
 

tak: DD versie dec 2014      stichting familiearchief Doeleman        www.archiefdoeleman.nl   1 

Genealogie de Baat Doelman (1810-2009). 
 

De genealogie de Baat Doelman wordt in manlijke lijn vooraf gegaan door de navolgende generaties 

met de geslachtsnaam Doelman en Doeleman.  

 

A. 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. Tr. 1e 

N.N. Tr. 2e Zierikzee 6 nov 1627 met Neeltje Jorisdr, weduwe van Nieuw Beijerland. Tr. 3e 

in 1637 met Barbara Andriesdr. Zij overleed Dreischor  1674/75. 

B. Leendert Janszn Doelman, geb. 1628. Deed belijdenis 24 nov 1648; diaken 1659-60; 

landbouwer op de "Hooge Hoeve" te Dreischor in 1651 als baander. Later na 1686 eigenaar 

van het "Kleine Schorre". Tr. in 1648 met Maatje Maartensdr Moskuyl. 

C. Andries Doel(e)man, ged. Dreischor 9 mei 1655, ouderling 1689-93. Ovl. Dreischor 

1693/1707. Tr. Dreischor 22 aug 1684 Heynwijf Arense, geb. Dreischor circa 1655, weduwe 

van Jan Jonasse van Damme. 

D. Jan Doel(e)man, ged. Dreischor 3 nov 1686. Samen met zijn broer Leendert vertrekt hij naar 

Sint Maartensdijk op Tholen. Hij ondertrouwt Sint Maartensdijk 23 febr 1720 Aryaantje 

Benjamins Hertogs, ged. Sint Maartensdijk 5 sept 1694, dr. van Benjamin Hertog en 

Catalijntje Caesteker. Zij overleed waarschijnlijk spoedig want op 8 mei 1722 ondertrouwt 

Jan Doelman te Scherpenisse met Catie Jans van Dalen, jonge dochter van Poortvliet. 

E. Andries Doel(e)man, ged. Sint Maartensdijk 9 mei 1723. Ovl. Middelburg 3 febr 1802 in het 

huis van zijn zoon Jan Doel(e)man, oud 75 jaar. Dit laatste klopt niet. Of was het in 

Middelburg op 29-12-1790 in het huis van Leendert Doelman in de Brakstraat? Mogelijk 

werd er een vergissing gemaakt. Ook is het mogelijk dat er een tweede Andries werd 

geboren, nadat voornoemde jong was overleden. Hij huwde Nijsje Bak, waar en wanneer is 

onbekend, doch vóór 4 febr 1761 toen zij te Middelburg hun testament maakten. Zij werd 

gedoopt Schermerhorn (N.H.) 19 mei 1722, dr. van Claes Simonszn Back rn Trijn Jacobs. Zij 

overleed vóór 1792. 
 

Generatie I van het geslacht de Baat Doelman 
 

I. Jan Doel(e)man, zn. van Andries Doel(e)man en Nijsje Bak, geb. te Middelburg op 

9 apr 1770, koopman, ovl. te Middelburg op 22 sep 1820, otr. te Middelburg op 

29 mei 1796 met Cornelia Maria de Baat, dr. van Hendrik de Baat en Elizabeth 

Bastiaanse, geb. te Middelburg op 10 okt 1776, ovl. te Middelburg op 6 aug 1859. 

Zij woonden in Middelburg in de Pijpstraat nummer 41, eerder genoemd “de Fortune” en 

later “Groot Bordeaux” en “Den Eyckenboom”. Ook woonden zij op nummer 37/39 vroeger 

genaamd “Bajoene”. De geboortedatum van C.M. de Baat werd afgeleid uit de tekst op een 

mokkakopje dat op haar 80
ste

 verjaardag werd geschonken. Door vererving kwam het bij de 

heer W.B.F. Schaper (zie IVd-1). Zijn weduwe schonk het later aan Henk de Baat Doelman 

(Ve) 

 Uit dit huwelijk 9 kinderen: 

1. Anna Tannetje Doelman, geb. te Middelburg in 1797, ovl. te Middelburg op 

2 aug 1807. 

2. Elizabeth Hendrina Doeleman, geb. te Middelburg in 1798, ovl. te Middelburg op 

26 okt 1801. 

3. Leendert Doeleman, geb. te Middelburg in 1799, ovl. te Middelburg op 23 dec 1799. 

4. Johanna Cornalia Doelman, geb. te Middelburg in jul 1800, ovl. te Middelburg op 

15 feb 1801. 

5. Leendert Doeleman, geb. te Middelburg in jul 1802, ovl. te Middelburg op 

12 okt 1802. 

6. Hendrik Cornelis Doeleman, geb. te Middelburg in aug 1803, ovl. te Middelburg op 

7 okt 1803. 

7. Kraamkind Doeleman, geb. te Middelburg op 19 mrt 1805, ovl. te Middelburg op 

19 mrt 1805. 
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8. Leendert Elizar de Baat Doelman, geb. te Middelburg op 23 mrt 1810, ovl. te 

Middelburg op 11 nov 1846, volgt II. 

9. Hendrik Pieter Doelman, geb. te Middelburg op 26 jul 1820, ovl. te Middelburg op 

8 mrt 1821. 

 

 
 

Mokkakopje van Cornelia M. de Baat, wed. van Jan Doelman 

 

 

 

 
Gevelsteen Pijpstraat 41 Middelburg (2008) 

“Eyckenboom” 

 

     Pijpstraat 37, 39, 41 Middelburg (1976) 
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Generatie II 
 

II. Leendert Elizar de Baat Doelman, geb. te Middelburg op 23 mrt 1810, wijnkoper. Ovl. te 

Middelburg op 11 nov 1846, tr. te Rotterdam op 6 mei 1835 met Anna Elizabeth van der 

Mooren, dr. van Anna van der Mooren, geb. te Rotterdam Lange Boenstraat K204 op 

11 mei 1812, ovl. te Middelburg op 27 jun 1882, (Anna Elizabeth tr.(2) Middelburg 3 okt 

1860 met Pieter Cornelis Tevel, zn. van Pieter Tevel (zilversmid) en Pieternella Christina 

van den Boom. Marktmeester/Boekhouder. 

 

 Uit dit huwelijk 7 kinderen: 

1. Cornelia Maria, geb. te Middelburg op 3 mrt 1836, ovl. te Middelburg op 

7 apr 1863, volgt IIIa. 

2. Anna Maria Elisabeth, geb. te Middelburg op 19 aug 1837, ovl. te Middelburg op 

2 jul 1840. 

3. Jan, geb. te Middelburg op 18 apr 1839, zeevarende, ovl. rechtsvermoeden van 

overlijden op 13 nov 1870. 

4. Pieter Marinus, geb. te Middelburg op 21 jan 1841, ovl. te Middelburg op 

20 apr 1886, volgt IIIb. 

5. Anna Maria Elisabeth (Anna Mie), geb. te Middelburg op 31 okt 1842, tr. te 

Middelburg op 21 jun 1865 met Anthonie de Broekert, geb. te Middelburg op 

24 mei 1839, koopman; directeur van Gent&Loos, ovl. te Middelburg op 

27 nov 1884. 

6. Hendrik, geb. te Middelburg op 8 jun 1844, ovl. te Amsterdam op 9 okt 1910, volgt 

IIIc. 

7. Magdalena Adriana (Leentje), geb. te Middelburg op 17 mrt 1846, ovl. te 

Gorinchem op 3 jun 1876, volgt IIId. 

