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DE DOELEMAN-GOEMANS TAK (1817-2010) 

 

De nu navolgende tak werd eerder gepubliceerd in het genealogisch tijdschrift "Gens Nostra", 

jaargang 1967. In 1976 werd deze tak voor het eerst opgenomen in het familieboek. In 1981 

volgde een correctieblad en aanvulling. Na de introductie van een internetsite zullen 

verbeteringen en aanvullingen via de website worden gepubliceerd. 

 

Omdat de grondleggers van de genealogie tot deze tak behoren beschikken wij over ruim 

informatie- en illustratiemateriaal van de hierna te beschrijven familieleden. In deze tak zien 

we dat afscheid genomen wordt van het boerenbedrijf en velen een hogere opleiding gaan 

volgen. Deze wending werd mede beïnvloed door de familie Was, waaraan de familie Doe- 

leman geparenteerd is door het huwelijk van Adriaan Doeleman (VIII-e) met Wilhelmina 

Wouterina Was. Zoals blijkt uit de genealogie van het geslacht Was (zie tijdschrift “De 

Nederlandsche Leeuw” 1975 bladzijde 182 e.v.) telde de familie Was vele notabelen en 

academici. 

 
Deze tak vangt aan met Herman Doeleman, broer van Zeger Doeleman, waarmee de 

Doeleman-Romeijn tak begint. De voorzaten van Herman in mannelijke lijn worden vooraf 

vermeld. 

 

I Jan Corneliszn Doelman, geb. ± 1605, ouderling te Dreischor 1644-45, landbouwer 

in de Lange Pyke in 1630,in 1644 in de Leendert Huybertsblok. Ovl. Dreischor ± 

1646. Huwde 1e N.N. Huwde 2e Zierikzee 6.11.1627 met Neeltje Jorisdr, weduwe 

van Nieuw Beijerland. Huwde 3e in 1637 met Barbara Andriesdr. Zij overleed 

Dreischor 1674/75. 

II Leendert Janszn Doelman, geb. 1628, zn van Jan Doelman en Neeltje Jorisdr. Deed 

belijdenis 24.11.1648; diaken 1659-60; landbouwer op de "Hooge Hoeve" te 

Dreischor in 1651 als baander. Later na 1686 eigenaar van het "Kleine Schorre". 

Huwde in 1648 met Maatje Maartensdr Moskuyl. 

III Jan Leendertszn Doel(e)man, ged. Dreischor 15.12.1652. zn van Leendert Doelman 

en Maatje Moskuyl. Landbouwer op de "Hooge Hoeve" van vóór 1686 tot 1707. Ovl. 

Dreischor 1707. Schepen van Dreischor van vóór 1689 tot 1702. Ouderling 1685-88, 

1689-99, 1701-06. Huwde Dreischor 14.5.1675 Jacomijntje Jacobsdr Pelle, ged. 

Dreischor 10.10.1649, dr van Jacob Crijnse en Neeltje Jansdr. Ovl. Dreischor 

1676/79. Huwde 2e Dreischor 30.4.1680 Joosijntje Pietersdr Veesaert, ged. 

Dreischor 17.6.1661, dr van Pieter Joose en Neeltje Daniëlsdr van 't Hoff. Ovl. 

Dreischor 1681/83. Huwde 3e Dreischor 2.5.1684 Catalijntje (Catharina) Sluyters, 

ged. Dreischor 8.1.1667, dr van Herman Janszn Sluyters en Neeltje Beers. Ovl. 

Dreischor 14.2.1733. 

 
IV Jan Doeleman, ged. Dreischor 26.2.1702. zn van Jan Leendertszn en Catalijntje 

Sluyters. Landbouwer op de "Hooge Hoeve". Ovl. Dreischor november 1760. Huwde 

Dreischor 2.5.1727 Pieternella Smet(s), geboren te Nieuwerkerk, ged. Dreischor 

19.5.1707, dr van Willem Janszn Smet en Domina Pietersdr de Vrieze. Ovl. Drei- 

schor december 1763. 
 

 

tak AT, versie 27-4-2022 

1 



2 tak AT, versie 12-10-2022  

V Herman Doeleman, geb. Dreischor 4.12.1740. zn van Jan Doeleman en Pieternella 

Smets. Landbouwer op de "Westerhoeve". Ouderling te Dreischor 1782-85. Ovl. 

Noordgouwe 6.10.1817. Huwde 1e Dreischor 2.8.1770 Elisabeth Daniëlsdr Vis, geb. 

Oosterland 29.9.1743, dr van Daniël Vis en Thona Dach. Ovl. november 1779. 

Huwde 2e Dreischor 1.5.1782 Maria Schiettekatte, ged. Dreischor 15.8.1751, dr van 

Samuel Cornelisse Schiettekatte en Pieternella Ooms. 

 
VI Jan Doeleman, geb. Dreischor 19.8.1777. zn van Herman Doeleman en Elisabeth 

Daniëlsdr Vis. Landbouwer op de "Westerhoeve". Ovl. Dreischor 17.12.1841. 

Huwde 1e Dreischor 30.4.1800 Zegerina Alegoed, geb. Dreischor 15.4.1777, dr van 

Zeger Alegoed en Maria van Bloois. Ovl. Dreischor 22.9.1820. Huwde 2e Dreischor 

13.11.1822 Johanna Maria Gakeer, geb. Dreischor 9.11.1799, dr van Gerard Gakeer 

en Maria van Zorgen. Ovl. Tholen 15.9. 1861. 

Frits Doeleman (X-b) schrijft in 1944: 

“Mijn bet-overgrootvader Jan Doeleman zou een kleine Zeeuwse boer, misschien 

maar een landarbeider, zijn geweest, die door zijn huwelijk met Zegerina Alegoed, 

de dochter van zijn welgestelde baas, het tot een welvarend boer wist te brengen. In 

elk geval was zijn zoon, Herman Doeleman, die ook nog van de familie Alegoed 

erfde, een vermogend landbouwer op Schouwen, die een aanzienlijk grondbezit 

had.” 

In de Kadastrale Atlas van Zeeland 1932, deel 3 wordt op pagina 19 vermeld dat Jan 

Doeleman 47.85.00 ha grond bezat. Grotere grondbezitters waren Cornelis de Jonge, 

ambachtsheer van Dreischor met 116.14.30 ha en Maria Schiettekatte, weduwe van 

Pieter Goemans met 83.18.70 ha. 

 

VII Herman Doeleman, geb. Noordgouwe 12.2.1817, zn van Jan en Zegerina Alegoed. 

Ovl. Dreischor 25.9.1897. Huwde Dreischor 31.10.1838 met Thona Goemans, geb. 

Dreischor 27.5.1818, dr van Jan en Cornelia Berman. Ovl. Dreischor 26.6.1893. 
 

 

De Hooge Hoeve in 1953 
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De Hooge Hoeve te Dreischor (1966) 

 

Herman was landbouwer te Dreischor op de "Hooge Hoeve" van 1835 tot 1890. Zijn 

zoon, Johan, nam de hoeve daarna over. Tot zijn dood woonde hij met zijn vrouw op 

de Ring. Hij was erg doof, maar een sterk en actief man. Op 26.9.1897 vond men 

hem verdronken in de kerkgracht. 
 

 

Advertentie Zierikzeesche Nieuwsbode 20-11-1897 

 

Kinderen: 

1. Jan Doeleman, volgt VIII-a. 

2. Cornelia Zegerina Doeleman (Kee), geb. Dreischor 13.1.1841. 

Ovl. Leiden 10.12.1888. Huwde Dreischor 25.1.1871 met Adriaan Padmoes 

(Padmos), geb. Duivendijke 4.4.1836, zn van Ieman en Willemina Stoel. Ovl. 

Kloetinge 25.1. 1917. 
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Kee Padmos-Doeleman 

 

Volgens de aantekeningen van H.F.Doeleman Azn was A.Padmoes, landbouwer 

te Kloetinge, een ellendige man zonder moraal. Hun huwelijk was niet erg 

gelukkig. Cornelia overleed na een tumor operatie in het Waalsche ziekenhuis in 

Leiden. Zij hadden geen kinderen. Adriaan huwde 2e Kloetinge 13.12.1889 met 

Cornelia Vlaander, dr van Jan Vlaander en Lena Quant. Uit dit huwelijk werden 

4 kinderen geboren. Na het overlijden van zijn tweede vrouw in 1896 verwekte 

hij drie kinderen bij zijn huishoudster Janna de Puit (Puijt), dr van Marinus de 

Puit en Jacoba Kok, waarmee hij te Kloetinge trouwde op 25.10.1900. 

3. Johannes Doeleman, volgt VIII-b. 

4. Zegerina Doeleman, geb. Dreischor 12.12.1845. Ovl. Noordgouwe 15.3.1932. 

Huwde Dreischor 12.2.1868 Hubrecht van den Bout, geb. Dreischor 27.6.1840. 

Landbouwer te Dreischor. Ovl. Noordgouwe 6.2.1922. Als rustend landbouwer 

woonde hij met zijn vrouw in de villa "Bosch Rust" te Schuddebeurs. 
 

 

Zegerina Doeleman en Hubrecht van den Bout 

 

Kinderen: 

a. Nicolaas Jacob van den Bout, geb. Dreischor 8.12.1868. 

b. Thona Hermina van den Bout, geb. Dreischor 19.12.1870. 

c. Maria Hendrika van den Bout, geb. Dreischor 10.4.1872. 

d. Herman Adriaan van den Bout, geb. Dreischor 19.7.1882. 
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5. Adriaan Doeleman, volgt VIII-c. 

6. Marinus Doeleman, geb. Dreischor 14.12.1851. Ovl. aldaar 14.2.1872. 

 

VIII-a Jan Doeleman, geb. Dreischor 31.3.1839. Landbouwer te Dreischor. Ovl. Dreischor 

9.10.1912. Huwde 1e Duivendijke 4.7.1866 Laurina Viergever, geb. Duivendijke 

8.11.1845, dr van Herman en Jannetje Lokker. Ovl. Dreischor 7.2.1870. 

Kinderen: 

1. Herman Doeleman, volgt IX-a. 

2. Johannis Doeleman, geb. Dreischor 26.5.1868. Ovl. aldaar 11.8.1868. 

3. Johannes Doeleman, geb. Dreischor 22.12.1869. Hij was geestelijk gehandicapt 

en werd verpleegd in de stichting Vrederust te Halsteren. Ovl. Bergen op Zoom 

29.1.1921. 

Jan Doeleman huwde 2e te Kerkwerve 29.9.1871 Cornelia Beije, geb. Kerkwerve 

23.12.1846, dr van Pieter en Janna Berrevoets. Ovl. Dreischor 12.1.1903. 

Kinderen uit dit huwelijk: 

4 Janna (Jans) Doeleman, geb. Dreischor 17.9.1873. Ovl. Brouwershaven 

9.12.1940. Huwde Dreischor 9.12.1898 Constand Gaanderse, geb. 

Brouwershaven 3.9.1872, zn van Pieter en Bastiaantje van Schelven. Hij was 

landbouwer. Ovl. Brouwershaven 2.9.1948. 

Kind: 

a. Pieter Jan Gaanderse, geb. Brouwershaven 3.6.1899. 
 

Constand Gaanderse en Janna Doeleman 

 

5. Pieter Doeleman, geb. Dreischor 19.11.1874, ovl. aldaar 5.1.1875. 

6. Pieter Doeleman, geb. Dreischor 4.4.1876, landbouwer te Dreischor. Op 

23.10.1943 werd hij opgenomen in de stichting Vrederust te Halsteren. Ovl. 
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Bergen op Zoom 19.11.1948. 

7. Thona Doeleman, geb. Dreischor 16.6.1877. Ovl. Bergen op Zoom 19.3.1955. Zij 

huwde Dreischor 20.9.1907 met Johannes Jan van Bloois, geb. Dreischor 

15.7.1864 zn van Pieter en Janna van Bloois. Landbouwer. Nadat hij al zijn geld 

had verspeeld pleegde hij zelfmoord te Dreischor 20.7.1931. 

8. Jan Doeleman, geb. en ovl. Dreischor 28.6.1883. 

9. Leendert Doeleman, tweeling broer van Jan, geb. Dreischor 28.6.1883. 

Landbouwer. Ovl. Haamstede 3.7.1948. Huwde Oosterland 24.6.1914 Kaatje 

Levina Kooman, geb. Dreischor 28.12.1888, dr van Pieter en Lena Moerland. Ovl. 

Dreischor 15.7.1922. Huwde 2e Haamstede 19.11.1924 Willemina Sara den Boer, 

geb. Haamstede 30.5.1890, dr van Jan en Cornelia Boot. Ovl. Haamstede 

2.8.1959. Op haar grafsteen staat dat zij werd geboren 29 mei en heette 

Wilhelmina Sara. Zij woonden te Haamstede, Kloosterweg 269. 

