon van de geportretteerde was maar ook
naar hem vernoemd werd: Willem Jacob Elias. Het schilderij ontstond in 1891,
na de dood dus van overgrootvader, net geen 43 jaar oud.

Johan Heinrich Neuman (1819-1898), geboren als zoon van de koopman Gerrit Neuman
en Henriette Cornelia Nahuijs, is de schilder. Zijn moeder stamde uit een familie van
dominees en verschillende nakomelingen werden in de 19e eeuw opgenomen in de
Nederlandse adel met het predikaat jonkheer. Neuman volgde een opleiding aan de
Koninklijke Academie in Amsterdam en maakte naam met genrevoorstellingen en vooral
portretten, waarmee hij een goede naam binnen de Nederlandse elite wist op te
bouwen.
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W.J.E. Crommelin (17 mei 1847-7 jan. 1890)

17

Hij portretteerde vele hoogleraren, leden van
de Nederlandse adel en het
Nederlands patriciaat. Voor de reeks
Landcommandeur portretten van de
Ridderlijke Duitsche Orde maakte hij
verscheidene portretten, waarbij de
Landcommandeurs in harnas werden
afgebeeld.  Toen hij in 1898 overleed, schreef
men in de krant over hem: ‘Nog een andere
kunstenaar is aldaar in dezer dagen, in 79-
jarigen ouderdom, overleden; namelijk de
Heer J.W. Neuman, wiens goed gelijkenden
portretstukken hem als zodanig een zeer
gunstige naam hebben verschaft.’ Wie
eveneens een familieportret bezit van de
hand van dezelfde schilder melde zich bij de
familie-archivaris. Nog steeds niet
ongebruikelijk immers, dat een en
dezelfde schilder verschillende gezinsleden
aan het doek toevertrouwt.

Auteur: Reinhard Crommelin
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Oproep fotovergelijking 

Een plan is gerezen om, bij voldoende belangstelling, wie in het bezit is van
familiefoto’s (portretten) deze bijeen te brengen na vaststelling vooraf, dat sprake is
van voldoende overeenkomstig materiaal in de verschillende collecties. Doel van
deze bijeenkomst(en) in klein gezelschap (max. 4 pers.) is door vergelijking de
identiteit van zoveel mogelijk onbekenden vast te stellen en ook op die wijze te
proberen de geschiedenis van onze familie “een gezicht” te geven. 

Wie belangstelling heeft melde zich bij familie-archivaris R.G.C. Crommelin 
Robert Kochlaan 32
7415 EM te Deventer
reinhardcrommelin@gmail. com 
+316 121 355 69. 

Herhaling na gebleken succes!

Auteur: Reinhard Crommelin



Marine
Zijn carrière begon 11 september 1925 in Den
Helder. Op 29 augustus 1930 was hij luitenant-
ter-zee derde klasse en aan boord van Hr. Ms.
Jacob van Heemskerck geplaatst om
oefenreizen op de Middellandse Zee te
maken. Na acht maanden volgde overplaatsing
naar de marinekazerne in Amsterdam.

In 1931 werd Crommelin naar Soerabaja, Nederlands-Indië uitgestuurd en
geplaatst op de mijnenlegger Prins van Oranje. Hun commandant was Karel
Doorman. In 1933 werd hij overgeplaatst naar de kruiser Java met Commandant
H. van Dulm. Eind 1934 werd hij overgeplaatst naar Hr. Ms. Kortenaer en januari
1935 voeren zij terug naar Nederland naar Den Helder.

Vervolgens kreeg Crommelin een baan bij het Ministerie van Defensie in Den
Haag als secretaris van admiraal Schorer. Zo ontmoette hij zijn latere echtgenote
Jkvr. Maria Anna (Miek) Schorer (1912-1973) met wie hij in 1937 in het huwelijk
trad. Ze verhuisden naar 
Den Helder waar in 
februari 1938 hun 
oudste zoon Robert 
Daniel werd geboren.
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Rudolph (Ru) Maximiliaan Crommelin (Leiden,
19 april 1908 - Den Haag, 27 september 1993,
zoon van Claude August en Anna Petronella de
Kanter), trouwde 1937 Maria (Miek) Anna
Schorer (dochter van Jhr. George Lodewijk en
Anna Maria Dijckmeester).

