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Schotten of Friezen?

dr.H.M.G. Doeglas

Inleiding

Dit geschrift vormt de neerslag van de sinds  verzamelde gegevens betreffende de genealogie Doeglas. Het is
een basis document, waaruit op eenvoudige wijze een
genealogie te construeren valt.
Er is uitgegaan van alle  dragers van de naam Doeglas
(nogmaals checken) voorkomend in de volkstelling .
Deze gegevens zijn gepubliceerd per provincie, in het
Nederlands Repertorium van Familienamen. Daarbij bleek
dat er in  slechts  persoon met de naam Doeglas in
Nederland leefde, die niet tot onze familie behoorde. De
naam Douglas is vertegenwoordigd met  naamdragers,
er is geen enkele affiliatie met deze familie aantoonbaar
gebleken.
Voor alle  naamdragers zijn de voorouders in mannelijke
lijn getraceerd door persoonlijk onderzoek in de archieven.
Van alle verwante dragers van de naam Doeglas, is per
persoon een chronologisch overzicht gemaakt van de
feiten. Aan het einde van de onder een bepaalde datum
vermelde gegevens, staat tussen rechte haakjes de bron.
Er zijn uitsluitend verifieerbare gegevens opgenomen, zoals
uit archieven, gedrukte bronnen of bewaard gebleven
documenten in prive bezit. Voor enkele recente figuren
zijn wat anecdotische gegevens toegevoegd, herkenbaar
door het ontbreken van een bron.
De nummering geschiedt volgens het systeem van de .
Elke generatie krijgt een romeins cijfer, beginnend met de
oudst bekende. (Er is  generatie waarvan de aansluiting
nog niet bewezen is. Hieraan is het cijfer  gegeven).
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Vervolgens worden per gezin de kinderen genummerd,
beginnend met de oudste , , . De zoons die het geslacht
voortzetten krijgen het generatie cijfer plus een kleine
letter. Deze lettering is doorlopend over de gehele
generatie, los van tak of gezin. Vrouwen en mannen
zonder kinderen tellen hierbij niet mee. Ze hebben alleen
het volgnummer van het gezin waarin ze geboren zijn.
Er bleken  takken van de familie te zijn ontstaan, die het
contact omstreeks  al verloren moeten hebben. Wel
waren beide groepen zich tot in onze tijd bewust van het
feit dat er ‘nog een andere familie’ met dezelfde naam in
Nederland bestond. Enkele schuchtere pogingen tot
contact in het verleden liepen op niets uit.
Overigens was bij beide takken de gedachte ontstaan dat er
wel een Schotse voorouder geweest moest zijn.
Tenslotte bleek er bij ons onderzoek nog een niet verwante
familie Doeglas geweest te zijn, waarvan het laatste vrouwelijke lid te Amsterdam is overleden in . Zij maakte deel
uit van een familie afkomstig uit Nijmegen, die sinds de e
eeuw een aanzienlijk aantal vertegenwoordigers in Amsterdam telde. Deze familie heette inderdaad oorspronkelijk
Douglas maar door een aangetoonde fout van de burgerlijke
stand is dit Doeglas geworden. De oudst bekende leden
(rond ) zijn militairen. Een Schotse afstamming kon in
het Gemeente Archief Nijmegen niet gevonden worden.
Nijmegen was een garnizoensplaats waar veel Schotse
militairen voorkwamen. Een Schotse origine is dus voor
deze familie zeker niet onwaarschijnlijk. Het verslag van dit
onderzoek is tot nu toe alleen in manuscript aanwezig.
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Er is onomstotelijk komen vast te staan, dat generatie I:
Doekle Jacobs Hilverda en Petronella Karstens van der
Stoep, de voorouders zijn van alle in deze genealogie
beschreven personen.
Dit houdt in dat de naam Doeglas afgeleid is van het
Friese patronymicum Doekle (een patronymicum is een
achternaam afgeleid van een voornaam) en dat er geen
aanwijzingen bestaan voor Schotse voorouders.
Het is misschien droef om afstand te doen van een geliefde
mythe. Toch geloof ik dat de hier beschreven familiegeschiedenis geen aanleiding geeft tot treurnis. Het is een
vaak spannend verhaal van successen en teleurstellingen,
van op- en neergang in sociaal aanzien en welstand, dat
behalve door eigen verdiensten in sterke mate bepaald
wordt door de economische op- en neergang van ons land.
Tenslotte moet men in gedachte houden dat in deze
genealogie slechts een zeer klein gedeelte van onze
voorouders onderzocht is. Alleen de  voorouders die
verantwoordelijk zijn voor de familienaam en hun
afstammelingen in de mannelijke lijn worden beschreven.
Elk van ons heeft evenwel  generaties terug niet , maar
 voorouders.
Om erachter te komen wie dat waren, is een zg. kwartierstaat nodig. In biologisch-genetische zin zijn dat evenzeer
de mensen die onze huidige eigenschappen bepalen, als de
kleine selectie die in dit opstel aan bod komt.
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De aanleiding tot het samenstellen van deze genealogie
was de veelgestelde vraag of de naam Doeglas een verbastering is van Douglas. In dat geval zou het misschien mogelijk zijn afstamming van Schotse voorouders aan te tonen.
Ook deed zich de vraag voor of de twee momenteel in Nederland voorkomende families Doeglas aan elkaar verwant
zijn.
De eerste stap in het onderzoek was naar Haarlem dat bekend stond als de bakermat van de familie. De verwachte
spelfout bij de Burgerlijke Stand was niet aantoonbaar. De
oudste Haarlemse voorvader, de betovergrootvader van de
auteur, bleek de naam Doeglas al te dragen vóór de invoering van de Burgerlijke Stand. Hij was geboren te Amsterdam in .
Ook in de -boeken in het Gemeente Archief Amsterdam was de spelling die de leden van de familie gebruikten, steeds die met ‘o-e’. Oudere varianten die wél optraden waren Doeklas of Doekles, met een ‘k’ in plaats van
een ‘g’.
De naam Doeglas werd het eerst gebruikt in Amsterdam
bij twee broers afkomstig uit Bolsward, die zich daar omstreeks  vestigden. De naam van hun vader luidde
‘Doekle Jacobs Hilverda’. De naam Doeglas zou dus ontstaan kunnen zijn uit het patroniem Doekles. Doekle is
een verkleinwoord van de Friese voornaam Doeke.
Onderzoek in het Rijksarchief in Friesland leverde het huwelijk op van de ouders Hilverda in Bolsward en de dopen
van hun kinderen. Een aansluiting met de omvangrijke
Hilverda-familie was moeilijker. Over deze oude Friese fa-
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milie is tot nu toe weinig gepubliceerd. Zij komt voor in
de genealogie van Grote Pier, de beruchte Friese zeerover .
In de Hervormde kerk van Minnertsga herinnert een fraaie
Renaissance-grafsteen van Jan Jansen Hilverda uit  aan
zijn status als eigenerfde.
Een tweede uitgangspunt was de volkstelling van ,
daarbij bleken er slechts veertien naamdragers Doeglas in
Nederland te zijn en  met de naam Douglas. De naam
Doeglas kwam hoofdzakelijk voor in twee families met
resp. acht en vijf leden. Deze twee groepen waren zich bewust van elkaars bestaan doch niet van enige verwantschap
en onderhielden in onze tijd geen contacten meer. Zij zijn
de nakomelingen van Kasper (IVa) en Dirk (IVb).
Tenslotte was er één naamdraagster Doeglas in Amsterdam, de laatste representante van een Nijmeegse familie
die oorspronkelijk wél Douglas heette. Door een fout van
de Nijmeegse Burgerlijke Stand kreeg een tak van deze familie de naam Doeglas. De Schotse origine van dit geslacht kon niet worden aangetoond doch is wel waarschijnlijk. In de de eeuw woonden er vele leden van deze
Nijmeegse familie in Amsterdam, van aantoonbare contacten met de andere families is niets gebleken.
De namen Doekles en Doeklas bleken in Nederland bij de
volkstelling van  als familienaam niet voor te komen.
In dit artikel wordt veel aandacht besteed aan spellingsvarianten. Het feit dat tot nu toe de naam Doeglas haast als
vanzelfsprekend gerekend werd van Schotse origine te zijn,
maakt dit onvermijdelijk .
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De meeste gegevens voor deze genealogie zijn afkomstig
uit het Rijksarchief van Friesland [], het Gemeentearchief te Leeuwarden [], het Rijksarchief van NoordHolland [], het Gemeentearchief te Amsterdam
[], het Gemeentearchief te Haarlem [] en het Centraal Bureau voor Genealogie te ’s Gravenhage [].
Genealogie
I
Doekle Jacobs Hilverda, van Bolsward, geb. ca. ,
j.m., soldaat, begr. Leeuwarden (Galileëerkerk) --,
otr./tr. Bolsward -- – -- Petronella Karstens van der Stoep, j.d. van Bolsward, geb. , begr.
Leeuwarden (Galileëerkerk) --.
Bij zijn huwelijk werd hij vermeld als ‘Doeke Jacobs Hilwerda, sargiant onder de compagnie van Heer Aysma van
Lauta, onder het regiment van Heer Hartogh van SaxenEysenagh , jongman’. Noch de doop van Doekle, noch
die van Petronella is in Bolsward te vinden. De naam Van
der Stoep werd vaak gegeven aan vondelingen, maar Petronella komt niet voor in de registers van het Weeshuis in
Bolsward.
Zijn ouders waren mogelijk Jacob Doeckles Hilverda, van
Rauwerd, otr./tr. voor het Gerecht van Rauwerderhem
- / -- met Trijntje Takes, van Oosterwierum.
De naam, van Doekle Jacobs, alsmede het feit dat deze zijn
eerste dochter Catharina noemde en zijn eerste zoon Jacobus, pleiten hiervoor. De doopregisters van Rauwerd zijn
onvolledig over deze periode.