10.Een levenloos dochtertje werd geboren te Dreischor  26.10.1889. 

 

VIII-b Johannes Doeleman (Johan), in de wandeling genoemd "meneertje", geb. Dreischor 

26.8.1843. Ovl. Dreischor 6.7.1930. Huwde Dreischor 24.11.1882 Jacoba Gaander- 

se, geb. Brouwershaven 7.8.1853, dr van Cornelis Pieterse en Joppa Roedee. Ovl. 

Dreischor 10. 5.1887. 

 

Jacoba was weduwe van Willem Pieter Kooman, uit welk huwelijk werd geboren 

Pieternella Kooman te Brouwershaven op 4.12.1880. Haar moeder overleed toen zij 

7 jaar oud was. Zij werd verder grootgebracht door haar stiefvader. Later huwde zij 

met ook een Johan Doeleman, zoon van Johannes, die de zoon was van Zeger 

Doeleman, waarmee de Doeleman-Romeijn tak begint. Johan heeft altijd op zijn 

geboortehoeve, de "Hooge Hoeve" gewoond. Toen zijn vader het werk neerlegde 

nam hij de hoeve van hem over. Net als zijn vader werd hij op hoge leeftijd erg doof. 

 
VIII-c Adriaan Doeleman, geb. Dreischor 15.12.1848. Ovl. Den Dolder 16.2.1918. Huwde 

Oosterland 14.11.1873 Wilhelmina Wouterina Was (Mina), geb. Oosterland 

15.9.1852, dr van François Pieter Jacobus en Maria Amalia van Damme. Ovl. Breda 

28.1.1942. 
 

 
Adriaan Doeleman 
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Adriaan werd opgeleid voor onderwijzer. Zijn akte behaalde hij op 26.4.1867. Zijn 

akte wiskunde behaalde hij in 1868 en die voor Frans in 1870. Zijn hoofdakte 

verkreeg hij op 19.11.1872. Op 17.11.1882 werd hij bevoegd aardrijkskunde leraar. 

Hij gaf les als onderwijzer te Schiedam en later te Oosterland waar hij zijn 

toekomstige echtgenote Wilhelmina Wouterina Was leerde kennen. Op 25.8.1873 

werd hij aangesteld als hoofdonderwijzer te Hooge Zwaluwe. 

In 1883 werd hij benoemd tot leraar in de aardrijkskunde te Geertruidenberg. 

In 1901 nam hij ontslag als schoolhoofd en werd leraar aardrijkskunde aan de 

normaalschool te Geertruidenberg. Jaarlijks werd hij aangesteld als examinator voor 

onderwijzers en hoofdonderwijzers, welke functie hij vanaf 1885 vervulde. Adriaan 

verhuisde op 2.4.1902 met vrouw en dochter Jo naar Geertruidenberg, Koestraat 

C19. Later op 25.10.1909 naar Ginniken. Hij schreef verscheidene boeken over 

wiskunde en aardrijkskunde. Ook schreef hij enkele novellen en vele 

krantenartikelen. In het archief bevinden zich twee boekjes van hem; "Jozef 

Efronski1", het waar gebeurd verhaal van een joodse jongen, die tengevolge van de 

Russische jodenvervolging naar Amerika vluchtte. Dit verhaal is "opgetekend" door 

de zoon van Adriaan, die op 27 mei 1893 zich inscheepte op de stoomboot "Rotter- 

dam" voor zijn emigratiereis naar Amerika. Het boek werd in 2018 door Hugo 

Doeleman Hzn hertaald en opnieuw uitgegeven en in beperkte oplage gedrukt. Het 

boekje "Na lijden verblijden2" schreef hij onder de schuilnaam "Schutter". 
 

Schoolfoto te Hooge Zwaluwe eind 19e eeuw. Links zit onderwijzeres Marie Doeleman en rechts haar 

vader Adriaan. Rechts boven staat leerling Jo Doeleman. Namen van anderen zijn deels bekend. 

 

 

 
1 
Uitgegeven door Veerman, Heusden, 1e druk 1896 

2 Uitgegeven door Kluwer, Deventer in 1898 
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v.l.n.r. Frans, Antoinette, Mina, Adriaan, Marie, Jo 

zoon Herman was toen vertrokken naar Amerika 

 

Bij het naar Amerika zenden van zijn oudste zoon had de vrouw van Adriaan 

Doeleman veel verdriet. Adriaan maakte bij dit afscheid het volgende gedicht. 

 
 

Afscheid 

 

Naar 't Westen staart haar oog, vanwaar een pluim 

Van rook als boô zijn laatsten groet haar meldt. 

De tranenvloed, die uit haar oogen welt, 

Vermengt zijn ziltig nat met vlokkig schuim. 

 

De golven rollen aan en trekken fijn 

Haar wijden boog op 't effen, witte zand 

En schuiven schelpjes aan en kussen 't strand 

En zingen 't lied der trouw in klanken rein. 

 

Zij talmt en keert nog niet, schoon 't zonlicht sterft, 

Haar vorschend oog niet meer de rookpluim speurt 

En 't wolkig Westen haar geen glimp, geen stip 

Meer gunt van 't thans voor haar verdwenen schip. 

Daar scheurt het zwerk, het licht spat op en kleurt 

Voor 't lest de kiel, waar't fonk'lend goud op verft. 

 
 

In het familiearchief bevindt zich veel materiaal over de familie Was. Uit één van de 

brieven (juni 1906) maken we op dat Herman Was, een zoon van Dr. Hubert Was bij 

Adriaan in huis was, omdat deze jongen een streng gezag nodig had. Hubert Was 

hoopte dat zijn zoon bij Adriaan Doeleman zou komen "op het pad der beheersing". 

Adriaan en zijn gezin leefden zuinig en onberispelijk. 
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Adriaan slaagde erin om een brief de wereld rond te laten gaan. Daartoe schreef hij op 31-12-1894 

een brief aan een niet bestaande kapitein. Op 28 juli 1895 werd deze brief als onbestelbaar 

terugbezorgd in Hooge Zwaluwe. De poststempels op de achterzijde van de enveloppe tonen aan dat 

de brief inderdaad een wereldreis maakte. 

 

In de zomer van 1914 kreeg Adriaan aderverkalking en werd in Den Dolder 

opgenomen, waar hij na 4 jaar overleed. 

Publicaties (o.a. bron Kon. Bibliotheek, Den Haag): 

1. Onze bezittingen in Oost en West: een leerboek voor lager en middelbaar 

onderwijs, inzonderheid voor kweek- en normaalscholen; Doeleman/ 

Nieuwenhuijs/ 1888. 

2. Beknopte aardrijkskunde van onze bezittingen in Oost en West, vooral voor 

kweekelingen en onderwijzers; Doeleman/Nieuwenhuijs/1903. 

3. Hoe men ze kan oplossen: rekenkundige vraagstukken van en voor het akte- 

examen van hoofdonderwijzer, met aanwijzing van verschillende wegen, 

waarlangs men het doel bereiken kan; II; Doeleman, A. Thieme/1908. 

4. Dichtbij en veraf: kleine aardrijkskunde; Doeleman, A./ Mijs/ 1901. 

5. Schoolkaart van Europa, uitgever: W.J. Thieme & Cie, Zutphen 1902 door A. 

Doeleman en J. Koonings. 1 kaart in 9 bladen 

6. Jozef Efronski: een waar verhaal uit den tijd der Russische Joden-vervolging; 

Doeleman, A./ Veerman/ 1896 

 

Kinderen: 

1. Herman Frans Doeleman, volgt IX-e. 

2. Maria Amalia Doeleman (Marie), geb. Hooge Zwaluwe 7.2.1876, onderwijzeres. 

Ovl. Rotterdam 28.10.1926. Huwde Breda 19.8.1901 Henri Ignatius de Bie 

(Henri), geb. Beek en Donk 1.2.1866, zn van Franciscus Kornelis en Wilhelmina 

van Swinkels. Onderwijzer te Terheiden. Ovl. Den Haag 8.7.1940. 

Maria bezocht de lagere school te Hooge Zwaluwe en de Normaalschool te 

Geertruidenberg, waar zij haar onderwijsakte behaalde. Zij gaf les te Zwartewaal, 

Oosterland en op de school van haar vader te Hooge Zwaluwe. 
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Marie Doeleman en haar zusje Jo geportretteerd in 1907 

 

3. Antoinette Louise Doeleman, geb. Hooge Zwaluwe 21.11.1877. Ovl. aldaar 

7.10.1878. 

4. Antoinette Louise Doeleman, geb. Hooge Zwaluwe 29.3.1879. Ovl. Loosduinen 

4.11.1904. Zij vertrok uit Hooge Zwaluwe op 4.4.1898 naar Klundert, waar zij 

les ging geven op de lagere school. 

5. Johanna Theodora Doeleman, geb. Hooge Zwaluwe 18.2.1881. Ovl. aldaar 

18.3.1881. 

6. Frans Pieter Jacobus Doeleman, volgt IX-f. 

7. Johanna Theodora Doeleman (Jo), geb. Hooge Zwaluwe 15.9.1886. Ovl. Breda 

12.11.1961. Begraven in een gezamenlijk graf met haar moeder op de 

begraafplaats Bieberg te Breda. (Bron: $F-76) 

Jo Doeleman doorliep de lagere school te Hooge Zwaluwe en de Normaalschool 

te Geertruidenberg. Zij bleef ongehuwd en heeft haar moeder verzorgd toen deze 

op hoge leeftijd hulpbehoevend werd. Zij heeft vlakbij haar broer Frans gewoond 

op de Maaskade te Rotterdam voor wie ze een tijd de praktijkadministratie deed. 

Na het overlijden van Frans ging zij met haar moeder in Breda wonen. 

Zij was een nuchtere vrouw met gevoel voor humor. In het archief bevinden zich 

enkele brieven door en aan haar geschreven. Vooral brieven uit de oorlogsjaren 

1940-45 zijn vertegenwoordigd. Deze geven een beeld hoe de verschillende 

familieleden die jaren zijn doorgekomen. Ook zijn er enkele reisverslagen van 

haar in het archief. 

Zij was de laatste Doeleman van deze tak die nog grond bezat in Dreischor. Na de 

watersnoodramp van 1953 heeft zij haar grond verkocht aan J.W.Doeleman te 

Dreischor. 

Jo had soms wat aparte gewoonten. Als ze kwam logeren bij familie nam ze haar 

eigen stofdoek mee om haar kamer schoon te houden. Zij wilde geen overlast 

bezorgen! Hugo en Hansje maakten toen zij 10 en 12 jaar waren een tweedaagse 

fietstocht van Goes naar Utrecht. Halverwege logeerden zij één nacht bij hun 

tante Jo in Ginniken. Na een hele dag gefietst te hebben stelde tante Jo voor om 

een eindje te gaan fietsen. Zij hadden hier niet zoveel zin in, daar ze het zadel nog 

voelden. Maar uit beleefdheid durfden zij geen nee te zeggen. Jo, die nog fit was, 

maakte vervolgens met hen een heel lange tocht door het Mastbos. 
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Briefkaart van Marie Doeleman aan haar zusje Antoinette in Klundert (17-7-1900) 

 

 

 
IX-a Herman Doeleman, geb. Dreischor 16.7.1867. Bakker te Middelburg. Ovl. 

Heinkenszand 17.5.1940. Huwde Kruiningen 24.10.1895 Johanna Kole, geb. 

Kruiningen 2.3.1865, dr van Jacob en Jacoba Poleij. Ovl. Roosendaal 10.10. 1944. 

 

 

 
Kinderen: 

Herman Doeleman en Johanna Kole 

1. Jan Jacob Doeleman, volgt X-a. 

2. Jacoba Lourina Doeleman (Koos), geb. Middelburg 24.4.1898. Ovl. Roosendaal 

15.1.1985. Huwde 1e Goes 27.11.1919 Cornelis Mol (Cor), geb. Goes 24.2.1897, 
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zn van Pieter Albert en Pieternella Suzanna Schippers. Vertegenwoordiger bij 

D.J. van der Have B.V. te Kapelle. Ovl. Roosendaal 2.10.1946. 

Kind: 

a. Pieter Herman Mol (Piet), geb. Goes 30.5.1921. 

Zij huwde 2e Roosendaal 22.11.1949 Lein de Klerk, geb. Arnemuiden 20.4.1886, 

zn van Lein en Elizabeth Nederhand. Hoofdmachinist. Ovl. Roosendaal 8.9.1976. 