Torpedobootjager 
Hr. Ms.Kortenaer 

Auteur: Miff Crommelin



Nederlands Indië
In september 1938 ging het Crommelin gezin naar Nederlands-Indië. In Tanjung
Priok (havenstad van Batavia) werd hem gevraagd adjudant te worden van G.W.
Stöve, de latere Commandant der Zeemacht in Nederland. In Soerabaja werden
ze opgewacht door Herman de Graeff en Hans van Till en echtgenoten. De Graeff
had al een huis voor de Crommelins geregeld. Ru werd daar lid van de
Simpangclub en de Marine- Sociëteit Modderlust. In juni 1939 werd hun dochter
Anne Marie geboren.

De Oorlogsjaren
In april 1940 bezocht
Crommelins eskader
Tanjung Priok. Daar had hij
een ongeluk met als gevolg
een zware hersenschudding.
Na zijn herstel (Nederland
was inmiddels in mei 1940
aangevallen) werd hij
teruggebracht naar Hr. Ms.
De Ruyter. Eind mei werd
G.W. Stöve vervangen door
Karel Doorman, toen
commandant van de Marine
Luchtvaart dienst.
Crommelin werd ook zijn
adjudant.
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Haven van Tanjung Priok

Hr. Ms. De Ruyter, kruiser en vlaggenschip van Karel Doorman

In april 1941 werd Crommelins tweede zoon geboren,
Rudolph Lodewijk. De oorlogsdreiging nam toe en
Crommelin verzocht om overplaatsing naar een
torpedojager. Weer terug naar Hr. Ms. Kortenaer!



Slag in de Javazee
Op 8 december 1941 hoorde hij dat er oorlog met Japan was. Luitenant-ter-zee A.
Kroese was commandant van de Kortenaer, die zich op dat moment in Straat
Lombok bevond. Crommelin werd op 16 januari 1942 gepromoveerd tot luitenant
ter zee 1ste klasse en werd oudste officier op Hr. Ms. Kortenaer, zes weken
voordat die tijdens de Slag in de Javazee werd getorpedeerd. Op 15 februari
stond de gehele bemanning (151 man) paraat om de aanval op Java te
voorkomen. De Kortenaer beschikte over slechts één ketel en liep maar 25
knopen. Op 27 februari om 16:00 uur begon de Slag in de Javazee. De Kortenaer
werd door een torpedo getroffen; het schip kwam omhoog, viel terug, waarna het
voorschip omviel. De rest van het schip richtte zich weer op en het schip leek als
een knipmes dubbelgevouwen te worden. De zee lag vol stookolie. Crommelin
was op tijd de zee ingesprongen. Alles ging zo snel dat er geen reddingssloepen
werden gestreken, maar een deel van de bemanning had een reddingsvest aan.
Crommelin en de torpedoofficier niet. Veertien vlotten kwamen bovendrijven
terwijl de Kortenaer langzaam wegzonk. De rest van het eskader was
doorgestoomd en verdween uit zicht. Crommelin zwom naar een vlot waarin ook
de commandant zat, die geheel overstuur was zodat Crommelin het commando
over moest nemen. Hij begon de vlotten te verzamelen, in de hoop dat ze dan
beter zichtbaar waren. De Slag duurde voort en redding bleef uit totdat rond
middernacht de 104 overlevende bemanningsleden werden opgepikt door de
torpedobootjager Encounter en naar Soerabaja gebracht. Eén bemanningslid
overleed onderweg.

Broome
Crommelin nam daar afscheid van zijn gezin. Tijdens de oorlog zou hij daar niets
nuttigs kunnen doen, dus wilde hij naar Engeland gaan. Zijn vrouw nam de drie
kinderen mee en ging met andere marinevrouwen de bergen in waardoor zij een
jaar later in een Jappen kamp kwamen.