Petronella Karstens op de Hoogstraat deed op --
geloofsbelijdenis te Bolsward. In  verkochten Namkien
Andries, weduwe van burgemeester Sijne Algra en haar
zusters een huis op de Hoogstraat, met als buren: Doekle
Jacobs ten Oosten en Harmen Jans ten Westen . Op
-- leenden Doekle Jacobs onder de Garde de Voet
en Petronella Carstens  Caroliegulden van Meinert
Foppes, mr. timmerman, met hun beider huis als onderpand. Kort daarop verhuisden zij naar Leeuwarden . Op
-- werd Petronella daar lidmaat. Op --
verklaarde Petronella, oud  jaar, onder ede, hoe zij buiten de Vrouwenpoort in Leeuwarden getuige was van de
belediging van de chirurgijn Onaeus Atsma. De kleermaker Adam Duyff, achtervolgde Atsma omdat hij meende
door hem te zijn betoverd. Hij maakte Atsma uit voor
dief, schelm en moordenaar en sloeg hem de hoed en
pruik van het hoofd. Duijff werd verbannen .
In de volgende  jaren ontbreekt elk spoor van Doekle en
Petronella. In  en  woonden zij omringd door soldatengezinnen aan de Nieuwe Buren in Leeuwarden . In
 blijkt de huisman Doekle Jacobs al sinds  
Carolieguldens schuldig te zijn aan de nalatenschap van
Caesar Eisma. De koekebakker Cornelis Domna staat garant. Doekle tekent met een huismerk: een Sint Andrieskruis waarvan de boven- en onderpoten horizontaal verbonden zijn . Het is niet bekend of hij de schuld vóór zijn
overlijden in  afbetaalde. Waarom de twee zoons evenals zoveel andere Friezen hun heil zochten in de grote
koopstad Amsterdam is onbekend. Misschien waren er
economische motieven .
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Uit dit huwelijk:
 Catharina Doekles, geb./ged. Bolsward /--.
Klaarblijkelijk was zij ongehuwd want op -- werd
in de Leeuwarder Jacobijnerkerk een kind begraven van
Catharina Doekles, die toen evenals haar ouders op de
Nieuwe Buren woonde.
 Jacobus Doekles (Hilverda), geb./ged. Bolsward
/--, begr. Amsterdam (Nieuwekerk/)
--, otr./tr. () ald. () - / -- Alida de
Vries, van Bremen, begr. Amsterdam (Oudekerk/)
--; otr./tr.() Amsterdam () - / --
Geertruy Blijenburg, ged. Zutphen --, begr. Amsterdam (Westerkerk/) --, dr. van Egbert
Blijenberg en Geertruit Hendriks. Uit beide huwelijken
van Jacobus geen nageslacht.
Het is niet gelukt Jacobus te identificeren met de wijnkoper Jacobus Doekes, of met de grutter Jacobus Douglas die
beiden voorkomen in de Quotisatiekohieren van  .
 Baukjen, geb./ged. Bolsward /--.
 Karst (Caspar) volgt II.
 Baukjen, geb./ged. Bolsward /--, begr. Leeuwarden (Jacobijnerkerk) --.
 Marijke, ged. Leeuwarden --, begr. ald. (Galilerkerk) --.
Opvallend is dat in Bolsward behalve bij het derde kind,
de ‘vroedtsmansche’  Antje Lantinga, als doophefster optrad. Gebruikelijk was dat de vader dit deed. Wellicht was
vader Doekle als soldaat in , ,  en  afwezig.
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II Karst (Caspar) Doekles (Doeklas, Doeglas), geb./ged.
Bolsward /--, mr. kastenmaker, koopt
-- het poorterschap van Amsterdam, begr. ald.
(St. Anthoniekerkhof/ ) --, otr./tr. Amsterdam () - / -- Helena Meuke(ns) (Muijkens)
geb. Velthuysen, ca. /, begr. Amsterdam ()
--.
Casper Doeglas legt op -- de kastenmakersproef
af . Bij zijn overlijden woont hij op de Zeedijk. Zijn weduwe heet bij haar overlijden ‘Hilletje Meuken, afgeleefd,
uit het Besjeshuis’.
Uit dit huwelijk:
 , begr. Amsterdam () --.
 Jacobus, volgt III.
 Swaantje Doeglas (Doekglas), ged. Amsterdam ()
--, begr. ald. () --, otr./tr. ald. ()
/-- Nicolaas Preysselinger, ged. ald. --,
zn. van Hendrik Preyselinger en Aaltje Voskuyl; hij otr./tr.
() ald. - /-- Anna Louwerens.
III Jacobus Doeglas (Doeklas), ged. Amsterdam ()
--, (get. Jacobus Doeglas, Gerrietie Blijenburg),
timmerman, poorter van Amsterdam (--), overl./
begr. Z. Akendam (gem. Schoten) - / --, otr./
tr. Amsterdam () - / -- Maria Spruit, ged.
ald. (, ’t Vrededuifje) --, overl. Amsterdam,
--, dr. van Pieter Spruit en Jannetje Dirkse Dorland.