 

 

 
Anna E. van der Mooren 
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Brief van Anna E. van der Mooren, weduwe van Leendert E. de Baat Doelman gericht aan haar 
zoon Hendrik de Baat Doelman te Amsterdam 
 
Middelburg, 16 Mei 1875 
 
Geliefde Kinderen, 
Eindelijk zal ik eens een begin maken om uw te zeggen dat ik het niet eerder heb kunnen doen. Door de druktens 
van het schoonmaken dan was ik te vermoeid om het dit avonds te doen. Maar nu met deze gelegenheid van 
pinksteren, zal ik niet uitgaan, maar schrijven. Ik heb de briefkaart van den 28 April jl ontvange, in gelezen dat 
het gelukkig alles naar tijds omstandigheden wel gaat, maar dat de kinderen nog niet geheel beter zijn en uw ook 
niet, met den hoest. Ik hoop dat zij nu beter zijn. Is het niet op den 24 April dat Koos1 bevalle is2, dan is het nu 
den 22 dag. Ik hoop dat Koos geheel hersteld is, dat zij haar vorige kragte weder terug heeft. 
En hoe gaat het met uw jongste kind, is zij niet lastig en hoe is haar naam. Zijn de andere kinderen niet jaloers. 
Verder heb ik den 9 Mei een brief ontvangen, bedank uw beide en ook Koos haar moeder3 voor uw welgemeende 
wenschen. De heer de Somer heeft niet op mijn jaardag geweest. Hij was uit de stad en Piet heeft weder 13 dage te 
bed moete ligge, met hevige pijn. Hij kon er niet op staan. Maar op mijn jaardag heeft hij met krukke en steune 
tog bij mij geweest. Wel, wel wat is hij tog ongelukkig – Johan4 is den 9 mei 8 jaar geworde – Ik vrees dat hij zijn 
vader niet lang zal hebben5. Maar men mag niet vooruit lopen, de Heer regeert, hij doet wat goed is, dat heeft uw 
nu ook al weder ondervonden met uw vrouw en kinderen en uw zelfs. Hij heeft alles welgemaakt, danken dan en 
niet klagen, niet waar. 
Van Leentje6 heb ik ook een brief op mijn jaardag gehad. Zij waren ook gelukkig gezond, haar kind7 ook, die 
moet in julij 2 jaar worde, maar den hoeveelste weet ik niet. Ik wordt vergeetagtig. Zeker door mijn jaren. Piko is 
tegenwoordig in Scheveningen met haar man en kind. Het is vandaag een jaar dat mijn moeder overleden is. Waar 
blijft tog de tijd, zegt men. Ik kan haast niet geloven dat ik al 63 ben, maar wel voelen. Ik wil nog doen, zoo als 
ik vroeger deed, maar dat gaat niet meer. Mijn kragte neme af, maar de wil blijft. Nu moet ik een emmer met 
water in mijn beide handen dragen. Maar ik ben gelukkig goed gezond. Maar eenmaal zal mijn plaats hier op 
aarde ook ledig staan. Wie weet hoe spoedig. Men behoeft niet ziek te zijn. Dat hebben wij aan mijn moeder 
gezien. Het water is over haar hart gekomen en zij was niet meer. 
Met Anna Mie8 gaat het nogal. Zij moet alle dag in de lugt. Zo heeft den een dit, den ander dat. Ik hoop spoedig 
te horen dat het met Koos en uw en uw kinderen goed gaat. Dat is mijn opregte wensch. Nu moet de brief weg. En 
vele komplimenten van de hele famiele als ook van den heer de Somer. Zoo blijf ik uw liefhebbende Moeder. 
 
p.s. Kust al uw suvelinge eens voor ons, grootvader en grootmoeder. Groet Koos haar moeder en ook Naatje, Vaart 
wel. 
Het kompliment van Piet en Kato9 van AnnaMie en van Leentje of zij van de zomer nog komen zal weet ik nu 
nog niet. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Jacoba Elizabeth Kuijt, echtgenote van Hendrik de Baat Doelman 

2
 Dochter: Fina Magdalena (Fien) 

3
 Magdalena Goeree 

4
 2

e
 zoon van Pieter Marinus de Baat Doelman 

5
 Deze overleed in 1886 

6
 Magdalena Adriana de Baat Doelman 

7
 Helena Eugenie Eligh, geb. 18-7-1873 

8
 Anna Maria Elizabeth de Baat Doelman, gehuwd met Anthonie de Broekert 

9
 Piet de Baat Doelman en zijn vrouw Catharina M. de Broekert 
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Generatie III 
 

IIIa. Cornelia Maria de Baat Doelman, (dr. van II), geb. te Middelburg op 3 mrt 1836, ovl. te 

Middelburg op 7 apr 1863, tr. te Middelburg op 26 mei 1858 met Theodor Charles 

Gijsbertus Rivière, zn. van Charles Philbert Rivière en Cornelia Maria van Oosten, geb. te 

Amsterdam op 2 nov 1830, winkelier in manufacturen, ovl. te Middelburg op 7 apr 1878, 

(Theodor Charles Gijsbertus tr. (2) te Middelburg op 8 apr 1868 met Catharina Johanna 

Ariette Goethals, dr. van Adrianus Leendert Jacobus Goethals (winkelier) en Johanna 

Catharian Adriaansen.). C.J.A. Goethals hertrouwde Middelburg 16 mei 1888 Johannes 

Agelink van Renterghem, 45 jr en koopman. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Charles Philbert Rivière , geb. te Middelburg op 7 sep 1858. 

2. Leonard Elizar Rivière , geb. te Middelburg in 1860, ovl. te Middelburg op 

5 dec 1927. 

3. Theodore Charles Gisbert Rivière , geb. te Middelburg op 24 mrt 1863, ovl. te 

Middelburg op 21 jul 1863. 

Cornelia Maria de Baat Doelman. 

woonde: Grote Markt I – 13 Middelburg. 

 

IIIb. Pieter Marinus de Baat (Piet) Doelman, (zn. van II), geb. te Middelburg op 21 jan 1841, 

stuurman op de grote vaart; agenturenomnibusdienst, ovl. te Middelburg op 20 apr 1886, tr. 

te Middelburg op 28 jul 1865 met Catharina Maria (Kato) de Broekert, dr. van Pieter de 

Broekert en Catharina Maria Hondsmerk, geb. te Middelburg op 14 dec 1841, ovl. te 

Middelburg op 30 jan 1930. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Betsy Anna Helene, geb. te Vlissingen op 30 dec 1865, ovl. te Middelburg op 

30 jan 1870. 

2. Johan Cornelis Pieter (Johan), geb. te Middelburg op 9 mei 1867, commies bij de 

stoomvaartmij. Zeeland, ovl. te Rotterdam op 30 jan 1945. Woonde in 1940 te 

Middelburg, Noortpoortplein 9. 

 

IIIc. Hendrik de Baat Doelman, (zn. van II), geb. te Middelburg op 8 jun 1844, winkelier ; 

kantoorbediende Bataafse Petroleum Mij, ovl. te Amsterdam op 9 okt 1910, tr. te 

Amsterdam op 11 dec 1867 met Jacoba Elizabeth (Koos/Coosje) Kuijt, dr. van Jan Pieter 

Kuijt en Magdalena Goeree, geb. te Middelburg op 28 okt 1846, ovl. te Haarlem op 

19 apr 1932. 

                             
    Hendrik de Baat Doelman     Coosje de Baat Doelman-Kuijt 

                 1844-1886            1846-1932  
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 Uit dit huwelijk 10 kinderen: 

1. Leendert Eliza, geb. te Amsterdam op 13 okt 1868, kantoorbediende Figé Haarlem, 

ovl. te Haarlem op 24 apr 1939. 

2. Hendrik Jan Pieter, geb. te Amsterdam op 8 jan 1871, ovl. te Rijswijk op 

5 feb 1952, volgt IVa. 

3. Magdalena Adriana (Leentje), geb. te Amsterdam op 28 dec 1872, ovl. te 

Bloemendaal op 22 mrt 1961, tr. te Padang [Indonesië] op 1 jun 1911 met Clemens 

(Clems) Störmann, zn. van Clemens Störmann en Christina Hendrika Schneider, 

geb. te Amsterdam op 2 jul 1875, werknemer stoomvaartmij. Nederland, ovl. te 

Bloemendaal op 2 nov 1946. 

4. Fina Magdalena (Fien), geb. te Amsterdam op 24 apr 1875, ovl. te Amersfoort op 

31 dec 1962, volgt IVb. 

5. Jan Pieter (Jan), geb. te Amsterdam op 4 jul 1877, ovl. te Ermelo op 24 feb 1956, 

volgt IVc. 

6. Johanna Cornelia (Annie), geb. te Amsterdam op 15 feb 1880, ovl. te Bloemendaal 

op 10 feb 1968, tr. te Amsterdam op 10 okt 1901 met Fredericus Joannes Maria 

(Frits) Schuver, zn. van Fredericus Hendricus Schuver (koopman) en Geertruy van 

Leeuwen, geb. te Amsterdam op 26 dec 1873, procuratiehouder bij Senefelder, ovl. te 

Bloemendaal op 2 okt 1942. 