Met een Catalina vloog Crommelin naar Broome aan de noordkust van Australië
waar hij op 2 maart 1942 aankwam. Hij had geluk want toen een dag later, op 3
maart meer geëvacueerden aan wal kwamen, werden dezen beschoten door
negen Japanse Zero-jagers. Er vielen tientallen doden. Isa Doorman, de vrouw van
Karel Doorman, en hun zoontje Theo, overleefden het. Het overgebleven
personeel van de Marine Luchtvaart Dienst werd met het M. S. Nickolbay, een
kleine motorschoener met twee masten, naar Port Hedland gebracht, waar ze 6
maart aankwamen. Vrouwen en kinderen werden naar Hedland gevlogen.
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In Melbourne moest Crommelin een hoofdkwartier op- en inrichten. Eind april
kwam de eerste Nederlandse ambassadeur aan, F.C. baron van Aerssen Beyeren
van Voshol. Op 21 mei vertrok Crommelin vanuit Sydney op de in opdracht van
de KPM in Batavia gebouwde M.S. Ruys. Aan boord waren ook onder andere Isa
en Theo Doorman. Via het Panama kanaal kwamen zij op 1 juli 1942 in Liverpool
aan. In Londen bleek de marineleiding geen belangstelling voor Crommelins
ervaringen te hebben. Hij moest een cursus onderzeeboot bestrijding gaan
volgen. Vlak voor kerstmis slaagde hij voor zijn examen. Van februari 1943 tot
augustus 1944 werd Crommelin gedetacheerd aan de Royal Navy en deed
konvooi-ervaring op.

Zuid-Afrika
In 1943 werd Crommelin voor een jaar naar Zuid-Afrika gestuurd, waar hij werd
toegevoegd aan de staf van de Commander-in-Chief-South Atlantic en training
moest organiseren. Op 15 september kwam hij in Kaapstad aan. Op 8 november
kreeg hij bericht dat voor de succesvolle aanvallen op een Duitse onderzeeboot
in de Golf van Biskaje een “Mentioned in a Despatch (MID)” was toegekend.
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Catalina, watervliegtuig, patrouille-bommenwerper



Op 28 april 1944 werd Crommelin gevraagd naar Londen terug te komen om de
opleidingen in het bevrijde Nederland te organiseren. In augustus werd
Crommelin opgevolgd door luitenant Ward en kon hij op terugreis. Het
troepenschip Pasteur bracht hem naar Engeland. De landingen in Normandië
waren achter de rug maar Nederland was nog niet bevrijd. Hij bleef in Engeland
en kreeg na de bevrijding de kans zijn familie een paar keer te bezoeken. Na de
atoombommen op Hiroshima en Nagasaki op 6 augustus en de overgave van
Japan op 15 augustus 1945 was de oorlog voorbij.
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Mentioned in a Despatch

Na de oorlog
Crommelin vroeg verlof en vertrok naar Indië om zijn gezin op te halen. Hij vond
zijn gezinnetje terug in Semarang, maar hun jongste zoontje Rudolf was inmiddels
in het kamp aan dysenterie overleden. Met het hospitaalschip Oranje vertrokken
ze op 13 december 1945 naar Nederland. Begin Januari werden ze opgenomen in
een opvangcentrum in Doorn en daarna trokken ze in bij Miek's ouders in Den
Haag.



Den Haag
Crommelin moest nog enkele maanden terug naar Engeland, daarna kwam hij
voorgoed bij zijn gezin terug. Eind 1949 werd hij detachement commandant van
een marine afdeling op het troepentransportschip Waterman, waarmee hij op 21
december 1949 in Batavia aankwam. Eenmaal op het departement kreeg hij het
commando over het korvet Boeroe. Dit speelde zich allemaal af enkele dagen
voor de soevereiniteit overdracht van Nederlands-Indië aan de nieuwe regering
van Soekarno. Hij vloog naar Soerabaja, en op eerste kerstdag vertrok hij in een
konvooi naar Hollandia. Tien dagen later kreeg hij aan boord een telegram dat
zijn dochter Isabella Christine was geboren. Marine-commandant in Nieuw-
Guinea was Van der Schatte Olivier. Hij gaf Crommelin opdracht een jaar lang met
de Boeroe te patrouilleren, oefeningen te organiseren en streken te bezoeken
waar zelden Europeanen kwamen.

Begin december 1950 werd Crommelin naar Den Haag teruggeroepen. Bij
aankomst werd hij afgehaald door zijn schoonvader en zijn zoon, en een uur later
maakte hij kennis met zijn dochtertje Christine. Zijn nieuwe baan werd hoofd van
bureau opleidingen, toegevoegd aan de inspecteur van het onderwijs. Hij kon dus
bij zijn gezin blijven. Op 13 juni 1953 maakte hij de 'Coronation Revue' mee ter
ere van de troonsbestijging van koningin Elisabeth.

