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CROMMELIN JOURNAAL   JANUARI 2004
 
 
 
Bestuursmededelingen : 
 
Indien U archiefmateriaal heeft waar U geen raad mee weet, verzoeken wij U om contact op 
te nemen met  Liesbeth Crommelin, tel :0524-581948  of  
  Hanneke Crommelin, tel :078-6312032 
Zij kunnen U de nodige informatie verschaffen voor het onderbrengen van familie archieven. 
 
Zij zullen U aanraden om contact op te nemen met het Algemeen Rijksarchief ( te lezen 
Nationaal archief) in Den Haag. 
In het Algemeen Rijksarchief bevinden zich eveneens niet-overheids-archieven. Dat zijn 
archieven van personen of particuliere instellingen die bij de overheid in bewaring zijn  
gegeven of aan de overheid geschonken zijn, of die door aankoop of anderszins verworven 
zijn. Deze archieven worden ter bewaring opgenomen omdat zij veelal aanvullende gegevens 
bevatten, die niet in overheidsarchieven te vinden zijn, maar daarmee wel in nauw verband 
staan. 
Het betreft hier vooral archieven van bedrijven en belangengroepen  ( stichtingen en 
verenigingen), alsmede archieven van families en individuele personen, die in het 
openbare leven een belangrijke rol hebben gespeeld. 
Omdat vroeger gezagsdragers ‘overheidsarchief’ en ‘particulierarchief’ minder goed uit elkaar 
wisten te houden, kan men in de archieven van sommige families en personen nogal wat 
stukken aantreffen, die eigenlijk in een overheidsarchief thuishoren. 
 
Het adres van het Algemeen Rijksarchief  ( te lezen: Nationaal Archief) is: 
 
Prins Willem Alexanderhof 20 
Den Haag.      (direct vanuit Centraal Station te bereiken) 
 
Tel.  070-3315400  
 
Postbus 90520,         2509 LM Den Haag 
 
Op dit adres bevinden zich tevens: 
het Iconografisch Bureau . tel. 070-3836908 
het Centraal Bureau voor Genealogie, tel 070-3150500.  http://www.cbg.nl
 
Voor vragen over familieportretten kunt U contact opnemen met het Iconografisch Bureau. 
De Stichting Iconografisch Bureau houdt zich bezig met de beschrijving van Nederlandse 
portretten vanaf de vroegste tijden tot heden. De documentatie bestaat thans uit ongeveer 
100.000 vermeldingen van voornamelijk geschilderde, getekende en gegraveerde portretten. 
 
 Zij zijn zeer geïnteresseerd in foto’s van familieportretten  voor hun kartotheek. 
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Familieberichten 
 
Overleden te Arnhem op 22 juni 2003  :Guilliam Balthasar Crommelin. 

Geboren te Leiden op 24 februari 1931,  echtgenoot van Berendine Guépin. 
(bl. boekje pag. 108)    

 
Overleden te Menton (Zuid Frankrijk) op 3 november 2003 : Fokke Dijkstra 

Geboren te Malang (Oost Java) op 22 april 1922, echtgenoot van Adriana Aimée 
Crommelin.  (bl. boekje pag. 72) 

 
 
 
 
 
 

VOORAANKONDIGING 
 
 
REUNIE  ZATERDAG 11 SEPTEMBER SCHEEPVAARTMUSEUM AMSTERDAM 
 
 
Noteer het alvast in uw agenda: op zaterdag 11 september 2004 vindt de volgende 
familiereünie plaats in Amsterdam, op een bijzondere locatie: het Scheepvaartmuseum aan het 
IJ. 
Een fantastische, centraal gelegen plek  om bekende en onbekende familieleden te ontmoeten. 
Vanaf ongeveer 11 uur hopen we u in grote getale met een kop koffie te kunnen 
verwelkomen, waarna u het museum kunt bekijken. Vooral voor de kinderen zal de replica 
van het vermaarde VOC schip ‘Amsterdam’ zeer de moeite waard zijn.  
(voor informatie over het museum, zie: www.scheepvaartmuseum.nl.) 
Daarna is er een lichte lunch in de  - aan het water gelegen -  Trompzaal van het museum.  
Het lijkt ons een goed idee als de lunch wordt opgeluisterd door muzikale bijdragen van 
familieleden – jong en oud naar wij hopen. Een zeer kundig familielid heeft zich bereid 
verklaard een en ander te coördineren en wellicht zelf te combineren. Aarzel niet, wie iets wil 
zingen of spelen wordt van harte uitgenodigd zich hiervoor op te geven bij May (tel. zie 
onder).Een piano is ter plekke.                                                 
Om 15.00 uur ronden we af en kunt u naar keuze het museum nog verder bekijken of een 
rondvaart door de grachten maken, dan wel meedoen aan een historische stadswandeling die 
wij op verzoek van buitenlandse Crommelins organiseren. 
Voorafgaand aan de reünie – op 9-10 september- hebt u de gelegenheid om deel te nemen aan 
een bezoek aan St Quentin in Noord Frankrijk, de plaats van herkomst van onze familie, zoals 
we al eerder organiseerden. Wie belangstelling heeft om voor dit bezoek contactpersoon te 
zijn, verzoeken wij dit te laten weten aan Robert ( tel. zie onder).  
Bijzonder aan de 2004 reünie zal -naar wij hopen- zijn, dat een aanzienlijk aantal deelnemers 
van buiten Nederland zal komen: we doen moeite hen op te sporen en uit te nodigen. Mocht u 
buitenlandse Crommelins kennen, informeert u ze dan en moedig ze aan om te komen. 
      