 Geen kinderen. 

 
Annie de Baat Doelman 

Geschilderd door Johan van Caspel, die verliefd was op de toen 21 jarige Annie 

Schilderij in bezit van Huub Arnolds 
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7. Henriëtte Johanna (Jet), geb. te Amsterdam op 2 nov 1882, ovl. te Ermelo op 

8 jan 1968, tr. te Amsterdam op 16 jul 1908 met Jacque Felix Hoffman, geb. te 

Breda op 5 dec 1875, machine-bankwerker/vertegenwoordiger, ovl. te Hilversum op 

12 jul 1960. 

8. Jacoba Elizabeth (Coos), geb. te Amsterdam op 4 sep 1885, ovl. te Haarlem op 

27 jun 1975, volgt IVd. 

9. Antonie (Anton/Toon), geb. te Amsterdam op 15 sep 1887, ovl. te Amsterdam op 

1 aug 1952, volgt IVe. 

10. Johannes (Joop/Jopie), geb. te Amsterdam op 7 nov 1889, ovl. te Beekbergen op 

22 jun 1973, volgt IVf. 

 

 
 

Familie de Baat Doelman-Kuijt (circa 1903) 

v.l.n.r. staand: Jacoba  – Johanna  – Magdalena – Leendert – Antonie – Hendrik – Henriëtte – Fina – Jan 

op stoel zittend: F.J.M. Schuver – Hendrik J.P. – Froukje Stam – Jac. E. Kuijt – Agneta Schenkel 

op voorgrond: Pieter A. (1901) en Johannes  (1889) 

 

 

IIId. Magdalena Adriana (Leentje) de Baat Doelman, (dr. van II), geb. te Middelburg op 

17 mrt 1846, ovl. te Gorinchem op 3 jun 1876, tr. (1) te Middelburg op 30 okt 1867 met 

Hendrik Gernler, zn. van Cornelis Marinus Gernler en Johanna Frederika Vermeulen, geb. 

te Middelburg op 25 dec 1842, winkelier, ovl. te Middelburg op 13 jan 1870. 

 

 Magdalena Adriana (Leentje) de Baat Doelman, tr. (2) te Middelburg op 4 sep 1872 met 

Hendrikus Carolus Eligh, geb. te Breda op 3 jun 1844, bouwkundige, stucadoor, ovl. te 

Breda op 31 jan 1889. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Helena Eugenie Eligh, geb. te Breda op 18 jul 1873. 

2. Alphons Leonardus Elizar Eligh, geb. te Gorinchem op 23 mei 1876. 
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Generatie IV 
 

IVa. Hendrik Jan Pieter de Baat Doelman, (zn. van IIIc), geb. te Amsterdam op 8 jan 1871, 

medewerker Bataafse Petroleum Mij, ovl. te Rijswijk op 5 feb 1952, tr. te Amsterdam op 

9 jun 1898 met Froukje Arendina Stam, dr. van Pieter Arend Stam en Antje Baggelaar, 

geb. te Amsterdam op 3 sep 1873, ovl. te 's-Gravenhage op 13 jan 1956. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Hendrik Pieter, geb. te Amsterdam op 22 mrt 1899, ovl. te 's-Gravenhage op 

28 jun 1899. 

2. Pieter Arend, geb. te 's-Gravenhage op 10 mei 1901, ovl. te 's-Gravenhage op 

5 nov 1982, volgt Va. 

3. Jacoba Elisabeth (Koos), geb. te 's-Gravenhage op 15 aug 1903, ovl. te 

's-Gravenhage op 24 dec 1981, tr. te 's-Gravenhage op 6 nov 1928 met Gustaaf 

Wilhelm Ferdinand (Wiet) Zeppenfeldt, zn. van Gerard Raven Zeppenfeldt en 

Maria Magdalena Hellmund, geb. te Aruba [Nederlandse Antillen] op 19 aug 1902, 

arts, militair, ovl. te 's-Gravenhage op 10 okt 1985. 

 

 

 
 

Koos Zeppenfeldt- de Baat Doelman in Ned. Indië 
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Koos en Wiet Zeppenfeldt 

 

IVb. Fina Magdalena (Fien) de Baat Doelman, (dr. van IIIc), geb. te Amsterdam op 

24 apr 1875, ovl. te Amersfoort op 31 dec 1962, tr. te Amsterdam op 8 nov 1906 met 

Hendrik Lodewijk (Henk) van Eijbergen, zn. van Jan Catharinus van Eijbergen en 

Rosalina Catharina Lamm, geb. te Amersfoort op 6 nov 1877, handelaar o.g. 

timmerman/aannemer, ovl. te Amersfoort op 1 jun 1965. 

 Uit dit huwelijk 1 kind: 

1. Jan Catharinus (Rinus) van Eijbergen, geb. te Amersfoort op 13 sep 1908. 

 

IVc. Jan Pieter (Jan) de Baat Doelman, (zn. van IIIc), geb. te Amsterdam op 4 jul 1877, 

directeur veembedrijf, ovl. te Ermelo op 24 feb 1956, tr. (1) te Amsterdam op 22 nov 1900, 

(gesch. te Amsterdam op 28 apr 1920) met Agneta (Ida) Schenkel, dr. van Johannes 

Gerhardus Schenkel en Hermina Henderika van Dartelen, geb. te Amsterdam op 

22 nov 1876, ovl. te 's-Gravenhage op 5 jul 1945. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Winifred Beatrici (Winny) geb. te Amsterdam op 17 jan 1903, kantoorbediende, 

ovl. te Haarlem, dood aangetroffen in haar woning in Haarlem op 18 feb 1989 

vermoedelijk 1-1-1989 overleden. 

2. John Paul, geb. te Amsterdam op 30 apr 1904, ovl. te 

Los Angelos [Verenigde Staten] op 31 aug 1973, volgt Vb. 

3. Johanna Cornelia (Hans), geb. te Bloemendaal op 20 mei 1906, ovl. te Applegate, 

Jacksonville [Verenigde Staten] op 18 nov 2003, volgt Vc. 

4. Walter Bertold Frederik, geb. te Amsterdam op 16 jun 1910, ovl. te Rijswijk op 

6 mei 2005, volgt Vd. 

5. Hendrik (Henk), geb. te Amsterdam op 29 sep 1916, volgt Ve. 

  

 Jan Pieter (Jan) de Baat Doelman, tr. (2) te Amsterdam op 20 okt 1926, (gesch. te 

Amsterdam op 11 feb 1932) met Aaltje Anna (Ali) de Vries, geb. te Haarlem op 

6 apr 1884, ovl. vermoedelijk te Haarlem. 
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Winny, Walter, Hans en John de Baat Doelman 

 

  

IVd. Jacoba Elizabeth (Coos) de Baat Doelman, (dr. van IIIc), geb. te Amsterdam op 

4 sep 1885, ovl. te Haarlem op 27 jun 1975, tr. te Amsterdam op 13 aug 1908 met Friedrich 

Bertold Walter Schaper, zn. van onbekende vader en Frieda Schaper, geb. te 

Braunschweige [Duitsland] op 15 nov 1879, koopman, ovl. te Haarlem op 29 dec 1953. 

 Uit dit huwelijk 1 kind: 

1. Walter Bertold Friedrich Schaper, geb. te Amsterdam op 16 apr 1914, ovl. 

Götenborg (Zweden) 25 apr 1981 tijdens een vakantie. Walter was de eerste man van 

Elisabeth Santberg, vaak genoemd en geschreven als Soutberg. Zij was geboren 

Sloten (Amsterdam) 15 jun 1914. Zij huwden in 1937 in Deli op Sumatra. In 1950 

werd het huwelijk ontbonden. Zij overleed Scheveningen 18 jan 2010. Zij schreef  

o.a. vele interviews in Vrij Nederland onder pseudoniem “Bibeb”. Zij hertrouwde met 

George Lampe (1921-1982), schilder en directeur van de Haagse Kunstacademie. 

 

IVe. Antonie (Anton/Toon) de Baat Doelman, (zn. van IIIc), geb. te Amsterdam op 

15 sep 1887, directeur AKO, ovl. te Amsterdam op 1 aug 1952, tr. te Amsterdam op 

21 aug 1913 met Wilhelmina Geertruida (Matje) Jobst, dr. van Bernardus Leonard Jobst 

(buffethouder) en Margaretha Petronella Ide, geb. te Amsterdam op 8 feb 1887, ovl. te 

La Nucia [Spanje] op 30 apr 1976. 

