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VOORWOORD
Zo'n tweehonderd jaar geleden hebben mijn voorouders Casparus Henricus
Wolff en Huberta Verdegaal geleefd, samen hoofdzakelijk in Lisse en
Oegstgeest. In de archieven van deze dorpen, in het Regionaal Archief te
Leiden, in het Nationaal Archief en in het kadaster hebben zij heel veel
sporen achter gelaten.
Al vele jaren heb ik informatie over hen die toevallig op mijn weg kwam
verzameld, maar pas sinds 2004 ben ik systematischer gaan zoeken en
verzamelen. Gaande weg begon zich een beeld te ontwikkelen van het leven
van deze mensen en het werd tijd om al het gevondene gedegen vast te
leggen. Dat is het eerste doel van het onderhavige boek.
Het andere doel van het boek is om al hetgeen over het echtpaar bekend is
ook toegankelijk te maken voor hun nazaten en andere geïnteresseerden. Om
beide doelen te bereiken is de volgende opbouw voor het boek aangehouden:
In het eerste hoofdstuk wordt het hele verhaal in hoofdlijnen beschreven op
een hopelijk gemakkelijk leesbare manier. Daarna komen een paar
hoofdstukken bedoeld als naslagwerk en verantwoording, met veel
transcripties of samenvattingen van originele documenten. Voor de
liefhebber hebben die ook hun charme, maar ze zullen niet door iedereen
gelezen worden. Een uitzondering hierop wordt misschien gevormd door een
aantal kadastrale kaarten uit 1818 en één van 1855. Bijna aan het eind is
opgenomen een chronologische opsomming van alle gevonden of gebruikte
akten of gebeurtenissen met hun bronverwijzing.
Vervolgens heb ik een stamboom van de nazaten van het echtpaar die de
naam Wolff dragen opgenomen, zodat een nu levende Wolff kan vaststellen
of en hoe hij een afstammeling van het echtpaar is. Deze stamboom is voor
de jongere generaties overigens niet compleet omdat gegevens vaak nog niet
openbaar zijn. Deze stamboomgegevens komen voor een heel groot deel uit
het werk dat in de jaren '70 of daaromtrent door Marijke Wolff uit Rijswijk
gedaan is. Daarvoor ben ik haar de nodige dank verschuldigd. Zij is
inmiddels overleden.
Voor de mensen die op deze manier hebben kunnen vaststellen dat zij van
Huberta Verdegaal en Anna Groenewegen afstammen, heb ik ook nog
opgenomen de kwartierstaat van de kinderen van de laatste. Hierin kunnen
zij tot nog vele generaties verder terug hun afstamming lezen.
Het boek wordt afgesloten met twee indexen. Een op de voornamen voor hen
die Wolff heten en een op de achternamen van alle anderen die in dit boek
voorkomen.
Chris Wolff
Oegstgeest, mei 2010
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HOOFDSTUK 1
HET LEVEN VAN CASPARUS HENRICUS WOLFF EN
HUBERTA VERDEGAAL
Dit hoofdstuk beschrijft de belangrijkste elementen uit het leven van de
hoofdpersonen en geeft een redelijk compleet overzicht.
1.1 Gesmold bij Osnabrück
Op 6 november 1774 wordt Caspar Heinrich Wolff geboren te Gesmold als
oudste zoon van Johann Christiaan Bernhard Wolff en Klara Helena
Grassieker ( ook Kressiker ). Zijn vader is van geboorte jood, volgens de
familieoverlevering uit Polen naar Gesmold gekomen (of gevlucht?). In
1770 wordt hij in Gesmold gedoopt. Een kopie van zijn doopbewijs is
opgenomen in sectie 6.1. Vertaald naar modern Duits staat er:
Daβ Johann Christian Bernhard Wolff im Jahre 1770 am 2.Juni in
Gegenwart der Gemeinde öffentlich die Christliche Taufe erhalten hat,
Taufpaten sind die Herren Friedrich von Mahne und Bernhard Hartmann,
.gograf zu Melln. Gleichzeitig wird bestätigt daβ er mit seiner Frau Clara
Helena Grassieker ein christliches, ehrliches und rechtschaffen Leben führt.
Eigenhändig bescheinigt,
Johann Herm. Joseph Meijer, Pastor
Gesmold, den 10. April
Het lijkt erop dat zijn vrouw niet bij deze gelegenheid gedoopt is. We weten
niet of zij wellicht bij haar geboorte al gedoopt was. Als dat zo is dan zou hij
als jood al voor zijn doop met een Katholiek meisje getrouwd zijn, want zo
staat het hierboven. Dit zou nagetrokken moeten worden want dat zoiets kon
in die tijd, ligt niet zo voor de hand.
Gesmold ligt ca. 15 km ten Oost-Zuidoosten van Osnabrück, langs de
autobahn van Amsterdam naar Berlijn. De stad Melle, genoemd in het
doopbewijs hierboven ligt 5 km ten Oosten van Gesmold. Gesmold is nu een
plaats in de gemeente Melle, district Osnabrück in de deelstaat Nedersaksen.
Een brief uit Osnabrück aan mevrouw A. Verdegaal (Tante Sjaan) uit
Bennebroek, zie sectie 6.3, geeft nadere details en vermeldt dat Caspar nog
drie jongere zussen en een broer gehad zou hebben.
De voornamen van vader Wolff, geven voor enige verwarring aanleiding. In
de informatie uit Gesmold en Osnabrück staat "Johann Christian Bernhard"
of "Johann Bernhard Christianos" of "Christianus". Verder weten we dat
Caspar zelf later in Nederland opgeeft dat zijn vader "Christiaan" heet. NGV
deskundigen hebben mij verteld dat het indertijd in Duitsland veel
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voorkwam dat de eerste naam weliswaar Johann was, maar de tweede naam
de roepnaam. In dit geval dus Christiaan.
De achternaam is ook niet eenduidig. Is het nu Wolff, Wulf of Wullf?

1.2 Lisse 1777
Op 14 december 1777 wordt geboren en gedoopt te Lisse Huijbertje
Verdegaal, dochter van Jan Sijmense Verdegaal en Willemijntje Jurriaansdr.
Vreeburg. Zij heeft een vijf jaar oudere zuster Marijtje, die gedoopt is te
Lisse op 25 maart 1771.
Het echtpaar Verdegaal-Vreeburg woonde op boerderij Welgelegen, gelegen
aan de NW zijde van de Heereweg een paar honderd meter ten ZW van het
centrum van Lisse. Het huidige adres is Heereweg 308, bij de Vuursteeglaan.

1.3 Amsterdam 1792
Als zeventienjarige verschijnt Caspar Heinrich in Amsterdam. In het
"Knechtsinschrijfboek" van het Amsterdams Chirurgijnsgilde, dat de periode
1789 tot 1798 beslaat, vinden we onder het jaar 1792 de volgende
inschrijving:

Op 1 oktober 1792 wordt Casper Hendrik Wulff ingeschreven om voor twee
jaar te wonen als knecht bij meester Jooseph Ragge. De kosten voor
inschrijven, lesbrief en Hortus penning zijn 9 gulden en 4 stuivers.

1.4 Lisse 1795 tot 1828 De Chirurgijnswinkel en Apotheek
In de Opregte Haarlemsche Courant van 4 en 14 juli 1795 staat een
advertentie met de volgende tekst
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"Door schielyk sterfgeval uit de hand te koop: Een welbeklante
CHIRURGYNS- en APOTHECARS-WINKEL met deszelfs HUIS en
ERVE, waarin die Affaire onheuglyke jaaren met succes gedaan en nog
wordt gecontinueerd, staande het Dorp Lisse, te bevragen bij de
Weduwe aldaar."
En in de Hollandsche Courant te Leiden van maandag 13 juli 1795 staat deze
advertentie.
Te koop, om ten eersten te kunnen aanvaarden een APOTHECARS en
CHIRURGIJNSWINKEL, met of zonder huys, op een volkryk dorp beide
te bevragen bij K.Delfos en Zoon.
Op zich zelf zegt de advertentie uit Leiden niet zoveel, maar samen met die
uit Haarlem is wel duidelijk waar het om gaat.
Wat is er gebeurt? De chirurgijn Frans Willem(z.) Enneker is overleden en
wordt op 25 juni 1795 te Lisse begraven. Hij is vermoedelijk al sinds 1781
chirurgijn te Lisse, want in dat jaar verkoopt hij zijn vorige chirurgijnswinkel te Nieuwveen voor 200 gulden aan Timotheus Swaalve. [1781]
Zijn weduwe Joanna Catharina Soesmans (of Süsmans) wil de winkel
blijkbaar snel verkopen, want binnen twee weken staan de advertenties in de
krant.
Dat verkopen gebeurt evenwel pas twee jaar later. Eerst trouwen Casparus
Henricus Wolff en Huberta Verdegaal op 28 januari 1797 te Lisse. Hun
voorgenomen huwelijk wordt zowel in Lisse als Amsterdam afgeroepen.
Twee weken daarna, op 9 februari 1797, koopt Jan Verdegaal, de vader van
Huberta, de Chirurgijns- en Apothecarswinkel van Catharina Soesmans
weduwe Enneker voor 800 gulden. [1797, 9 feb] Het betreft:
"huis en erve groot 33 roeden (=468 m2) ten quohiere nr 189, staande en
gelegen op deze dorpe aan de Langestraat of Heereweg, belend ten ZW Jan
Schenk, ten NO Pieter van Grieken, ten NW Van Grieken en ten ZO de
dorpsstraat voornoemd"
Vervolgens op 19 juli van dat zelfde jaar schenken Jan Verdegaal en zijn
vrouw Willemijntje Vreeburg hun hele bezit aan hun twee dochters. De
schenking en de voorwaarden staan beschreven in de "Akte van Donatie"
verleden voor notaris Heijkoop te Lisse. [1797, 19 juli] (Zie sectie 6.4 voor
een transcriptie van de akte.)
Marijtje, getrouwd met Jacob Riggel krijgt:
a) de boerderij Welgelegen met 13 morgen en 550 roeden land, en
b) 32 morgen 550 roeden land in de Lisser Poelpolder. (tezamen
ongeveer 46 morgen of 39 hectare)
Huijbertje, getrouwd met Caspar Hendrik Wolff krijgt:
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a) het huis waar zij dan in wonen, dus met de chirurgijnswinkel en
apotheek,
b) de boerderij aan de Delfweg, nu genaamd "De Wolff", groot 27
morgen en 537 roeden, verhuurd of verpacht aan Cornelis Bergman en
c) land in de Lisserbroekpolder groot 8 morgen afkomstig uit de boedel
van Willemijntjes vader Jurriaan Warboutz Vreeburg.
De schenkers blijven inwonen op Welgelegen bij Marijtje en Jacob Riggel
en bedingen tot hun dood goed te worden verzorgd.
Uit deze akte blijkt dat Caspar en Huberta op het moment van de schenking
in het pand van de winkel wonen. Het ligt daarom voor de hand dat zij na
hun huwelijk, een half jaar eerder, direkt daar zijn gaan wonen.
Alle beschikbare bronnen wijzen er verder op dat zij hun hele periode in
Lisse, dus tot 1828 in dat zelfde huis zijn blijven wonen, van ca. 1813 tot
1828 met huisnummer 109. Zie hiervoor hoofdstuk 5.