In het voorjaars/zomerjournaal kunt u zich definitief opgeven voor deze bijzondere 
gebeurtenis. 
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Tot 11 september!! 
Alexander, Naarden, 035 6950092 
May  , Hoogerheide, 0164 660038 
Robert,      Bussum , 035 6930005 
 
 
                                                  ANNOUCEMENT 
 
REUNION  SATURDAY, SEPTEMBER 11, NAUTIC MUSEUM AMSTERDAM 
 
Please write it in your diary: our next family reunion will take place on Saturday, September 
11, 2004. We have found an exciting accommodation in Amsterdam: the Nautic Museum on 
the river IJ. This museum is fantastically located: right next to Amsterdam Central Station and 
not far from highway A10. A perfect location for meeting more and less familiar relatives. We 
start at 11 a.m. with a cup of coffee, followed by a guided tour of the museum. Both young 
and old will love the real-size replica of the famous VOC vessel ‘Amsterdam’. (For further 
details about the museum see  www.scheepvaartmuseum.nl.) 
 
After the visit to the museum we will have a light lunch in the Tromp room, overlooking the 
IJ. We suggest to enliven this lunch with music performances by relatives – of all ages, we 
hope. A highly musically skilled member of our family will coordinate these initiatives. He 
can even bring individual musicians together to form ensembles. Do not hesitate; if you would 
like to sing or play, you are most cordially invited to contact cousin May (see below for 
details). A piano will be available. 
 
The formal program of this reunion ends at about 3 p.m. Of course you are free to go back 
into the museum or make a boat tour of Amsterdam’s canals. Another option is to participate 
in the guided walk of historic Amsterdam we will organise upon request of the foreign 
Crommelins.  
Perhaps you are also interested in visiting St. Quentin in northern France, where the roots of 
our family lie. A trip similar to the one we made in 2002 can be organised on September 9-10, 
provided someone is willing to organise it. If you are interested in picking up this role, please 
contact cousin Robert (see below for details).  
 
What will make this 2004 reunion a special event is that we hope to welcome a considerable 
number of Crommelins from outside the Netherlands. We are making a special effort to 
identify and invite them. Should you know any Crommelin relatives abroad, please inform 
them and encourage them to join us.  
      
In the upcoming spring journal you will find the official sign-up form for this exciting get-
together. We look forward to seeing you on September 11! 
 
 
 
Alexander, Naarden, 035 6950092 
May  , Hoogerheide, 0164 660038 
Robert,      Bussum , 035 6930005 
 
 

Crommelin Journaal  pagina 4 van 18 
 

http://www.scheepvaartmuseum.nl/


 

 
 
 
Van uw Penningmeester Alexander Crommelin: 
 
 
 
Het verhaal dat nu volgt is wat eentonig want het gaat bijde penningmeester nu eenmaal altijd 
over hetzelfde onderwerp:  Geld ! ! ! 
 
 
 
Allereerst wil ik allen die tot nu toe de familiestichting financieel hebben ondersteund 
daarvoor bijzonder hartelijk danken. Zij maken ondermeer mogelijk dat dit journaal 
verschijnt. 
Daarnaast stellen zij de stichting in staat een website te laten ontwerpen waardoor informatie 
over de familie Crommelin makkelijker toegankelijk wordt. 
Het nadeel van geld is echter dat het de neiging heeft op te raken. Daarom doe ik een beroep 
op u allen om middels de bijgevoegde acceptgirokaarten een bijdrage te leveren aan het 
financiële wel en wee van uw familiestichting. 
Juist in dit jaar, met mooie plannen voor een geweldige reünie, is uw bijdrage meer dan 
welkom. 
 
 
 
Richtbedrag  Volwassenen euro  35,-- 
 
   Kinderen  euro  15,-- 
 
 
 
 
Natuurlijk is deze bijdrage vrijwillig. Daarnaast is het mogelijk de stichting te begunstigen 
door middel van schenkingen, legaten en dergelijke. U kunt daarvoor met mij contact 
opnemen : 035-6950092  of  a.crommelin@planet.nl
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        Desireé Crommelin 
 
 
GARDE D’HONNEUR: EEN TWIJFFELACHTIGE  EN DUURBETAALDE EER 
 
Aanleiding tot deze bijdrage aan de Crommelin-Croniek is, dat ik de naam van Claude Daniel 
Crommelin enige tijd geleden tegenkwam in een brief uit 1813 van een zekere Jan ter Meulen, 
korenfactor (makelaar in de graanhandel) in Amsterdam.1 Deze somt in een brief aan zijn 
vader de namen op van zonen uit andere vooraanstaande Amsterdamse families, die deel 
uitmaken van zijn contingent Gardes d’Honneur. 
Voor de goede orde, in citaten houd ik de toenmalige schrijfwijze aan. 
 