De geboorte van Jacobus is de eerst bekende vermelding
van de naam Doeglas. Jacobus en Maria wonen bij hun
huwelijk in de Foeliestraat, later op de Hoogte Cadijk. De
bij gemengde huwelijken gebruikelijke dubbele afkondiging levert op één dag twee verschillende handtekeningen
op van Jacobus: éénmaal als Jacobus Doeklas (pui stadhuis) en éénmaal als Jacobus Doeglas (kerk). Jacobus aarzelde kennelijk nog tussen de traditionele ‘k’, en de bij zijn
geboorte ingevoerde ‘g’.
Uit dit huwelijk:
 Kasper, volgt IVa (tak A).
 Dirk, volgt IVb (tak B).
 Helena Maria Doeklas (Doeglas), ged. Amsterdam (Zuiderkerk/) -- (get. Petrus Walle, Helena Meuke),
overl. ald. --, otr./tr. Amsterdam, - / --
Johannes Otjes, ged. ald. (Luthers) --, loodgieter,
woont Prinsengracht , overl. ald. --, wedr. van
Catharina Blom, zn. van Gerrit Otjes en IJda Kamerling.
 Johanna Doeklas, ged. Amsterdam () -- (get.
Petrus Wallen, Helena Meuken), begr. ald. ()
--.
 Jacoba Maria Doeklas, ged. Amsterdam () --
(get. Petrus Waller, Helena Meuken), tr. ald. --
Hendrik Gerardus van Stenis, ged. Buren , koetsier,
weduwenaar van Margaretha Burger, zn. van Martinus van
Stenis en Gerrigje de Haas. Zij tekent als J.M.Douglas.
 Pieter Antoon Doeklas, ged. Amsterdam () --
(get. Pieter Antoon Preyselinger, Arendiena Lebbing) begr.
ald. () (als Jan Antoon Doeklas) --.
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IVa Kasper Douklas, ged. Amsterdam () --
(get. Adrianus Wallis, Helena Meuke), chirurgijn, overl.
Bloemendaal --, tr. () Winkel --, Neeltje Pieters Fijnheer, ged. ald. --, overl. ald. ,
dr. van Pieter Arisz Fijnheer en Grietje Pieters Hauwert,
otr./tr. () ald.
/-- Casper Doeglas en Lijzabet Jans Kuiper,
ged. ald. --, overl. Oude Sluis --, wed.
van Dirk Beeltman, dr. van Jan Klaasz Kuijper en Dieuwertje Pieters Grootes.
Casper Doeklas werd chirurgijnsleerling. Op --
werd hij in Amsterdam ingeschreven als ‘leerknecht’ voor
drie jaar bij de chirurgijn Mr. A. Sijbers en op --
als ‘knecht’ voor twee jaar bij Mr. J. van Gaalen . Hij
praktiseerde al vanaf  in Winkel (). In  vestigde
hij zich in Oude Sluis, na examen gedaan te hebben als
chirurgijn bij het Collegium Chirurgicum in Alkmaar op
-- . Na de dood van zijn tweede echtgenote in
 begon hij een praktijk in Bloemendaal. Uitvoerige gegevens over zijn loopbaan als chirurgijn zijn bewaard gebleven . Op -- testeerde hij ald. . Zijn huishoudster Sara Schipaanboord kreeg een legaat, huisraad en
de geschilderde portretten van hem en zijn zoon en haar
en haar vader. Enig erfgenaam was zijn zoon Jacobus. Zijn
broer Dirk Doeglas, steenhouwer te Haarlem zou voogd
en executeur zijn. Caspar overleed --, ‘na langdurig
sukkelen en bijkomende verzwakking’ . Uit de memorie
van aangifte van --  blijkt zijn huis in Bloemendaal kadastraal te liggen sectie  ,  en . Dit gebied
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ligt in het dorp, aan de Bloemendaalseweg tussen de huidige Zomerzorgerlaan en de Potgieterlaan. De Amsterdamse
koopman L.P.Bienfait, schoonvader van de dichter-dominee De Genestet, kocht het en bouwde er zijn buitenverblijf Welgelegen . Nu is er een vestiging van Albert
Heyn.
Uit dit huwelijk, geboren te Oude Sluis in de Zijpe:
 Jacobus Doeglas, geb./ged. - / --, (get. Maria Spruyt), overl. ald. --.
 Maria Douglas, geb./ged. /--, begr.(imp.) Oude
Sluis -- als Maria Doeglas.
 Jacobus Doeglas, volgt Va.
Va Jacobus Doeglas, geb./ged. Oude Sluis
/--, scheepsheelmeester, barbier, overl. Amsterdam (Blauwburgwal) --, tr. Bloemendaal
-- Anna Sophia Butger (Bötger), geb. Zierikzee
--, naaister, huisbewaarster, overl. Amsterdam
(Spuistraat) --, dr. van Johannes Gottfried Bötger,
winkelier, brievengaarder en Anna Elisabeth Bergman.
Twee weken na zijn huwelijk monsterde Jacobus aan als
scheepsheelmeester voor de eerste reis naar Batavia van het
houten fregatschip Prins Frederik der Nederlanden (zie
foto naar tekening van J. Spin, ) . Zijn gage was 
gulden per maand , een bedrag dat ligt tussen dat van de
e en de e stuurman. Voor het vertrek werd hij op het
matje geroepen door de Plaatselijke Commissie voor Geneeskundig Toevoorzicht in Amsterdam, omdat hij had