Boerderij "De Wolff", Stationsweg 1 te Lisse. Door Huberta Verdegaal
gekregen van haar ouders in 1797 en door haar man pas na haar dood
verkocht in 1851. Zij hebben er zelf nooit gewoond. Van vóór 1797 tot 1823
woonde er Cees Bergman, daarna tot 1850 Jan Wolff. Het is niet bekend
wanneer de boerderij de naam "De Wolff" heeft gekregen. Op de gevel staat
de naam samen met het jaartal 1603. Bij de donatie in 1797 wordt geen
naam gebruikt.Het lijkt erop of de boerderij zijn naam ontleend heeft aan de
bewoner Jan Wolff.
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Kaartje van het huidige Lisse en Lisserbroek met daarin aangegeven de
ligging van enkele objecten die in dit boekje voorkomen. Zoals "De Wolff",
boerderij Welgelegen, Frederiksoord, Wildlust, "De Kalfkamp". Het huidige
Turfspoor is min of meer de dijk van de vroegere Lisserbroeker polder. "De
Kalfkamp" was "buitendijks" land. Zie ook de oude kaarten in hoofdstuk 5.
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Er zijn over de periode 1794 tot 1797 allerlei vragen die onbeantwoord
blijven. Zoals "Hoe is Caspar Wolff in Lisse terecht gekomen?" en
"Wanneer?". In 1795 leek het er op dat de weduwe Enneker haast had met de
verkoop van de winkel, maar uiteindelijk wacht ze toch twee jaar. Zou
Caspar misschien toen al in Lisse gewoond hebben? Het kwam in die tijd
vaker voor dat een weduwe van een chirurgijn de winkel voortzette samen
met een jong "afgestudeerde" chirurgijn. Dat zou in dit geval Caspar hebben
kunnen zijn. Hij moet zeker al langer voor zijn huwelijk in Lisse zijn
geweest en het vertrouwen van zijn aanstaande schoonvader gewonnen
hebben anders zou die niet twee weken na het huwelijk van zijn dochter die
chirurgijns- en apothecarswinkel gekocht hebben. Het blijft gissen.
Voor de volledigheid dient op deze plaats nog vermeld te worden dat in 1795
beide ouders van Caspar in Gesmold zijn overleden. Zijn vader op 25
februari en zijn moeder op 20 juli. Het is niet bekend of hij vanwege deze
gebeurtenissen tijdelijk terug naar Gesmold is geweest. (Zie sectie 6.3)
1.5 Lisse - De Kinderen
Op 3 januari 1798 wordt hun eerste kind Cornelia gedoopt. Waarschijnlijk is
ze dezelfde dag of de dag tevoren geboren. Peter en meter zijn Huibertjes
zus Marijtje en haar man Jacob Riggel. [LIS-DTB1 en 2]. Het volledige rijtje
kinderen is:
1) Cornelia
2) Jo(h)annes (Jan)

Lisse, 3 januari 1798
Lisse, 27 april 1799
P&M: Arie Trompert, en Niesje Sijmensdr. Verdegaal
3) Wilhelmina (Meijntje), Lisse 23 december 1800, P&M Pieter Cremer en
Wijntje Jurriaansdr. Vreeburg
4) Warbout
Lisse, 5 maart 1802, † 2 januari 1803 (10 maanden)
P&M: Warbout Jurriaansz. Vreeburg en Stijntje
Louwkamp
5) Christina (Stijntje) Lisse, 4 juni 1803, P&M als bij Warbout
6) Christiaan
Lisse, 18 december 1805
P&M: Jan Jurriaansz. Vreeburg en Mietje van Zoelen
7) Mietje
Lisse, 29 januari 1808, † 24 oktober 1808 (10 mnd)
P&M: Gerrit Jurriaansz. Vreeburg en Antje
Maartensdr. Riggel
8) Mietje (Maria)
Lisse, 3 oktober 1809 (NB bidprentje zegt 1810)
P&M: als bij Mietje(7)
9) Wijnanda (Wijntje) Lisse, 10 juli 1811 P&M: als bij Wilhelmina (3)
10) Dorothea (Doortje)Lisse, 8 (9) december 1813
11) Anna
Lisse, 5 september 1815
12) Anthonius
Lisse, 19 november 1816
13) Adrianus
Lisse, 8 augustus 1818, † 13 augustus 1818 (5 dagen)
14) Maria (Marytje) Lisse, 23 januari 1820

15
Van deze 14 kinderen overlijden er dus drie voordat ze één jaar oud zijn. De
andere elf zullen we later nog tegen komen.
Van de eerste negen kinderen zijn de peter en meter bekend en dat helpt ons
om na te gaan naar wie ze vernoemd zijn. Nrs (2) Jan en (3) Meijntje zijn
vernoemd naar de ouders van Huibertje. Nr 4 Warbout naar zijn peetoom,
Nr 5 Christina (Stijntje) naar haar peettante Stijntje Louwkamp of naar opa
Christiaan uit Gesmold. Bij nr 6, Christiaan, mogen we aannemen dat hij
vernoemd is naar zijn grootvader in Gesmold. Bij Mietje (7 en 8) is het niet
duidelijk. Nr 9 Wijnanda (Wijntje) naar haar peettante. Grote raadsels zijn a)
naar wie is Cornelia vernoemd en b) waarom ontbreekt bij de vernoemingen
grootmoeder Klara uit Gesmold?

1.6 Lisse 1805 Kerkmeester
De Lissese geschiedschrijver A.M.Hulkenberg geeft in zijn boekje over de
geschiedenis van de Agatha kerk [Hulk1960] een opsomming van alle
kerkmeesters van de kerk. Hij vermeldt hier dat Caspar Wolff in 1805 voor
het eerst als kerkmeester genoemd wordt. De bron die Hulkenberg gebruikt
heeft heb ik (nog) niet kunnen traceren. In het huidige archief van de kerk is
deze in ieder geval niet aanwezig.
Misschien nuttig te vermelden dat de kleinzoon Casparus Henricus Wolff
(1847 – 1914), zoon van Jan, ook kerkmeester geweest is. Deze wordt wel
uitgebreid op allerlei plaatsen vermeld, maar het betreft een andere persoon
met overigens de zelfde naam.

1.7 Lisse 1813 Apothecars Proeve van bekwaamheid
In de officiële documenten vinden we diverse benamingen voor het beroep
van Caspar Wolff, zoals chirurgijn, apothecar en plattelandsheelmeester. Het
is niet waarschijnlijk dat zijn beroep in de loop van de tijd is gewijzigd. Veel
waarschijnlijker is dat door de veranderende wetgeving hij verplicht was om
andere benamingen op te geven. Zijn opleiding kreeg hij immers nog in de
gildentijd, terwijl in de Franse tijd de gezondheidszorg in nieuwe wetgeving
gevat werd. Zo werden onder andere ingesteld de Departementale
Commissies voor Geneeskundig Toevoorsigt. Aanvankelijk was dit de
Departementale Commissie van het Departement van de Monden van de
Maas, later de provinciale commissie van Zuid-Holland. Voor een goed
begrip is het wellicht van belang op te merken dat een chirurgijn niet
academisch opgeleid was en dus niet zomaar met een chirurg vergeleken
mag worden. Het beroep van chirurgijn wordt in hoofdstuk 2 nader
toegelicht. Daar worden ook de genoemde proeve van bekwaamheid en
andere gebeurtenissen besproken.
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1.8 Lisse 1822 Zilveren Bruiloft
Op 28 januari 1822 vieren Caspar en Huberta hun 25 jarige bruiloft in Lisse.
Dat ze die gebeurtenis uitgebreid gevierd hebben kunnen we afleiden uit de
twee feestelijke gedichten die Cornelia voor die gelegenheid gemaakt had.
Het ene gedicht is als volgt:
Door Cornelia Wolf, mede uit naam van mijne Broeders en Zusters; opgedragen
aan onze dierbare en zeer geliefde ouders
Casper Hendrik Wolf
en
Huberta Verdegaal
ter gelegenheid van hunne Vijfentwintig jarige Echtvereniging plegtig gevierd in
Lisse op den 28ste January 1822

Spant Apollo nu de snaren
Tot een aangenaam gezang
Zanggodinnen wilt vergaren
Tot onz' vreugde en gezang
Ja Flora brengt hier
Den krans van laurier
Viert hier jubel met plezier

2
Ja komt alle vreugdescharen
Komt hier op ons jubelmaal
Wilt toch nu geen blijdschap sparen
Maakt alloord op onze taal
Roept tusschen gezang
Tusschen bekers klang
Dat onze ouders leven lang

3
In der daad God moet behagen
Zulk eenvoudig rigt gemoên
En dus waard hun opgedragen
Dat zij brave kind'ren voên
Zijt kinders verheugd
In ons ouders deugd
Die ons d'oorzaak aller vreugd
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Is het niet een deugdzaam leven
Dat gij ouders hebt beseft
Om Uwe kinders leer te geven
Dat vele anderen overtreft
't Is der deugden loon
Der vromigheid kroon
Die u geleid tot 's Hemels woon

5
Naar dat gij nog een reeks van jaren
Ja tot U volle jubileê
Zoo 't God behage U te sparen
Geleeft hebt, U roept in zijn steê
Waar men geen verdriet
Nog droefheid ziet
Maar voor eeuwig vreugd geniet

6
Eer ik eind eens wel gedronken
Van dat beste Bachusnat
Eerst den beker vol geschonken
En geroepen saam vivat
Vivat! Ouders te gaar
Vivat! Lieve paar
Vivat! Leeft nog lange jaar