3. Louwrina Jacoba Doeleman (Laura), geb. Middelburg 30.5.1900. Volgde de 

verpleegstersopleiding in Vredenrust te Halsteren. Ging in 1946 als vrijwilligster 

naar Nederlands Indië. Later was zij werkzaam in het ziekenhuis in de 

Sarphatistraat te Amsterdam. Ovl. Amsterdam 13.5.1980. 
 

Louwrina Doeleman circa 1916 

 

 
4. Cornelia Johanna Doeleman (Cor), geb. Middelburg 5.1.1903.Ovl. Middelburg 

23.1.1966. Huwde 1e Goes 30.3.1927 Marinus Pieter Kramer (Rinus), geb. 

Bergen op Zoom 21.10. 1899, zn van Jacobus Cornelis en Helena Lijdia Meu- 

lenberg. Ovl. Bergen op Zoom 19.9.1982. Vertegenwoordiger. Huwelijk werd in 

juni 1937 te Middelburg ontbonden. Zij huwde 2e Middelburg 7.1.1942 Cor de 

Bie, geb. Kinderdijk 19.10.1914, zn van Gerrit en Klasien Keesmaat. Koperslager 

bij de Koninklijke Maatschappij de Schelde, later vertegenwoordiger voor Hofnar 

Sigaren. Hij hertrouwde. Woonde te Bergen op Zoom. 

 
IX-e Herman Frans Doeleman, geb. Hooge Zwaluwe 25.8.1874. Ovl. Baltimore, 

Maryland, U.S.A. 30.5.1944. Huwde 1e Baltimore 16.2.1903 Emma Gertruda 

Blankfard, geb. Baltimore 11.7.1869, dr van Jacob en Elisabeth Ann Mc Intosh. Ovl. 

Baltimore 20.8.1930. Huwde 2e Westfield, N.Y., U.S.A. 11.11.1931 Natalie Robson 

Brainerd, geb. Nyack, N.Y., U.S.A. 29.12.1884, dr van Edwin Augustus en Ida 

Virginia Affleck. Ovl. Baltimore 5.12.1977. Zij gaf les op een kleuterschool in de 

stad New York. 

Herman F. Doeleman doorliep de lagere school te Hooge Zwaluwe van 1879-1885. 

Daarna kreeg hij tot 1887 privé les van zijn vader. Vervolgens ging hij naar de 2e 

klas van de H.B.S. te Zierikzee. Daar bleef hij twee jaar om vervolgens zijn studie op 

het instituut Reesink te Geertruidenberg te vervolgen tot 1891. Daarna ging hij twee 

jaar naar de machinisten school te Amsterdam. 
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Leeuwarder courant 23-7-1891 
 

Herman was een intelligente jongen, maar erg lastig. Zijn vader, ten einde raad, 

stuurde hem naar Amerika. 

 
SS ‘Rotterdam’ bracht Herman op 10 juni 1893 in New York 

 

Op 27 mei 1893 werd hij, met $ 40,00 op zak, op de boot gezet om in Amerika een 

toekomst op te bouwen. Hij kwam terecht in Chicago, waar toen grote 

werkeloosheid heerste. In het begin had hij het erg zwaar. Als verstekeling op een 

schip kwam hij terug naar Nederland. Zijn vader, die niet wist wat hij met hem aan 

moest, stuurde Herman terug. Hij oefende verschillende beroepen uit; machinist, 

elektricien, timmerman, smid, tot hij een plaats verkreeg bij F.C. Austin Co. en later 

bij Winslin Bros. 
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Herman F. Doeleman 

 

In mei 1899 verhuisde hij naar New York en vond werk als ontwerper van 

staalconstructies voor de bouw. Hij werd een "squard engineer" bij Milliken Bros. 

Daarna verliep zijn carrière voorspoedig. 

Volgens zijn eigen opgave; 

1902-1903 Chief engineer Geo K.Hooper Co. N.Y. 

1903-1904 Designing engineer American Bridge Co. N.Y. 

1904-1912 Office engineer American Bridge Co., Baltimore 

1912-1913 Chief engineer Carnegie Steel Co., Baltimore 

1913-1917 In private practice as consulting engineer 

1917-1919 In U.S. service, world war 

12.4.1918 Commissioned major Q.M.C.National Army, later transferred to corps of 

engineers 

1930 Commissioned Lt. Colonel of engineers U.S.R. 

1919-1937 In private practice. 

Op 1 april 1937 legde hij zijn praktijk neer. In het tijdschrift ‘Civil Engineering’ van 

the America Society of Civil Engineers (ASCE), volume 11, juni 1941, nummer 6 

schreef hij een artikel over de restauratie van het dak van het parlementsgebouw te 

Washington; Investigations for Roofs of U.S. Capitol. Herman was als derde 

deskundige gevraagd een oordeel te vellen over eerder uitgebrachte rapporten van 

collega deskundigen. 

Herman heeft altijd grote belangstelling gehad voor de genealogie. Hij heeft 

gegevens verzameld over de familie Was, Goemans en Doeleman. Op zijn vele 
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Engineer Dies 

Baltimore, May 30 – Herman F. Doeleman, 69 nationally known building engineer 

and member of the Board of Governors of the Commission on Governmental 

Efficiency and Economy, died today in the Johns Hopkins Hospital, where he had 

been a patient for several month. 

reizen keek hij altijd in telefoonboeken zoekend naar familieleden. 

Met zijn neef Frits correspondeerde hij over de stamboom. De brieven bevinden zich 

in het familiearchief. 

Hij maakte grote reizen. Van enkele Europese reizen zijn de reisbeschrijvingen 

bewaard gebleven. Na het overlijden van zijn eerste vrouw maakte hij een reis om de 

wereld en op deze cruise heeft hij zijn tweede vrouw leren kennen. Zij heeft hem 33 

jaar overleefd. Van elk land dat hij bezocht bewaarde hij enkele muntstukken. Deze 

verzameling bevindt zich in het archief. 

Hij stond in Amerika zeer hoog aangeschreven als bouwkundige. Vele grote 

gebouwen zijn door hem ontworpen. 

Natalie bezocht de Nederlandse familie voor het laatst in april/mei 1960. Hiervan 

maakte zij summiere dagboek aantekeningen. 

Herman Doeleman bezat enkele oude portretten van de familie Was. In zijn 

testament had hij bepaald, dat deze na zijn overlijden terug moesten naar de nazaten 

van zijn broer. Natalie heeft deze veel later aan het familiearchief geschonken. Na 

het overlijden van Natalie is een geschilderd portret van Cornelis Alegoed uit 1797 

nog "gered". Dit portret had Hugo (1943) waargenomen bij zijn bezoek aan haar in 

1965. In 2014 werd dit schilderij in bewaring gegeven aan het Museum te Goes. In 

2019 werd het verkocht aan het museum. 

Herman, die geen kinderen had, liet, na het overlijden van Natalie, een aanzienlijk 

vermogen na aan de kinderen van zijn broer. 

In The Morning Herald, Maryland, verscheen op 31 mei 1944 het navolgende 

bericht; 
 

 

IX-f Dr. Frans Pieter Jacobus Doeleman (Frans), geb. Hooge Zwaluwe 29.1.1882. Ovl. 

Rotterdam 16.4.1935. Huwde Raamsdonkveer 19.5.1909 Johanna Cornelia 

Alexandrina Gutteling (Han/Poelie), geb. Raamsdonkveer 20.2.1887, dr van Cornelis 

en Elisabeth van Seters. Ovl. Utrecht 3.2.1990. 

In het familiearchief bevindt zich de parenteelstaat van dit echtpaar. 
 

Frans P.J. Doeleman, huisarts te Rotterdam 
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Kinderen: 

1. Frits Doeleman, volgt X-b. 

2. Hugo Doeleman, volgt X-c. 

3. Frans Doeleman, volgt X-d. 

4. Cornelia Elisabeth Wilhelmina Doeleman (Corrie), 

geb. Rotterdam 25.9.1920. Ovl. Zeist 12.4.1996. Huwde Utrecht 18.9.1948 Mr. 

Dirk Naaijen (Dik), geb. Rotterdam 23.10.1916, zn van Sander en Adriana Her- 

mina Bax. Kantonrechter te Brielle, Sommelsdijk en Oud Beijerland. Ovl. Helle- 

voetsluis 21.3.1972. 

Kinderen: 

a. Frans Arie Naaijen, geb. Den Haag 6.11.1951. 

b. Jan-Dirk Naaijen, geb. Enschede 25.5.1954. 

c. Elisabeth Johanna Adriana Naaijen (Liesbeth), geb. Enschede 2.2.1957. 
 

▲ 
Maaskade 81 Rotterdam, woning, garage en praktijk 

 
In de autobiografie van Frans Doeleman wordt de herinnering aan deze woning beschreven. 

(lees verder onder “verhalen”) 

 

Frans P.J. Doeleman doorliep de lagere school in zijn geboorteplaats. Hij ging 

vervolgens naar het instituut Reesink te Geertruidenberg en maakte de H.B.S. af in 

Breda. In 1900 ging hij medicijnen studeren in Amsterdam. 

In Amsterdam woonde hij volgens het bevolkingsregister op de navolgende 

adressen; 

29 november 1900 Bloemgracht 66 (inwonend bij Dutilh); 

20 december 1901 Gijsbrecht van Aemstelstraat 11 (ook bij Dutilh) 

6 oktober 1904 Tweede Helmersstraat 79 (bij een vriend); 

1 oktober 1906 Constantijn Huijgensstraat 43 (bij De Vries). 

Op 8.12.1906 behaalde hij zijn artsdiploma. Daarna was hij een jaar assistent 

chirurgie bij professor Rotgans. Vervolgens vestigde hij zich in 1907 als huisarts in 

Rotterdam. Naast zijn particuliere praktijk was hij ook controlerend arts bij de 

P.T.T., de N.S., de R.T.M. en andere grote bedrijven. Hij leidde een consultatiebu- 

reau voor zuigelingen en was directeur van het Vlektyfusziekenhuis op Katendrecht, 

tijdens de daar heersende epidemie. Vanwege zijn organisatietalent werd hij 

gevraagd voor vele bestuursfuncties, zo was hij; 

- bestuurslid van de geneeskundige kring. 



17 tak AT, versie 12-10-2022  

- voorzitter en medeoprichter van het medisch gezelschap. 

- voorzitter van de huisartsenvereniging. 

- bestuurslid van ziekenfonds en ziekenfondsraad. 

- secretaris van de vereniging van controlerende geneeskundigen. 

- lid van de voogdijraad. 

Op 28 maart 1928 promoveerde hij op   het proefschrift: "Geneeskundige 

Ziektestatistiek en Ziektecontrole". 
 

 
 

Frans was verzot op het maken van vakantie autotochten. In de wintermaanden 

werden de tochten voorbereid. Hij had naast een kleine stadsauto een grote tweede 

auto voor de vakantietochten. Hij heeft een “moederkoffer” laten maken die op de 

bagagedrager achterop stond; daarin zaten een schoenenkoffer, een hoedenkoffer en 

zes kleine valiezen. Dat was uitermate praktisch voor een groot gezin Het hele gezin 

met vaak nog een tante erbij maakte vierweekse reizen door Europa. De oudste zoon 

Frits zat naast zijn vader voorin en las de kaart. Reisverslagen van Frits en Hugo 

geven een duidelijk beeld hoe het in die dagen op reis toeging. 

Han/Poelie verloor haar man toen zij 48 jaar oud was. Zij verhuisde naar Utrecht 

waar ook haar jongste zoon ging studeren. Zij werd bijna 103 jaar. 

 

Nadat Frans in 1906 het artsexamen met goed gevolg had afgelegd maakte zijn vader 

het volgende gedicht. 

8 december 1906 

't Moet zich uiten, 

't Moet naar buiten! 
Niet te stuiten 

Is de drang, 

Die in klanken 

Rein doet danken, 

Zingen in een dankb'ren zang. 
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Heerlijk groeide, 

Tot het bloeide, 

Schittergloeide 

In zijn pracht, 

't Jonge leven, 

Hem gegeven 

Tot een lust en tot een kracht. 

 
 

't Was zijn streven 

Zoo te leven 

Dat het geven 

Zoeter smaakt, 

Dan 't verlangen 

Van wat wuftheid zalig maakt. 

 

Mild als regen 

Daalde zegen 

Op zijn wegen 

Naar het doel 

En hij slaagde, 

Toen hij 't waagde 

Voor der wijzen rechterstoel 

 

O, die weelde, 

Die wij deelden 

Met geheel den 

Vriendenbond! 

Die bij 't deelen 

Door zoo velen 

Nieuwe kracht tot wassen vond! 

 

Wie omvat ze, 

Wie ooit mat ze, 

Ja, wie schat ze 

Naar den eisch ? 