Gijzelaars 
Hoewel de naam van dit elitekorps ten tijde van keizer Napoleon I anders doet vermoeden, 
werd het dienen in de Garde d’Honneur in het geheel niet als een eer beschouwd. Zonen van 
de elite uit alle hoeken van het Napoleontische keizerrijk werden gedwongen dienst te nemen 
in dit korps. Eigentijdse bronnen uit het sinds 1810 ingelijfde Koninkrijk Holland, spreken 
over de ’gijzelaars’ van de Franse bezetter. “Claude Daniel Crommelin was een dier 
zeventienjarigen, die de Overweldiger onder den fraaien titel van Garde d’Honneur uit de 
aanzienlijke kringen zijnen kersversche onderdanen, als verkapt onderpand  hunner 
getrouwheid liet overbrengen naar Frankrijk.” 2  
Ook Jacob van Lennep stelt: “…. dat de eigentlijke bedoeling van den Keizer was, om, waar 
hij gevoelde dat zijn macht niet meer zoo vast stond als vroeger, in deze zonen der eerste 
familien de gijzelaars te hebben, ten einde te voorkomen dat hunne vaders of betrekkingen 
iets tegen hem zouden ondernemen.”3

Voor keizer Napoleon was dit korps zowel in militair als politiek opzicht een bittere 
noodzaak. In het najaar van 1812 bezweken de schijnbaar onoverwinnelijke keizerlijke 
troepen onder het Russische leger en de winter aldaar. Keizer Napoleon ontvluchtte met 
achterlating van zijn troepen Rusland en arriveerde op 19 december in Parijs. De misrekening 
van deze Russische veldtocht betekende niet alleen achteraf bezien – het begin van het einde 
van het Napoleontische rijk. Ook klonken steeds luider in de tijd zelf protesten tegen de 
voortdurende oorlogsvoering, het Continentale stelsel en de tiërcering van de staatsschuld, die 
het keizerrijk economische uitputten. De honderdduizenden doden van de veldslagen of door 
honger en kou, lieten hun sporen na in iedere familie binnen het keizerrijk. 
 
Dienstplicht voor de hoogstaangeslagenen 
Op 3 april 1813 keurde de Senaat in Parijs een besluit goed voor een lichting van 80.000 man 
dienstplichtigen in dat jaar en voor een lichting van 90.000 man in het daarop volgende jaar. 
Naast deze via gewone dienstplicht geworven troepen, werd tot de oprichting besloten van 
een geheel nieuw legerkorps van 10.000 man, de beladen naam Garde d’Honneur.  
Volgens het keizerlijke Decreet van 5 april 1813 komen voor dit elitekorps in aanmerking:4

- ingezetenen van het Franse Keizerrijk tussen de 19-30 jaar en zij die geene gebreken 
hebben die hen tot de dienst ongeschikt zouden maken 

- de leden van het Légion d’Honneur en hunne zoons 
- de leden van de Keizerlijke orde der reunie en hunne zoons 

                                                 
1 Brief afkomstig uit het familiearchief Familie Ter Meulen, Gemeente archief Amsterdam, archiefnummer 215 - 
37 
2 R.P. J. Tutein Nolthenius, (1930) – Het geslacht Nolthenius pag. 624/5 
3 Jacob van Lennep in Leven van D.J. van Lennep III 318 
4 Decreet art. 14 

Crommelin Journaal  pagina 6 van 18 
 



 

- de ridders, barons, en hertogen van het Rijk, en hunne zoons 
- de leden der kiescollegien van het departement en van het arrondissement, de 

algemeene raden, en municipale raden der grote steden, hunne zoons en neven 
- de vijfhonderd, welke de meeste belasting in het departement of in de steden betalen, 

hunne zoons en neven …” 
De leden van deze nieuwe garde “moesten zich op eigen kosten kleeden, equiperen en 
monteren.”5 “De grootte der paarden en de uniform werden vastgesteld en de meer 
bizondere omschrijving der kleeding, luidde als volgt: De pels donkergroen met wit flanel 
gevoerd, de kraag en overslagen geborduurd, de golf en de opslagen der mouwen met 
zwart bont,  handschoenen olijfkleurig en witte koorden. De grond van de dolman zal 
donkergroen zijn aan het boveneinde met linnen en aan het ondereinde met rood bont 
gevoerd, met scharlaken kraag en opslagen, koorden als den kraag, looze zakken en 
omslagen van dezelfde kleur als die van den pels. De knoopen wit (metaal). De gordel 
donkerkarmozijnrood met wit uitgemonsterd en de schako rood”.6   
De 10.000 man Garde d’ Honneur werden ondergebracht in vier regimenten, gelegerd in 
Versailles, Metz, Tours, en Lyon. De Garde d’Honneur had als opdracht de keizer en/of 
de keizerin te beschermen. 
 