1

Cornelia Wolf, Johannes Wolf, Wilhelmina Wolf, Christina Wolf, Christiaan Wolf,
Maria Wolf, Lydewina Wolf, Dorothea Wolf, Anna Wolf, Anthonie Wolf en Marytje
Wolf
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Op deze dag, 22 januari, was Cornelia 24 jaar, en Marytje (de jongste) op één
dag na 2 jaar.
Merk op dat Wijnanda (10 jaar oud) hier Lydewina genoemd wordt. In alle
officiële documenten heet zij echter altijd Wijnanda. In in zijn testament noemt
haar vader haar Wijntje, een koosnaam die voor zowel Wijnanda als Lydewina
kan gelden.
Bij deze zilveren bruiloft is nog een tweede gedicht door Cornelia
voorgedragen
Uit ware en opregte Hoogachting en Liefde, aan onze dierbare en zeer
Geliefde Ouders
Casper Hendrik Wolf
en Huberta Verdegaal
Ter gelegenheid van de Heugelijke en blijde Feest-Viering van hunne
gelukkige Vijfentwintig jarige Echtvereeniging, plegtig gevierd te Lisse
den 28ste january 1822
Opgedragen door deszelfs oudste Dogter Cornelia Wolf, mede uit naam harer
zeer beminde Broeders en Zusters.
Die zegenrijke dag verjaart
Waarop gij voor het Altaar getreden,
Een vierde van een Eeuw geleden,
Dat Wolf met Verdegaal zijt gepaard.
De blijdschap maakt ons opgetogen
Dat wij met U die vieren mogen.
Brengt Ouderliefde blij te moê.
Gelukkig Paar, haar zegenwenschen
Een hartelijke Offerhulde toe
Aan ons de dierbaarste aller menschen
Hoe rijst de stem der dankbaarheid
Tot hem, die wij aanbiddend prijzen,
Voor zoveel heil en gunstbewijzen
U door zijn vaderhand bereid
U ziet Ge een voorrecht waardig keuren,
'tWelk duizende niet mag gebeuren,
Dat gij Uw Zilvre Echt-Feest viert,
Omringd van Maagschap, Kroost en Vrinden
Wier hand, opnieuw met Mirte u siert,
Bij 't jubel van U echt verbinden
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Hebt Gij drie kinderen tot uw smart
In het alverslindend Graf verloren
God gaf Uw meerder kroost gebooren
En dit verkwikt en streelt Uw hart.
Elf kinderen tot Uw steun gebleven
Verligten u den last van 't leven
O! strekken zij U maar tot vreugd
Dit zijn dan onz' wenschen alle dagen
Dat wij in Godvrucht en in deugd,
Aan God en ouders moog' behagen
Geniet noch lang Gods Zegening,
Gezonde en onberzorgde dagen
Vindt in de Godsdienst uw behagen
Stigt blij genoegen in uw kring
En moog' uw kinderen en uw vrinden
Nog lang in uw hun wellust vinden
Dan vloeie uw vorig leven voort
Gelijk we een Beek langs stille zomen,
Zacht kabbelend in een lombrig Oord,
Stil zonder stoornis heen zien stroomen
O! Dat een lange reeks van jaren
Nog aan uw leven zoo vernoegd
Door hoogste gunst wordt toegevoegd.
Zoo heilrijk zonder zielsbezwaren
Neen niets moet u genoegen hind'ren
Daar elk van uw geliefde kind'ren
Waar de Ouders Uw om strijd bemindt.
Zij bidden God om lange jaren,
Dat ge U met geluk op aard bevind,
Tot ons behoud Uw mogen sparen
't Voegt ons vervult van dankbre vreugd
Den Feestwijn U ter eer te plengen,
Den gulden eeredronk U te brengen,
En schoon eerbiedig toch verheugd
Welaan! vult dan den Feest-bokaal
Terwijl de Heilige Offerschaal
Dit Paar ter eer, wordt volgegoten
Men drinkt haar onder blij geluid
En juichen ook als feestgenoten
Welmeenend tot den Bodem uit.
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Dit is de wensch van Uwe liefhebbende kinderen:
Cornelia Wolf, Johannes Wolf, Wilhelmina Wolf, Stijntje Wolf, Christiaan
Wolf, Maria Wolf, Lydewina Wolf, Dorothea Wolf, Anna Wolf, Anthonie Wolf
en Marytje Wolf
Merk op dat Christina hier met haar koosnaam Stijntje wordt aangeduid.
Afschriften van die twee stukken zijn bewaard gebleven. Een ervan is in mijn
bezit (gekregen van de reeds eerder genoemde "tante Sjaan" Verdegaal). Het
andere gedicht heb ik bij haar gezien en mogen kopiëren.

1.9 Lisse 1819 tot 1825 Raadslid
Caspar Wolff is ongeveer vijf jaar lang lid geweest van de gemeenteraad van
Lisse. Een en ander blijkt uit de Notulen van de raadsvergaderingen.
[GALisse511]
In de notulen van de Raadsvergadering van 4 november 1819 lezen we:
"Kennis gegeven dat in gevolge het besluit van Gedeputeerde Staten van
den 22-sten October LL, ??? op heden de nieuw-benoemde leden had
gerequireerd ten einde te worden geïnstalleerd en beëedigd. Doch dat
het benoemde lid C.H.Wolf, wegens ziekte niet had kunnen compareren
en dat het mede-benoemde lid R.C.Affourtit, bij missive had verzocht van
voornoemde last te worden ontslagen".
Pas in de vergadering van 4 februari 1820 komt het ervan:
"Present: Van Keulen, (Gijsbert) van Parijs, Affourti, De Wolf,
Bourgonje
Absent: Warmerdam en Van der Zaal
De notulen der vorige vergadering geresumeerd en geapprobeerd.
CH Wolf geresumeerd en geapprobeerd.
Kennis gegeven van de aanschrijving tot het doen der collecte voor de
Noodlijdenden door de Watersnood dd 30 Januarij LL………………"
Twee jaar later, in de raadsvergadering van 6 november 1821, wordt Caspar
voor het eerst gekozen tot assessor. In de huidige terminologie zouden we die
functie het beste met wethouder kunnen omschrijven.
"Vervolgens.... overgegaan zijnde tot de benoeming van assessoren van
de Schout voor den jare 1822, is met eenparigheid van stemmen besloten
daartoe voor te dragen het medelid Van Alphen bij continuatie, en
C.H.Wolf; en den Schout verzocht daaraan de nodige expeditie te
geven………"
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Assessoren moeten elk jaar opnieuw gekozen worden. De gemeenteraad kiest
zelf de assessoren uit haar midden. C.H.Wolff wordt achtereenvolgens voor de
jaren 1822, 1823 en 1824 gekozen.
Een interessant bericht vinden we in de notulen van de inderhaast belegde
raadsvergadering van 8 april 1824, na het goedkeuren der notulen volgt:
"Is gelezen eene missive van den Heer Assessor Wolff, inhoudende
Kennisgeving dat zijn Ed. wegens zwakheid van zenuwgestel, ook het
vaste voornemen had zich metterwoon uit deze Gemeente te verwijderen
en tevens met invitatie aan den Heer Gouverneur van Zuid Holland
deszelfs ontslag te verzoeken. Waarop gedelibereerd is den voorn. Wolff
aan te schrijven, dat wij vermenen, dat de belanghebbende persoon zich
onmiddellijk moet vervoegen aan de autoriteiten om ontslag te
obtineren, die hem tot voorn. posten benoemd heeft, alsmede dat wij zijn
Ed. niet voor ontslagen mogen houden, dan nadat het door hem begeert
ontslag verleend is en verders hem te inviteren met de werkzaamheden
waarmee hij gechargeerd is te continueren………."
De volgende dag, 9 april 1824, vindt de reguliere vergadering plaats en wordt
het eerder ingenomen standpunt herhaald: "Doorgaan totdat je officieel
ontslagen bent."
Het duurt nog tot augustus 1825 voordat C.H.Wolff echt uit de raad weg is. In
de notulen van 26 augustus van dat jaar lezen we:
" Doch dat ten gevolge van het nieuwe reglement, de gemeenteraad uit
zeven Personen, den Burgemeester daaronder begrepen, moet bestaan,
en er een der leden bij onderlinge schikking of loting zoude moeten
aftreden. 't Welk echter geen plaats heeft gehad, daar op heden
C.H.Wolff schriftelijk voor deszelfs nieuwe benoeming bedankt heeft. "
De Lissese raad bestaat vanaf dat moment uit: Burgemeester Pagenstecher,
L.Arnhoek, A.van der Mey, P.Wubbe, R.C.Affourtit, P.Langeveld en
G.Bourgonje.
Aldus heeft Caspar vijf en een half jaar in de gemeenteraad van Lisse gezeten,
waarvan verscheidene jaren als assessor van de Schout. Tegelijk is duidelijk
dat het echtpaar Wolff-Verdegaal inmiddels zijn langste tijd in Lisse gewoond
heeft. Het vertrek naar Oegstgeest straks in 1828, komt niet meer als een
verrassing.
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1.10 Lisse – Onroerend goed, een greep uit de belangrijkste zaken
Caspar en Huberta hebben in Lisse veel onroerend goed gehad, geërfd,
gekocht, verkocht. Alle bekende transacties worden uitgebreid behandeld in
Hoofdstuk 5, speciaal gewijd aan hun onroerend goed. Een voorproefje
hiervan wordt hier gegeven.
In 1832 bezitten zij volgens het kadaster 62 hectare land, waarvan 56 hectare
in Lisse. Bij het overlijden van Huberta, is het totaal nog 49 hectare, waarvan
43 hectare in Lisse.
Het begint in 1797 met de akte van donatie, al eerder genoemd, waardoor zij in
het bezit komen van de winkel, boerderij "De Wolff" en nog 8 morgen land in
de Lisserbroekpolder. Daarna hebben zij nog veel landerijen en huizen er
bijgekocht en ook weer verkocht. Vaak zijn die gekocht op veilingen of
openbare verkopingen en zat er tussen verkoops- en aankoopsprijs een leuke
marge. Veel landerijen hebben ze heel lang in bezit gehad. Die moeten dus op
een andere manier hun geld opgeleverd hebben. Soms was dat uit verhuur en
soms was dat door verkoop van het gras dat op het land groeit, zoals blijkt uit
een "publicatie" van 1808 [1808], waarin verslag wordt gedaan door Schout en
Schepenen van Lisse, van een openbare veiling van het gras van zeven
percelen hooiland in eigendom van C.H.Wolff in de Lisserbroekpolder.