 Uit dit huwelijk 1 kind: 

1. Bernardus Leonard (Bennie), geb. te Amsterdam op 17 jan 1915, ovl. te 

La Nucia [Spanje] op 19 mrt 1988, volgt Vf. 

 

IVf. Johannes (Joop/Jopie) de Baat Doelman, (zn. van IIIc), geb. te Amsterdam op 

7 nov 1889, procuratiehouder, ovl. te Beekbergen op 22 jun 1973, tr. te Amsterdam op 

17 apr 1919 met Hendriëtte Catrina Wilhelmina (Jet) du Mée, dr. van Pieter George 

Cornelis du Mée en Maria Johanna Pothoff, geb. te Amsterdam op 19 nov 1891, ovl. te 

Bilthoven op 24 dec 1968. 

 Uit dit huwelijk 1 kind: 

1. Cornelia (Cocky/corry), geb. te Amsterdam op 10 jan 1920, ovl. te Oldenzaal op 

16 jul 1984, volgt Vg. 
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Generatie V 
 

Va. Pieter Arend (Piet) de Baat Doelman, (zn. van IVa), geb. te 's-Gravenhage op 

10 mei 1901, ambtenaar, ovl. te 's-Gravenhage op 5 nov 1982, tr. te Rijswijk op 18 apr 1932 

met Johanna Apolonia (Jo) van der Voort, dr. van Jacobus Nicolaas van der Voort en 

Clazina Bol, geb. te Rijswijk op 27 aug 1906, ovl. te Rijswijk op 12 mrt 1994. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Hendrik Jan Pieter (Henk), geb. te Vught op 29 jan 1935, volgt VIa. 

2. Johanna Clazina (Joke), geb. te 's-Gravenhage op 22 jan 1948, secretaresse, tr. te 

Rijswijk op 20 mrt 1970 met Christiaan (Chris) Venema, zn. van Hendrik Venema 

en Petronella Ouwehand, geb. te 's-Gravenhage op 8 okt 1944, garagehouder/ 

ass.agent. Geen kinderen. 

  

 
 

Piet en Jo met hun zoontje Henk 

 

Vb. John Paul de Baat Doelman, (zn. van IVc), geb. te Amsterdam op 30 apr 1904. Kwam op 

9 juni 1920 met de ss ‘Noordam’ aan in New York. Hij was meubelhandelaar/ 

vertegenwoordiger/ass.agent. Ovl. te Los Angelos [Verenigde Staten] op 31 aug 1973, tr. (1) 

te Grand Rapids [Verenigde Staten] op 29 jan 1929, (gesch. na 1932) met Alice Llewellijn 

Young, dr. van Samuel Young en Lola May Carpenter, geb. te Grand Rapids op 7 dec 1906, 

ovl. te Arosse Pointe Farms [Verenigde Staten] op 12 aug 1967. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. John Paul, geb. te Grand Rapids [Verenigde Staten] op 2 apr 1930, volgt VIb. 

2. Lola May, geb. te Grand Rapids [Verenigde Staten] op 28 jun 1932, volgt VIc. 

 

 John Paul de Baat Doelman, tr. (2) te Los Angelos [Verenigde Staten] circa 1949 met 

Peggy, ovl. circa 1967. 

 

 John Paul de Baat Doelman, tr. (3) te Virginia City [Verenigde Staten] op 24 jun 1970 met 

Helen Lucile (Henny) Williams, geb. op 14 sep 1910. 
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In 1934 schreef Herman F. Doeleman een brief aan John P. Doelman met het verzoek de door hem 

opgestelde stamboom verder aan te vullen. John antwoordde hem een week later, waaruit bleek dat 

hij tot de zijtak van de familie Doeleman behoorde met de naam De Baat Doelman. 
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Vc. Johanna Cornelia (Hans) de Baat Doelman, (dr. van IVc), geb. te Bloemendaal op 

20 mei 1906, ovl. te Jackson [Verenigde Staten] op 18 nov 2003. Studeerde in Amsterdam 

en vertrok in 1928 per boot naar Amerika waar ze studeerde aan het Ripon College in 

Wisconsin. Zij behaalde  in 1929 haar “Bachelor of Arts and English was her major”. 

Om in haar onderhoud te voorzien handelde zij in onroerend goed. tr. (1) te 

Brentbridge, Londen [Groot Brittanië] onwettig huwelijk op 19 nov 1932 met Franciscus 

(Frans) Welter, geb. te Gouda op 27 feb 1876, zn van Johannes Franciscus Welter en 

Maria Jacoba Lans. Ovl. te Java [Indonesië] op 2 aug 1944, (Franciscus tr. (1) te Hoorn op 

20 aug 1904 met Alide Terwogt, geb. Hoorn 16 nov 1879 en had uit dit huwelijk ook 

kinderen).  

 

 
 

Johanna C. de Baat Doelman 
 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Johannes Welter (Hans) de Baat Doelman, geb. te Brussel [België] op 30 mrt 1933, 

volgt zijtak Doelman (BF) 

2. Franciscus Welter (Frans) de Baat Doelman, geb. te Brussel [België] op 

30 mrt 1933, volgt zijtak Doelman (BF) 

  

 Met de tweeling zonen van Johanna Cornelia de Baat Doelman vangt een 

nieuwe tak aan met de geslachtsnaam Doelman. (Zie onder Doelman, takcode 

BF) 

 
 Johanna Cornelia (Hans) de Baat Doelman, tr. (2) in 1963 met Eugène Dirksen, zn. van 

Jan Cornelis Dirksen en Jacoba Hermina van Eeghen, geb. op 1 jul 1897, ovl. te 

Las Palmas [Spanje] op 29 jul 1976. Huwelijk werd ontbonden in 1964. 

 

Vd. Walter Bertold Frederik de Baat Doelman, (zn. van IVc), geb. te Amsterdam op 

16 jun 1910, directeur Friesche Vlag Indonesië, ovl. te Rijswijk op 6 mei 2005, tr. te 
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Tandjong Karang [Indonesië] op 13 okt 1940 met Jkvr Mildred Constance (Milly) van 

Suchtelen van de Haere, dr. van Arnold Jan Bernhard van Suchtelen van de Haere en 

Catharina Johanna Poelenjee, geb. te Pematang-Siantar [Indonesië] op 13 nov 1917. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Ellen Catharina, geb. te Surabaja [Indonesië] op 29 jul 1941, volgt VId. 

2. Eleonore Mildred (Nora), geb. te Semarang [Indonesië] op 29 feb 1944, volgt VIe. 

3. Margaret Felicity, geb. te Manilla [Philippines] op 22 jun 1950, volgt VIf. 

 

 

 
 

v.l.n.r. 

Walter de Baat Doelman (1916) - Frans Doelman (1933) – Milly de Baat Doeleman-van Suchtelen 

van de Haere – Johanna C. de Baat Doelman (1906) – Hans Doelman (1933) – Nora Reimers- de 

Baat Doelman (1944) – Henk de Baat Doelman (1916) 

Foto genomen in oktober 1997 in Carmel, Californië 

 

 

Ve. Hendrik (Henk) de Baat Doelman, (zn. van IVc), geb. te Amsterdam op 29 sep 1916. Ovl. 

Leiden 19 okt 2013. Directeur, tr. (1) te Haarlem op 20 jun 1940, (gesch. Haarlem 11 okt 

1948) met Anna Jantje (Annie) de Haan, dr. van Banier de Haan en Oegina Koster, geb. te 

Aalsmeer op 6 jul 1918. Ovl. Amsterdam 7 juli 2000. Henk trouwde voor de tweede keer 

met Annie te Rijswijk op 19 okt 1949, welk huwelijk weer werd ontbonden te Rijswijk op 
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23 febr 1951. 