Gedwongen huwelijken 
Het Koninkrijk Holland moest 500 gardisten leveren. Er is in de bronnen sprake van een 
contingent uit Groningen, Friesland, Overijssel, Gelderland, uit het departement van de 
Zuiderzee, Utrecht, Holland en Zeeland. Na mislukte pogingen van de Prefecten van de 
diverse departementen de troepen op vrijwillige basis onder de elite te werven, werden op 
straffe van gevangenneming en boetes de vaders en hun zonen gedwongen dienst te 
nemen. Er kon geen remplaçant gekocht noch gestuurd worden. Uit correspondentie van 
Gardes d’Honneur met hun dierbaren, blijkt dat ook de jonge dames uit deze kringen, 
geacht werden door gearrangeerde huwelijken met hoge officieren van de 
bezettingsmacht, hun steentje bij te dragen aan de twijfelachtige eer van verbroedering en 
versmelting binnen het keizerrijk. Het feit dat de Franse troepen voortdurend op veldtocht 
waren, zorgde vaak voor uitstel en later afstel van deze gedwongen huwelijken. 7
 

Crommelin dienstweigeraar 
Claude Daniel Crommelin (1795-1859) werd in 1813 als Garde d’Honneur opgeroepen. 
Hij was toen 17 jaar. Daniel Boissevain G. Jzn. beschrijft in zijn dagboek op 17 juni 1813 
het protest van vader Daniel Crommelin en zijn zoon Claude als volgt: ”Cr. en zijn zoon 
naar het Verbeterhuis gebracht, wegens weigering, Garde d’Honneurschap. Hun zij 
hulde!” 
“In die hachelijke tijden was dan ook zulk een openlijk verzet door een voornaam 
Amsterdammer, lid van de Tribunal de Commerce van politieke beteekenis en niet door 
de vingers te zien. Immers het Fransche gezag kon zich alleen handhaven door strengheid. 
Tenslotte zag dan ook de jonge Claude zich verplicht het uniform aan te trekken, en werd 
opgestuurd naar Frankrijk.”8

De tocht naar en het verblijf in Frankrijk wordt gekenmerkt door verveling en geldzorgen. 
Tijdens de heenreis van enige weken doen de gardisten zich te goed aan cultuur, drank en 

                                                 
5 Decreet art. 20,21 
6 Decreet art. 2, 3, 4 
7 Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, Jaarverslag 1895, P. van Eeghen – Een Garde d’Honneur in 1813, 
pag. 13-48 
8 Tutein 
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vrouwen. Hoe dichterbij ze komen bij hun Franse legerplaatsen, hoe duurder het steeds 
schaarser wordende onderdak en gemak wordt. 9
Eindelijk op hun plaats van legering aangekomen, worden ze ondergebracht in 
leegstaande kloosters, tenten etc. Hier ontmoetten zij hun lotgenoten uit andere delen van 
het keizerrijk. Onder andere Italianen. “… deze denken meest eveneens met ons en ook 
wij kunnen het best met hen schikken. Onder hen vindt men meest fatsoenlijke en 
somstijds zeer rijke klanten, die een knegt houden.”10

De Fransen zijn gehaat en dragen als scheldnaam ‘Vlikkers’. Zij worden als onbehouwen 
beschreven. Enerzijds omdat de adel na de Franse revolutie vermoord of gevlucht was en 
de hoogstaangeslagenen in Frankrijk ‘de nouveaux riches’ uit de burgerij waren, op wie 
de andere gardisten neerkeken. Anderzijds heeft “men zich in Frankrijk van tijd tot tijd 
doen remplaceren, zoodat hierdoor wel eens een jong mensch van mindere klasse onder de 
Gardes d’Honneur is getrokken”11

 
Vrijlating 

Hoewel de meeste gardisten buiten de gevechtshandelingen werden gehouden, hebben 
enkele contingenten meegevochten in de Volkerenslag bij Leipzig, najaar 1813. Deze 
vernietigende slag met meer dan 100.000 doden en gewonden was een overwinning voor 
de Coalitie. De onder de Franse keizer strijdende troepen, werden gevangen genomen 
door de geallieerden en in het voorjaar 1814 naar huis teruggezonden. Onder hen ook de 
gardisten.  
Claude Daniel keerde begin 1814 in Amsterdam terug. “Overgelukkig schrijft de moeder 
in haar aanteekenboekje: 27 Januari 1814; “C.D. teruggekomen als Garde d’Honneur.” 
Zulks was te danken aan Willem Hendrik’s (Nolthenius) tussenkomst. Wegens zijne 
bijzondere gevatheid, menschenkennis en vlugheid in het Fransch, had deze op zich 
genomen en de jongen Claude en den eveneens als Garde d’Honneur opgepakte 
Barensfeld 12 terug te voeren uit Metz naar Holland. Dat Willem H. in zoo nauwe 
betrekking stond tot de Crommelins, was geen wonder. Zijne zuster was gehuwd met den 
oom van de jonge Claude Daniel: Gulian Daniel Crommelin, lid van het Huis van Negotie 
Daniel Crommelin & Soonen.”13