De Zeven Provinciën
Najaar 1953 werd hij als eerste officier geplaatst bij de afbouw van de kruiser De
Zeven Provinciën. Commandant was Van Erkel. Het werd op 17 december in
dienst gesteld. Voorjaar 1954 maakte hij de garantievaart richting Curaçao, Aruba
en Annapolis. Er werd een bezoek gebracht aan Washington DC en Crommelin
ontmoet Henry en Quentin Crommelin, twee van de beroemde vijf broers The
Dixie Demons die allen tijdens de oorlog in de US Navy dienden.

De Zeven Provinciën kreeg vaak bezoek, onder andere van keizer Haile Selassie (4
november 1954) en Robert Menzies samen met minister Luns (februari 1955). Op
1 november werd Crommelin bevorderd tot Kapitein-ter-zee, hoewel het
Koninklijk Besluit pas op 24 november afkwam. Hij werd commandant van het
Marine Opkomst Centrum in Voorschoten, waar veel aan discipline verbeterd
moest worden.
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28 augustus 1930: Luitenant-ter-zee 3de klasse
28 augustus 1932: Luitenant-ter-zee 2de klasse
16 januari 1942: Luitenant-ter-zee 1ste klasse
1 februari 1951: Kapitein-Luitenant ter zee
1 november 1955: Kapitein-ter-zee - zie foto

Officier in de Orde van Oranje-Nassau (ON.4) - zie foto
Oorlogsherinneringskruis (OHK.3)
Ereteken voor Orde en Vrede (OV)
Onderscheidingsteken voor langdurige dienst als officier (XXX)
Kruis van Verdienste van het Nederlandse Rode Kruis (KVNRK)
KLO Mentioned in Despatches (MID, Engeland)

Schaatsen: diverse molen- en meren-tochten van 20 en 40 kilometer
Bergbeklimmen, vaak met zijn zoon
Voorzitter HLTC Leimonias
Dagelijks Bestuur van het Rode Kruis, afdeling Den Haag, later voorzitter
Contra-bassist in muziekvereniging Musica

Londen
In november 1958 verhuisden de Crommelins naar Londen waar hij marine
attaché werd. Op Koninginnedag 1960 werd Crommelin benoemd tot officier in
de Orde van Oranje-Nassau. In het najaar ging hij naar Belfast, waar de
onderzeebootjager Overijssel werd verwacht. Crommelin hield daar een pers
conferentie omdat een voorvader Louis Crommelin, daar op verzoek van Willem
III van Oranje (plaatselijk bekend als 'King Billy') de linnen industrie opzette.

Op 30 juni 1962 vertrokken de Crommelins uit Londen, terug naar Den Haag. Ze
kochten een huis en op 1 november 1962 ging Crommelin met militair pensioen.
Hij zocht een baan in de burgermaatschappij en werd aangenomen door het
Ministerie van Economische Zaken. Hij bleef daar tot zijn pensioen op 1 mei 1972.
Daarna verhuisden de Crommelin's naar serviceflat Clingenbosch. Miek
Crommelin overleed op 8 december 1973, Ru overleed in 1993.

Carrière

Onderscheiden

Andere activiteiten
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Het boek: Nederlandse Marine
Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Ru_Crommelin 
Anne Marie Crommelin (foto)

Bronnen:

Herdenking in De Kloosterkerk Den Haag
Herdenking: https://www.youtube.com/embed/zRxzuOaECEA 
Anne Marie, dochter van Ru en Miek stuurde deze informatie over de 70-jarige
herdenking van de Slag in de Javazee (1942-2012) die op 27 februari 2012
gehouden werd in de Kloosterkerk in Den Haag. Tijdens de herdenking was prins
Willem-Alexander aanwezig namens het koningshuis, als vervanging van koningin
Beatrix.