God, die zendt ze, 

Die slechts kent ze, 

Weet haar waarde en haar prijs. 
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Poelie Doeleman-Gutteling, 96 jaar oud 

 

De navolgende herinnering van Poelie is in handschrift aanwezig; 

Haar vader had drie rijtuigen, de tilbury was voor Made, waar veel zandwegen 

waren, een grote koets voor verre reizen (bv Gorinchem) en een gewoon rijtuigje. 

Vader was erg streng op zeden van dochters in omgang met mannen, ook met oog op 

zijn notabele positie in Raamsdonkveer. Zoon Frans had meer vrijheid. Moeder, lief 

mens, maar paste zich wel bij vaders opvattingen aan. 

Ongeveer 10 jaar werd Poelie in Dordrecht op school gedaan, ondergebracht bij 

een dame, die aan een school (welke?) verbonden was, nogal streng. Er kwam later 

een andere juffrouw bij, die veel aardiger was, maar deze had lupus in het gezicht. 

Dit was aanleiding om ander tehuis te zoeken. Ze kwam toen bij een dame, die wel 

aardig was. Deze had dochters in Ned. Indië, die soms overkwamen met kinderen. 

Een jongen vond ze een griezel. Toen later bleek, dat de hospita een ‘vriend’ had, 

werd Poelie weer naar een ander adres gebracht. Haar broer Frans, die ook in 

Dordrecht in de kost en op school was, kwam haar wel eens opzoeken. Het verblijf 

in Dordrecht op zo jonge leeftijd vond Poelie heel erg. Vandaar dat ze later van 

haar man eiste, dat deze zich zou vestigen in een plaats, waar de kinderen ook op 

school konden gaan. 

Na Dordrecht kwam ze op een kostschool in Scheveningen. Daar leerde ze Corrie 

Kooning kennen. 

Na Scheveningen werd ze naar Nijmegen gestuurd voor een cursus aan de 

huishoudschool. Daar had ze het goed, want ze werd ondergebracht bij haar nicht 

Chrisje Leenderts- van de Roemer, met wie ze het erg gezellig had. Ze was inmiddels 

verloofd met Frans Doeleman, student medicijnen in Amsterdam, wiens ouders in 

Geertruidenberg woonden. In de Nijmeegse tijd geviel het, dat Frans naar 

Amsterdam moest en zij een ontmoeting in Den Bosch of daar in de buurt hadden 

afgesproken. Dat moest geheim blijven, want zoiets mocht niet. Ze kwam dus laat bij 

Chrisje aan, maar die begreep het wel en praatte er niet over. 

 
X-a Jan Jacob Doeleman, geb. Middelburg 3.1.1897. Eerst bakker te Goes, later 

vertegenwoordiger. Ovl. Middelburg 8.10.1990. Huwde Goes 24.7.1924 Neeltje 
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Korstanje (Nel), geb. Kapelle 24.4.1904, dr van Adriaan en Adriana de Jager. Ovl. 

Middelburg 22.11.1990. 

 

 
 

Kinderen: 
gezin Doeleman-Korstanje 

1. Johanna Adriana Doeleman (Jopie), geb. Goes 5.5.1925. Lerares. Ovl. Wassenaar 

16.5.2017. Huwde Middelburg 1.8.1952 Adriaan Jacobus Venteville (Ad), geb. 

Middelburg 4.4.1927, zn van Joost Leendert en Maria Elisabeth Heyerman. 

Directeur nautisch technisch bureau. Huwelijk werd ontbonden. Zij woonde te 

Wassenaar. 

Kinderen: 

a. Cateleyne Venteville, geb. Amsterdam 27.5.1953. 

b. Jurgen Venteville, geb. Den Haag 24.2.1955. 

c. Niels Venteville, geb. Monster 28.6.1957. 

d. Rogier Venteville, geb. Voorschoten 7.8.1960. 

2. Adriaan Herman Doeleman (Adrie), geb. Goes 3.2.1927. 

Kantoorbediende op een accountantskantoor. Ovl. Koudekerke, gem. Valkenisse 

30.1.1992. 

 

X-b Mr. Frits Doeleman, geb. Rotterdam 24.3.1910. Ovl. Utrecht 19.10.1982. Huwde 1e 

Utrecht 7.5.1938 Maria Wijnanda Giesberger (Toet), geb. Doornspijk 5.1.1913, dr 

van Gustav Friedrich Hermann en Judith Engelbertha Dull. Ovl. Wageningen 

17.9.1944 ten gevolge van oorlogshandelingen. Begraven op de begraafplaats de 

Leeuwerenk aldaar. 

Kind: 

1. Frans Pieter Jacobus Doeleman, volgt XI-b. 
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Frits Doeleman 

olieverfschilderij door dochter Hannah 

 

 

Frits huwde 2e Ten Boer 15.10.1949 Dina Mintje van der Meer (Dinny), geb. Ten 

Boer 24.2.1922, dr van Wytze Reinder en Jeltje Meijer. Ovl. Bilthoven 21.11.2012. 

Kinderen: 

2. Jeltje Doeleman, geb. Utrecht 7.3.1951. Oefentherapeute. Huwde Utrecht 

30.12.1976 Adriaan Johannes Henricus Geense (Adriaan), geb. Zutphen 

1.11.1950, zn van Theophilus Marinus en Maria Carolina Dirken. Advocaat. 

Wonen te Oudkerk. 

Kinderen: 

a. Lotte Carolina Geense, geb. Tilburg 29.2.1980. 

b. Minke Alexandra Geense, geb. Hilvarenbeek 3.10.1981. 

c. Paul Floris Geense, geb. Hilvarenbeek 24.7.1984. 

3. Johanna Cornelia Alexandrina Doeleman (Hannah), geb. Utrecht 15.6.1952. 

Beeldend kunstenaar. Huwde Utrecht 31.12.1975 Drs. Hendrik Arno Reinier 

Ambrosius (Arno), geb. Leerdam 16.7.1947, zn van Willem Reinier en 

Hillegonda Reina Flora van Wessem. Sociaal Econoom. Het huwelijk werd 

ontbonden 6.7.1988. Zij woonde sinds 1-1-1995 samen met Camilo Sandino 

Ulloa, geb. Bogotá, 4.4.1954, zn van Alejandro Sandino Pardo en Josefina Ulloa 

Obando. Zij woonden in Colombia. Later ging Hannah terug naar Nederland en 

woont nu in Oenkerk, Fr. 

4. Wytze Reinder Doeleman, volgt XI-c. 

 

Frits Doeleman werd te Rotterdam geboren in de Oranjeboomstraat (nr 74, 
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inmiddels gesloopt). In mei 1916 verhuisde hij met zijn ouders naar de Maaskade (nr 

81). Hij doorliep de openbare lagere school aan de Willem Barentsstraat en werd 

vervolgens in 1922 toegelaten tot het Gymnasium Erasmianum. Omdat zijn vader 

aan zag komen dat Frits in de vierde klasse zou blijven zitten en hij hem toch minder 

geschikt vond voor klassikaal onderwijs, heeft hij hem in april 1927 van het 

gymnasium afgehaald en ervoor gezorgd dat Frits privaatles kreeg om zich voor te 

bereiden op het Staatsexamen A, hetwelk hij in juli 1928 met goed gevolg heeft 

afgelegd. In september van dat jaar werd hij ingeschreven als student in de 

Juridische Faculteit aan de R.U. te Utrecht. Op 13 april 1934 deed hij zijn 

doctoraalexamen met goed gevolg, waarna hij vier dagen later als dienstplichtig 

soldaat in militaire dienst trad bij de school voor reserve-officieren bij het wapen der 

infanterie te Kampen. In november van dat jaar werd hij bevorderd tot vaandrig. Na 

in maart 1935 met groot verlof te zijn gezonden liet hij zich in mei 1935 als advocaat 

en procureur inschrijven op het tableau bij de Arrondissementsrechtbank te 

Rotterdam en werd aldaar beëdigd. Twee jaar later vestigde hij zich als advocaat en 

procureur te Zevenbergen. 

In september 1939 werd hij wegens mobilisatie van het Nederlandse leger in 

werkelijke dienst opgeroepen. Na al eerder bevorderd te zijn tot 2e luitenant werd hij 

in januari 1940 1e luitenant. Na deelgenomen te hebben aan de oorlogshandelingen 

in het gebied van de Grebbestelling werd hij in juni 1940 met groot verlof gezonden. 

Toen omstreeks1943 de reserve-officieren opgeroepen werden om zich te melden, 

heeft Frits dit niet gedaan, maar was toen wel gedwongen onder te duiken. Met 

vrouw en kind logeerde hij achtereenvolgens betrekkelijk zorgeloos bij vrienden en 

familie. Ze waren in Wageningen bij oom Huib en tante Lexje Brasser (zus van de 

moeder van Frits), toen de slag om Arnhem begon. Door een Engels bombardement 

op Wageningen kwam zijn vrouw om het leven. Met zijn zoontje evacueerde hij naar 

Utrecht waar hij bij zijn moeder in de Pieter Breughelstraat onderdak vond. 

In mei 1945 werd hij als officier te werk gesteld bij de juridische sectie van het 

Militair Commissariaat. In oktober 1945 volgde hij Mr. E.H. Toxopeus op als hoofd 

van deze sectie. Op 4 januari 1946 aanvaarde hij zijn functie als secretaris van het 

Tribunaal voor het Arrondissement Utrecht. In september van dat jaar ging hij 

wonen aan de Nieuwe Gracht 161 te Utrecht. 

Wegens wettelijke opheffing der Tribunalen en overgang van de rechtsmacht der 

Tribunalen naar de Kantongerechten beëindigde hij zijn functie als secretaris en 

werd benoemd als kantonrechter-plaatsvervanger belast met de afwikkeling der 

tribunaalzaken. 

In november 1949 werd hij beëdigd als advocaat en procureur te Utrecht en trad toe 

tot het advocatenkantoor van Mr. G.A.E.B., welke associatie in november 1956 werd 

beëindigd. Hij vestigde zich toen Wed 4 te Utrecht. Zijn praktijk beëindigde hij in 

december 1960, waarna hij per 1 januari 1961 werd benoemd als wetenschappelijk 

ambtenaar 1e klas aan de Rijksuniversiteit te Utrecht en te werk gesteld aan het 

Instituut voor Rechtsgeschiedenis. Per 1.4.1975 werd hij eervol ontslagen als 

wetenschappelijk hoofdambtenaar. Daarna werkte hij mee aan een project 

betreffende een historisch onderzoek van het land van Woerden. In opdracht van de 

rijksarchivaris stelde hij een lijst samen van rechtszaken van het Hof van Utrecht 

over de periode 1530-1630. Tien jaren werkte Frits aan zijn proefschrift. Op bijna 72 

jarige leeftijd, 3 maart 1982, promoveerde hij te Utrecht. Hij verkreeg de graad van 

doctor in de rechtsgeleerdheid na verdediging van zijn proefschrift; "De heerschappij 

van de proost van Sint Jan in de middeleeuwen 1085-1594”. Zeven maanden later is 

hij overleden. 

Frits Doeleman was een zeer begaafd man. Zijn nagelaten geschriften getuigen 

hiervan. Een, voor de familie, zeer belangrijk document schreef hij in 1944 tijdens 
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zijn onderduikperiode. Hij zelf noemde het, een geestelijk testament, een filosofisch 

credo, een autobiografie, een balans van ervaringen en gedachten. Hij was toen 33 

jaar oud. 

Zijn beschrijving van zijn voorgeslacht begint; 
Mijn geslacht heeft het geluk gehad, langzaam en étapsgewijze te hebben kunnen komen tot 

den maatschappelijken stand, welken het thans inneemt. Daardoor heeft zijn geestelijke 

stand op hetzelfde niveau kunnen blijven. Het is immers een bekend verschijnsel, dat de 

leden van een geslacht, dat in één enkele generatie een geweldige maatschappelijke sprong 

maakte, geestelijk niet in harmonie konden komen met hun sociale positie, hetgeen tot 

gevolg pleegt te hebben, dat na twee generaties van energieke parvenues een verval intreedt. 

 

Frits heeft altijd grote belangstelling gehad voor de familiegeschiedenis en veel 

onderzoek gedaan. 

 

Enkele passages uit het reisverslag van Frits opgetekend in 1925. Hij maakte met zijn ouders, 

broers en zuster en de zus van zijn moeder, tante Lexje een reis naar Italië in een open 

Minerva. Hij was toen 15 jaar oud. 