 Uit dit huwelijk 5 kinderen: 

1. Marijke Oegina, geb. te Rijswijk op 8 jun 1941, volgt VIg. 

2. Hendrik, geb. te Rijswijk op 30 okt 1942, volgt VIh. 

3. Jan Pieter, geb. te Rijswijk op 6 apr 1944, volgt VIi. 

4. Elisabeth Anna, geb. te Rijswijk op 22 dec 1949, volgt VIj. 

5. Benjamin Banier (Ben), geb. te Rijswijk op 22 dec 1949, econoom. Voorzitter OR 

Group Functions ABN AMRO vanaf 2005. Samenleving Haarlem 11 jun 1972 met 

Johannes Geradus (Hans) van Hees, geb. Smallingerland 12 aug 1946, zn van 

Gerardus Hendrikus Leonardus van Hees en Maria Geradina Homan. Administratief 

medewerker. 

 

 Hendrik (Henk) de Baat Doelman, tr. (3) te 's-Gravenhage op 9 mei 1951 met Henriëtte 

Jacoba (Hetty) Coljé, dr. van Jan Hendrik Coljé en Grietje Johanna Hacquébard, geb. te 

's-Gravenhage op 9 jun 1923. Ovl. Leiden 18 jun 1993. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Zilla Henriëtte, geb. te 's-Gravenhage op 14 sep 1959, volgt VIk. 

2. Brummer, geb. te Leiden op 23 apr 1964. volgt VIl. 

 

 
 

Henk de Baat Doelman, foto 2009  

 

Vf. Bernardus Leonard (Bennie) de Baat Doelman, (zn. van IVe), geb. te Amsterdam op 

17 jan 1915, ovl. te La Nucia [Spanje] op 19 mrt 1988, tr. (1) te Lisse op 6 mei 1942, 

(gesch. op 28 nov 1946) met Wilhelmina (Willy) Driehuizen, dr. van Willem Marius 

Driehuizen en Sophia Magdalena Louisa Speelman, geb. te Lisse op 29 feb 1920. 

 

 Bernardus Leonard (Bennie) de Baat Doelman, tr. (2) te Amsterdam op 29 apr 1952, 

(gesch. op 8 mei 1953) met Elisabeth Maria van Steijn, dr. van Cornelis Franciscus 
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Sybillus van Steijn en Alida Maria Nietvelt, geb. te Amsterdam op 18 apr 1920. 

 

 Bernardus Leonard (Bennie) de Baat Doelman, tr. (3) te Amsterdam op 1 sep 1953, 

(gesch. te 's-Gravenhage op 21 sep 1976) met Mary Willy Jane van Hooff, dr. van Jacques 

Regnier Lambert van Hooff en Louise Anna Theodora Cornelia Maria Pernot, geb. te 

Amsterdam op 30 jul 1926. 

 

 Bernardus Leonard (Bennie) de Baat Doelman, tr. (4) in okt 1978 met Annemarie 

Schmale, geb. te Göttingen [Duitsland] op 24 aug 1938. 

 Uit dit huwelijk 1 kind: 

1. Mark de Baat Doelman ?, geb. te Benidorm [Spanje] op 9 feb 1977, volgt VIm 

 

Vg. Cornelia (Cocky/Corry) de Baat Doelman, (dr. van IVf), geb. te Amsterdam op 

10 jan 1920, secretaresse, ovl. te Oldenzaal op 16 jul 1984, tr. (1) te Heemstede op 

29 apr 1941, (gesch. op 7 sep 1951) met Jacob Vincent (Jacques) Colijn, zn. van Jacobus 

Colijn en Jacoba Antonette Johanna Disselkoen, geb. te Rotterdam op 9 nov 1913, Ing. 

directeur Hollandse Beton Mij, ovl. te Heemskerk op 20 okt 1991. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Johannes Jacobus Vincent Colijn, geb. te Beverwijk op 18 mei 1942. 

2. Jacobus Colijn, geb. te Beverwijk op 13 mrt 1945. 

 

 Cornelia (Cocky/Corry) de Baat Doelman, tr. (2) te Heemstede op 9 apr 1953, (gesch. op 

3 dec 1965) met Gerrit Willem Hardeveld Kleuver, zn. van Gerrit Hardeveld Kleuver en 

Dirkje de Bruin, geb. te Eindhoven op 14 jan 1925, personeelschef. 

 

Generatie VI 
 

VIa. Hendrik Jan Pieter (Henk) de Baat Doelman, (zn. van Va), geb. te Vught op 29 jan 1935, 

ondernemer modebranche, tr. te Rijswijk op 17 sep 1960 met Henriëtte Wilhelmina 

(Henny) Obbes, dr. van Henri Wilhelm Obbes en Lucy Oppersma, geb. te Amsterdam op 

25 sep 1936. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Maarten Hendrik, geb. te Leiden op 5 jul 1965, volgt VIIa. 

2. Suzan Desiré, geb. te Leiden op 3 sep 1968, volgt VIIb. 
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Henk en Henny met hun kleinkinderen 

 

VIb. John Paul de Baat Doelman, (zn. van Vb), geb. te Grand Rapids [Verenigde Staten] op 

2 apr 1930, tr. te Alexandria [Verenigde Staten] op 14 aug 1954 met Marcia Ackerman 

(Marcia) Cole, geb. te Neptune [Verenigde Staten] op 25 aug 1934. 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. John Paul, geb. te Bryn Mawr [Verenigde Staten] op 4 sep 1955. 

2. David Cole, geb. te Oconto [Verenigde Staten] op 14 jun 1957. 

3. Susan Marcia, geb. te Summit [Verenigde Staten] op 29 jan 1960. 

 

VIc. Lola May de Baat Doelman, (dr. van Vb), geb. te Grand Rapids [Verenigde Staten] op 

28 jun 1932, tr. in 1959, (gesch. in 1975) met Peter Service. 

 Uit dit huwelijk 1 kind: 

1. Lisa Service, geb. te Quincy [Verenigde Staten] op 23 jan 1960. 

 

VId. Ellen Catharina de Baat Doelman, (dr. van Vd), geb. te Surabaja [Indonesië] op 

29 jul 1941, tr. te Amsterdam op 7 feb 1964 met Béla Rupert Antany Steven (Béla) 

Hatvany, zn. van Paul Hatvany en Fuencisla Martinez de Campos, geb. te 

All Souls [Groot Brittanië] op 1 sep 1938, was werkzaam in IT branche. 

 Uit dit huwelijk 6 kinderen: 

1. Mark Bernard Walter Hatvany , geb. te Londen [Groot Brittanië] op 26 nov 1964. 

2. Nandine Fuencisla Hatvany , geb. te Boston [Verenigde Staten] op 11 mrt 1966. 

3. Eleonore Manon Hatvany , geb. te Amsterdam op 31 mrt 1967. 

4. Natasha Constance Hatvany , geb. te Mexico City [Mexico] op 29 dec 1969. 

5. Sandor Bela Hatvany , geb. te Boston [Verenigde Staten] op 1 dec 1973. 

6. Stefan Paul Walter Hatvany , geb. te Guildford [Groot Brittanië] op 8 jun 1978. 

 

VIe. Eleonore Mildred (Nora) de Baat Doelman, (dr. van Vd), geb. te Semarang [Indonesië] 

op 29 feb 1944, tr. te Carmel [Verenigde Staten] op 28 feb 1970 met Gunnar Løvik 

Reimers, zn. van Niels Juel Reimers en Kristo Løvik, geb. te Stavanger [Norway] op 

18 apr 1931, natuurkundig ingenieur. 

 Uit dit huwelijk 1 kind: 

1. Kristi Ellen Reimers, geb. te Carmel [Verenigde Staten] op 1 feb 1975. 

 

VIf. Margaret Felicity (Maggy) de Baat Doelman, (dr. van Vd), geb. te Manilla [Philippines] 

op 22 jun 1950, tr. te Leek op 6 sep 1975 met Maarten Gustaaf Klatte, zn. van Ernst Karel 

Klatte en Ruth Sellies, geb. te Amsterdam op 15 okt 1949, arts. 

 Uit dit huwelijk 4 kinderen: 

1. Iris Mildred Klatte geb. te Groningen op 27 jun 1976. 

2. Muriel Ruth Klatte, geb. te Froombosch op 4 jun 1979. 

3. Julia Eleonora Klatte, geb. te 's-Gravenhage op 22 nov 1985. 

4. Christiaan Maarten Klatte, geb. te 's-Gravenhage op 24 apr 1988. 

 

VIg. Marijke Oegina de Baat Doelman, (dr. van Ve), geb. te Rijswijk op 8 jun 1941, 

psychologe, tr. te Haarlem op 21 sep 1965, (gesch. na 1970) met Bart ter Haar, zn. van 

Herhard Elise ter Haar en Margaretha Sara Augusta Glaser, geb. te Djakarta [Indonesië] op 

13 mei 1940, kunstschilder. 