De kop van de publicatie uit 1808
Hieronder volgt een gedeeltelijke transcriptie van de tekst van de publicatie
Extract Conditiën der grasveijling van de landen van C.H.Wolff, gehouden
te Lisse op donderdag den 2-den juni 1808 ter voldoeninge aan § 67 der
ordonantiën op kleijn zegel van dato 28 november 1805 geschreven op een
zegel van eene gulden.
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Op Generale Conditiën en Voorwaerden als op de grasverpachting van
Abenes gehouden is, mitsgaders de navolgende speciale conditiën is Mr.
de Wolf van meninge op Donderdag den 2-den Juni 1808 door Schout en
Schepenen te verpachten aan den hoogst-biedende of hoogst-meijnende
zeven percelen grasgewas waarvan het eerste de voorsnee gemaaid moet
zijn voor den 24-sten juni dezes jaars het tweede de nasnee moet zijn
gemaaid voor den 28-sten augustus dezes jaars en wanneer het hooij zal
zijn vervoerd zo komt het verdere gewas aan den verpachter, het derde in
eens en vermag driemaal gemaaid te worden, het vierde, de voorsnee moet
zijn gemaaid voor den 1-ste julij 1808, het vijfde , etc, etc.
Opbrengst 389 gulden
Aldus gedaan geveild en verzorgd, kopers en borgen gebleven zoals bij en
achter ieder partij gemeld staat in het Rechthuis van Lisse ten overstaan
van M. Gerardus Adrianus Entink Schout en ten bijweze van Aart van der
Meij en Govert Tromp schepenen in Lisse op donderdag den 2-den juni
1808
Get. Gerardus Adrianus Entink Schout, Aart van der Meij en Govert
Tromp Schepenen
Voor meer onroerendgoed-zaken zie hoofdstuk 5

1.11 Oegstgeest 1828 – 1834 Duinzigt
Het einde van het verblijf in Lisse begint op 15 november 1828. Op die dag
koopt Casparus HenricusWolff, chirurgijn te Lisse voor 10.000 gulden het
buiten Duinzigt te Oegstgeest van de erfgenamen van Cypriana Anna
Margaretha van Royen, weduwe van den Heer Mr. Pieter van Lelyveld
Pietersz. Een beschrijving van het gekochte is te vinden in sectie 5.8. [1828, 21
november]. Bij die gelegenheid koopt hij van de zelfde verkopers ook nog
twee hectare wei of hooiland in de “Voorhofschen Polder” te Oegstgeest voor
1175 gulden. Maar dat is blijkbaar een vergissing want die verkoopt hij na een
jaar weer met verlies.
Na de koop van Duinzigt wordt er meteen opgeruimd. Op 11 december worden
er twee verkopingen georganiseerd op het buiten door notaris Cramerus uit
Lisse. Een voor hout, die 794,20 gulden opbrengt en een voor roerende
goederen, met een opbrengst van 15,60 gulden. [1828, 11 december]
De verhuizing van het gezin Wolff-Verdegaal naar Duinzigt moet ongeveer in
december 1828 plaatsgevonden hebben, want volgens een akte van 31 januari
1829 van notaris Cramerus zou het gezin op die datum al "onder Oegstgeest en
Poelgeest" wonen. Het is dan wel zo dat op 7 augustus 1829 dochter
Wilhelmina nog trouwt in Lisse, maar het is zeer goed mogelijk dat zij Lisse
gekozen heeft omdat ze er als broodbakster zoveel mensen heeft leren kennen.
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En misschien ook om haar huwelijk te onderscheiden van dat van haar zus
Wijnanda die drie weken later, op 29 augustus wel in Oegstgeest trouwt.

Het toenmalige huis van het buiten "Duinzigt", nu genaamd "Klein Curium",
op de achtergrond het bos van Wijckerslooth, dat toen onderdeel was van de
buitenplaats. Het huidige adres is Rhijngeesterstraatweg 38

Op 24 februari 1834 verkoopt C.H.Wolff de buitenplaats Duinzigt voor 14
duizend gulden aan Monseigneur Baron Cornelis Ludovicus van Wijkerslooth
van Schalkwijk, bisschop van Curium, Hoofd van de R.K.kerk in Nederland op
dat moment. Een man die veel voor Oegstgeest betekend heeft en wiens naam
aan het bos gegeven is dat ooit tot de buitenplaats behoord heeft.
1.12 Oegstgeest 1834 tot 1851 De Grunerie
Nu Duinzigt verkocht is moeten ze ergens anders gaan wonen. Op 1 april 1834
kopen ze De Grunerie, "een geamoveerde buitenplaats" te Oegstgeest voor
3600 gulden van Jan Dobbe van Bergen. De Grunerie ligt ook aan de straatweg
van Den Haag naar Haarlem, maar ongeveer 500 meter noordelijker dan
Duinzigt. Zie voor de ligging het kaartje op p22.
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Kaart van een deel van Oegstgeest met daarin de oude straatweg van Den
Haag naar Haarlem tussen de St.Willibrordkerk en het Groene kerkje, nu
genaamd respectievelijk Rhijngeesterstraatweg, Dorpsstraat en
Haarlemmerstraatweg. Aan deze weg zijn getekend zoals ze vroeger lagen: De
Grunerie, Duinzigt en het stukje land dat door dochter Dorothea is gekocht in
1850.

Op de Grunerie blijven ze vele jaren wonen. Ze bouwen er nog een koepel (=
theehuisje) aan de straatweg. Pas na het overlijden van Huberta wordt het door
haar man in 1851 verkocht aan Benjamin du Moulin voor 8500 gulden. Daarna
verhuist hij met zijn dochter Doortje naar Leiden.

Nadere details over De Grunerie staan in sectie 5.9. In de tijd dat de familie
Wolff er woonde was er alleen nog weiland tussen het huis en de straatweg.
Nu is er een hele wijk tussen gebouwd.
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De Grunerie in 2009. Het huis is niet meer vanaf de straatweg te zien omdat er
een woonwijk voor gebouwd is. Adres Van Cuyk laan 16, Oegstgeest

1.13 Oegstgeest - Het Gezin
Als het gezin in 1828 naar Duinzigt verhuist is vader 55 jaar, moeder 52 en
zijn er al vier kinderen getrouwd en het huis uit. De andere zeven kinderen
variëren in leeftijd van 23 (Christiaan) tot 8 jaar (Marytje). In de jaren die
volgen trouwen vier van de resterende dochters in Oegstgeest, behalve op het
gemeente huis ook in de St.Willibrord kerk. Dochter Dorothea, of Doortje
zoals haar vader haar in zijn testament noemt, blijft tot zijn dood bij hem en
trouwt pas daarna in Leiden. Vader Caspar heeft in Oegstgeest wel een huis
voor haar laten bouwen. Op 17 april 1850 koopt Doortje een stukje grond van
1510 m2 gelegen aan de Straatweg grenzend aan Duinzigt, ongeveer waar nu
Rhijngeesterstraatweg 36 staat. Er wordt voor haar een huis op gebouwd, maar
het lijkt er op dat ze er zelf nooit gewoond heeft omdat ze in 1851 met hem
meegegaan is naar Leiden. Dorothea blijft tot 1865 eigenaresse van het pand
en perceel.
Christiaan trouwt in 1833 in Voorschoten en wordt boer op boerderij
Bouwlust, met het huidige adres Veurseweg 215, en Anthonius blijft vrijgezel
en vestigt zich als kaarsenmaker in Leiden.
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1.14 Oegstgeest Chirurgijn, Apothecar, Plattelandsheelmeester
In Lisse was Casparus Henricus Wolff chirurgijn en apothecar. Het document
met potjeslatijn, gevonden in het Nationaal Archief, gedateerd in 1813, is al
hierboven genoemd en is integraal opgenomen in sectie 2.3.
In 1834 (60 jaar oud), in Oegstgeest, geeft hij in een notariële akte op “zonder
beroep” te zijn, maar later blijkt dat niet helemaal waar te zijn. Het heeft er alle
schijn van dat hij toch vaak geconsulteerd is en medicijnen geleverd heeft. In
1847, op 73-jarige leeftijd, wordt hij door de Haagse overheid gedwongen om
zijn praktijk te beindigen. (Zie verder hoofdstuk 2)