"Mina, sprak ik tot Minerva, Mina span je nu goed in, want je zult vandaag een moeilijke weg hebben, als je weet dat de Grimsel 2160 meter hoog is, en 

dat het er zeer koud is, zal je wel begrijpen, dat het niet een klein heuveltje is, zoals in mijn vaderland, maar een hooge Zwitsersche pas." (Passo dello Stelvia) 

"Ik zal er om denken, mijnheer, zei Mina, de pas zal ik overkomen, mijn peettante de Godin Minerva vloog wel hooger dan 2160 meter, en dat zonder 

vaste grond onder Hare Onsterfelijkheids voeten, en die is al zoo oud, mijnheer, neen, ik wil een waardige nicht van mijn Onsterfelijke tante zijn." 

"Dan is het goed, Minerva", sprak ik toen eerbiedig, hare naam voluit uitsprekend, "klim maar 2160 meter, en gij moge het later hooger doen!" ../.. 

Daar gingen we; we daalden af. Nog nooit gingen we zoo'n moeilijke pas over! Geen één bocht konden we dadelijk halen. Dan moesten we heen en weer 

schuiven tusschen de diepen afgrond en den steilen rotsigen bergkant. Bovendien stond er aan den binnenkant van den bocht, waar dus de weg zich onmiddelijk 

omvouwt, altijd een paaltje. Dat paaltje stond ons vooral in den weg. Daartegen stootte Mina haar spatborden; daar konden we slechts moeilijk omheen komen. 

Als er geen paaltje stond, dan was daar de steilte van den bovensten weg naar den daaronder liggenden; hoe dichter men bij den bocht kwam, hoe minder diep 

die steilte was. Wanneer het niet anders kon, moest een van de achterwielen, wel eens over die steile tree heenrijden. Eens toen die wel een halve meter bedroeg, 

vielen de spatborden van dat achterwiel met een bons op den bovensten weg, toen het wiel op den ondersten neerkwam; de bons was zo erg, dat het achterste 

deel van het spatbord naar boven omgekruld werd. Maar dat was voor óns toen niet het ergste; neen, dat draaien in die nauwe bocht en dat probeeren; en dan te 

merken, dat men niet binnen de paaltjes van den weg kon blijven; dán moest men weer achteruit; dan werd het stuur weer omgegooid; o! het was angstig,zoo'n 

oogenblik! en dat knarsen van de spatborden en de treeplank langs het hoekpaaltje; dán te zien, hoe de voorwielen langs den afgrond reden, maar binnen de 

paaltjes bleven. Dit laatste was niet gevaarlijk, want binnen de paaltjes behoefde men niet bevreesd te zijn; tóch was het angstig. 

Er werd altijd in hotels gelogeerd en gedineerd; 

We kwamen aan op het Walterplatz (Bolzano), alwaar het standbeeld van den dichter-componist Walter von der Vogelweide in het midden troonde. Hier 

bevond zich ons hotel, dat Hotel Greif was, waarbij ook de Italiaansche naam Grifone stond. Het hotel was zeer groot en rijk. Het was een ingewikkeld gebouw 

en zeer mooi, maar de bediening viel bijzonder tegen, want er was voor dezen zeer grooten zaal met vele gasten slechts één kellner, die ongelooflijk lang en 

mager was en een ober, die onbeschrijflijk dik was, en die, misschien wegens zijn corpulentheid weinig deed en den mageren kellner overal voor op liet komen. 

Soms moesten we zeer langen tijd wachten voor er een nieuw gerecht kwam; dat de kellner soms totaal in de war raakte was begrijpelijk; we zagen hem dan 

staan, terwijl zijn ronde oogjes op wilde wijze in woeste vaart door zijn transpireerend voorhoofd wentelden, en hij den vollen zaal met wanhoop overzag. Dan 

weer ging hij snel en onrustig de borden afhalen, terwijl hem de bittere ervaring niet gespaard werd dat de hooghartige ober slechts één of twee borden wilde 

meenemen. Zeker de magere kellner uit het Hotel Greif in Bolzano was wél een rampzalig mensch. 

Toen vader hem een aanmerking over den langzamen gang van het dîner maakte, voerde hij zeer veel verontschuldigingen aan, dat het zijn schuld niet 

was dat hij alleen voor den grooten eetzaal moest zorgen enzovoorts en eindigde met het uitspreken van den hoop dat wij geen slechten gedachte van den naam 

van het hotel zouden krijgen, hetgeen vader zei, reeds wel te hebben gekregen. Kortom men zou dit dîner hebben kunnen noemen: elk uur een lepel. 

Op bladzijde 117 lezen we; 

Corry was, zoals ik reeds gezegd heb ziek en wanneer men ziek is gebeuren er wel dingen, die bij een gezond mensch niet voorkomen. Wat er gebeurde 

wil ik niet uiteenzetten, genoeg zij, dat we stopten bij een sloot en dat mijn tante Lex haar broek zou uitspoelen. We legden Corry neer in de schaduw van wat 

kreupelhout in een weide en mijn tante bukte zich om de broek uit te spoelen. Maar de plons van het water, waarmee dit gepaard ging, was zóó vreeselijk, dat ik 

mij snel begaf naar de plaats, waar een broek werd uitgespoeld. Het was waar wat ik dacht. Zoo'n plons maakt een broek niet neen, het kletsnatte hoofd mijner 

ongelukkige tante verscheen boven de oppervlakte van de sloot en sprak: "Het is lang geleden dat dit nog eens is gebeurd!" 

Het lachen van Vader en mij belemmerde ons om het slachtoffer van een vuilen broek, die uitgespoeld moest worden uit de sloot te trekken en het lachen 

van mijn tante belemmerde haar om uit de wreede sloot te komen. We openden de koffer, die achter op de bagage-drager zat, schoven er een lade uit en tante 

Lex nam er haar ondergoed en een schoone japon uit. Een boschje kreupelhout verborg het einde van deze tragedie... 
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Het drama van zooeven had echter nog een klein staartje, want plotseling bemerkten we, dat de broek, de oorzaak ervan, was blijven hangen op de plek 

waar we hem hadden neergelegd! De natte kleren droogden we in de auto door ze in den wind te laten wapperen. Dit hielp uitstekend, want we reden vlug en de 

zon scheen warm. 

En op bladzijde 135 lezen we hoe het bericht over de ramp te Borculo (10/8) op 14 augustus 

1925 tot hen kwam. 

Wij gingen naar boven naar onze kamers om eens te kijken hoe het met Corry ging. Dat viel nogal mee. Toen kwam Huug na een kwartiertje boven en 

vertelde, dat vader met een Hollandschen heer stond te praten, die hem verteld had, dat hij direct deze avond nog naar Holland terug keerde, omdat hij in 

Fransche bladen had gelezen, dat er in Holland een cycloon had gewoed. Deze cycloon zou vooral Twente geteisterd hebben en hij woonde in Enschede, dus 

wilde hij zoo gauw mogelijk naar zijn woonplaats teruggaan. Toen Huug dit aan ons vertelde, dachten we wel niet dat het zoo erg zou zijn. Buitenlandsche 

bladen overdrijven zoo licht. Huug zei toen, dat hij iets gehoord had van een dorp verwoest. Maar we dachten, dat het wel een flinke storm zou geweest zijn, 

hoogstens misschien een orkaan, en dat er een paar huizen ingestort waren. Toch besloten we een Hollandsche courant trachten te krijgen. Dat lukte ons. We 

kochten de Telegraaf, waarin we toen dingen lazen, die werkelijk waren. De vreeselijke cycloon, die Borculo verdelgd had, stond daarin te lezen, in al haar 

verschrikkingen. 

 

Publicaties: 

1974 Maandblad Oud Utrecht, Een sociaal conflict in de 18e eeuw: de vroudvrouw van 

Thamen 

1980 Rijksarchief; Lijst van civiele rechtszaken voor het Hof van Utrecht, waarvan de 

processtukken in het archief van het Hof zijn bewaard gebleven 

1981 Jaarboek Oud Utrecht: Het spoor van de dertiende penning 

1982 De heerschappij van de proost van Sint Jan in de Middeleeuwen, 1085-1594: een 

rechtshistorische studie van de institutionele aard van een hoge heerlijkheid in het 

veen van Wilnis, Mijdrecht, Tamen, Kudelstraat en Zevenhoven in het grensgebied 

van Holland en het Nedersticht, alsmede in Achttienhoven. 

 
 

X-c Dr. Hugo Doeleman, (Huug) geb. Rotterdam 17.11.1911. Arts. Ovl. Utrecht 

12.12.1978. Huwde Rotterdam 6.7.1939 Catharina Alida Margaretha Harms (Caty), 

geb.Nieuweschans 20.6. 1913, dr van Hendrik Fredrik en Cornelia Maria Anna Groen. 

Ovl. Baarn 1.6.2004. 
 

 
Advertentie 6-2-1945 
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Advertentie Prov. Zeeuwse Courant 16-3-1955 

 

 
Advertentie in Provinciale Zeeuwse Courant 30-3-1955 
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Caty (90 jaar) Hugo met kleindochter Wendy 
 

 

 

 

 
Kinderen: 

v.l.n.r. Herman, Hansje, Rob, Heleen, Frederike, Marijke, Hugo 

1. Marijke Doeleman, geb. Sint Laurens 16.6.1940, doktersassistente. Huwde Leiden 

23.3.1963 Robert István Zaaijer (Rob), geb. Willemstad, Curaçao 3.3.1938 zn van 

Willem Hendrik en Klárá Máthé. Marketing director, Organon International B.V. 

Ovl. Uden 22.6.2022. Marijke woont te Berghem bij Oss. 

Kinderen: 

a. Mr. Karen Alexandra Zaaijer, geb. Aylesbury, Engeland 28.7.1964. 

b. Saskia Adrienne Zaaijer, geb. Oss 13.5.1966. 

c. Marc Willem-Hugo Zaaijer, geb. Oss 20.9.1968. 

2. Drs. Johanna Cornelia Wilhelmina Doeleman (Hans/Hansje), geb. Sint Laurens 

20.1.1942. Studeerde rechten te Utrecht. In 1985 behaalde zij het diploma 

Makelaardij O.G. en was tot begin 2007 werkzaam op een makelaarskantoor te 

Utrecht. Huwde Leiden 19.9.1964 Drs. Cornelis Adriaan Bol (Cees), geb. 
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Groenekan, gemeente Maartensdijk 20.2.1939, zn van Jan Hendrik Nicolaas en 

Maria Margaretha van Breen. Voorzitter raad van bestuur van de Goudse N.V. te 

Gouda. Ovl. Middelburg 25.6.2019. Huwelijk werd ontbonden 10.5.1990. Hansje 

woont te Utrecht. 

Kinderen: 

a. Cornelie Elisabeth Bol, geb. Odijk 26.3.1965. 

b. Daniël Quirijn Hugo Bol (Quirijn), geb. Utrecht 2.11.1966. 

c. Adriaan Gerard Bol, geb. Maarssen 29.3.1970. 

d. Jan Christiaan Bol, geb. Maarssen 29.3.1970. 

3. Hugo Doeleman, volgt XI-d. 

4. Helene Irene Doeleman (Heleen), geb. Goes 28.5.1945. Verpleegkundige. Werkte 

o.a. bij de H.A.L. op cruiseschepen. Huwde Goes 19.6.1975 Drs. Meinhart Steven 

Berkhout (Meint), geb. Wisch 12.8.1928, zn van Antoni Dirk Jan en Alegonda 

Edonia Lingbeek. Ovl. Burgh-Haamstede 6.4.2014. Eerst huisarts te Vianen, later 

medisch adviseur bij een arbeidsongeschiktheidsverzekeraar. Hij was eerder ge- 

huwd met Rebecca Elisabeth Dhont, uit welk huwelijk 6 kinderen voortkwamen. 

Zij woonden te Utrecht. In 1997 gingen zij wonen op kasteel Oldenaller te Putten. 

Later in Nieuw-Haamstede. Heleen woont nu in Bloemendaal. 

Kind: 

a. Drs. Lotte Willemijn Berkhout, geb. Vianen 29.7.1975. Psychiater. 

5. Herman Frans Doeleman, volgt XI-e. 

6. Mr. Frederike Veronica Doeleman, geb. Goes 20.12. 1947. Huwde Abcoude 

3.10.1977 Mr. Dirk Marinus Koopman, geb. Dordrecht 12.6.1946, zn van George 

Wilhelm en Margaretha Hendrika Willink. Frederike is jurist en was docent HBO 

te Utrecht. Is tevens beeldend kunstenaar (autodidact), werkt voornamelijk met 

keramiek. Dirk, eveneens van origine jurist, was docent HBO te Utrecht en is 

beeldend kunstenaar schilderen. Hij schildert in lyrisch-abstracte stijl. Zij 

exposeerden regelmatig in hun woonhuis/atelier Uilenburg te Houten en later in 

hun huis te Middelburg; zij houden nu hun ateliers in St. Ambroix (Gard), Zuid- 

Frankrijk. Websites: www.vivresavie.nl en www.dirkkoopman.com. 