verzuimd zijn medicijnkist te laten inspecteren. Hij deelde
mee dat de kapitein dat niet nodig vond . De uitreis
duurde  dagen . Daardoor was hij niet aanwezig bij de
geboorte van zijn dochter op --. Op --,
bij de geboorte van zijn zoon treffen we hem in Amsterdam aan als barbier op de Blauwburgwal; blijkbaar lukte
het hem niet meer als chirurgijn in Amsterdam aan de slag
te komen. Hij overleed op de jeugdige leeftijd van  jaar.
Merkwaardig is dat hij in de overlevering van deze tak van
de familie de bijnaam ‘zeerover’ had.
Uit dit huwelijk:
 Anna Elisabeth Doeglas, geb. Bloemendaal --,
overl. Kampen --, tr. Amsterdam -- Arend
Jan van der Weerd, geb. Kampen --, sergeant majoor, e Regiment Infanterie, Den Helder, overl. ’s Gravenhage --, zn. van Jan van der Weerd en Margje Bartels.
 Casper Johannes Jacobus Doeglas, volgt VIa.
VIa Casper Johannes Jacobus Doeglas, geb. Amsterdam
-- (Nieuwe Brugsteeg), bronswerker, overl. ald.
--, tr. ald. -- Auguste Oelrichs, geb./ged.
Helgoland (Groot- Brittannië) , Evang. Luthers, - /
--, overl. Kampen --, dr. van Peter Andreas
(Andresen) Oelrichs en Elisabeth Nickels.
Uit dit huwelijk geboren te Amsterdam:
 Pieter Antonie, volgt VIIa.
 Johannes Jacobus Doeglas, geb. -- (Spuistraat),
overl. ald. --.
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VIIa Pieter Antonie Doeglas, geb. Amsterdam --
(Wolvenstraat), leraar wiskunde, overl. ’s Gravenhage
--, tr. Deventer -- Berendina Hendrika
Hogenkamp, geb. Deventer --, overl. ’s Gravenhage --, dr. van Frederik Hogenkamp en Aaltjen
Robberts.
Hij vertrok in  naar Indië waar hij onderwijzer werd
aan de ‘Pupillenschool’ in Gombong, Midden Java , hij
keerde terug naar Nederland van  –  om te studeren voor de acte  Wiskunde. Van  tot  was hij
leraar wiskunde aan de Koningin Wilhelminaschool, de
 in Batavia. Hij was daar zeer actief in de Vrijmetselarij.
Uit dit huwelijk geboren in Gombong:
 August, volgt VIIIa.
 Aaltje Frederika Doeglas, geb. --, tr. Batavia
-- Gerard Anton van Putten, geb. Cheribon
--, Administrateur Pandhuisdienst in Nederlands
Indië, overl. De Bilt --, zn. van Gerardus Antonius
van Putten en Catharina Reeling Brouwer.
VIIIa August Doeglas, geb. Gombong, --,
veearts, overl. Utrecht --, tr. Utrecht --
Ada Wilhelmina Jochman, geb. Utrecht --, overl.
De Bilt --, dr. van Johan Erik Gustaf Frederik
Jochman en Wilhelmina Veltman (Vjeltman).
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Hij studeerde veeartsenijkunde in Utrecht en promoveerde
in  op de dissertatie ‘Over de curatieve en preventieve
waarde van den bacteriophaag (d’Hérelle) bij enkele
infectieziekten der dieren’. Hij vertrok als gouvernementsveearts naar Indië, van  –  op Soembawa,  –
 in Soekaboemi, van  tot  in Waingapoe op
het eiland Soemba, later nog in Padang. In de e wereldoorlog was hij reserve e luitenant, paardenarts op Bali. Als
krijgsgevangene werkte hij aan de Birma spoorweg. Na
zijn repatriëring (waarbij het gezin herenigd werd) was hij
van  tot  werkzaam als wetenschappelijk medewerker aan de kliniek voor kleine huisdieren bij de faculteit Diergeneeskunde van de Rijksuniversteit te Utrecht .
Uit dit huwelijk:
 Pieter Antonie Doeglas (Douglas), geb. Soekaboemi
--, mijnbouwkundige, tr. Utrecht -- Carolina Catharina van der Wilt (Linda), geb. Utrecht
--, dr. van Gerrit van der Wilt en Carolina Catharina van Reenen.
Zij vertrokken -- naar West-Australië waar hij in
Daniëlla in de mijnbouw werkzaam is en de naam Douglas
aannam. Uit dit huwelijk nageslacht (Peter Anthony en
Carolyn).
 Sven Gustaf Doeglas, geb. Waingapoe (Soemba)
--, medewerker buitendienst bij de Inspectie Arbeidsverhoudingen van het Departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te ’s Gravenhage.