1.15 Oegstgeest 1848 Huberta overlijdt en de erfenis
Op 12 januari 1848 overlijdt Huberta Verdegaal op de Grunerie, in de leeftijd
van 70 jaar. Een paar dagen tevoren heeft haar man voor 50 gulden een graf
voor haar gekocht op het kerkhof bij de Sint Willibrord kerk, alwaar zij wordt
begraven.
De boedelbeschrijving die notaris C.Klaverwijden uit Zoeterwoude maakt voor
het afhandelen van de erfenis geeft ons een interessante kijk in de bezittingen
van het echtpaar. In Oegstgeest bezit het paar behalve De Grunerie die geschat
wordt op 6000 gulden ook nog een partij wei of hooiland (sectie A nrs 27 en
28) van 2,2 ha genaamd “de Kerkwei” en geschat op 2500 gulden. Verder is er
nog 43 ha in de gemeente Lisse met een geschatte waarde van 32800 gulden.
Het meest markante element hiervan is de boerderij "De Wolff" die Huberta
Verdegaal in 1797 van ouders gekregen heeft. Als Huberta overlijdt, woont en
werkt hun zoon Jan nog op deze boerderij.
De totale waarde van de bezittingen van het paar is zo'n 57000 gulden, daar
gaan 19000 gulden schulden vanaf, zodat overblijft te verdelen 38000 gulden.
Haar man krijgt het grootste stuk van de erfenis. In waarde de helft die al van
hem is en één kwart van de helft van zijn vrouw. Al het onroerend goed ter
waarde van 41000 gulden wordt aan hem toegewezen. Hij wordt daarmee
overbedeeld met zo'n 5600 gulden. Zie ook sectie 6.5.
Op 18 januari 1850 verkoopt Casparus Henricus Wolff boerderij "De Wolff" te
Lisse en het land er omheen aan mevrouw Steengracht de echtgenote van
Baron van Pallandt, die voor het passeren van de akte samen met notaris
Klaverwijden naar de Grunerie is gekomen. “Waar de bejaarde Chirurgijn dan
woont”, zoals Hulkenberg ons vertelt.
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1.16 Leiden en terug naar Oegstgeest
In 1851 verkoopt hij ook De Grunerie en verhuist daarna, samen met zijn
dochter Doortje naar Leiden. Het is zeer waarschijnlijk dat dat meteen gebeurd
is, want drie van zijn kinderen wonen al in Leiden: Wilhelmina, Christina en
Anthonie.
In 1853 koopt hij in Leiden een huis op de Breestraat, het huidige nr 53. Bij
deze koop is is hij al in Leiden wonachtig. In dit huis overlijdt hij op 8
augustus 1856, 81 jaar oud. Volgens zijn laatste wil wordt hij begraven in zijn
eigen graf in Oegstgeest en “dat evenals bij het overlijden mijner vrouw de
plechtige lijkdienst aldaar zal plaats hebben door de weleerwaarde heer
Arnoldus Cornelis Quant, deken en pastoor te Leiden”. Uit andere bron weten
we dat pastoor Quant van 1840 tot 1846 pastor is geweest van de St.Willibrord
kerk in Oegstgeest. Pastoor Quant wordt ook benoemd tot “uitvoerder van zijn
laatste wil en beredderaar van zijn boedel”. Blijkbaar hebben de beide heren
in Oegstgeest en later in Leiden een zeer goede verstandhouding opgebouwd.
De boedelscheiding van C.H.Wolff is tot nu toe niet gevonden. Nog in 1891
geven alle erfgenamen, dan bijna allemaal kleinkinderen machtigingen aan
kleinzoon Casparus Henricus Wolff uit Lisse. Die heeft hij nodig voor het
afhandelen van de boedelscheiding na de verkoop van Frederiksoord, waarvan
het vruchtgebruik was toegewezen aan Dorothea tot aan haar dood.
Het laatste spoor van het echtpaar Wolff-Verdegaal in Oegstgeest is van heel
recente datum. Tot 1996 heeft er op het kerkhof van de Willibrordkerk een
knekelhuisje gestaan. Maar omdat de jeugd af en toe met de knekels begon te
spelen werd besloten om het knekelhuisje te slopen. De parochie-archivaris
doet verslag (sectie 6.8), dat op 22 januari 1996 de beheerder van het kerkhof
bij het slopen van het knekelhuisje een ontdekking heeft gedaan. Het
knekelhuisje was afgedekt met een oude grafzerk van ongeveer 2,5 bij 1 m2.
Op de onderzijde van de grafzerk bleek te staan
Hier rust het stoffelijk overschot van
HUBERTA VERDEGAAL
Overleden 12 januari 1848
In de ouderdom van ruim 70 jaren
Deszelfs echtgenoot van de heer
CASPARUS HENRICUS WOLFF
Overleden te Leyden den
8e augustus 1856
In den ouderdom van bijna 82 jaren
De steen is helaas vernietigd.
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HOOFDSTUK 2
CHIRURGIJN, APOTHECAR EN PLATTELANDSHEELMEESTER
2.1 Het beroep van chirurgijn
In een digitale publicatie door J.Z.S.Pel uitgegeven door het Koninklijk
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen vinden we een beschrijving van
het beroep van Chirurgijn. [PEL]
De eeuwenoude tweedeling van medisch beroep in chirurgijns, die de
uitwendige, en medische doctoren, die de inwendige geneeskunde uitoefenen,
is in de achttiende eeuw nog volledig intact.
Voor zover beide groepen beroepsmatig met elkaar te maken hebben zijn de
chirurgijns de uitvoerders van de opdrachten en aanwijzingen door de
"medecijns" gegeven.
Van enig sociaal verkeer tussen beide beroepsgroepen is, gezien de veel lagere
plaats die de chirurgijns op de sociale ladder innemen, in de achttiende eeuw
geen sprake.
In 1700 zijn de chirurgijns in gilden georganiseerd. Binnen de structuur van
het gilde krijgt de aanstaande chirurgijn een praktische opleiding van een
meesterchirurgijn in de, voor de gilden kenmerkende, één op één leersituatie
van meester en gezel.
Na een voltooide leertijd van vier jaar en een met goed gevolg afgelegd
examen wordt een 'Akte van vrijheid' uitgereikt waarmee de kandidaat zich als
'vrije meester' kan vestigen.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen hele en halve (vrije) meesters. Die van
het halve ambacht mogen zich uitsluitend "bemoeijen metter chirurgije en wat
daer aen cleeft". Die van het hele ambacht mogen daarnaast een
barbierswinkel houden, aderen steken, tanden trekken en scheren. De nadruk
op het "barbieren" heeft een economische reden. Voor de meeste vormt het een
onmisbaar deel van hun inkomen.
De chirurgijns oefenen hun beroep uit, deels in hun "winkels", deels ten huize
van hun patiënten en voorzover ze in een openbaar ambt zijn benoemd, in
gasthuizen en gestichten.
In 1798 worden de gilden, die men in strijd acht met het vrijheids- en
gelijkheidsideaal van de Franse Revolutie, door het uitvoeren bewind van de
Bataafse Republiek opgeheven.

We mogen aannemen dat er in Lisse aan het eind van de achttiende eeuw geen
"medecijn" of "medicinae doctor" gevestigd was en dat de lokale chirurgijn
heel zelfstandig te werk ging. Ook zijn er geen aanwijzingen dat Casparus
Henricus Wolff barbierswerk gedaan zou hebben. Hij was duidelijk wel ook
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"apothecar". Daarover straks meer. Overigens duidt alles erop dat hij zijn
bijverdiensten uit het beheer van en de handel in onroerend goed haalde.

2.2 Leerlingknecht in Amsterdam
In het vorige hoofdstuk is al beschreven dat Casparus Henricus Wolff zich in
1792 laat inschrijven als leerlingknecht bij de chirurgijn Mr. Jooseph Ragge.
Van Ragge weten we dat hij getrouwd is met Hermina Derksen (ook Dirkzen
of Derksen of Dirks) en dat zij samen drie kinderen hebben: Maria Elsiabeth
(doop 20.09.1767), Joannes Wilhelmus (doop 6.12.1768) en Henricus (doop
7.03.1770). Alle drie zijn ze gedoopt in de RK kerk "de Toren".
Volgens informatie van het Stadsarchief Amsterdam (SAA) bevond de RK
kerk ‘De Toren’ zich aan het Singel waar nu de Torensteeg is. Dit is ten
westen van de Dam, waar vroeger de Jan Rodenpoort was. Dit is tevens de
enige aanwijzing die we hebben omtrent de plek in de stad waar Ragge
woonde en dus Caspar heeft ingewoond.
Zijn inschrijving op die datum staat nog in twee andere boeken van het
chirurgijnsgilde, maar geeft daar minder details.
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[Stadsarchief Amsterdam (SAA) toegangsnr 366, voor Gilden en het
brouwerscollege, inv.nr. 253 Knechts inschrijfboek 1789 – 1798, inv.nr. 256
Register van ingeschreven leerknechten 1775 – 1798 en inv.nr. 258 Register
van Chirurgijns en ingeschreven knechten 1782 – 1798]
De leerlingknecht wordt ingeschreven voor twee (of staat er drie?) jaar.
Een eenvoudige rekensom leert ons dat zijn leerperiode in 1794 afgesloten zou
moeten zijn. Helaas is geen vermelding van een afgelegde meesterproef
gevonden tussen 1794 en 1798. Boeken die daarvoor in aanmerking zouden
komen zijn: SAA toegangsnr 366
245 Register van afgelegde meesterproeven 1599-1738
246 idem 1739 – 1798
247 Register bevattende opgaaf van afgelegde tentamens en meesterproeven
1739 – 1798
257 Register bevattende opgaaf van attestatiën van bazen aan knechten en
leerknechten voor volbrachte jaren, met opgaaf van plaats van herkomst. 1782
- 1798
NB. Alle boeken over het Chirurgijnsgilde eindigen in 1798. Zoals hierboven
gemeld, wordt in dat jaar het gilde systeem beëindigd.

2.3 Proeve van bekwaamheid
In het Nationaal Archief te Den Haag, bevindt zich temidden van een aantal
vergelijkbare documenten van anderen een door Casparus Henricus Wolff zelf
met de hand geschreven document van drie pagina’s. [Toegangsnr. 3.13.06,
inv.nr. 3]
Volgens het Nationaal archief betreft het "Ingekomen schriftelijke antwoorden
op een vragenlijst betreffende het maken van medicijnen bij de Jury
Medicinaal". Het betreffende stuk is zonder datum, maar voor het gemak
houden we maar aan 1813. De term "Departement der Monden van de Maas",
verwijst duidelijk naar de Napoleontische tijd.
Het stuk is interessant omdat het een kijkje geeft in zijn beroep, maar ook in
zijn gebruik van de Nederlandse taal. Hieronder treft u aan een kopie van de
aanhef van het manuscript en een transcriptie van het gehele document. In de
transcriptie heb ik zoveel mogelijk de gebruikte spellingswijze in tact
gehouden, omdat daarin juist een groot deel van de charme van het geheel zit.
Er zitten nog heel wat Duitse elementen in.
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Aan de Geneeskundig Jury van het Departement der Monden van de
Maas
Hooggeleerde Heren, Ik heb de eer u hooggeleerden verschlag te geeven
van aan mij opgelegden taak als van de Potassa Liqida.
Ten dien eijnde heb ik gebruijkt 277 gramas Cala, 195 gramas Carbonas
Potassa alcolin 1 ½ kilograms Water, deze te samen geduurende ¼ uur
gekookt en doorgezegen door een linen doek en bezonken zijnde
uijtgewaasend tot 138 gramas. Dan hier van is een weijnig gestort in
deese bewerking trekt de kalk het koolzuur tot zicg de potasi die hier door
tot koolzuur alk overgaat terwijl de potasch tot den staat van zuijver
afbijtende potasch overgaat.
Asetis plumbis liqieda
123 gramas oxyd plumbis Simi Vitrei 700 gramas acetum diese gedurende
24 uuren in een kolf warm gehouden hebbende, heb ik die daarna gekokt
tot dat het zuur der azeijne volkomen verzadigt was. Het goudglid word in
deese in den azijn opgelost en vormt dus een onzijdige vloeistof tot het
xidum zinci.
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123 grams Zinci diese in een kroes gedaan zeijde heb ik ze aan een
gloende hitte blootgesteld, waardoor de zinc smold en zicg al vlammende
verzuurd doordien hij de zuurstof des dampkrings tot zicg trekt en zicg aan
de kanten des kroos in de gedaante van
bladzijde 2
vlokken aan zet welke ik met een eijserlepel uijtschepte en op een
onverglaast boord gedaan zijnde daar na het gevreeven en met waater
geschlipt en op filter ?? papier gedroogt en in een vles ter bewaring
gedaan.
tot de Ext.Myrrhe aqos
62 gramas gom Myrrhe
deese met water gekokt om de gom deelen die alle in water oplosbaar zijn
uijt te schijden. Vervolgens door gezegen en tot de behoorlijk dickte uijt
gewasemd en in een dosje ter bewaring gedaan.
Het Sulphurat Calcis
31 gramas Calx
46 gramas gezuijverde zwavel deese in een toegedekte schmeldkroes
gedurende 5 a 6 minuten in een gloende vuur gezet waardoor de zwavel
schmelt en zicg met de kalk verenigt
Tot de pulv. Myrrhe compositus
9 grams pulv myrrhe
4 grams pulv Sagapeni (Sagapenum)
4 grams pulv Castoor (Castoreum)
4 grams pulv opopanax
2 dropel olij menthe
2 dropel olij Ruthe
Ale deese ingredienten heb ik in een vijsel onder elkandern gesloten tot
een poeder gebragt, heb ik er olijen onder gemengt en in een vlesje te
bewaring gedaan
Tot de Ung Cantaridum
46 gramas Ung Simpl
9 gramas pulver cantarides?
Deese beijden heb ik in een mortier ondereen gemengt en in een potje ter
bewaring gedaan.
bladzijde 3
Tot de Trochisi bickici Niegri (niet gevonden wat dat is. CW)
31 gramas Sucq liqarisi
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31 grammas pulv gom arabic
52 gramas Sachar Albi
deese heb ik in een verglasde pan gedaan en in waater ontbonden? en uijt
gedampt tot ze behoorlijke riekte en vervolgens geroold met poeder tot
koekjes gebragt
Vinum amare
24 grama cort auransiorom deese heb ik met spanse weijn 369 grams
getroken en daar na doorgezegen?? zijnde heb ik er bijgedaan ext. Carde
bindict
Ext: Casarile (niet gevonden wat dat is, CW)
Ext: Centar minor Centaurium minusc?
Ext: gentiana
Ext: Myrrhe aq. van elks 4 gramas
En het in een vles te bewaring gedaan
Hier Meede hop ik de Hooggeleerden heeren voldaan te hebben met aan
meijn opgelegden taak
Met Hoogagting Noeme mij UZPW? Dienaar
Casparus Hendericus Wolff