 
In een brief van Claude Daniel uit 1858 aan de heer D. Borski14 duikt zijn Garde 
d’Honneurschap weer op. Hij reageert hierin op een verzoek een bijdrage te leveren voor 
een in financiële moeilijkheden verkerende mede-gardist de heer de Bruyn Zn15, gewezen 
stationchef te Haarlem. Claude Daniel tekent voor een jaarlijkse bijdrage van 25 gulden 
met tegenzin in: “ …. Mijne betrekking op den Heer Bruyn zeer weinig zijnde…” 16 Met 
nadruk verklaart hij : “ … dat deze inteekening met het einde van het jaar waarin ik zal 
overleden zijn, een einde zal nemen. 
 
 
 
 

                                                 
9 in brief beschrijft Jan ter Meulen de reisroute 
10 KOG pag. 31/32 
11 idem 
12 deze naam komt ook op de lijst van Jan ter Meulen voor  
13 Tutein 
14 zie voetnoot 12 
15 brief J. Bruyn, kopie afkomstig van Onno Crommelin, Utrecht  
16 brief en nota Claude Daniel in antwoord op het verzoek van de heer Borski. Kopie afkomstig van Onno 
Crommelin, Utrecht  
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        Henk de Kanter 
 
 

De intrigerende levensloop van  Henk de Kanter, zoon van Kitty Crommelin en 
Philippus de Kanter, sinds 1952 woonachtig in de Verenigde Staten. 
 
Henk schrijft: 
Onlangs beleefde ik drie plezieren: 
Ten eerste : Een foto van een schilderij van mijn vijf jarige moeder in het laatste Crommelin 
Journaal (en die 15 jaar later -in 1906-trouwde met mijn vader, Philippus de Kanter ) 
Ten tweede: Dat ik hun zoon ben met twee lieve zusters,  Liet en Wilna. 
Ten derde  :  Dat Liesbeth Crommelin en Lous Crommelin-van Genderen Stort mij vroegen 
iets te schrijven over mijn levensloop. 
 
Hier dan een paar aantekeningen: 
 
Ik heb dierbare herinneringen aan dat schilderij van mijn moeder (te zien in het vorige 
Journaal.-red.)dat hing in de studeerkamer van mijn vader. Maar veel meer nog van de 
bijzondere persoonlijkheden van haar en mijn vader. 
 
De eerste 24 jaren van mijn leven (1928-1952) woonde ik thuis en ging naar school, een 
bestraffende ervaring, waarschijnlijk ook voor mijn leraren. 
Op de lagere school en op de ULO bleef ik dan ook twee maal zitten, maar haalde uiteindelijk 
een diploma op de MTS te Rotterdam in 1951. 
Zes jaar later, na mijn immigratie en studies in Amerika, bezocht ik Nederland. 
“Het is anders” zei Speenhof en zo was het dat in 1958 Professor van der Grinten mij vroeg 
om te doceren op de T.H. in Delft in een toen vrij nieuwe faculteit : Industriële Vormgeving. 
     In Amerika had ik namelijk twee graden gehaald : een Bachelor of Science (BS) in 
Mechanical Engineering en een Masters of Science (MS) in Industrial Design. 
Mijn Alma Maters: The University of Southern California en Stanford University. 
Mij Master’s These : “A Rapid Transit System for Los Angeles “ 
Het aanbod heb ik niet aangenomen. Ik was net getrouwd met mijn lieve Rozalia en ik had al 
bevonden dat Amerika een meer vruchtbare omgeving was op het gebied van innovaties. 
 
Nog even terug naar mijn Hollandse schooljaren, waaronder de vijf jaren van die gewetenloze 
Duitse bezetting: Ter compensatie van die nare school ontsnapte ik geregeld naar mijn eigen 
wereld, de wereld waarin je eigen fantasie de enige beperking is. Mijn bijnaam in die dagen 
was dan ook  “Het Experiment” 
Ik had in mijn kamer een enorme electro-mechanische robot apparatuur waarmee ik vanuit 
mijn bed alles op afstand kon bewegen. 
Ik geloof dat ik eerlijk de eerste ligfiets in Nederland heb gebouwd (1947) en die dagelijks 
gebruikte. 
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Ook mijn catamaran model, een tweerompige zeilboot was een origineel ontwerp dat toen 
nog niet bestond. 
Later bleek dat de ligfiets en de catamaran wel vruchtbaarheid hadden, want beide apparaten 
zijn vandaag commercieel in algemeen gebruik. 
In 1948 bouwde ik in mijn ouderlijke tuin in Delft met onderdelen van in de oorlog 
neergestortte vliegtuigen een driewielige auto. 