 Uit dit huwelijk 1 kind: 

1. Wouter ter Haar, geb. te Amsterdam op 5 sep 1970. 

 

VIh. Hendrik de Baat Doelman, (zn. van Ve), geb. te Rijswijk op 30 okt 1942. Ovl. Haarlem 29 

jun 2013.  Kapitein offshore branche, tr. te Rossburgh, Durban op 3 aug 1968, (gesch. 

circa 1975) met Marijke Johanna (Marijke) ten Brink, dr. van Herman Hendrik ten Brink 

en Johanna Hendrika de Zwart, geb. te Haarlem op 17 jun 1946. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 
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1. Hendrik Walter Ferdiand, geb. te Singapore op 29 okt 1969. Volgt VIIe. 

2. Janneke, geb. te Singapore op 24 jul 1971. Volgt VIIf.  

 

 VIi. Jan Pieter, (zn. van Ve) geb. te Rijswijk op 6 apr 1944, Elektro Technisch Ingenieur, tr. te 

Krimpen a/d IJssel op 25 feb 1972 met Ella Irmgard Jacobs, dr. van Jelle Jacobs en Anna 

Vermeerschen, geb. te Amsterdam op 30 jun 1950. Huw. ontbonden. Geen kinderen. 

 

  Jan Pieter, Inventor President and CEO of Scalewatcher North America Inc. 

 

VIj. Elisabeth Anna de Baat Doelman, (dr. van Ve), geb. te Rijswijk op 22 dec 1949, tr. te 

Haarlem op 30 jan 1967, (gesch. in 1969) met Erik Arend Lichtenveldt, zn. van Jan 

Lichtenveldt en Maria Magdalena van Keulen, geb. te Amsterdam op 29 jan 1944, politie 

ambtenaar. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Lisa Anna-Maria Lichtenveldt, geb. te Velsen-Noord op 9 aug 1967. 

2. Michel Banier Lichtenveldt, geb. te Haarlem op 6 jun 1969. 

 

VIk. Zilla Henriëtte de Baat Doelman, (dr. van Ve), geb. te 's-Gravenhage op 14 sep 1959, 

ortho-pedagoge, tr. (1) te Voorhout op 4 jun 1983, (gesch. op 24 jun 1991) met Theo Bos, 

zn. van Anton Jan Bos en Kitty Mahieu, geb. te Rotterdam op 10 feb 1955, arts. 

 Uit dit huwelijk 1 kind: 

1. Ruben Sebastiaan Bos, geb. te Leiden op 20 okt 1987. 

 

 Zilla Henriëtte de Baat Doelman, tr. (2) te Voorburg op 29 aug 1991 met Erik Alexander 

Steenbergh, geb. te ? op ? ,zn. van Cornelis Alexander Steenbergh en Jeanette Marie de 

Klerk, systeembeheerder. 

 Uit dit huwelijk 1 kind: 

1. Xander Christiaan Steenbergh, geb. te Leidschendam op 11 okt 1991. 

2. Christiaan Nils Steenbergh, geb. te Leidschendam op 12 dec 1993. Ovl. te 

Leidschendam op 28 mei 1994. 

3. Nadine Marie-Julie Henriëtte Steenbergh, geb. te Leidschendam op 24 apr 1995. 

4. Sebastiaan Jacob Reinier Steenbergh, geb. te Leidschendam op 28 jul 1997.  

 

  VIl Brummer (Brum) de Baat Doelman, (zn. van Ve), geb. te Leiden op 23 apr 1964. Arts, 

samenwoning, Voorhout vanaf 1-1-2003 met Tereza Michelle (Michelle) Albuquerque 

Magno, geb. Fortaleza (Bra.) 28 nov 1979, dr van Lualires De Albuquerque Magno. Deze 

relatie is omstreeks 2013 beëindigd. 

 Uit een eerdere relatie heeft zij 1 kind: 

 1.  Matheus Albuquerque Magno Chaves, geb. Fortaleza (Bra.) 19-12-2000. 
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Brum, Michelle en Matheus 

Generatie VII 
 

VIIa. Maarten Hendrik de Baat Doelman, (zn. van VIa), geb. te Leiden op 5 jul 1965, general 

manager, tr. te Gútersloh [Duitsland] op 3 aug 1991 met Dagmar Hedda Elisabeth Vogel, 

dr. van Robert B. Vogel en Hedda Knevels, geb. te Düsseldorf [Duitsland] op 7 mrt 1963.  

 

 

 
 

Gezin de Baat Doelman-Vogel 

 

 Uit dit huwelijk 3 kinderen: 

1. Marc Sebastiaan, geb. te Düsseldorf [Duitsland] op 13 dec 1991. 
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2. Jens Christian, geb. Düsseldorf [Duitsland] op 26 apr. 1994. 

3. Eva Annalisa, geb. Bielefeld, [Duitsland] op 21 jul. 2000. 

 

VIIb. Suzan Desiré de Baat Doelman, (dr. van VIa), geb. te Leiden op 3 sep 1968, Textielagente, 

tr. te Veere op 15 mei 1993 met Antonius Adrianus Maria (Ton) Enthoven, zn. van 

Antonius Blazius Maria Enthoven en Maria van Vlaanderen, geb. te Rotterdam op 

29 apr 1964, textielagent. 

 Uit dit huwelijk 2 kinderen: 

1. Anne Fleur Enthoven, geb. te Rotterdam op 25 mei 1994. 

2. Mathijs Enthoven, geb. te Dordrecht op 18 feb 1997. 

 

      
 

Gezin Enthoven – de Baat Doelman 

 

 

 
 

Henk J.P. de Baat Doelman en Hugo Doeleman (nov.2009) 
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VIIe Hendrik Walter Ferdinand (Henk) de Baat Doelman, geb. te Singapore op 29 okt. 1969. 

beroep: vertegenwoordiger Tr. te Arcen op 20 sept 2002 met Monique Schuurmans, geb. te 

Arcen op 28 jul. 1970, dr van Jan Schuurmans en Thea Jacobs. Regiomanager bij een 

uitzendburo. 

 Kinderen: 

1. Lars, geb. te Druten op 4 mrt 1999. 

2. Liz, geb. te Druten op 16 aug 2001. 

 
    VIIf Janneke de Baat Doelman, geb. te Singapore op 24 jul 1971. Adviseur particuliere relaties 

ABNAMROBank.  Tr. te De Bilt op 16 febr 1996 met Wim Vijge, zn van Benardus 

Hendrikus Vijge en Elisabet Jassies, geb. te De Bilt op 3 okt 1966. Inspecteur van politie. 

Kinderen: 

1. Sanne Vijge, geb. te Utrecht op 5 okt 1992. 

2. Linde Elise (Linde) Vijge, geb. te Utrecht op 22 jun 1994. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zijtak “Doelman” van de familie de Baat Doelman (takcode BF) 
 

Johanna Cornelia (Hans) de Baat Doelman, dochter van Jan Pieter (Jan) de Baat Doelman en  

Agneta (Ida) Schenkel werd geb. te Bloemendaal op 20 mei 1906, ovl. te Applegate, Jacksonville, 

Oregan [Verenigde Staten] op 18 nov 2003. Studeerde in Amsterdam en vertrok in 1928 per boot naar 

Amerika waar ze studeerde aan het Ripon College in Wisconsin. Zij behaalde  in 1929 haar 

“Bachelor of Arts and English was her major”. Om in haar onderhoud te voorzien handelde 

zij in onroerend goed. 

Zij tr. (1) te Brentbridge,  Londen [Groot Brittanië] onwettig huwelijk op 19 nov 1932 met Franciscus 

(Frans) Welter, geb. te Gouda op 27 feb 1876, zn van Johannes Franciscus Welter en Maria Jacoba 

Lans. Ovl. te Semarang [Indonesië] op 2 aug 1944, (Franciscus tr. (1) te Hoorn op 20 aug 1904 met 

Alide Terwogt, geb. Hoorn 16 nov 1879 en had uit dit huwelijk ook kinderen).  