IVb Dirk Doeklas (Doeglas), ged. Amsterdam --
(get. Petrus Wallen, Helena Meuken), steenhouwer, overl.
Haarlem --, otr./tr. () Amsterdam (Comité van
Justitie) - / -- als Dirk Douglas op ’t Amstelveld, in de Blaauwe Druyff over de kerk met Catharina
Bruuns, ged. Amsterdam --, overl. Haarlem
--, gesch. van Willem van Hoorn, dr. van Catharina van Eden; otr./tr. () Amsterdam - / --,
als Dirk Doeklas (hij tekende Dirk Doeglas) met Maria
Anna van Norde, geb./ged. Haarlem - / --,
overl. Landsmeer --, dr. van Dirk van Norde, tuinier en Hendrina Welsenaar; tr.() Amsterdam --
Catharina Elisabeth de Waal, geb. Amsterdam, , uit
onbekende ouders (Aalmoezeniersweeshuis), overl. ald.
(Kerkstraat , nu nr. ) --, wed. van Tijmen
Lubertus Mulder, overl. ald. --8. In de trouwacte
verklaart de bruidegom ‘als vooren’ dat zijn naam is Doeglas en niet Doeklas zoals abusievelijk in zijn geboorteakte
is vermeld. Waarmee, bewust of onbewust, de laatste sporen van de Friese afkomst opgeruimd worden. Uit dit huwelijk geen nageslacht.
Sinds  was hij gevestigd als steenhouwer in Haarlem . Hij bouwde in  voor D.J. van Lennep een monument bij diens huis aan het Manpad in Overveen  en
in  het Coster monument in de Haarlemmerhout .
Volgens de Memorie van Successie bij de dood van zijn
eerste vrouw was hij eigenaar van woningen en een pakhuis in Haarlem aan de Koude Horn, nrs. , , ,
 en . Kort daarna deed hij de steenhouwerij van de
hand aan L. Sabelis jr.  en vertrok naar Landsmeer.
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Uit de verbintenis, later tweede huwelijk met Maria Anna
van Norde:
 Leendert Doeglas (van Norde), geb. Amsterdam  
, smid, overl. ald. --, tr. ald. -- Charlotte Brinkman, geb. Haarlem --, overl. ald.
--, dr. van Gerardus Brinkman, mandemaker en
Cornelia Paulina Pelgrim.
Hij werd door de vroedvrouw Euphemia Matthijsen en
twee getuigen aangegeven als zoon van Maria ‘Doeglas’, 
jaar, Reguliersdwarsstraat . Evenwel, op -- wijzigde de Burgerlijke Stand te Amsterdam na zijn verzoek
aan de rechter de naam van zijn moeder in Maria Anna
van Norde. Hij was een kind van Maria Anna van Norde
vóór haar huwelijk met Dirk Doeglas. Er was dus een onjuiste geboorteaangifte gedaan, en hij is nimmer door zijn
(waarschijnlijke) vader wettelijk erkend. Onder de naam
van Norde had hij  kinderen, waaruit nageslacht. Daar
Dirk Doeglas zeer waarschijnlijk zijn vader is, is hij toch
opgenomen in deze genealogie.
 Dirk, volgt Vb.
 Maria Hendrika Doeglas, geb. Landsmeer --,
naaister, overl. Haarlem --, tr. Haarlem --
Antonie Boeré, geb. ald. --, overl. ald. --,
kamer-behanger, zn. van Jan Boeré, kamerbehanger en
Maria van Maas .
 Hendrika Alida Doeglas, geb. Landsmeer --,
overl. ald. --.
Bij haar geboorte is vermeld dat zij dochter is van de
vroedvrouw Maria Anna van Norde. Van dit beroep kon
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geen bevestiging worden gevonden in het Archief van de
Plaatselijke Commissie voor Geneeskundig Toevoorzicht
in Amsterdam, waar de toelatingsexamens van de aldaar
opgeleide vroedvrouwen vermeld zijn.
Vb Dirk Doeglas, geb. Haarlem --, steenhouwer,
overl. ald. --, tr. ald. -- Anna Louisa
Homborg, geb. ald. --, overl. ald. .-, dr.
van Willem Frederik Homborg, ambtenaar en Maria van
Dantzig. Zij tr. () Haarlem -- met de steenhouwer Ferdinand Bouman, geb. Haarlem --, overl.
ald. --, wedr. van Elisabeth Serné. De drie jongste
kinderen kwamen op -- in het Burgerweeshuis.
De vier getuigen Homborg bij het huwelijk tekenden met
ö. In  verbleef Dirk nog met zijn zuster in het Geref.
Weeshuis op het Heilige Land, in  was hij als steenhouwer gevestigd op de Spaarnwouderstraat, later aan de
Turfmarkt, de Burgwal en tenslotte kocht hij in  het
huis St. Anthoniestraat . Toen hij in  overleed bleef
zijn echtgenote achter met zeven minderjarige kinderen en
 gulden schuld. Zij zette de steenhouwerij zelfstandig
voort tot haar tweede huwelijk.
Uit dit huwelijk geboren te Haarlem:
 Willem Frederik, geb. --, overl. --.
 Dirk Doeglas, geb. --, steenhouwer, overl. ald.
--, tr. ald. -- Hendrika Mossinkoff, geb.
ald. --, overl. ald. --, dr. van Hendrikus
Mossinkoff, timmerman en Margaretha de Klerk.