Kinderen: 

a. Melchior Koopman, geb. Amstelveen 5.3.1980. Anesthesioloog en i.c.arts. 

b. Casper Lucas Koopman, geb. Amstelveen 22.9.1982. financial manager. 

7. Robert Frans Doeleman, volgt XI-f. 

 

Hugo Doeleman kwam in september 1929 als medisch student aan te Utrecht na te 

Rotterdam het H.B.S. diploma te hebben behaald. Op 31 maart 1939 werd door hem 

het artsexamen afgelegd, waarna hij assistent chirurg werd aan de universiteitskliniek 

te Utrecht bij professor Laméris. 

Van april 1940 tot februari 1945 was hij apotheekhoudend huisarts te Sint Laurens 

(Walcheren). Op 19 juni 1946 promoveerde hij te Leiden. Zijn proefschrift is getiteld: 

"De malaria-epidemie te Middelburg in de jaren 1940-1945 benevens een onderzoek 

van parasieten-dragers". 

Na door de inundatie gedwongen te zijn te vertrekken vestigde hij zich te Goes als 

huisarts aan de Oostsingel 118. Mede omdat in 1950 zijn zevende kind werd geboren 

liet hij in dat jaar een praktijkhuis bouwen in de tuin van zijn woning ‘Rozenoord’. De 

eerste steen werd gelegd door zijn zoon Hugo. (lees verder onder “verhalen” – 

Rozenoord te Goes) 

In de periode te Goes tot 1 april 1955 ontplooide hij de volgende bestuurlijke 

activiteiten: 

 

- Voorzitter van de plaatselijke huisartsenvereniging Noord- en Zuid-Beveland. 

http://www.vivresavie.nl/
http://www.dirkkoopman.com/
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- Bestuurslid van de provinciale Zeeuwse vereniging tot bestrijding der tuberculose 

en als zodanig aangewezen als voorzitter van de commissie voor bevol- 

kingsonderzoek in Zeeland. 

- Bestuurslid van de provinciale Zeeuwse vereniging Het Groene Kruis en als 

zodanig aangewezen als voorzitter van de federatieve commissie voor de kinder- 

hygiëne in Zeeland. 

- Afgevaardigde van het district Zeeland ter Algemene Vergadering van de 

Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst. 

- Voorzitter van de oranjevereniging Goes. 

- Voorzitter van de toneelvereniging "Onderling Kunst- genot" te Goes. 

- Voorzitter van de oudercommissie van zowel de lagere school "Jan Ligthart" als het 

Goese Lyceum. 
 

 

Op 1 april 1955 trad hij in dienst bij het Gemeenschappelijk Administratie Kantoor 

(G.A.K.) als controlerend geneeskundige te Rotterdam en ging aldaar wonen op de 

Avenue Concordia no. 31. Op 1 januari 1957 werd hij benoemd tot adviserend 

geneeskundige voor de rayons Den Haag, Leiden en Utrecht. In juli 1958 verhuisde 

het gezin naar Leiden, Zoeterwoudsesingel 109. Na vanaf 1 augustus 1964 

plaatsvervangend medisch adviseur te zijn geweest werd hij op 1 februari 1966 

benoemd tot Medisch Adviseur van het G.A.K. In de jaren 1956, 1957 en 1958 was hij 

belast met een opdracht van de Stichting Klinisch Hoger Onderwijs te Rotterdam om 

colleges te geven in de medische ethiek. Vanaf 1 januari 1961 werd hij belast met een 

onderwijsopdracht bij de faculteit der geneeskunde te Leiden: "De medische aspecten 

van de sociale verzekering". Vanaf 29 april 1965 stond hij ingeschreven in het register 

van erkende sociaal geneeskundigen voor de tak "Verzekerings-geneeskunde". 

In het kader van het postgraduate-onderwijs vervulde hij spreekbeurten bij de 

basiscursussen Sociale Geneeskunde aan het N.I.P.G. te Leiden, aan de V.U. te Am- 

sterdam en aan de R.U. te Groningen en bij de B-cursus Verzekeringsgeneeskunde, 

uitgaande van het Seminarium voor Praktische Gezondheidszorg te Utrecht. 

Van 1955 tot 1965 was hij lid van het hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse 

Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst. Van 1960 tot 1968 lid van het centraal 

bestuur van de Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband (L.A.D.). Van 
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1960 tot 1965 was hij als lid L.A.D. gedelegeerd bij het hoofdbestuur van de algemene 

Nederlandse vereniging voor sociale geneeskunde als adviserend lid. Daarna tot 1968 

was hij ondervoorzitter van de L.A.D. en tevens adviserend lid van het hoofdbestuur 

van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst. Lid 

was hij van 1962 tot 1967 van de sociaal geneeskundigen registratie commissie. 

Daarna tot 1975 was hij hier voorzitter van. 

Vanaf februari 1971 was hij lid van de SVR-commissie "Bestudering Ontwikkeling 

Ziekteverzuim", aangewezen door de federatie van bedrijfsverzekeringen. Van 1972 

tot 1977 was hij ondervoorzitter van het bestuur van de stichting ondersteuningsfonds 

voor behoeftige geneeskundigen en voor behoeftige weduwen en wezen van ge- 

neeskundigen. 

Op 29.4.1975 kreeg hij de onderscheiding Officier in de Orde van Oranje Nassau. 

Ruim 40 artikelen verschenen van zijn hand in medische vakbladen. 

Nadat de meeste kinderen het ouderlijk huis hadden verlaten verhuisde hij in 1965 

naar een kleinere woning in Oegstgeest. Na zijn pensionering vestigde hij zich samen 

met zijn vrouw in Blonay te Zwitserland. Enige tijd na zijn overlijden keerde Caty 

terug naar Nederland. Zij woonde eerst in Bilthoven en later in Oss. In 1994 ging zij 

weer in Bilthoven wonen. In 2000 verhuisde zij naar een verzorgingsflat in Baarn, 

waar zij is overleden. 

 

X-d Prof. Dr. Frans Doeleman, geb. Rotterdam 3.3.1918. Ovl. Lochem 2.12.2008. Huwde 

1e Rotterdam 16.8.1951 Drs. Geertje van Asselt (Poele), arts. Geb. Rotterdam 

29.7.1923, dr van Jacob en Emmigje Jacoba de Snoo. Arts. Ovl. Rotterdam 29.8.1991. 

Huwelijk werd op 13.2.1967 ontbonden. 

kinderen: 

1. Jacob Frans Adriaan Doeleman (Jaap), gegevens afgeschermd. 

2. Drs. Catharina Alexandra Christina Doeleman (Katja), geb. Utrecht 26.12.1954. Zij 

studeerde psychologie. Remedial teacher. Huwde Amstelveen 10.6.1986 Drs. Jan 

Willem Eggink, geb. Groningen 4.7.1957, zn van Engelbert Diederik en Gabriëlle 

Hilje Bolt. Geoloog, was werkzaam bij Koninklijke Shell Groep. 

Kinderen: 

a. Florine Alexandra Eggink, geb. Groningen 7.9.1987. 

b. Hester Charlotte Eggink, geb. Muscat, Oman 14.6.1989. 

c. Maura Cathrien Eggink, geb. Muscat, Oman 27.10.1991. 

Zij woonden o.a. in Muscat (Oman), Weybridge (Engeland), Beijing (China), Zuid 

Afrika en thans in Oegstgeest. 

3. Mr. Francine Pauline Doeleman (Siene), geb. Rotterdam 7.6.1958. Rechter te 

Zwolle. Huwde Rhoon 7.5. 1983 Jan Henricus Dresselhuys, geb. Den Haag 

22.3.1954, zn van Adrianus Marinus Johannes en Johanna Christina Broers. 

Fysiotherapeut. Wonen te Haren (Gr). 

Kind: 

a. Maud Willemijn Nan Dresselhuys, geb. Groningen 10.1.1993. 

 

Frans huwde 2e Oegstgeest 19.5.1967 Gertrude Maria Fischer (Trudi), geb. Timisoara 

(Roemenië) 6.12.1921, dr van Albert Béla en Leontina Federer. Ovl. Borken (Dtl) 

6.1.2000. Documentaliste en secretaresse. Zij was eerder gehuwd met Robert Louis 

Mulder (Bob), geb. 31.8.1924. Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren. 

Maarten Christiaan Denis Mulder (Maarten),geb. Leur 29.5.1952. 

Béla Maté Mulder (Béla), geb. Leiden 16.7.1956. 
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zelfportret van Frans (2007) 

 

Frans Doeleman, geboren op de Maaskade 81 te Rotterdam, doorliep het Erasmiaans 

Gymnasium aldaar van 1930 tot 1936. Na zijn eindexamen werd hij als medisch stu- 

dent ingeschreven aan de rijksuniversiteit van Utrecht. Bij de mobilisatie in augustus 

1939 werd hij in militaire dienst opgeroepen. Toen er na de veldtocht in Polen niets 

gebeurde mochten de medisch studenten naar hun universiteiten terugkeren om verder 

te studeren. Tijdens de meidagen van 1940 was hij in Rotterdam met een compagnie 

geneeskundige troepen, zonder echter actief dienst te doen. Na de demobilisatie kon 

hij zijn studie voortzetten. In 1942 deed hij zijn semi-arts examen, doch kort daarna 

werd de universiteit gesloten. Dankzij een vervalst artsexamenbewijs kon hij assistent 

worden bij een huisarts in Utrecht, voor wie hij tot na de bevrijding een groot deel van 

de ziekenfondspraktijk deed (op de fiets!). Omdat tussendoor enkele co-assis- 

tentschappen werden afgewerkt, kon hij reeds in mei 1946 zijn artsexamen afleggen. 

Vrijwel onmiddellijk daarna werd hij opnieuw in dienst opgeroepen. Na een opleiding 

van enkele maanden vertrok hij in oktober 1946 naar het toenmalige Nederlands-Indië 

met het S.S. Johan de Witt. Als bataljonsarts van 3-14 R.I. (3e brigade, 7 december 

divisie) was hij achtereenvolgens gelegerd op de Poentjak, in Garoet en in 

Tasikmalaja. Aan de eerste politionele actie nam het bataljon deel door het bezetten 

van Soekaboemi. In 1949 werd hij benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau 

met de zwaarden. Kort na de soevereiniteitsoverdracht, begin 1950, keerde hij met 

zijn bataljon terug in Nederland, waar hij weer bij zijn moeder introk te Utrecht 

(Pieter Breughelstraat 17). Daar heeft hij eerst een jaar besteed aan het ordenen en 

bewerken van het materiaal dat hij in Indonesië had verzameld t.b.v. zijn proefschrift. 

In maart 1951 werd hij assistent bij professor R. Hornstra aan het instituut voor 

Sociale Geneeskunde van de R.U. te Utrecht. Daar promoveerde hij op 14 juni 1955 

op een proefschrift getiteld: "De medische geschiedenis van een infanteriebataljon der 

Koninklijke Landmacht gedurende drie jaar actieve dienst op Java". De brieven die hij 

vanuit "Indië" aan zijn moeder schreef zijn bewaard gebleven. In 1992 zijn deze brie- 

ven door Frans uitgetypt en van commentaar voorzien. 

Gedurende de zes en een halve jaar dat hij aan het instituut voor sociale geneeskunde 

verbonden was, deed hij o.a. onderzoek naar sociaal-geneeskundige aspecten van 

astma en naar het werk van de wijkverpleegster. In 1956 maakte hij een studiereis van 
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vier maanden door de Verenigde Staten van Amerika om het medisch maatschappelijk 

werk te bestuderen. 

Eind 1957 kreeg hij een functie bij de G.G. en G.D. te Rotterdam, waar hij o.a. belast 

was met de medische controle op aanvragen voor ziekenhuisopname. Hier bleef hij 

slechts anderhalf jaar. Daarna tot eind 1964 was hij secretaris-arts bij de toenmalige 

Centrale Raad voor de Volksgezondheid in Den Haag. Voor deze Raad (destijds 

onder voorzitterschap van Dr. J. Wester) schreef hij o.a. adviezen over de gezond- 

heidsvoorlichting en -opvoeding in Nederland, over de programmering van het 

volksgezondheidsbeleid, en over de structuur van de geestelijke gezondheidszorg. 

In 1964 kwam hij in dienst bij het Nederlands Instituut voor Praeventieve 

Geneeskunde T.N.O. in Leiden. Na enige maanden werd hij hoofd van de afdeling 

onderwijs en verantwoordelijk voor de sociaal-geneeskundige cursussen die door dit 

instituut gegeven werden. Per 17 juni 1966 werd hij ingeschreven in het register van 

erkende sociaal geneeskundigen voor de tak 'Algemene gezondheidszorg'. In 1969 

maakte hij een studiereis door Frankrijk, Engeland en de V.S. om rapport uit te bren- 

gen over de Schools of Public Health in deze landen. 