 

Uit het partnerschap van Frans Welter en Hans de Baat Doelman werd een tweeling geboren: 

1. Johannes Welter (Hans) [de Baat] Doelman, geb. te Brussel [België] op 30 mrt 1933, tr. 22 aug. 

1959 met Eva Virgin, geb. te Stockholm [Zweden] 15 aug 1935/6?. Huwelijk ontbonden in 1988. 

Huwde 2
e
 Pacific Grove (Cal.), 28 dec. 19?? Ann Zuber, geb. Cleveland, Ohio, 12 aug. 1938, dr 

van James William Zuber en Suzanne Nanette Baumann. Zij was eerder gehuwd met de heer ? 

Wilson, uit welk huwelijk 3 kinderen voortkwamen. 

 Kinderen uit 1
e
 huwelijk 

1. Steve Doelman, geb. Palo Alto,Cal  30-oct-1959. Woont: 1681 Laguna Str. Seaside, 

Cal. USA Zip: 93955; e-mail: karinseaside@sbcglobal.net 

2. Jan Doelman, geb. Palo Alto,Cal 2-jun-1961, 213 Hawthorne Street, Monterey, Cal. 

USA, zip 93940 

3. Erik W. Doelman, geb. Santa Clara,Cal 30-may-1965. Woont: 9 Calle de La Paloma, 

Carmel Valley, Cal. USA Zip: 93924-9731. tel. (831)659-3053. 
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Hans Doelman        Hans en Ann in Zeeland (2008) 

 

 

2. Franciscus Welter (Frans) [de Baat] Doelman, geb. te Brussel [België] op 30 mrt 1933, tr. te 

Arlington [Verenigde Staten] in 1959 met Ruth Stork. 

 Kinderen: 

 

1. Mark Doelman, woont: 14010 N.Red Fir Lane, Nine mile Falls, Wash. USA, 99026-

8616, tel. (509)465-9713. 

2. Cathey Doelman, tr. Craig Hawkins, woont: 31425 172nd Ave. SE, Auburn Wash. 

USA Zip: 98062-6578, tel. (253)630-9587. 

3. Christina Doelman, tr. Dwight Martin, woont: 6701  24th Street NE Tacoma, Wash. USA 

Zip: 98422. 
 

Hans en Frans hebben hun naam verkort tot Doelman. Zij deden dit toen zij genaturaliseerd werden. 

 

Johanna Cornelia (Hans) de Baat Doelman, tr. (2) in 1963 met Eugène Dirksen, zn. van Jan 

Cornelis Dirksen en Jacoba Hermina van Eeghen, geb. op 1 jul 1897, ovl. te Las Palmas [Spanje] op 

29 jul 1976. Dit huwelijk werd in 1964 ontbonden. 

 

 

In 1976 bezocht Hugo Doeleman, de samensteller van deze stamboom, mevrouw E.M. 

Reesink-Welter in Amsterdam. Zij was de dochter van Frans Welter en Alide Terwogt. Zij 

vertelde dat haar vader nooit gescheiden is van zijn vrouw Alide Terwogt. Haar vader was 

met de handschoen getrouwd toen hij als tabaksplanter in Nederlands Indië werkte met de 

dominees dochter Terwogt uit Hoorn. Later werd Alide Terwogt ziek, haar been moest 

worden geamputeerd. Dit gebeurde in Nederland. F. Welter had ook niet zo’n beste 

gezondheid en verbleef daarom vaak in Nice. 

Ankie, een dochter van Frans en Alide, was bevriend met Hans de Baat Doelman. Hans was 

een beeldschoon meisje met een zeer rijke fantasie. Haar fantasie was zo sterk dat deze 

werkelijkheid werd. Hans zou een baan
10

 krijgen in Amerika en vertrok met de boot. Zij werd 

vergezeld door Ankie en haar vader. Frans Welter was een charmante man en had een knap 

voorkomen. 

                                                 
10

 Later bleek dat zij een jaar ging studeren in Amerika 
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Op weg naar Amerika, 2e  van links is Hans en naast haar staat Frans Welter 

 

Tijdens de reis ontstond een verhouding tussen Frans en Hans. Ankie verfoeide dit en haatte 

vanaf die tijd haar vader en vriendin. 

De verhouding tussen Frans en Hans bleef bestaan, zij het dat ze vaak ruzie hadden. Beiden 

hebben gescheiden gewoond te Nice en later in Indië.  

Hans werd zwanger van Frans. Een twee-eiige tweeling werd geboren in Brussel. Hans werd 

door Frans onderhouden. Dit heeft consequenties gehad voor mevrouw Reesink, omdat zij 

niet meer verder mocht studeren en financieel beknot werd.  

Hans zou niet met geld kunnen omgaan, zij had een gat in haar hand. Eens wilde zij een paard 

hebben, maar dat heeft Welter geweigerd. 

Volgens een brief van het Rode Kruis zou Frans Welter in een kamp te Semarang zijn 

overleden. Hij wenste nooit te scheiden van zijn eerste vrouw. Hij had een levensverzekering 

afgesloten ten gunste van Hans en een studieverzekering ten gunste van de kinderen. De zoon 

Hans zou lijken op zijn moeder en de ander op Frans. Mevrouw Reesink veronderstelt dat 

haar moeder nooit iets geweten heeft van deze verhouding. Haar vader heeft nooit geweten 

dat zij iets wist. Zij vernam het van een tante. Mevrouw Reesink wilde graag weten hoe haar 

vader de laatste jaren heeft geleefd. Daarom wilde zij Hans een keer schrijven om dit te 

vragen. Na de oorlog is Hans dus in Amerika gaan wonen. 
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1938 in België 

 

 

 

Aanvulling: 

Anna Elisabeth (Ankie) Welter, geb. Palembang 30-8-1905. Ovl. Amsterdam 22-9-1973 tr. 

Amsterdam 5-9-1934 Albertus Johannes Adrianus Fehr, geb. Alkmaar 12.10.1906, zn. van 

Adrianus Johannes Fehr en Lucretia Sibilla Catharina Kijlstra; leraar Frans; Ovl. Amsterdam 

23.02.1992. 

 

Volgens haar broer Henk, heeft Hans veel later in Amerika wel een paard gekocht. Zij vroeg 

aan haar man Dirksen huishoudgeld om boodschappen te gaan doen en kwam thuis met een 

paard. 

 

 

  Hans met haar paard Pepper. 
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Toen Nederlands-Indië in de oorlog door Japan bezet werd, kwam het gezin in een kamp 

terecht. Later zette Frans zijn herinnering aan die tijd op papier; 
 
         Written August 1959 
SOME HISTORY OF HANS & FRANS DOELMAN FROM 1940 TO 1946 
 
It seems so long ago now, the Second World War.  It affected all of us in one way or another.  This is just the story 
of a boy who was exposed to the hardships of prison camps and the lessons he gained from the experience. 

 
We, our happy family of four, consisting of twin boys, father, and mother, were forced to leave Europe late in 1939.  
We were more fortunate than most because we were Dutch citizens, and had Dutch passports.  This enabled us to 
travel through France and Spain, and reach Lisbon, where we stepped on board the very crowded liner, Exeter, bound 
for New York. 
 
New York was exciting, but my father, who had spent most of his life in the Dutch East Indies, decided to continue on to 
Java.  He little suspected the rise of the Japanese Empire. 
 
Time rolled on and two short months after our arrival in New York we were once more upon an ocean.  On the luxurious liner “the Dempo”, of the Holland-America line, 
there were only a dozen passengers and cargo.  For my brother and me it was a fairy tale.  We were the only children aboard so we had the entire staff of the children’s deck 
at our disposal.  We lived as royalty for that month at sea.  We learned how to swim, were allowed on the Captain’s deck, and ran crying from the noisy engine room.  
There was one moment of fear when a submarine was spotted on the horizon.  It proved a false alarm and the fairy tale continued till we arrived at the port of Batavia. 

 
My father took our family to the small town of Batoe, a few miles from Malang.  We had a pleasant flat roofed, 
white house and many servants.  This peace continued until December 7th, 1941; that fateful day of the Pearl 
Harbor disaster. 
 
