Reisverslagen van de familie Doeleman
Door verschillende familieleden zijn reisverslagen gemaakt, vaak geïllustreerd met foto’s. De
navolgende verslagen worden in het archief bewaard.
Herman F. Doeleman (1874-1944)
1. The old roads of Europe :
a) Following the spring (1932)
b) The lands of the North Sea and the Baltic (1935)
c) A trip to Holland by way of the Azores and other lands (1937)
Johanna Th. Doeleman (Jo, 1886-1961)
1. Reisverslag 1e Zwitserse reis Met de hand geschreven verslag van een reis met
openbaar vervoer naar Zwitserland in 1923 met haar moeder, haar zuster Marie en
haar zwager Henri de Bie.
2. Verslag van een reis naar Zwitserland in 1951. Busreis met een groep leden van de
Bredasche Natuurhistorische Vereniging. Het getypt verslag heeft ze voorgelezen voor
een groep leden van de Vereniging.
3. Verslag van een Joegoslavië-reis in 1953. Busreis met een groep leden van de
Bredasche Natuurhistorische Vereniging. Het getypt verslag heeft ze voorgelezen voor
een groep leden van de Vereniging.
Frits Doeleman (1910-1982)
1. De reis over de zeven gebergten. Autoreis door Frankrijk in 1923 met ouderlijk gezin
en kinderjuffrouw, vergezeld door dokter van der Bijl uit Arnemuiden, en diens
vrouw, schoonzuster en zwager. Getypt verslag. Door Frans Doeleman (1918) in 2006
op de computer gezet en geprint met een nabeschouwing.
2. Met Paschen naar Frankrijk. Autoreis naar omgeving van Parijs in 1924 met het
ouderlijk gezin en tante Zus (Lexje Gutteling), en vergezeld door de familie de Ridder.
Met de hand geschreven verslag. Door Frans Doeleman (1918) in 2006 op de
computer gezet en gesprint met een nabeschouwing.
3 Van Grens tot Grens. Autoreis naar Bretagne en terug door de Vogezen in 1924 met
het ouderlijk gezin en tante Zus, en vergezeld door de familie van der Bijl. Getypt
verslag.
4 Door een land van sneeuw en ijs en een land van zon en hitte. Autoreis naar
Zwitserland, Venetië, Milaan, Genua en de Côte d’Azur in 1925 met het ouderlijk
gezin, en tante Lexje, en vergezeld door de familie van der Bijl. Getypt verslag.
5 Door het Duitsche bergland. Autoreis naar de Harz, Beieren, Innsbruck, en
Zwitserland in 1926, met het ouderlijk gezin en tante Lexje, en vergezeld door de
familie van der Bijl. Getypt verslag, onvoltooid.
Hugo Doeleman (Huug, 1911-1978)
1. Met Paschen naar Frankrijk. 1924. Dezelfde reis als verslagen door Frits. Getypt
verslag. Door Hugo Doeleman (1943) op de computer gezet en geprint.
2. Langs Fransche kust en Loire. 1924. Dezelfde reis als verslagen door Frits. Getypt
verslag. Door Hugo Doeleman (1943) op de computer gezet en geprint..
Frans Doeleman (1918)
1. Zomerreis 1932. Autoreis met het ouderlijk gezin naar Auvergne, de Pyreneeën en de
Atlantische kust. Met de hand geschreven
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2. Zwitserland 1934. Autoreis naar Ragaz in Zwitserland met vader, moeder, Huug en
Corry en vergezeld door oom Huib en tante Lexje. Met de hand geschreven.
3. Tussen Europa en Afrika. Cruise door de westelijke Middellandse Zee in 1997 met
Trudi en haar zuster Evi. Geprint.
4. Prachtig Rusland. Groepsreis in 1999 naar Moskou, de “Gouden Ring” en St.
Petersburg, met zijn echtgenote Trudi en Evi. Geprint.
5. China 2000. Reis alleen naar Shanghai, Sushou, Xiamen, en Beiijing in mei 2000.
6. Verslag van een eenzame reis naar het Engadi. Reis per auto alleen naar Sils Maria en
Guarda in augustus 2000. Geprint.
7. Piter en het Balticum . Groepsreis naar St. Petersburg, Estland, Letland en Litauwen in
september 2000. Geprint.
8. Thomas Mann in het Sauerland. Reis alleen per auto naar Oberkirchen in oktober
2000. Geprint.
9. Een nostalgische reis. Reis alleen per auto naar Wenen, Boedapest en Guarda in mei
2006. Geprint.
10. Randonnée en France. Reis alleen per auto naar de Gard, Auvergne en de Tarn in
juli/augustus 2006. Ten dele het spoor volgend van de reis als beschreven door Frits in
1923. Geprint.
11. La France Profonde. Reis alleen per auto naar een atelier de sculpture in de
Cevennen, in sepetmber 2007, Geprint.
Herman F. Doeleman (1946)
1. Ik voel me een ander mens. Autoreis met zijn moeder naar de omgeving van Parijs in
1998, ten dele het spoor volgend van de Paasreis beschreven door zijn vader in 1924.
Geprint.
Frans P. J. Doeleman (1942)
1. Mijn reis naar België. Reis met zijn oom Guus Giesberger, tante Net en neefje Frits in
1955.
2. Suisse. Reis naar Zwitserland met oom Dick Naayen, tante Corry, neven Frans en JanDirk en oma Poelie in 1956.
3. Een trektocht door de Ardennen. Fietstocht met neef Hugo in 1960.
4. Vacantie in het land van François Villon. Reis met oom Huug Doeleman, tante Caty,
nichtjes Marijke en Heleen,en neven Hugo en Rob en Rob Zaaijer, verloofde van
Marijke in 1961.
5. Trektocht door de Ardennen. Groepsreis met het Humanistisch Verbond in 1963.
6. Met vallen en opstaan. Trektocht door de Ardennen met Humanistisch Verbond in
1964.
7. Reis naar Denemarken. Reis met Francien en echtpaar Henderson in 1971.
Hugo Doeleman (1943)
1. Reisverslag van verblijf op Schouwen-Duiveland (genealogisch speurtocht per fiets)
1963, deels met neef Frans P.J. Doeleman.
2. Reis in d’n aôren waereld. En voyage à travers un autre monde. Autoreis met zoon
Hugo-Jan naar Normandië in 1988, ten dele het spoor volgend van de zomerreis die
zijn vader beschreven heeft in 1924. Geprint.
3. Diverse reisverslagen in dagboekvorm. (1989-2006)

Samengesteld door:
Frans Doeleman (1918-2008)
Steenderen, 4 november 2007 (update)
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