 
Behalve de wielen, het frame en de luchtgekoelde motor waren de carrosserie van een Dornier 
vliegboot en alle besturingselementen van een B-17 en van diverse geallieerde vliegtuigen. 
Een gedeelte van onze omheining moest worden verwijderd om de auto straat-vrijheid te 
geven. Er was nogal wat publiciteit toen ik er een tour mee maakte in Holland en België. 
 
In 1952 emigreerde ik naar Amerika. Twee broers van mijn moeder, Oom Han en Oom Ru, 
waren rond 1910 al eerder naar Amerika geëmigreerd en het waren hun kinderen die mij 
gastvrij ontvingen. Ik werd tekenaar bij een engineering company in Oregon. Binnen 14 
maanden werd ik opgeroepen voor 2 jaar dienst in het Amerikaanse leger. De Koreaanse 
oorlog was toen in volle gang. 
Misschien heeft mijn graad in mechanical engineering mij het leven gered:  ik werd 
gestationeerd in San Fransisco, niet Korea, en ironisch genoeg belast met het ontwerpen van 
advertentie materiaal voor het Amerikaanse leger. 
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Op verlof “hitchhiked” ik per U.S. Airforce vliegtuigen naar Holland voor een tweeweekse 
vakantie met mijn ouders in Domburg waar Willem Crommelin toen de heel gastvrije 
burgemeester was. –Een heerlijk reünie— 
 
In die twee dienstjaren had ik genoeg vrije tijd om van een gratis surplus reddingboot een 
tweemastig zeilbootje te bouwen waarmee ik op de San Fransisco baai zeilde. Ook genoot ik 
vele weekends van de gastvrijheid van Dick van Karnebeek, toen de Consul Generaal voor 
Nederland in San Fransisco. 
 
Na mijn diensttijd werkte ik als ontwerper voor de Hiller Helicopter Corp., waar ik mijn 
vrouw Rozalia Burkhardt ontmoette en besloot gebruik te maken van de G1 Study Bill 
waarmee ik mijn graden kon halen. 
 
Op onze huwelijksreis in 1957 namen wij deel aan de laatste keer dat de Crommelin Reünie 
werd gehouden in de prachtige omgeving van het Swellengrebel huis in Breda. 
In 1960, weer op bezoek bij mijn ouders waren wij teleurgesteld dat er geen plannen waren 
voor een reünie. Aangespoord, schreef mijn Moeder naar vele Crommelins en organiseerden 
wij o.a. met Ru Crommelin een reünie die met veel succes in het Kurhaus te Scheveningen 
werd gehouden. De dagen van “thuisreünies” waren voorbij. 
In de zestiger jaren werkte ik als advanced design engineer voor de Douglas Aircraft 
Missiles and Space Systems Division aan het landingsproject. Werner von Braun was de 
projectleider. Voor mij is het nog steeds een absoluut wonder dat door de coördinatie van 
honderden maatschappijen en duizenden werkers die eerste maanlanding een mogelijkheid 
werd in 1969. 
In die jaren werd ik bekend en ontmoette later R. Buckminster Fuller, de uitvinder van de 
geodesic dome. Met bevriende universiteit studenten ontwierpen en construeerden wij ons 
eerste geodesic woonhuis op een heuvel in Hollywood. 

 
 
De spectaculaire constructie en locatie trokken veel aandacht . Alle architectonische en meer 
populaire tijdschriften, zoals “Life” en “Time” publiceerden het in detail. 
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Op een van onze tochten naar Holland per Holland Amerika Lijn improviseerde ik een vlieger 
met daaraan bevestigd een camera. Een brandende sigaret was de “timer” die de afsluiter 
bediende. Die “Luchtfoto” werd aan boord ontwikkeld en aan de passagiers verkocht. 
 
In 1970 begon ik mijn eigen bureau, dat nu bestaat als “DKA Precisions Systems, Inc.”
   Altijd de uitvinder, zoals mijn vader, is èèn van mijn patenten de meer winstgevende. Deze 
machine produceert de “kraaltjes” waarvan diodes worden gemaakt, soms met een 
snelheid van 100 stuks per seconde. Mijn machines staan onder andere in China, 
Duitsland, Engeland, Mexico, Maleisië en natuurlijk de U.S. 
 

 
 
Koopt men in deze wereld een telefoon, computer of T.V., dan is er een 95% kans dat de 
diodes daarin op een van mijn machines zijn gesneden. 
 