2.4 De plattelandsheelmeester in Oegstgeest en het einde van de praktijk
In notariële aktes uit zijn Oegstgeester periode geeft C.H.Wolff altijd op
zonder beroep te zijn. Een uitzondering daarop is de memorie van successie
van Huberta Verdegaal van 1848, waarin hij zichzelf omschrijft als "Genees en
Heelkundige". Toch heeft het er alle schijn van, dat de inwoners van
Oegstgeest hem om advies en medicijnen blijven vragen. Op 2 juli 1844
schrijft de Provinciale Commissie van Geneeskundig Onderzoek en
Toevoorzicht in Zuidholland een brief aan de Burgemeester van Oegstgeest. In
deze brief lezen we dat:
" het de subcommissie belast met de inspectie en visitatie te
Oegstgeest,…….., gebleken is dat hare afgevaardigden het doel harer
inspectiereizen bij den binnen Uwe Gemeente gevestigde landelijke
Heelmeester C.H.Wolff volkomen gemist hebben, eene teleurstelling door
gedelegeerden in voorgaande jaren insgelijks ingediend. Het is
inspectores op derzelven herhaalde verordening niet mogen gelukken het
Journaal de Medicamina, de Instrumenten, het Register der toegediende
Vaccinatiën en het Gewicht van den genoemden practicus in oogenschouw
te nemen…… "
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Op 11 juli 1844 schrijft de burgemeester terug:
"In antwoord op Uw missive van 2 juli betrekkelijk de alhier gevestigde
Heelmeester C.H.Wolff, heb ik de eer U te informeren dat gemelde heer
als plattelandsheelmeester is gepatenteerd, zonder dat hij zich bij de
aangifte in het patentregt als artsenijmenger opgeeft, zooals de andere
alhier woonachtige Heel- en Vroedmeester Hensterman. Het is bekend dat
de Heer Wolff de geneeskundige praktijk uitoefent, zoals ook blijkt uit het
doen van ?inschaling? van ?latetengen? der schutterij, het schouwen van
drenkelingen, enz.
Persoonlijk is het mij echter niet bekend dat hij ook geneesmiddelen
toebereidt en levert. Daar hij de praktijk weinig uitoefent is het moeilijk
iets met zekerheid daaromtrent te kunnen zeggen……."
Dan is het drie jaar stil en op 23 augustus 1847 kondigt de provinciale
commissie aan dat zij twee dagen later de burgemeester wil komen bezoeken
en dat hij daarover stipte geheimhouding dient te bewaren.

Op 3 november 1847, de affaire is nu bij het hoogste gezag in de provincie
beland, schrijft de Staatsraad Gouverneur de Provincie Zuid Holland een lange
brief aan de burgemeester, waaruit blijkt dat hij (met de commissie) het
helemaal gehad heeft met deze heelmeester en ze stellen een ultimatum: Of hij
schaft alle vereiste spullen aan of hij houdt er helemaal mee op. De volledige
tekst luidt:
Aan de Burgemeester van Oegstgeest,
Volgens de bij Uwe missive van den 25-sten september overgelegde
schriftelijke verklaring van den Plattelands Heelmeester C.H.Wolff heeft
hij besloten zich van de uitoefening der praktijk te onthouden, doch maakt
hij zulks afhankelijk van de vestiging van eenen practicus binnen de
Gemeente.
De tot dusverre aan den dag gelegde handelwijze van genoemde persoon
boezemt echter weinig vertrouwen in ten aanzien van gedachte verklaring,
daar hij na gedurende onderscheiden jaren zich aan de winkelvisitatie te
hebben onttrokken, door ten stelligste te verklaren in geenen dele de
praktijk uit te oefenen, nu zelfs erkent sedert jaren Genees- en Heelkundige
hulp verleend en Geneesmiddelen geleverd te hebben; terwijl het
overigens ook in dit jaar door een onverwacht bezoek ten zijnent is
gebleken dat zijn vroegere verklaring wegens het niet uitoefenen der
praktijk bezijden de waarheid was en waarvan de bewijzen ?????
geworden zijn.
Er bestaan alzo geen redenen om zijn voorschr. schriftelijke Conditionele
verklaring aan te nemen waarin misschien een nieuwe poging kan
verborgen zijn, om zich andermaal aan de bestaande wettelijke
verordeningen op de uitoefening der praktijk te onttrekken, terwijl hij , bij
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aldien hij tot de uitoefening gerechtigd wil blijven zich aan de alsdan op
hem rustende verplichtingen moet onderwerpen, eene behoorlijk
ingerichte Apotheek en vereischte Heelkundige Instrumenten voorhanden
moet hebben en zich niet aan de jaarlijkse Inspectiën der Sub-Commissie
uit de Provinciale Geneeskundige Commissie moet onttrekken, zullende
hij, hiertoe niet genegen zijnde, verplicht zijn de praktijk neder te leggen
en zijn naam voortaan niet meer op de jaarlijkse lijsten van bevoegd
erkende geneeskunstoefenaren worden gebracht.
Op grond van een en ander moet ik derhalve blijven verlangen, dat
genoemde C.H.Wolff zich ten deze stellig verklare, en zal ik binnen 14
dagen door Uwe tussenkomst, het door hem af te geven bewijs inwachten,
dat hij zich onmiddellijk een behoorlijk ingerichte apotheek met
deugdzame medicijnen en goede instrumenten zal aanschaffen of zich
geheel onvoorwaardelijk van de uitoefening der praktijk zal onthouden.
In welk laatste geval ik vertrouw dat bij aldien vanwege de Gemeente
eenig traktement werd uitgeloofd aan eenen bekwamen Genees &
Heelkundige die zich in de Gemeente mocht willen vestigen, waarschijnlijk
op eene deswege te doene aankondiging zich daartoe wel kandidaten
zouden voordoen. Vermeenende? ik dan ook deze aangelegenheid, casu
quo, aan uwe ernstige behartiging te moeten aanbevelen,
De Staatsraad Gouverneur der Provincie Zuid-Holland
Na dit ultimatum heeft de inmiddels 73-jarige geen keus meer en schrijft op 20
november 1847:
Aan Mijnheer den Burgemeester van Oegstgeest,
In antwoord op Ued. missive van den 11 November LL, inhoudende eene
aanschrijving van den Heer Staatsraad Gouverneur van Zuid Holland van
den 9 November LL, ten einde een bepaald antwoord van mij te ontvangen,
Daar mijn practijk van dien aard is dat hij noch bestaan noch winstbejag
is en slechts in tijd van nood uitgeoefend wordt,
Zo verklaar ik mij bij dezen van dezelve finaal neder te leggen en afstand
van te doen.
Hiermede heb ik de eer te zijn Ueddwdr (=Uwe Edeles dienstwillege
dienaar, CW)
C.H.Wolff
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HOOFDSTUK 3
DE SCHILDERIJEN
3.1 De jongste schilderijen 1849
Er zijn verscheidene schilderijen gemaakt van de echtelieden Wolff-Verdegaal.
Een aantal daarvan heb ik mogen zien. Ze hebben verschillende formaten en
zijn ook niet allemaal van de zelfde kwaliteit.
Sinds 1979 heb ik een stel schilderijen in mijn bezit, die afkomstig zijn van Jan
Wolff, de oudste zoon. Die heeft ze nagelaten aan zijn zoon Casparus Henricus
Wolff, de kaas en boterhandelaar uit Lisse. Toen die ongehuwd en kinderloos
stierf in 1914 heeft hij de schilderijen nagelaten aan zijn petekind Adriana
(tante Sjaan) Verdegaal, kleindochter van Huberta Wolff, de halfzus van
Casparus Henricus.
Toen tante Sjaan oud werd, wilde ze dat de schilderijen weer terug zouden
komen in de lijn Wolff. Toen ik een keer aan haar vroeg of ik de schilderijen
mocht fotograferen, bood ze spontaan aan dat ik ze mocht hebben. Vanaf dat
moment in 1979 hangen ze bij mij aan de muur. De schilderijen staan
afgebeeld op p36 en p37.
Het schilderij van hem is ondertekend met "J.F.Hütten, 1849"
Op de achterkant staat:
"Casparus Hendricus Wolff geboren te Getsmold bij Osnabruck 6 november
1774 gehuwd 28 januari 1797 met Huberta Verdegaal geboren 14 december
1777 op de boerderij Welgelegen te Lisse. C.H.Wolff was geneeskundige te
Lisse 1796 tot 1828. Overleden in Leiden 8 augustus 1856"
Het schilderij van Huberta Verdegaal is niet ondertekend en er staat ook niets
op de achterkant.
Bedenk dat het schilderij van Caspar gemaakt is 1849, dus na de dood van
Huberta. Het lijkt er dus op dat het schilderij van haar er bij gemaakt is om
toch nog twee pendanten te hebben. Je kunt ook zien dat de afbeeldingen van
schaal verschillen. Zij is in verhouding te klein afgebeeld.
De afmetingen van de binnenkant van de lijst is voor allebei 55 bij 43 cm2.
3.2 Vergelijking met oudere schilderijen 1847
Er zijn mij nog twee andere stellen schilderijen bekend, die ik ook allebei
gezien heb. Voor het gemak noemen we het bovengenoemde stel Stel A.
Een stel B betreft twee kleinere schilderijen van ongeveer 25 cm breed en 35
cm hoog. Ik heb ze op 9 april 1983 gezien bij de Familie 'tHart-Verdegaal,
wonende Boerhavelaan 62 te Eindhoven. Mevrouw was nicht en petekind van
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Casparus Henricus Wolff en Huberta Verdegaal volgens de schilderijen in de
boerderij van Christiaan Wolff (nu Snelderwaard) in Voorschoten. Stel C