Met ingang van 1 december 1973 werd hij benoemd tot hoogleraar in de sociale 

geneeskunde aan de R.U. te Leiden, in 1984 is hij als zodanig gepensioneerd. Naast 

genoemde functies heeft Frans Doeleman in de loop der jaren vele honoraire functies 

in het maatschappelijk leven bekleed, zoals secretaris van de Algemene Nederlandse 

Vereniging voor Sociale Geneeskunde; voorzitter van het bestuur van de Nederlandse 

Stichting voor Gezondheidsvoorlichting; lid van de Gezondheidsraad en vele andere. 

Meer dan 70 artikelen van zijn hand verschenen in diverse tijdschriften. 

Frans was Honorary Member Association of Schools of Public Health in the European 

Region (ASPHER). 

Behalve wetenschappelijke rapporten schreef Frans ook columns voor het Leids 

Universiteitsblad en voor het blad van het bataljon waarvan hij in Nederlands-Indië 

deel uitgemaakt had. In zijn studententijd begon hij ook gedichten te schrijven en 

daarmee is hij nooit opgehouden : haiku’s, limericks, sonnetten, en rijmloze verzen, 

maar hij maakte deze alleen in beperkte kring bekend. In de jaren 1993 – 2001 schreef 

hij een autobiografie getiteld “Verloren Tijd ?” met de bedoeling niet alleen zijn leven 

te beschrijven, maar ook om de wederzijdse beïnvloeding van karakter en 

levenservaringen te analyseren. 

Net als zijn vader was hij een gedreven reiziger. Samen met zijn eerste en later met 

zijn tweede vrouw bezocht hij veel landen in Europa; en na het overlijden van Trudi 

maakte hij ook georganiseerde reizen. Van zijn ervaringen op deze reizen maakte hij 

(in navolging van zijn broer Frits) vaak een verslag. De foto’s die hij thuis en op deze 

reizen maakte, zijn verzameld in meer dan 200 albums. 

Tot 1989 woonden Trudi en hij in Oegstgeest. Een paar jaar na zijn pensionering 

betrokken zij het smaakvol verbouwde boerderijtje ‘de Stokhorst’ even buiten 

Steenderen. Toen hij in januari 2000 alleen achterbleef, is hij daar nog vier jaar 

blijven wonen met twee katten en Celeste, zijn Golden Retriever. Frans werd met 

name na zijn pensionering een actief schrijver, dichter en fotograaf. (lees ook onder 

“verhalen”). Van 2004 tot 2008 woonde hij in het centrum van het dorp. In 2008 

verhuisde hij naar een appartement in Lochem. In het najaar werd hij ziek en koos er 

voor zelf het moment van zijn overlijden te bepalen. Vlak voor zijn heengaan stuurde 

hij aan familie en vrienden een recent gemaakt gedicht met een markante foto; 
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Adieu 

 

Mijn lenig lijf, 

(die trouwe vrind) 

dat brein en geest 

tezamen bindt, 

 

leid mij nu 

met zachte hand 

en pijnloos naar 

de overkant. 

 

21 november 2008 
 

 

Frans Doeleman 1918-2008 

 

 
XI-b Frans Pieter Jacobus Doeleman (Frans), geb. Zevenbergen 2.6.1942. Ovl. 

Vlissingen 9.10.2016. Huwde Sint Annaland 12.9.1969 Francina Johanna van Luijk 

(Francien), geb. Sint-Annaland 20.1.1947, dr van Anthonie Adriaan en Maartje 

Johanna Ketting. Fysiotherapeute. 

Kinderen: 

1. Reinder Doeleman, volgt XII-a. 

2. Ing. Marije Wijnanda Doeleman, geb. Vlissingen 22.7.1977. Marije is research 

senior analist bij de moleculaire pathologie aan het VUMC. Huwde Maarssen 

9.3.2019 Vincent Henri Graafmans, geb. Utrecht 10.10.1977, zn van Henri 

Graafmans en Janny van Drie. Sales en marketing coördinator bij Honda 

Nederland 
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Vincent en Marije (2019) 

 

Frans Doeleman volgde enkele jaren de kweekschool te Utrecht en Middelburg. Al 

op jonge leeftijd maakte hij gedichten, schreef verhalen en maakte reisverslagen, 

waarvan enkele zich in het familiearchief bevinden. Hij was werkzaam op de 

redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant te Vlissingen. Sinds 1978 heeft hij 

zich op journalistiek gebied intensief bezig gehouden met de podiumkunsten en 

schreef zo’n 560 interviews met meer of minder bekende toonkunstenaars. 

Van oktober 1987 tot oktober 1990 had hij een wekelijkse rubriek op dit terrein in 

de PZC. Ook tussen 1998 en eind 2004 schreef hij nog vele (ongeveer 200) 

artikelen op het gebied van podiumkunsten. Zijn verhalen werden overigens ook in 

tal van andere provinciale bladen in Nederland gepubliceerd. Daarnaast maakte hij 

interviews met beeldende kunstenaars voor de periodiek 'Glas en Keramiek'. Vanaf 

1988 was Frans op het terrein van de podiumkunsten ook actief als 'uitvoerend 

kunstenaar'. In mei 1988 speelde hij enkele rolletjes in de afscheidsvoorstelling van 

de provinciaal toneeladviseur Ad van Noort. Een jaar later was hij te zien in twee 

rollen in 'Verwarringen' van Ayckbourn bij de toenmalige Middelburgse vereniging 

Ad Hoc Producties. Vervolgens trad hij (met bescheiden rolletjes) op bij de 

Zeeuwse Komedie in Vlissingen in de stukken 'De Ebbenhouten Olifant', 'De Vrek' 

(Molière), 'Het lied van de moordenaar' (Hugo Claus) en ‘De Meeuw’ (Tsjechov). 

De hoofdrol vertolkte hij in 1994 in ‘De Burger Edelman’ (Molière). Voorts had 

hij rolletjes in de zogenaamde ‘kerstproducties’ (met spelers uit tal van Zeeuwse 

verenigingen) in de Middelburgse schouwburg, zoals ‘A Christmas Carol’ (1997), 
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‘Oliver Twist’ (1999), ‘Momo en de tijdspaarders’ (2003) en ‘Kees de Jongen’ 

(2005). Frans had ook enkele bestuurlijke taken: secretaris van de stichting DoDD 

(professioneel kindertoneel) in Middelburg en was voorzitter van de stichting Ad 

Hoc Producties (amateurtoneel) in Middelburg. Onder de vleugels van deze laatste 

stichting speelde hij in het wagenspel ‘Playerwater’, dat onder meer te zien was in 

de binnenstad van Vlissingen, op een straattheaterfestival in Klundert en op een 

soortgelijk gebeuren in Den Briel. Daarnaast schreef hij boekjes over de 

geschiedenis van de Zeeuwse Komedie (Vlissingen), de Goese Operette 

Vereniging en Het Middelburgs Theater. 

In het midden van de jaren tachtig maakte Frans tweemaal deel uit van de jury van 

het landelijke Solofestival in Goes. Eind jaren tachtig en begin jaren negentig werd 

hij driemaal uitgenodigd om mede de prestaties op het jaarlijkse Eenakterfestival 

van het Zeeuws Centrum voor Amateurtoneel (ZCA) te jureren. 

Op 1 april 2005 ging hij met vervroegd pensioen. 

 

XI-c Wytze Reinder Doeleman, geb. Utrecht 28.12.1956. Fysiotherapeut. Woonde een 

aantal jaren samen met Agnes G. J. M. Bakker, geb. Deventer 9.5.1953, dr van 

Engel Johannes en Johanna Hendrika Maria Kusters. Lerares. 

Huwde Utrecht 25.2.2000 Barbara Francisca Carolina van Veldhoven, geb. 

Nijmegen, 8.4.1971, dr van Lambertus Theodorus Johannes Maria van Veldhoven 

en Jacoba Francisca Johanna Maria Verdonk. Oefentherapeute (Cesar), 

bewegingsdocent. Zij wonen te Tienhoven. 

Kinderen: 

1. Eef Doeleman, geb. Utrecht 25-1-2005 

2. Ramses Doeleman, geb. Utrecht 25-1-2005 

 

XI-d Hugo Doeleman, geb. Sint Laurens (Middelburg) 9.11. 1943. Huwde Heemstede 

30.8.1967 Gertrude Margaretha Huter (Trudy), geb. Leiden 11.9.1945, dr van 

Jacobus Jan Nicolaas en Gertruda Maria Reijmer. Bezigheidstherapeute, 

humanistisch vormingsleidster, later tot 1998 humanistisch geestelijk raadsvrouw 

in het Sint Clara Ziekenhuis te Rotterdam. 
 

Hugo (1984) 
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Kinderen: 

1. Drs. Wendeline Nathalie Doeleman (Wendy), geb. Haarlem 16.8.1970. 

Studeerde te Utrecht Algemene Sociale Wetenschappen. Van 1 januari 2002 tot 

1 maart 2007 werkzaam als zelfstandig ondernemer (trainer/ontwikkelaar in de 

zorg- en welzijnssector) bij Bureau MUTANT. Vanaf 1 maart 2007 werkt zij 

geheel zelfstandig onder de naam “Dana Trainingen” te Utrecht. Van haar hand 

verschenen enkele studieboeken en publicaties. In 2010 verscheen haar boek; 

Coole seks, relaxte liefde. Hét handboek voor liefdevolle seks. Huwde Utrecht 

22.6.1999 Dr. Leendert Arie Verhoef, geb. Sittard 21.8.1961, zn van Jochem 

Adrianus en Adriana Maria Wielders. Hij studeerde natuurkunde te Utrecht. 

Het huwelijk werd in 2007 ontbonden. Leendert woont te Utrecht. 

Kinderen: 

a. Robin Istar Verhoef, geb. Utrecht 10.7.1999. 

b. Daniël Surya Verhoef, geb. Utrecht 2-11-2001. 

c. Christiaan Ambar Verhoef, geb. Utrecht 31-7-2003. 

 

Wendy woont in Zeist samen met Mr. Remigius Marinus Johannes (Remi) van 

Steenderen, geb. Rotterdam 10.4.1963, zn van Franciscus van Steenderen en 

Anna van Thiel. 

2. Hugo Jan Doeleman, volgt XII-b. 

 

Hugo Doeleman behaalde in 1962 het diploma ULO A met wiskunde te 

Voorschoten. Daarna ging hij naar de 3e klas van de Bijzondere H.B.S. F. de 

Munnik, toen nog gevestigd aan de Plompetorengracht te Utrecht. Na ook voor- 

zitter te zijn geweest van de scholierenvereniging deed hij in 1965 eindexamen 

HBS b. Gedurende deze drie jaren woonde hij op kamers bij zijn grootmoeder in de 

Pieter Breughelstraat 17 te Utrecht. 

In oktober 1965 werd hij opgeroepen voor zijn eerste militaire oefening te 

Amersfoort bij de cavalerie. In april 1967 verliet hij de dienst als wachtmeester der 

huzaren van Boreel. 

Op 1 mei 1967 trad hij in dienst bij de Amro Bank te Amsterdam. Na een 

praktische opleiding en de tweejarige bankcursus bij het N.I.B.E. te hebben 

gevolgd werd hij op 1.1.1973 benoemd tot bijzondere procuratiehouder en per 

1.1.1977 tot algemeen procuratiehouder van de Amro Bank. 

In die periode woonde hij te Haarlem en Heiloo. 

In september 1977 besloten hij en zijn vrouw de voormalige timmermanswerk- 

plaats Ring 5 te Dreischor (Zld) aan te kopen met de bedoeling daar na restauratie 

te gaan wonen. In het mededelingenblad van de vereniging Stad en Lande van 

Schouwen-Duiveland (no. 36) beschreef hij de historie van dit oudste nog 

bestaande woonhuis van Dreischor. 

Op 1 maart 1978 werd hij benoemd tot directeur van de Nederlandse Credietbank 

N.V. te Goes, drie later tevens van het kantoor te Vlissingen. 

Op 1 september 1984 trad hij in dienst van de Onderlinge Verzekering 

Maatschappij van de ZLM w.a. te Goes. Op 1.2.1985 volgde hij de scheidende 

directeur op. Eind 1991 nam hij het besluit het dienstverband te beëindigen. Op 

1.8.1993 trad hij in dienst van Goudse Verzekeringen B.V. te Gouda als directeur 

Beleggingen. 
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Op 1 juni 1999 beëindigde hij het dienstverband. In 1996 voltooide hij de opleiding 

voor makelaar onroerende zaken. 