It did not take the Japanese long to take over the Dutch East Indies.  There was little resistance and suddenly we found ourselves subjected to our captor’s whims.  For a few 
months life continued normally.  Then they started to ship able bodied men away to only God knows where.  My father was 67, suffered from high blood pressure and 
emphysema.  They could not use him and so he remained with us.  Everyone was scared.  The next step of the Japanese was to put all the remaining white families in a 
special section of the town of Malang.  Still, life was not bad, as we bought our own food and were allowed to keep some servants. 

 
Then came the day they ordered everyone to prepare to leave for prison camps.  They did not tell us where.  We were told to make mattresses that could be rolled into a small 
roll.  This was done by stitching a folded sheet every ten inches and filling it with cotton.  We were only allowed a minimum of baggage.  We took what we could. 

 
The trip on the train to Semarang, where I was to spend the next 2 ½ years, was horrible.  We were packed together like cattle, the windows were boarded, there was no 
water, and it was unbearably hot.  People could not sleep and we did not know what our fate was to be. 

 
Finally we arrived at a huge camp, Karang Panes, where we all lined up and the Japanese inspected our baggage and took what they desired.  They left us very little.  A few 
articles of clothing remained to us, everything else was taken. 

 
Our family and another of four were assigned to a large room.  This one room, 25’ by 20’, was to be my home for the next year and a half.  There was a boy in the other 
family who was the same age as I and had even been born on the same day.  He suffered from epileptic seizures.  It was terrible to sit in that room and suddenly see him fall 
on the ground twisting and foaming at the mouth in his game with death. 

 
My father became ill and went to the hospital.  The lack of food, his age, and his previous illnesses were too much for him and he died.  It was just as well, for he could never 
have lived till the end of the war.  Only two months after his death our family was separated.  My mother remained in the camp, my brother and I went to Camp Bangkong.  
All boys over 10 years old were sent to boys camps.  My father would have gone somewhere else and he certainly would have died without us.  We know where he is buried; 
he was number 110 on his grave.  My mother was allowed to see him lowered into his grave.  Later the Japanese buried the dead in a common grave without names or 
markings. 

 
The camp my brother and I found ourselves in was an old convent.  There were a total of 1400 boys between the ages of 10 and 15, and disabled, old men, useless for work. 

 
Everything had been removed and the Japanese had built long flat benches, as many as possible, in a room.  The benches were about two feet off the floor.  The boys slept on 
these next to each other on the space that their mattress covered, about 3’ by 6’.  This was all the space one could call one’s own, and the few belongings that remained were 
put at the head of the bed. 
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No one had shoes, shirts, or underwear.  We wore shorts and felt fortunate to have close to a half-dozen pair each.  I had one eating dish which resembled a baby potty and 
a spoon.  We received very little food.  In the morning we were given a sticky white substance that to this day I cannot name.  It was something like clothes starch and would 
get thick and jelly-like.  It had no taste and very little food value.  We had nothing to put on it.  At noon we would receive less than a cup of rice and some vegetables.  For 
all those years I saw no meat, eggs, or milk.  It is amazing how very little the human body needs to exist.  I clearly remember my first can of Spam and canned milk after 
the war.  As long as I live I shall never forget the unbelievable wealth and joy those two simple everyday items brought me. 

No one should ever complain if his belly is full and tomorrow is theirs! 
 
Early every morning, and at night, we had roll call.  All would line up in their group and count in Japanese.  Endlessly, at the whim of the commander, we had to run 
outside and jump to attention.  This occurred at all hours of the day or night, and sometimes we had to remain for hours. 

 
Whenever a Japanese guard passed we had to bow from the waist down till he passed us we were not allowed to look at him.  Worse than either of these humiliations were 
the lice.  They attacked you and crawled all over you.  Attempts to kill them off were unfruitful.. Finally it became so bad we had to burn our sleeping benches and sleep on 
the floor.  At least one could then sleep at night. 

 
During the day most of us had to go out in the fields and work with a patjol (a hoe with a large head).  The sun was 
terribly hot and we accomplished little.  Yet we stayed out there all day and marched home late at night, weary and listless.  
In the camp the Japanese shut off the water from  
10:00 am to 4:00 pm. 
 
One day a fellow was caught stealing some food.  We marched home and the Japanese proceeded to beat the poor boy with their heavy army belts.  They claimed he had 
accomplices and he was to point them out.  We were all lined up on two sides.  The Japanese would take him in a room, beat him, and then send him back out.  He begged 
for someone to admit that they had also stolen, for he couldn’t bring himself to point anyone out.  He was beaten till he was black and blue, but we could do nothing.  So we 
just stood in the sun and eventually they quit beating him and we never saw him again. They said they would not feed us again unless someone confessed. No one did, but 36 
hours later they gave us food once more. 

 
Another time an old man somehow got a knife and tried to kill a Japanese guard.  They tied him to a chair in the center of the plaza and left him there in the hot sun, day 
after day, until he was insane. 

 
Another irritation was the night watch of two hours.  Over the entire camp were routes we had to walk for two hours to prevent our fellow prisoners from trading with the 
Javanese for food.  It was difficult to keep walking in our condition, and in all my tours I walked the two hours only once.  This was when my companion was afraid and 
refused to sit down.  I hated him for his cowardliness. 

 
And then one day, August 23, 1945, two Dutch planes passed over and dropped pamphlets telling us the war was over.  There was much rejoicing but the Japanese were 
still in full control.  However the food became better and we began trading with the Javanese for food.  We bartered dearly for food with the few pieces of garments we had left.  
My brother and I found our way to my mother’s camp.  She was 5’10” and weighed 85 pounds at that time.  Still there were no troops to take over the conquered Japanese.  

 
Then a new problem arose.  The Indonesian fanatics surfaced.  They had suffered under the hands of the Japanese too, and had long wanted their independence from the 
Dutch.  Their cry was “kill anything that is white”.  Soon it was unsafe to venture outside of the prison compound. 

 
The Japanese remained loyal to us at our camp, and fought the Javanese to save our lives.  They would go out and search the villages and burn the entire village if so much as 
one weapon was found.  They shot, on sight, any Javanese wearing the Indonesian flag, red on top white on bottom.  How ironic life can be!  Here for almost three years, they 
had slowly starved us to death, only to save our lives now against the Indonesians.  Some of the boys I knew were killed after the war by the Indonesians. 

 
Finally, British troops landed, Gurka soldiers from India with British officers and took over from the Japanese.  The Indonesian movement became stronger and stronger 
and life in the camp became more hazardous.  Everyone was being evacuated to Singapore as quickly as possible.  Again and again the convoys to the harbor filled with 
women and children were attacked by Indonesians and killed.  Once more we lived in fear. 

 
It may be hard for American minds to accept the fact that the Indonesian killed women and children.  It is necessary to realize that in many countries life means very little 
and that the codes of conduct, which are second nature to us, may be entirely unknown to them. 

 
I’ll never forget that dreadful ride to the harbor.  It was really a matter of luck to get through.  I’ve never been more afraid in my life.  We reached the harbor and were 
shipped to Singapore where we were put in emergency holding camps.  Finally, we had abundant food and were among friends once more at Camp Wilhelmina. 

 
We came to the United States in 1946, and now I am serving in the United States Air Force.  Looking back 
after all these years I can only than the God above who has given me the opportunity to dedicate myself to a country 
that believes in the individual.  I’ve seen the folly of war, the cruel, useless destruction it causes, and the lives that 
are destroyed or forever mutilated.  I know the value of this country and those unspoken ideals that exist.  This is 
why, today, I am ready to sacrifice my life, to kill, if necessary, just to keep and preserve our America’s freedom. 
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          December 2004 

Post Script: 

I became a citizen in March, 1954. 

I was on active duty for 13 years flying as a navigator and Radar navigator on B-47 and B-52’s.  I also had a 
tour of duty as a Thor-missile officer in England. 

I got married to Ruth Stork in 1959. We have one son and two daughters.  We have 5 granddaughters to add to 
our family. 

Upon leaving active duty I became the Air Reserve Technician Navigator for the 446 MAW at McChord AFB 
in Washington.  I managed all navigators for the reserves, scheduled their flights, and was the flight examiner for 
their check rides.  I was an active reservist for 18 years until 1988.  I accumulated a little over 14000 hours of 
flying time and had a military career of 32 years. 

I still feel the same about America; it is the greatest country for an individual to pursue his or her goals in life.  In 
America anything is possible. 
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