Uit dit huwelijk behoudens een levenloze zoon, geb. ald.
--, geen nageslacht.
 Willem Frederik Doeglas, geb. --, architect,
overl. Heemstede --, tr. ald. -- Anna Sophia Christina van Zalen, geb. ald. --, overl. Groningen --, dr. van Daniel van Zalen, spekslager
en Christina Elisabeth Schilling; zij tr. () Haren -, Benedictus Henricus Mekel, geb. Winsum
--, directeur tricotagefabriek Mekel en Co te Groningen, overl. Groningen --.
Willem was actief als architect in de periode  – .
Hij ontwierp en bouwde een groot aantal huizen te Haarlem, waaronder een Synagoge en villa’s in Zandvoort (oa
aan de boulevard) waarvan helaas veel ten prooi viel aan de
Tweede Wereldoorlog.
Uit het eerste huwelijk:
a Christina (Tine) Wilhelmina Daniëlla Doeglas, geb.
Heemstede --, overl. Groningen --, tr.
ald. -- Joost Siebe Jan Govert Zwart, stuurman ss.
Amstelland, later directeur tricotagefabriek Mekel en Co,
Groningen, geb. Haarlem --, zn. van Govert
Zwart, schoenmaker en Aaltje Arendsen.
 Hendrik, volgt VIb.
 Anna Maria Doeglas, geb. --, overl. Berlikum
(Menaldumadeel) --, tr. Haarlem -- Willem Berend Kroeze, geb. Kampen --, schoolhoofd
te Berlikum, overl. Kampen --, zn. van Hendrik
Kroeze en Geertrui Voerman. Hij tr. () Middelburg
--, Tjitske Schreuder geb. Delfzijl --,
overl. Kampen --.
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 Albertus, geb. --, overl. ald. --.
 Albertus Doeglas, geb. --, steenhouwer, overl.
Malmö (Zweden) --, tr. Bremen (Duitsland), wonend Weinhanserstr. , -- Maria Svensson, geb.
Ilnestorp, (Kristianstadlän, Zweden) -- dr. van
Nils Svenson, smid en Kersti Olsdotter. Uit dit huwelijk
geen nageslacht.
Het paar vestigde zich in Malmö -- vanuit Duitsland. Ze namen de zorg op zich van een meisje van 
maanden, Willy Maria uit onbekende ouders, geb. Malmö
--. Maria Doeglas-Svensson adopteerde haar
--. In  woonde Willy Maria Doeglas nog in
Stockholm onder die naam . Albertus was als ‘onderbaas’
in dienst bij het steenhouwersbedrijf Frans Hause in
Malmö. Hij overleed aan een longziekte.
 Johannes Willem Frederik, geb. --, overl.
--.
 Jacobus Johannes, volgt VIc.
 Jansje Doeglas, geb. --, naaister, overl. ’s Gravenhage --, tr. ’s Gravenhage -- Karel Joseph Mulder, geb. Amsterdam --, kleermaker,
overl. Utrecht --, zn. van Johannes Carolus Gerardus Mulder en Maria Wilhelmina van Druten. Zijn
ouders erkenden hem bij hun huwelijk (Amsterdam
--).
Uit dit huwelijk geen nageslacht.
Jansje had voor haar huwelijk een kind, Maria Louise
Doeglas, geb. ’s Gravenhage --, overl. Rotterdam
--, tr. ’s Gravenhage -- Gerrit Jan Kloppert,
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geb. ald. --, verkoopleider, overl. Leiden
--, zn. van Gerrit Jan Kloppert en Jannetje Heines. G.J. Kloppert was eerder gesch. van Fenna Berendina
van Essen, geb. Rotterdam --, hij tr. () Rotterdam -- Geertruida Johanna Geene, geb. Rotterdam --.
VIb Hendrik Doeglas, geb. Haarlem --, portier
Kon. Ned. Gist en Spiritus Fabriek, Delft, overl. Delft
--, tr. Haarlem -- Gezina Lobel, geb. ald.
--, overl. Delft --, dr. van Marcus Lobel,
bakker en Anna Petronella Brinkman.
Uit dit huwelijk geboren te Delft:
 Anna Petronella, geb. --, overl. ald. --.
 Marcus Hendrik, volgt VIIb.
 Hendrik Maarten George Doeglas, geb. --, meesterbrander Kon. Ned. Gist en Spir. Fabriek, Delft, overl.
Leiden --, tr. Delft -- Dirkje Martine
Poelman, geb. ald. --, overl. Leidschendam
--, dr. van Jacob Dirk Adrianus Poelman, slager
en Martine Hermine Houtman.
Uit dit huwelijk geen nageslacht.
VIIbMarcus Hendrik Doeglas, geb. Delft --, procuratiehouder , Amsterdam, overl. Eelde --,
tr. Delft -- Johanna Hendrika Simonda Poelman,
geb. ald. --, overl. Leidschendam --,
dr. van Jacob Dirk Adrianus Poelman en Martine Hermine Houtman.