In het najaar van 1996 startte hij een eigen taxatiebureau onder de naam 

ƒlexpertise. Per 1-1-2007 beëindigde hij zijn bedrijfsactiviteiten. 

Bestuursfuncties van Hugo Doeleman waren / zijn o.a.: 

 

- bestuurslid van de Stichting Samenlevingsopbouw Schouwen-Duiveland van 

1979-1983. 

- penningmeester van de Nederlandse Genealogische Vereniging van 1984- 

1987. 

- penningmeester van de kunststichting Forum van 1984-1985. 

- bestuurslid van de Federatie van Onderlinge Verzekeraars (F.O.V.) te Bunnik 

van 1985-1992. 

- bestuurslid van de vereniging Stad & Lande van Schouwen-Duiveland (1984- 

2000). Van 1991 tot 2000 voorzitter. Daarna voorzitter van de Monumenten 

Commissie tot 2003. In 2001 benoemd tot erelid. 

- adviseur van de Stichting Streek- en Landbouwmuseum Schouwen-Duiveland 

te Dreischor (1992-2009). 

- bestuurslid (secr.penn.) van de Stichting Goemanszorg Beheer te Dreischor, 

(1993-2011). 

- bestuurslid Bond Heemschut, departement Zeeland. (1995-1999) 

- secretaris van de Stichting Renesse te Schouwen-Duiveland. (1998-2002) 

- bestuurslid/penningmeester van de vereniging 'Bewoond Bewaard'. (2000- 

2007) 

- penningmeester van de vereniging van Register Vastgoed Taxateurs (RVT). 

(2002 –2003) 

- voorzitter van de Stichting Beschermd Erfgoed Schouwen-Duiveland (2001- 

2011) 

- voorzitter van de Stichting Natuur- en Milieueducatie Schouwen-Duiveland 

(2003-2007) 

- vice-voorzitter van de Stichting Nationaal Monument Watersnood 1953 (2003- 

2009). Eerder (vanaf 1998) betrokken bij de oprichting van het 

Watersnoodmuseum te Ouwerkerk. 

- penningmeester van de Fok- en Menvereniging Schouwen-Duiveland (2006- 

2011) (de Fok- en menvereniging werd in 1917 opgericht onder de naam 

‘Bond van Paardenfokkers Schouwen-Duiveland’. De eerste penningmeester 

was toen Johannes Doeleman uit Dreischor, zie tak AS) 
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Hugo en Trudy met hun Mérens pony’s (Winterswijk 2011) 

 

In 1978 nam hij het initiatief zijn genealogische verzameling veilig te stellen door 

deze onder te brengen bij de door hem in het leven geroepen Stichting 

Familiearchief Doeleman, waarvan hij voorzitter en archivaris is. 

Bij Koninklijk Besluit van 16 januari 2008 werd Hugo benoemd tot lid in de Orde 

van Oranje Nassau, vanwege zijn verdiensten op cultureel gebied op Schouwen- 

Duiveland. Begin 2011 verhuisden zij naar het buurtschap Ratum (Winterswijk) 

 

XI-e Mr. Herman Frans Doeleman, geb. Goes 29.10.1946. Huwde Maastricht 11.8.1990 

Drs. Anne Elisabeth Steensma (Annelies), geb. Singapore 17.12.1956, dr van Auke 

en Marguerite jonkvrouwe de Stuers. Huisarts. Zij wonen in Amsterdam. 

Kinderen: 

1. Daniël Pieter Doeleman (Daan), geb. Amsterdam 29.9.1991. Studeert filosofie 

en rechten. Maakt in studiejaar 2016/2017 als gekozen lid deel uit van de 

Centrale Studenten Raad (CSR), het medezeggenschapsorgaan van de UvA. 

2. Gijs Diederik Doeleman, geb. Amsterdam 20.11.1993. Studeert geneeskunde 

aan de UvA. Was in 2015/2016 vice-voorzitter van de CSR. Lid van het 

dispuut UNICA. 
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Herman F. Doeleman (2017) 

 

Na het behalen van het eindexamen gymnasium alfa aan het Stedelijk Gymnasium te Leiden 

studeerde Herman Doeleman vanaf 1967 tot 1970 te Utrecht Nederlandse taal- en letterkunde 

(niet afgemaakt). Vervolgens van 1970 tot 1973 Nederlands recht (cum laude). 

 

Doeleman is sinds 1974 advocaat in Amsterdam, aanvankelijk in een sociale praktijk en later, 

vanaf 1980, in een commerciële praktijk. Vanaf 1980 was hij partner in het kantoor Spigt, 

Ter Hark & Doeleman. Dit kantoor fuseerde in 1987 met het kantoor Höcker & Kemper en 

heet thans Höcker Advocaten. Het kantoor is gevestigd aan de Apollolaan 153 te Amsterdam. 

Na een algemene civiele en ondernemingsrechtelijke praktijk gevoerd te hebben, is 

Doeleman zich vanaf 1995 vooral gaan toeleggen op mediation. Hij wordt sedert 2003 

regelmatig door de Ondernemingskamer benoemd tot onderzoeker, bestuurder of 

commissaris in wanbeleidzaken. Vanaf 2017 is Doeleman bij Höcker nog werkzaam als 

adviseur. 

 
Bestuurs- en nevenfuncties waren resp. zijn o.a.: 

 

- 1972 – 1973 studentlid faculteitsbestuur Faculteit Rechtsgeleerdheid Utrecht; 

- 1972 – 1975 bestuurslid Coornhert Liga, vereniging voor strafrechthervorming; 

- 1983 – 2016 rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Amsterdam; 

- 1986 – 1989 vice-voorzitter van de Commissie voor de Politieklachten; 

- 1988 – 1993 voorzitter van de Amsterdamse Kunstraad; 

- 1986 – 1991 bestuurslid van het Landelijk Bureau Racismebestrijding; 

- 1988 – 1998 bestuurslid, later voorzitter van de Stichting Strafrechtpraktijk; 



39 tak AT, versie 12-10-2022  

- 1991 – 2016 raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te Amsterdam; 

- 1992 – heden arbiter Nederlands Arbitrage Instituut (NAI); 

- 1993 – 2001 lid van de raad van toezicht (thans: raad van de orde) van de orde van 

advocaten in het arrondissement Amsterdam; 

- 2001 – 2003 deken van de orde van advocaten in het arrondissement Amsterdam; 

- 1995 – 2002 voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten; 

- 1995 – 2008 voorzitter van de Arbitragecommissie Theater; 

- 1996 – 2001 bestuurslid en later voorzitter van de Stichting De Amsterdamse 

Montessorisschool; 

- 1996 – 2003 bestuurslid Stichting Normaal Amsterdams Peil; 

- 1998 – 2007 bestuurslid van de Stichting ADR Centrum voor het bedrijfsleven; 

- 1999 – 2003 lid van het college van afgevaardigden van de Nederlandse orde van 

advocaten; 

- 2001 – 2003 bestuurslid Het Rudolf Lehmann Fonds; 

- 2004 – 2009 lid van de Raad van Discipline Amsterdam (tuchtrechtspraak 

advocaten); 

- 2004 – 2012 voorzitter van de Stichting Noorderkerkconcerten; 

- 2006 – 2010 voorzitter Hans Melchers Fonds; 

- 2009 – heden Weeshuis Sri Lanka, lid comité van aanbeveling; 

- 2010 – 2014 bestuurslid van de Stichting Rimari (ondersteunt functionarissen 

die door de Ondernemingskamer worden benoemd); 

- 2011 – heden bestuurslid Stichting Ons Amsterdam; 

- 2013 – 2020 bestuurslid Vereniging ZAM, specialisatievereniging corporate 

mediators. 

 

XI-f Robert Frans Doeleman (Rob), geb. Goes 17.9.1950. Manager reisorganisatie. 

Huwde Utrecht 3.7.1976 Hanne Vestergaard Sörensen, geb. Ikast, Denemarken 

28.4.1948, dr van Christian Vestergaard en Anna Marie Vestergaard. Rob was 

reisconsulent. 

Kinderen: 

1. Christian Doeleman, geb. Kopenhagen 6.7.1977, volgt XII-e. 

2. Claus Doeleman, geb. Kopenhagen 21.4.1981, volgt XII-f. 

 

Na op het instituut Hommes zijn H.B.S. diploma behaald te hebben ging Rob naar 

de hotelvakschool te Lausanne. Hij was eerst werkzaam in de hotelbranche. Daarna 

was hij regionaal manager bij het reisbureau Kilroy Travels International te 

Kopenhagen. 

Zij wonen in Birkeröd, Denemarken. 

 

XI-g Mr. Jacob Frans Adriaan Doeleman (Jaap), gegevens afgeschermd. 
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II-a Ir. Reinder Doeleman, gegevens afgeschermd. 

 

XII-b Drs. Hugo Jan Doeleman, geb. Alkmaar 22.7.1974. Huwde Lisse 27.12.2000 Drs. 

Anoek Franka Karin van den Boomen, geb. Nistelrode 15.4.1972, dr van Franciscus 

Antonius van den Boomen (Frans) en Johanna Maria Francisca van den Elsen 

(Anne Marie). Beiden studeerden bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit te 

Rotterdam. Hugo Jan werkte van 1998 tot 2005 bij Siemens Nederland te 's- 

Gravenhage. Daarna bij Prorail B.V. te Utrecht als manager ICT. In 2019 vestigde 

hij zich als Interim Manager IT te Oegstgeest. 

Het huwelijk werd ontbonden Lisse 15.2.2018. 

Kinderen uit huwelijk met Anoek; 

1. T ,h .ij .m.e n H.ug.o Do el e m an, gegevens afgeschermd. 

2. Benjamin Maikel Doeleman (Bender), geb. Leiden 3.6.2005. volgt vwo. 

3. Caitlin Anne Marije Doeleman (Anne Marije), geb. Leiden 29.6.2009. volgt 

havo. 

 

Hugo Jan huwde 2e Oegstgeest 22.3.2019 met Ninka Lenssen, MSc., geb. 

Eindhoven 2.7.1986, dr van Gerardus Hendricus Leontius Lenssen en Rosina 

Johanna Timmers. Zij wonen te Oegstgeest. Ninka werkt bij Prorail B.V. als 

Manager ICT Projectmanagement & PMO. 

Kinderen uit het huwelijk met Ninka; 

1. Thomas Gerard Doeleman, geb. Leiden 21.9.2019. 

2. Ruben Jesse Doeleman, geb. Leiden 20.5.2022. 
 

Thomas met zijn broertje Ruben 
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XII-e Christian Doeleman-Lassen (naam gewijzigd omstreeks 2007), geb. Kopenhagen, 

Denemarken 6.7.1977. Ondernemer, webconsultant. Huwde, Vedbaek, 

Denemarken 1.7.2006 Maria Melissa Lassen, geb. Gentofte, Denemarken 1-1- 

1975, dr van Niels Julius Lassen en Lisbeth Vivian Bern Ascot. Architect. Wonen 

te Birkerød, Denemarken. 

Kinderen: 

1. Caroline Doeleman - Lassen, geb. Hillerød, Denemarken 13.1.2009. 

2. Sophia Doeleman-Lassen, geb. Hillerød, Denemarken 3.2.2011. 

 

XII-f Claus Doeleman, geb. Kopenhagen 21.4.1981. Cateringmedewerker. 

Samenwonend vanaf 2008 met Mathilde Jennert, geb. Kopenhagen 5.9.1978, dr 

van Lene Jennert. Pedagoog. Wonen in Kopenhagen, Denemarken. 

Kinderen: 

1. Carla Jennert Doeleman, geb. Kopenhagen, Denemarken 7.8.2008. 

2. Sally Jennert Doeleman, geb. Kopenhagen, Denemarken 24.1.2011. 

3. Martha Jennert Doeleman, geb. Kopenhagen, Denemarken 9.10.2013. 

 

XII-g Dr. Hugo Michiel Doeleman, geb. Amsterdam 24.7.1989. In 2013 cum laude 

afgestudeerd Natuur- en Sterrenkunde. Promoveerde cum laude (Nanofotonica) 

Amsterdam 18.1.2019. Huwde Zutphen 15 september 2017 met Mr. Simone 

Jeanne van Schagen, geb. Warnsveld 22.10.1985, dr van Frits van Schagen en 

Agnes van Brussel. Beroep; Arbeidsjuriste. 
Bron: 

Kind: 

1. Elias Willem Doeleman, geb. Amsterdam 24.4.2018 

2. Alma Nino Doeleman, geb. Zürich (Zwitserland) 18.4.2020 


