
De Delftse stam van het geslacht Doel(e)man 
 

Inleiding bij de tak DU 

Deze tak DU vormt het begin van een vrij grote familie Doelman. Met het begin in Delft. En 

later de meeste nakomelingen in Rotterdam en het Westland. Vooral Maasland en 

omstreken. Waarna ze verspreiden over een groter deel van Nederland en zelfs naar 

Australië.  

Mijn belangstelling voor de familie Doelman komt voort uit het feit dat mijn zwager Henk 

Doelman is. Met mijn belangstelling voor de  genealogie kreeg ik tijdens het onderzoek naar 

mijn eigen familie “Morcus”,  en dat van mijn vrouw “Wols”, ook wel gegevens over de 

Doelman Familie. 

De gegevens van deze DU tak werden vooral gevonden in het tijdschrift  “Ons Voorgeslacht”. 

Mijn zwager liet ooit een uittreksel zien van die gegevens. Met diverse aanvullingen vormt 

dit de basis van deze tak. Daarna verder aangevuld na vele bezoeken aan diverse archieven. 

 

Alphons Morcus, januari 2015 

 

 

Als beheerder van het familiearchief ben ik Alphons veel dank verschuldigd. Alphons bezit 

veel gegevens over het Maaslandse geslacht Doelman (tak DM). Ook voor mij was de 

publicatie van de heer S. Laansma in het genealogisch tijdschrift  “Ons Voorgeslacht”, nr. 131 

van maart 1965, aanleiding om onderzoek te doen in het gemeentearchief Delft. Dat nazaten 

van de Delftse Doel(e)mannen zich hebben gevestigd in Rotterdam was snel aangetoond. 

Veel later zijn de verbindingen gelegd met de Doelemannen in de Betuwe. Belangrijk feit is 

dat leden van het geslacht Doeleman tafelhouders waren van de Bank van Lening in 

Schiedam, Rotterdam, Heusden en Nijmegen. Het recht om het beroep van tafelhouder te 

mogen uitoefenen werd zo veel mogelijk binnen de familie overgedragen.  

Wanneer men zich verdiept in de geschiedenis van het functioneren van de Bank van Lening, 

dan zien we dat door de eeuwen heen de bankiers niet altijd even onberispelijk door het 

leven gingen! 

De hierna opgestelde tak door de Alphons Morcus gaat verder dan het geslacht Doel(e)man 

te Delft. Hij legt duidelijk de verbinding met andere takken. Ook een veronderstelde 

verbinding met het Zeeuwse geslacht wordt beschreven. Aan de hand van een nog te 

verrichten onderzoek over verhuizingen naar drooggevallen polders in het Zeeuwse land zal 

mogelijk een bewijs geleverd kunnen worden. Voor ik Doelemannen had gevonden in 

Heusden vertelde een wetenschapper dat een mogelijke verbinding gezocht moet worden in 

het Land van Altena! 

Op de wapenkaart der Veertiger van Delft staat het wapen van Cornelis Michielsz. Doelman, 

schepen tot 1566. Dit wapen vertoont in zilver een blauwe leeuw. Het wapen wordt ook in 

het wapenboek van ‘Rietstap’ vermeld. Naar mijn mening is dit het enige ‘echte’ 

familiewapen. Later hebben verschillende leden van de familie een wapen laten ontwerpen.  

Hugo Doeleman        Versie 12-1-2015 

 






