In mijn leven als uitvinder geniet ik ook van piano spelen en componeren, fotograferen, 
aquarelleren, model treinen en rolschaatsen. 
Lang geïnspireerd door een jeugdherinnering aan een koorddanser, besloot ik zelf op een 
lage draad te experimenteren. Heel toevallig was wereldkampioen Jay Cochrane toen actief op 
een 80 meter hoge draad in een nabij gelegen amusementspark. 
Heel gracieus besteedde hij 2 ½ uur in mijn tuin en op mijn zeer bescheiden installatie. Hij gaf 
mij instructie en specifieke informatie zoals: kabel dikte, balansstok afmetingen en type 
schoenen. Ik was toen –in 1991- 63 jaar. 
Vijf maanden later en veel oefenen construeerde ik een 6 meter hoge draad van 11 meter lang 
achterin mijn tuin en een kleinere, verplaatsbare installatie waarmee ik op gelegenheden 
voorstellingen geef……….En nee, ik ben nog nooit gevallen. 
     
 
Waarom deze activiteit?  Ik geloof dat het leven een kwestie van balans is, van uitdagingen en 
risico’s en concentratie en van constante kleine correcties. 
Het ogenblik dat ik op die draad stap dan ervaar ik die kwaliteiten in een zeer werkelijke zin. 
Eèn verschil: in het leven kunnen die kleine correcties nog wel eens worden uitgesteld. Op de 
draad nooit, als het leven je lief is. 
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Tot slot een wens aan mijn neven en nichten: 
Moge wij nooit de draad kwijt raken, hoog of laag, en tot ziens in dit leven dat ons lief is. 
 
         Henk. 
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SOME FAMILY-NOTICES AND NEWS IN ARTICLES AND BOOKS. 
 
       Bernard van Wickevoort Crommelin 
 
Over the last years we find in books and journals frequently fascinating information 
concerning our family, by which here some pieces should be mentioned. 
So in the last edition of the German Huguenots-journal “Hugenotten” (67.Jahrgang, Nr. 
3/2003) Günther Schmidt wrote in an article “Die Suche nach dem verschollenen Tischbein-
Gemälde der Familie Souchay” (for the exposition 700-years Hanau) about a painting by 
Anton Wilhem Tischbein for Esaïe Souchay, which was made in 1779 and presented the 
whole Souchay-Familie. I asked Mr. Schmidt about this matter, because I had some 
correspondence with an old Lady in Münster (Westphalia) some years ago, Mrs. Irmgard 
Souchay, who mentioned this portrait. He send me a better copy and I could figure out that 
this was the hereditary-piece of her father, now of oldest son. Here we can identify Jacques 
Charles Souchay (No. 1 on the left), born in Hanau 9.4.1753, who was Predikant of the 
Waalsch Kerk in Naarden (1777 - 83), and later in Leiden (1783 - 1808). Jacques Charles 
Souchay died there Sept. 1-1808 and was married to Marianne Aimée Crommelin in June 13- 
1781. She was born in Amsterdam August 26- 1752 and also a member of the Waalsch Kerk, 
died in Leiden January 13-1811. She was the daughter of Daniel Crommelin (1707-1789),  
born in NY, where his Grand-father Daniel (1647 - 1702, also a vicar) emigrated from 
St.Quentin via Haarlem (NP 80, 1997, 60/61; Scheffer, Genealogie van het Geslacht 
Crommelin, Rotterdam 1878,  78-80). The painting is now lend out to the Museum of Art in 
Kopenhagen, a copy with the whole family-history of this associated Huguenot-family could 
be seen in O. Dörner, “Das Hugenottengeschlecht Souchay de la Duboissiere und seine 
Nachkommen” (Deutsches Familien-Archiv, Bd. 19), Frankfurt 1961. The Souchays died out 
in the Netherlands. 
 
Well known is indeed Cynthia Mc Leod (“Hoe duur was de suiker? Surinaamse historische 
roman”, Paramaribo 1987 (en later) en “Elisabeth Samson. Een vrije zwarte vrouw in het 
achttiende-eeuwse Suriname”).Her books gave impressing literary evidence about the 
situation of the slaves in the Dutch colony, where Wigbold Crommelin, Gouverneur-General, 
was engaged to improve the situation of the slaves with his “reglement voor de 
plantagebedienden.” He had many problems with the so called Cabalisten and Colonel Otto 
baron van Verschuer since 1752/53, which tried to undermine his legitimacy as Gouverneur. 
Hans Buddingh’ in his “Geschiedenis van Suriname” (1995) gives further information, who 
cites Wigbold (p.49): “Wat een ellendig excuus! – en te gelijk wat een perfide. - doch waar 
zijn luiden, die alle eer en schaamte hebben afgelegd, niet toe capabel! de Heer Colonel was 
het nooit in de gedachte gekomen om het Gouvernement aan zich te trekken, was het hem niet 
in ’t hoofd gebragt door de voorstanders der Cabale, die dag en nacht gewoeld hebben tot se 
die saaken so verre gebracht hadden.” A place in Paramaribo is named after him and we find 
the gravestone of his daughter Catharina Elisabeth at the local churchyard. 
It seems that in Astrid H. Roemers, “Lijken op liefde” (1997), a criminal story about ritual 
and murder in Surinam our family-name mutated in a villain, and she took her ideal from 
these books, when she invented her leading person Cor Crommeling and his son Leonard as 
judge in a ugly political trial. 
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A lot of family-members, some cousins of Wigbold, are mentioned in the book of J.A.F. de 
Jongste, Onrust aan het Spaarne. Haarlem in de jaren 1747-1751 (Hollandse Historische 
Reeks 2), De Bataafsche Leeuw 1984 who were members of the vroedschap en 
burgemeesters. We have a good impression about the ‘Haarlemse regentenwereld’ and some 
of the associated families as the Akersloot, Barnaart, Gerlings, Guldewagen, Heshuysen, 
Hochepied en van Styrum. Here we find this beautiful portrait of Mr. Pieter Samuel 
Crommelin (1700 –1767) by Philip van Dijk (1743), his splendid wineglasses with the 
Crommelin-crest can be seen in the Frans-Hals-Museum, where you also could find the 
regents of the orphan-house. An ironical remark may be that the concurrence of the linnen-
blekers in Haarlem came from the linen industry of Northern Irleland, which was introduced 
there by (Samuel) Louis Crommelin some 50 years ago! 
 