Casparus Henricus Wolff en Huberta Verdegaal volgens de schilderijen
afkomstig uit Lisse van Jan Wolff en Casparus Henricus Wolff jr uit Lisse en
nu in bezit van de auteur. De gehele schilderijen (stel A) zijn afgebeeld op de
volgende bladzijden.
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Caspar Hendrik Wolff door J.F.Hütten gedateerd 1849
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Huberta Verdegaal, ongedateerd en zonder naam van een schilder

40

Interieur van de boerderij van Snelderwaard (voorheen van Christiaan
Wolff) Veurseweg 215 te Voorschoten met aan de muur de portretschilderijen van Casparus Henricus Wolff en Huberta Verdegaal,
waarvan op p35(boven) de portretten zijn weergegeven. Stel B
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tante Sjaan Verdegaal. Deze schilderijen (Stel B) zijn ondertekend met
"P.A.Ravelli, 1847", toen Caspar 73 was, Huibje 70 en een jaar voor haar
dood. Op deze schilderijen is de afbeelding van haar min of meer het zelfde,
maar van hem is hij helemaal anders, meer gelijkend op de derde mij bekende
afbeelding, de hierna genoemde uit Voorschoten.
Op boerderij Bouwlust, Veurseweg 215, gekocht door Christiaan Wolff in
1857 en nu eigendom van mevrouw Snelderwaard hangen ook twee
schilderijen van het echtpaar Wolff-Verdegaal (stel C), min of meer gelijk aan
de afbeeldingen in Eindhoven (stel B). De gezichten van de schilderijen in
Voorschoten zijn afgebeeld op p35 (boven).
Huberta staat overal ongeveer het zelfde op. Zelfs haar kleding is het zelfde.
Het moet gaan om kopieën van een en de zelfde afbeelding. Dat verklaart ook
hoe er een schilderij gemaakt kan zijn na haar dood. Voor Caspar is het
moeilijker. Om de lezer zelf een vergelijking te kunnen laten maken zijn de
twee portretten van hem van stel C en A onder elkaar op de zelfde grootte
afgebeeld.
Als de herkomst van de schilderijen niet zo goed bekend was zou je gaan
twijfelen aan de authenticiteit van een van de twee afbeeldingen van Caspar. In
dat geval zou de "jonge" Caspar (Stel C) heel sterke papieren hebben omdat er
nog een span schilderijen is met een vergelijkbare afbeelding. Van de andere
kant geldt dat Caspar als oude man door Hütten in 1849 (Stel A) veel subtieler
geschilderd is en dat de getrouwheid van dat portret daarom waarschijnlijk
beter is.
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HOOFDSTUK 4
DE KINDEREN EN KLEINKINDEREN
4.1 Inleiding
Vaak heeft vader Caspar officieel opgetreden voor een van de kinderen of de
kleinkinderen, hetzij bij het kopen van onroerend goed of als bewaker van de
belangen van de kleinkinderen in een erfenis of anderszins. In dit hoofdstuk
wordt per kind besproken wat er over vader of opa Caspar in deze
hoedanigheid gevonden is. Voor het gemak wordt dit tegelijk gecombineerd
met de genealogische gegevens.
Het paar heeft veel meegemaakt. Huberta heeft 14 kinderen gebaard. Eén
ervan, Adrianus, is overleden ongeveer een week oud. Twee anderen, Warbout
en Mietje(1), zijn overleden voordat ze één jaar oud waren. De overige 11
kinderen hebben voor 56 kleinkinderen gezorgd waarvan opa en oma hebben
meegemaakt dat er 13 heel jong zijn overleden. Hun oudste dochter is in het
kraambed overleden en van de aangetrouwde kinderen hebben ze meegemaakt
dat er drie cq. vier zijn overleden.

4.2 Cornelia Wolff
Genealogische gegevens
ged. Lisse, 3.01.1798, † Stompwijk 4.01.1829 (31 j)
tr. Lisse 22.12.1824 met
Wilhelmus Mooijman, ged. Stompwijk 8.11.1799, linnenbleeker,
† ald. 2.2.1880, z.v. Cornelis Mooijman en Martina van Bennekom.
hertrouwt Bloemendaal, 12.02.1832 met Naatje Pennings, 22 jaar, uit
Schoten, d.v. Paulus Pennings en Neeltje Dirks.
Kinderen uit het eerste huwelijk
1) Martina Petronella
Stompwijk, 19.02.1825
2) Casper Johannes
Stompwijk, 27.04.1826
3) Cornelis Wilhelmus
Stompwijk, 4.11.1827
4) Cornelia
Stompwijk, 4.01.1829, † 3.02.1829
Merk op dat de moeder Cornelia overlijdt bij de geboorte van haar jongste
dochter, die naar haar moeder wordt genoemd en vervolgens zelf overlijdt één
maand oud. Dit gebeurt allemaal als Caspar en Huberta net van Lisse naar
Oegstgeest zijn verhuisd in december 1828.
In de boedelscheiding van Huberta Verdegaal (1849) komen deze
kleinkinderen opnieuw voor, nu als erfgenaam in de plaats gesteld van hun
moeder:
Masje Mooijman, huisvrouw van Arie van der Helm, bouwman
wonende te Stompwijk
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Caspar Mooijman, wonende te Stompwijk
Willem Mooijman, kledenbleker wonende te Stompwijk, weduwnaar
van Cornelia Wolff, voogd van de minderjarige Cornelis Mooijman.
In 1891, bij de verkoop van Frederiksoord, worden alleen Martina
Petronella, weduwe van Arie van der Helm, en Casparus Johannes nog
genoemd als erfgenamen. Blijkbaar is Cornelis inmiddels zonder erfgenamen
overleden.

4.3 Johannes (Jan) Wolff
Genealogische gegevens
ged. Lisse 27.04.1799, † ald. 6.09.1867,
tr.(1e) te Zoeterwoude 24.04.1823 met
Petronella van der Geest, ged. Zoeterwoude 28.07.1798, † Lisse 3.04.1833,
's-avonds 6 uur, nalatende één minderjarig kind, dochter van Huibert van der
Geest, overleden Zoeterwoude 20.04.1803 en Geertje Pieterse van der Zon.
Kinderen uit dit huwelijk
1) Casparus
Lisse 15.11.1825, † 29.11.1825
2) Dood geboren zoon
Lisse 15.11.1825
3) Huberta
Lisse 14.11.1830
4) Casparus
Lisse 9.03.1833, † 12.03.1833
5) Geertruida
Lisse 9.03.1833, † 12.03.1833
Merk op dat de moeder een maand na de bevalling van deze tweeling
overlijdt.
tr.(2e) Naaldwijk 17 november 1838 met
Adriana Kester, * Naaldwijk 10.08.1813, † Lisse 19.06.1892
Enig kind uit dit huwelijk
6) Casparus Henricus
Lisse 5.06.1847, † ald. 9.04.1914
Vanaf zijn huwelijk in 1823 tot 1850 heeft Jan Wolff op de boerderij van zijn
ouders te Lisse gewoond, nu genaamd "De Wolff". Voor 1823 woonde Cees
Bergman er, die er ook al woonde toen Jan Verdegaal en Willemijntje
Vreeburg de boerderij aan hun dochter Huberta Verdegaal schonken in 1797.
In het overzicht van de personele belasting van Lisse [GALisse998] heeft de
boerderij nr 50 tot 1828 en daarna nr 52.
Als zijn vader in 1850 de boerderij verkoopt, gaat Jan met vrouw en kind in
het centrum van Lisse wonen. Hij koopt op 6 februari 1850 van de weduwe
van Albertus de Haan de percelen C464 (huis) en C465 (tuin). Het huis ligt
aan de NW zijde van het Vierkant vlak voor de ingang van de Heereweg.
De kleinzoon Casparus Henricus Wolff blijft ongehuwd en zal altijd in dat
huis blijven wonen. Zie ook sectie 5.17.
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Zijn halfzus Huberta Wolff trouwt te Lisse op 1 mei 1853 met Theodorus
(Dorus) van Haaster. Uit dit huwelijk 9 kinderen waaronder Petronella
(Pietje) van Haaster, geb. De Zilk 18 januari 1859, die trouwt te
Noordwijkerhout op 28 april 1881 met Gerardus (Gerrit) Verdegaal geb.
Lisse 27 juni 1852. Uit dit huwelijk worden 14 kinderen geboren, waarvan de
jongste Adriana (Sjaan) Verdegaal geboren te Zoeterwoude 10 februari 1898
en overleden te Hillegom 1 januari 1992. Zij was petekind van haar halfoom
Casparus Henricus Wolff, hierboven genoemd. Zij heeft van hem o.a. de
schilderijen van de oude Casparus Henricus Wolff en Huberta Verdegaal
geërfd en de gedichten van hun zilveren bruiloft, die nu in het bezit zijn van de
auteur, en die al eerder in dit boek zijn besproken. [HOGERVORST]