Uit dit huwelijk:
 Hendrik Maarten George, volgt VIIIb.
 Jacob Dirk Adriaan, volgt VIIIc.
 Marcus Hendrik, volgt VIIId.
VIIIb Hendrik Maarten George Doeglas, geb. Amsterdam --, huidarts, tr. Poughkeepsie, , ,
--, Audrey Joan Lester, geb. -- Jersey
City, NJ, , schoolverpleegster, dr. van Peter Paul Lester
(Lesniewski), administratief medewerker , en Nora
Foster (Fersterowski).
Na studie in de geneeskunde aan de  Leiden, was hij
van  –  werkzaam als ‘intern’ in Albany Hospital, Albany, . In  in opleiding tot huidarts in het Boston
City Hospital, Boston, Mass. en later in Rotterdam bij de
Centrale Organisatie tot Bestrijding van Huid en Geslachtsziekten. Hij vestigde zich als huidarts te Rotterdam,
was verbonden aan de Stichting Klinisch Hoger Onderwijs
aldaar en werd in  hoofd van de afdeling dermatologie
van het Sint Franciscus Gasthuis. Sinds  werkzaam bij
de  Groningen (universitair hoofddocent) waar hij in
 promoveerde op de dissertatie ‘Chronic urticaria, clinical and pathogenetic studies in  patients’.
Uit dit huwelijk:
 Alexandra Ann, geb. Scheveningen (Oranjekliniek)
--, secretaresse, vakgroep gezondheidswetenschappen  Groningen, tr. Groningen -- Klaas Harm
van Slooten, geb. Groningen --, grafisch vormgever, zn. van Harm van Slooten en Neeltje de Winkel.
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Uit deze verbintenis, later huwelijk:
a Vegter Harmen van Slooten, geb. Groningen --.
b Lester Maarten van Slooten, geb. ald. --.
 Marcus Hendrik, geb. Scheveningen (Oranjekliniek)
--, student  ().
 Hendrik Maarten George, geb. Rotterdam (Vroedvrouwenschool) --, drummer van de popgroep ‘de
Boegies’, meest recente LP: ‘Boegies, a perfect swine disease’ ().
VIIIc Jacob Dirk Adriaan Doeglas, geb. Velsen
--, psycholoog, tr. Naarden -- Johanna
Maria Jansen, geb. Haarlem --, maatschappelijk
werkende, gezins-, en groepstherapeut  Eindhoven,
dr. van Willem Jansen, procuratiehouder Borsumij, ,
en Elisabeth Maria Luytjes.
Na de studie aan de  Leiden met de afstudeerrichting
klinische psychologie en psychopathologie, is hij sinds 
werkzaam bij de Medische Dienst Philips Eindhoven, met
een functie op het raakvlak van geestelijke gezondheidszorg en personeelbeleid. Medeoprichter en voorzitter International Committee Occupational Mental Health en
kliniek voor abortushulpverlening Eindhoven (Stimezo).
Gastdocent opleiding tot bedrijfsarts  Leiden, Nijmegen, Amsterdam.
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Uit dit huwelijk:
 Dirk Maarten, geb. Eindhoven --, student Sociologie  Groningen ().
 Gijs Willem, geb. Eindhoven --, student Milieukunde, Prof. H.C. Van Hall Instituut, Rijks Agrarische
Hogeschool, Groningen ().
VIIId Marcus Hendrik Doeglas, geb. Velsen --,
werktuigbouwkundig ingenieur (ing), directeur beheer Faculteit der Psychologische-, Pedagogische- en Sociologische Wetenschappen,  Groningen, tr. Amsterdam
-- Elisabeth Charlotte Boeke, geb. ’s Gravenhage
--, maatschappelijk werkende in de psychiatrische
kliniek Academisch Ziekenhuis Groningen, dr. van Cornelis Benjamin Boeke (huisarts te Valthermond) en Maria
Wils, onderwijzeres.
Na de studie aan de  in Haarlem trad hij in dienst bij
de Kon. Ned. Zwavelzuurfabriek vh. Ketjen . Binnen
dit bedrijf werd hij technisch commercieel medewerker
voor de verkoop van ‘carbon black’ aan de rubberindustrie, bij Ketjen Carbon.
Uit dit huwelijk:
 Esther Elisabeth, geb. Amsterdam --, student geneeskunde , Groningen.
 Richard Cornelis (Gijs), geb. Amsterdam --, na
 opleiding (ing. werktuigbouwkunde), student luchten ruimtevaarttechniek  Delft.
 Pieter Joost, geb. Amsterdam --, scholier.

Conclusies

VIc Jacobus Johannes Doeglas, geb. Haarlem .-,
kassier, overl. ald. --, tr. ald. -- Christina
Cornelia van Kampen, geb. ald. --, overl. ald.
--, dr. van Johannes van Kampen en Elisabeth
Hartbrecht.

Sedimentology. In  was hij nog voorzitter van een regeringscommissie die de Minister van Onderwijs moest
adviseren over herstructurering van de aardwetenschappen
in Nederland. Bij zijn afscheid van Wageningen in 
werd hij benoemd tot Ridder in de Nederl. Leeuw.

Uit dit huwelijk:
 Dirk Jacobus Doeglas, geb. Haarlem --, hoogleraar geologie, overl. Ede --, tr. () Haarlem
-- Elizabeth Maria Verdel, geb. Haarlem
--, overl. Bloemendaal --, dr. van Hendrik Nicolaas Verdel en Dorothea Elisabeth Benraadt, tr.
() Houston, Texas,  -- Wilhelmina Roseboom Ely, geb. New York City,  -- als Louise
Boras (in , New York City, geadopteerd door Robert
Irskine Ely, filantroop en Hermine Maria Rudolphine
Scheffer, actrice ), gesch. echtgenote van Robert Jan Ziegeler, overl. Arnhem --.
Na zijn studie tot geoloog aan de  Leiden, promoveerde
hij ald. in  bij prof. dr. B.G. Escher op de dissertatie
‘Die Geologie des Monte San Georgio und des Val Mara’.
Hij werd hoofd van een sediment petrografisch laboratorium bij de . Met prof. dr. C.H. Edelman ontwikkelde
hij de zg. zware mineralen analyse van sedimentpakketten.
In  werd hij lector, vanaf  hoogleraar in de geologie bij de Landbouwhogeschool in Wageningen. Sinds
 was hij tevens bijzonder hoogleraar in de sedimentologie te Utrecht. Hij was president van de International Society of Sedimentologists en oprichter van het tijdschrift
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De beschreven genealogie laat de volgende conclusies toe:
 De in Nederland wonende naamdragers Doeglas
stammen allen af van de infanteriesoldaat Doekle Jacobs
Hilverda en Petronella Carstens van der Stoep, die op
-- trouwden in Bolsward.
 De naam Doeglas is afgeleid van het Friese patroniem
Doekles en is in gebruik sinds tenminste .
 Hoewel door autoriteiten soms de spelling met ‘ou’
gehanteerd wordt, is dit vrijwel nimmer het geval bij leden
van de familie.
 Doeglas als foutieve spelling van Douglas komt
regelmatig voor in  boeken. Bij de Burgerlijke Stand is
het éénmaal waargenomen bij een inmiddels uitgestorven
familie.
 Bij alle negen generaties bestaat een opmerkelijke
neiging tot het uitoefenen van ‘ambachtelijke’ beroepen in
een stedelijk milieu.