Op 27 en 28 februari 1942 trok een eskader geallieerde schepen onder leiding
van schout-bijnacht Karel Doorman ten strijde om de Japanse invasievloot met
doel Java, te vernietigen. De operatie werd een ramp voor de geallieerden en de
Japanners konden zonder veel verdere moeite Nederlands-Indië veroveren. Meer
dan 1000 Nederlandse marinemensen verloren hun leven in de Javazee,
daarnaast nog eens 1200 geallieerden. Door deze overwinning konden de
Japanners Nederlands-Indië binnenvallen.
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Hugenoten in Engeland
Auteur: Reinhard Crommelin

Met dank aan Claudi Crommelin uit London die via Liesbeth onderstaande info ter
kennis bracht:"Huguenots of Spitalfields" werd gesticht in 2013 om het belang van
de bijdrage van Hugenoten te onderstrepen aan Engeland. 

Bezoek huguenotsofspitalfields.org of bericht info@huguenotsofspitalfields de wens
driemaal per jaar een E-newsletter te ontvangen. Andere Hugenoten contactpunten
o.m. huguenotsociety.org.uk, huguenotmuseum.org, egliseprotestantelondres.org.uk
en frenchchurchcanterbury.org.uk. 
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http://huguenotsofspitalfields.org/
http://huguenotsociety.org.uk/
http://huguenotmuseum.org/
http://egliseprotestantelondres.org.uk/
http://frenchchurchcanterbury.org.uk/
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Crommelin Crater: Our man to the moon!:
July 20, 2019 marks the 50th anniversary of Man's First
Moon Landing (for those who believe that it really
happened)! In this article we look at our family's little
bit of real estate on the moon's surface. Crommelin
Crater was named after our famous kinsman, Andrew
Claude de la Cherois Crommelin who was a notable
English astronomer.

Marinus Crommelin: Photographer and Businessman
1882 - 1958
The life and times of Marinus Crommelin, an astute
observer of his environment who recorded his
impressions through word and photographs while
growing up and raising a family in Holland during good
times and bad.

The Misadventures of Charles Crommelin at St. Thomas in
the Caribbean 1676 - 1739
Charles Crommelin is a family patriarch, the first to come to
America with his father, Daniel. He tried to advance himself
through a copper mining venture in Connecticut but when
this failed he looked to European relatives for succour. This
led to his involvement with plantations in the Caribbean and
slavery which proved equally ruinous during his latter years.

Lees de uitgebreide artikelen op http://www.crommelin.org/Journal/Spotlight11/Spotlight11.htm

Amsterdam Family Group Portrait
Daniel Crommelin 1707-1789
On page 19-20 of Halve Maen, the October 1967 journal
published by the Holland Society of New York, there is an
interesting article about Daniel Crommelin, founder of the
Daniel Crommelin en Soonen trading company in the 18th
Century.

Auteur: Miff Crommelin
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HAPPY BABY NEWS 
We are very excited and grateful with the arrival of our daughter and our

little sister!
 

Lotte Elske Mariëtte Crommelin
 

26 February 2020
 

Evelien & Jeroen Crommelin – Opwijrda
Pieter en Hugo

By the time this edition of the Crommelin Journal will be published Lotte is already with
us for a while. She is very happy and excited to be in this world and gets all the attention
from her two older brothers Pieter and Hugo. Just a few weeks after her birth the
pandemic caused a lockdown in the Netherlands and other countries. Luckily by that
time she already met her grandparents, uncles and aunts. Then baby visits stopped,
schools and day care closed down and we were mostly spending those lockdown weeks
turning into months in close proximity to our home. We were blessed with beautiful
spring weather and a garden where the boys could get rid of their high energy levels.
Evelien was on maternity leave and I was able to work from home. This and a little bit
extra help from a nanny for a couple of days a week got us through those first intense
months with our baby daughter and our two sons. We are now looking back at this
lockdown period from a positive side given the arrival of Lotte and all this family time we
were able to spend together.

Familiebezoek
In de herfstvakantie waren Nina,
Filotte en Felicia Crommelin op
bezoek bij Annemarie en Carlos de
Bourbon de Parme en hun
kinderen Luisa, Cecilia en Carlos jr.
Het werd een ontzettend gezellige
middag: eerst werd taart gegeten
omdat Cecilia in dezelfde week jarig
was en later zijn de kinderen
samen met Annemarie en Nina
naar een speeltuin gegaan.
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