Two family-trees of the Crommelin from the region of Haarlem and Heemstede are 
mentioned with portraits etc. in the book of Hans Krol and Ted van Turnhout, “Berkenrode – 
Heerlijkheid Landgoed en Huis” (2002), which was presented in the town-hall of Heemstede 
last autumn. These trees intermarried and were associated with Berkenrode and Old-
Berkenrode, the Landgoed, where Godfried Bomans lived, is now a foundation, made by the 
last proprietor E.H. van Eeghen. This time of the ‘Late Regenten’ (van Lennep) is also 
illustrated in a beautiful book, edited by A.C.A.W. Baron van der Feltz: Charles Howard 
Hodges 1764 – 1837 (Assen 1982), a man, who sailed with Captain Cook and made these 
paintings of Haiti. He came later to the Netherlands and painted a lot of family-portraits and 
associated families as Backer, Teding van Berkhout, Boreel, van Lennep, Pallandt, van de 
Poll, Quarles van Ufford, Röell enz. This book seems for me the best help to find ancestors in 
female line. I hope to give some supplementary information in future. 
 
Bernard v.W. Crommelin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crommelin Journaal  pagina 15 van 18 
 



 

 
 
 
 
Uit de „Telegraaf“      GulianCrommelin 
 

   Zak Hooi 
 
Elke zak hooi die voor Sinterklaas speelt, heeft tenminste nog 
het benul  een paar paardrijlessen te nemen als hij niet 
eerder op een knol heeft gezeten. 
Maar de nieuwe hoofdcommissaris van het corps Haaglanden niet 
hoor, welnee 
Die knaap, Gerard Bouman, voert straks dus niet te paard de 
koninklijke stoet aan, ook al is het traditie dat de 
oppersmeris van Den Haag dat wel doet. 
Wat is dat voor flauwekul, meneer de opvolger van Wiarda en 
Brand? 
Halfzachte opvolger ook van de flamboyante commissaris van 
indertijd Gualthérie van Weezel, bijgenaamd Jan Hak, die 
martiaal de stoet leidde terwijl de haagse onderwereld zelfs 
bij die gelegenheid nog voor hem sidderde. 
Denkt U, Bouman, dat het gespuis bang wordt vor iemand die 
niet eens het lef heeft op prinsjesdag op een paard te klimmen 
? 
En wat bedoelt U nou eigenlijk met die flauwe smoes dat u wel 
heel goed kunt motorrijden, omdat u ooit bent begonnen als 
motoragent ? 
 Had u straks op een solexje vòòr de Koningin uit willen 
rijden ? 
Geef dat ruiterlijk toe ! 
      Herman Eetgerink 
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Bestuur Stichting Familie Crommelin 
 
Voorzitter:  Anne Marie Crommelin, 
   Goetlijfstraat 26 
   2596 RJ Den Haag  tel: 070-3246769 
   e-mail: AMCrommelin@hetnet.nl
 
Penningmeester: Alexander Crommelin 
   Van Halllaan 3 
   1412 CS Naarden  tel: 035-6950092 
   e-mail: a.crommelin@planet.nl
 
Secretaris en  Lous Crommelin-van Genderen Stort 
Redactie:  Beekhuizenseweg 23 
   6881 AB Velp   tel: 026-3637696 
   e-mail: r.crommelin@worldonline.nl
 
Website en  Robert Crommelin  (Bussum) 
Algemene zaken 
 
Juridische zaken: Wynand Crommelin  (Naarden) 
 
Archief     : Liesbeth Crommelin  (Gees) 
   Hanneke Crommelin-Prisse  (Dordrecht) 
 
Historische en  Bernard van Wickevoort Crommelin (Osnabrück) 
Genealogische zaken  
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