Noten

 R.S.Roorda: Ut it selde skeai as Greate Pier, Leeuwarden,
, Fryske Akademy, nr. .
 Johan Winkler, De Nederlandsche Geslachtsnamen,
Haarlem, Tjeenk Willink, Zaltbommelse herdrukken ,
p. , Douglas (ook verhollandscht tot Doeglas).
 Het regiment stond sinds  onder bevel van Johan
Willem II, hertog van Saxen-Eysenach (-- tot
--), J.W. Wijn, Het Staatsche Leger, -,
dl. VIII, M. Nijhoff, s’-Gravenhage,  en H. Ringoir,
Hoofdofficieren der Infanterie van  tot . Bijdragen
van de sectie militaire geschiedenis, nr. , s’-Gravenhage, .
 , Proclamatieboeken Bolsward, dl. VII, -, p.
, --.
 , Hypotheekboek Stad Bolsward,  , dd.
--.
 , Informatieboek,  , dd. --.
 , Omschrijvinge van familiën in Friesland, ,
Arch. , inv. nr S , Leeuwarden, en in A. van Dalfsen en
P. Nieuwland, De Quotisatiekohieren, Namen, beroepen
en welstand van de Friese bevolking in , dl. , p. ,
Leeuwarden , Fryske Akademy, nr. .
 , Hypotheekboek, nr.  ( en later) p. , dd.
--.
 Simon Hart, Migratie uit Friesland naar Amsterdam,
-. It Beaken, vol. , nr. , -, .
 W.F.H.Oldewelt, Kohier van de Personeele Quotisatie
te Amsterdam, . Amstelodamum, Amsterdam .
 Waling Dijkstra, Friesch Woordenboek, dl. , Meijer en
Schaafsma, Leeuwarden, . p. , onder froedsmanske:
vrouw van den vroedtman. (vroedtman = lid van de vroed-
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schap, tegenwoordig wethouders van een gemeente) Zie bv.
J. H. Halbertsma, Rimen indt Teltsjes, Dimter, J. de Lange,
, p. , ‘hie’ froedsman ien scjinne wite bef fen froedsmanske om krigge’. Het woord vroedtsman(sche) komt niet
voor in Woordenboek der Nederlandsche Taal, dl. , Nijhoff, s’-Gravenhage, .
 , Part. Arch. nr. , De Gilden en het Brouwerscollege. St. Jozef of Timmermansgilde, nr. , ‘Baaseboek’
-, dd. --.
 , Part. Arch. nr. , Chirurgijnsgilde, nr. , ,
, .
 . Noord Holland, Archief Geneesk. Staatstoezicht,
-, Inv. nr.  (a).
 , Uitvoerige gegevens over zijn lot als chirurgijn
zijn te vinden in de jaarlijkse rapporten van de Winkel Visitaties, door de Provinciale Commissies voor Geneeskundig Onderzoek en Toevoorzicht, Arch. Geneeskundig
Staatstoezicht -, inv. nr , waarvan nr.  (),
 (a),  (),  (),  (, , , , ,
, , ),  (, , , , , ,
, , , ). Deze stukken bestrijken de periode -.
 , Inv. Notarieële Archieven Haarlem, . Aegidius
Walaardt Sacré, no , dd. --.
 , Collectie faire parts: Doeglas, overlijdensadvertentie, dd. --.
 , Memorie van Aangifte, Haarlem , notaris Aegidius Walaardt Sacré, dd. --.
 Archief Kadaster en Openbare Registers, Amsterdam,
Dienst vh. Dir. N. Holl., Hypotheekbewaarder, akte
- (microfilm).
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Nederl. Historisch Scheepvaart Museum, Amsterdam:
de tekening van de ‘Prins Frederik der Nederlanden’, vervaardigd door de bekende scheepsschilder J. Spin bevindt
zich in dit museum, negatief nr. A/.
 , Part. Arch, Inv. nr. , Waterschout, nr. ,
monsterrol ,  Mei , het Fregatschip Prins Frederik der Nederlanden, kapitein Pieter Huidekoper, varend naar Batavia onder Nederlandsche vlag, met een bemanning van  koppen, boekhouder Jacob Hartsen.
 , Part. Arch. Inv. nr. , Plaatselijke Commissie van
Geneeskundig Toevoorzicht, nr. , p. /.
 M.P. Bossenberch, ‘Van Holland naar Indië’, Addendum B, Bataafse Leeuw, Amsterdam, .
 Helgoland behoorde tot  aan Groot-Brittannië. In
dat jaar werd het met Duitsland geruild voor onder meer
het eiland Zanzibar (nu behorend bij Tanzania).
 Rob Nieuwenhuis, Baren en Oudgasten, Querido, Amsterdam, , foto op p. , Oudejaarsfeest op de Sociëteit in Gombong, , Pieter Antonie Doeglas staand e
van rechts, zijn echtgenote zittend e van rechts.
 Familiearchief Doeglas, brief mevr. A. Doeglas-Jochman
dd. --.
 , Collectie faire parts: Doeglas, advertentie
--, overname steenhouwers affaire D. Doeglas
door L. Sabelis Jr. D. Doeglas sinds  jaar gevestigd te
Haarlem.
 G. van Duinen, Het Manpad en zijn bewoners, Heemstede, ,
 Haarlemse Courant, --. ‘Coster monument gedemonteerd’. J.J. Doeglas (VIc) ging kijken tijdens de

werkzaamheden en vond aan de onderkant van de dekplaat: ‘Zocher, architect. D. Doeglas, steenhouwer, ’
(Familiearchief Doeglas, brief J.J. Doeglas, dd. --).
 , Collectie faire parts: Doeglas, advertentie Opregte
Haarlemsche Courant dd. --.
 Kwartierstatenboek, Kon. Nederl. Genootschap v. Gesl.
en Wapenkunde, , p. , kwartierstaat Boeré, waarin
hij vermeld wordt als cabinetmaker.
 Familiearchief Doeglas, Schriftelijke informatie van
Standesamt Bremen Mitte, , dd. --, Stadsarkivet Malmö, dd. -- en Pastorsambetet St. Görans
Forsamling, Stockholm, Zweden, dd. --.
 P.H. Honig, Acteurs en Kleinkunstenaars Lexicon, Diepenveen, .

‘Familie Doeglas, Schotten of Friezen?’ diende in 1989 als basis voor een artikel in
Gens Nostra.
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