4.4 Wilhelmina (Meijntje) Wolff
Genealogische gegevens
ged. Lisse 23.09.1800, † 's-Gravenhage 21.09.1865
tr. Lisse 7.08.1829 met
Theodorus Lodewijk de Surmont de Bas, * Bodegraven 3.11.1782, ged. ald.
13.11.1782, † Bennebroek 26.11.1837, zoon van Theodorus Jan Baptist de
Surmont de Bas en Anna Everdina de Wit. Bij zijn huwelijk is hij
gepensioneerd kapitein
Kinderen uit dit huwelijk
1) Daniel Cornelis
Heemstede 21.05.1830
2) Anna Everdina Christina
Bennebroek 12.03.1834
3) Casparus Hendrikus Theodorus
Bennebroek 30.10.1836

Meijntje is twee jaar lang (1827 – 1829) broodbakster is geweest in Lisse.
Haar bakkerij/winkel lag aan de ZO-zijde van de Heereweg. Haar vader had de
bakkerij in 1827 gekocht van Leendert Oomen en in 1829 verkocht aan
Joseph Lefeber, (zie sectie 5.13).
Per toeval heb ik gevonden in het Noord-Hollands Archief te Haarlem twee
aktes van de Vrederechter te Heemstede uit de jaren 1837 en 1838 waarin
C.H.Wolff optreedt. [1837 en 1838]
Samenvatting: Op 26 november 1837 is Theodorus de Surmont de Bas,
echtgenoot van Wilhelmina Wolff, te Bennebroek overleden. Er zijn drie
minderjarige kinderen. De beide aktes zijn een verslag van officiële
familieraden. In de eerste wordt een toeziend-voogd voor de kinderen
benoemd. In de tweede gaat het over de afhandeling van de erfenis.
Grootvader Wolff wordt er beide keren bijgehaald, 63 jaar oud.
In 1860 woont Wilhelmina in Voorburg (wellicht bij haar zus Maria van VeenWolff) en op 6 mei 1863 is zij samen met haar zoon Daniel, van bijna 33 jaar
oud, naar Den Haag verhuisd.
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In 1891, bij de verkoop Frederiksoord, komt alleen dochter Anna Everdina
Christina te 's-Gravenhage voor als erfgename, weduwe van Johannes Petrus
Smeele.

4.5 Christina (Stijntje) Wolff
Genealogische gegevens
ged. Lisse 4.06.1803 † Amsterdam 7.11.1878
tr. te Lisse 29.11.1825 met
Hendrik Brinkman, ged. Wormerveer 13.04.1799, Genees-, Heel- en
Vroedmeester, † Voorschoten, 5.02.1842.
Kinderen uit dit huwelijk
1) Bernardus Hermanus Voorschoten 31.08.1826
2) Casparus Wilhelmus Voorschoten 6.05.1828, † ald. 4.06.1829
3) Huberta Petronella Voorschoten 13.11.1829
4) Casparus Hendrik
Voorschoten 1.10.1831, † ald. 31.10.1832
5) Casparus Wilhelmus (Joh ?)
Voorschoten 23.12.1832
6) Eliza Maria
Voorschoten 28.09.1837, † Leiden 2.12.1846
7) Cornelia Dorothea Voorschoten 12.01.1837
8) Hermanus Hendrikus Voorschoten 17.02.1839
9) Anna Maria
Voorschoten 15.09.1840, † Leiden 15.01.1847
10) Christina Maria
Voorschoten 15.09.1840
11) Hendrica Maria
Voorburg 12.09.1842, † Leiden 28.01.1847
Merk op dat er in de winter 1846-1847 in een tijdsbestek van twee maanden
drie dochters overlijden: Eliza (9j), Anna (6j) en Hendrica (4j). Ze heeft dan
nog 6 kinderen over.
Na haar huwelijk is Christina gaan wonen in Voorschoten op de Voorstraat,
het huidige nr 36. Haar vader heeft in mei 1825 een stuk land gekocht en daar
een huis op laten bouwen. In november van dat jaar trouwt Christina met
doktor Brinkman en het paar gaat in Voorschoten wonen, waar alle kinderen
geboren worden, behalve de laatste die geboren wordt in Voorburg na het
overlijden van de vader. In 1832 staat dit huis nog op naam van C.H.Wolff uit
Lisse en in 1835 verkoopt deze het aan zijn schoonzoon Hendrik Brinkman.
Na diens dood in 1842 komt het huis in 1844 op naam van Christina. Bij het
regelen van de erfenis treedt C.H.Wolff (70 jaar) officieel op als
vertegenwoordiger van de minderjarige kinderen. Christina zelf is op dat
moment winkelierster in Leiden.
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Voorstraat 36, Voorschoten, oorspronkelijk gebouwd in 1825 door Casparus
Henricus Wolff te Lisse. Waar nu links huis nr 38 staat was toen nog een open
ruimte.
Op 2 december1843 koopt Christina Wolff, weduwe Brinkman, een huis aan
de Zuidzijde van de Haarlemmerstraat wijk 6 nr 286, kadastraal H520, voor
3400 gulden. C.H.Wolff uit Oegstgeest staat borg. [1843]
Op 5 december1850 verkoopt Christina Wolff huis en grond te Voorschoten,
B493bis en B1241 aan dokter Van der Horn van den Bas voor 2000 gulden.
[1850]
Op 5 mei 1856 verkoopt zij haar huis Haarlemmerstraat, wijk 6 nr 286
(huidige nummer 131 tussen korte Mare en Donkersteeg). [1856] Dit gebeurt
dus een paar maanden voordat haar vader te Leiden overlijdt.
In 1857 woont ze in Kleef (D), vermoedelijk bij haar dochter en in 1878 in
Den Helder en dat zelfde jaar overlijdt ze in Amsterdam.
In 1891, bij de verkoop Frederiksoord, worden nog maar twee nakomelingen
cq erfgenamen van Christina genoemd: Huberta getrouwd met Frederik
Anton Knipping wijnhandelaar te Kleef, wat verklaart waarom ze in 1857
naar Kleef ging, en dochter Christina getrouwd met Franz Katsteden(?)
koopman te Brunswijk.
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4.6 Christiaan Wolff
Genealogische gegevens:
ged. Lisse 16.12.1805, † Voorschoten 20.02.1872
tr. Voorschoten 26.04.1833 met
Anna Groenewegen, * Voorschoten 15.01.1813, † ald. 25.11.1891. Organiste
van de RK kerk in Voorschoten, d.v. Jan Groenewegen en Anna Maria van
Velthoven.
Kinderen uit dit huwelijk
1) Wilhelmus Casparus Hendrikus Voorschoten 11.03.1834
2) Casparus Hendrikus
Voorschoten 6.03.1836
3) Johannes Adrianus
Voorschoten 9.12.1846
4) Hubertus Andreas
Voorschoten 8.06.1851
5) Maria Antonia
Voorschoten 5.04.1853
6) Quirinus
Voorschoten 14.09.1855
Merk op dat de jongste 21 jaar jonger is dan de oudste.
Koopman, landbouwer en veehouder op de boerderij Bouwlust,
Veurschestraatweg 215, ongeveer tegenover het huidige Restaurant Van der
Valk. De boerderij staat op de monumentenlijst en is een van de mooiste oude
boerderijen van Voorschoten. Zie Boer en Erfgoed, 2006, door Carla Scheffer
en Robert van Lit, p209.
Christiaan Wolff heeft de boerderij gekocht in november 1857 van Cornelis
Petrus van Niekerken te Den Haag. Het betreft boerderij Bouwlust in de
Starrenburger polder, met bijna 35 ha grond. Kadastraal Voorschoten sectie B
nrs 292 t.m 296, 365, 746, 748, 754 t/m 763, 766, 767, 768, 833 t/m 836, 839
t/m 848 tezamen 25 ha 969 m2 en Stompwijk sectie B 718 t/m 726 tezamen 9
ha en 8060 m2.De koopsom is 33000 gulden. Eigendoms-overdracht is op 1
januari 1858. Deze koop vindt plaats een jaar nadat zijn vader overleden is en
het ligt voor de hand aan te nemen dat hij dit heeft kunnen doen met het geld
dat hij uit de erfenis heeft gekregen.
Sindsdien is de boerderij nooit verkocht, wel vererfd. In 1872 gaat de boerderij
over op naam van zijn vrouw Anna Groenewegen; in 1892 op naam van hun
zoon Johannes Adrianus; in 1896 op naam van diens vrouw Cornelia Maria
Duivenvoorde; in 1931 op naam van hun schoonzoon Everardus
Snelderwaard getrouwd met het enige overgebleven kind Huberta Johanna
Wolff. Zij wordt na de dood van haar man in 1937 de eigenaresse. In 1968 na
de dood van Huberta wordt de boerderij toebedeeld aan haar zoon Johannes
Josephus Ivo Snelderwaard. Op dit moment is mevrouw Snelderwaard de
boerin en eigenaar.
Alle nu levende nazaten met de naam naam Wolff stammen ook van Christiaan
af. De tak van zijn broer Jan is snel doodgelopen wat de naam betreft en hun
broer Anthonie was ongehuwd en had geen kinderen.
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Boerderij Bouwlust, Veurseweg 215 te Voorschoten. Gekocht door Christiaan
Wolff in 1857 en uitvoerig beschreven in "Boerenerfgoed" uitgegeven in 2006
4.7 Maria (Mietje) Wolff
Genealogische gegevens
ged. Lisse 3.10.1809, † 's-Gravenhage 4.03.1873
tr. Oegstgeest 23.02.1832 met
Lambertus van Veen, * Voorburg 26.02.1806, † ald. 25.10.1852,
marktschipper, eerder gehuwd geweest (3.10.1830) met Alida van Haaster, *
Voorschoten 1.11.1806 en †Voorburg 10.4.1831. Zoon van Jacobus van Veen
en Anna van Lingen.
Kinderen uit dit huwelijk
1) Johanna Alida
Voorburg 31.12.1832
2) Casparus Hendricus
Voorburg 2.05.1834
3) Jacobus Johannes
Voorburg 4.12.1844
4) Christianus Lambertus
Voorburg 7.09.1846, † ald. 11.11.1846
5) Een doodgeboren zoon
Voorburg 17.06.1847
6) Huberta Johanna
Voorburg 10.02.1849, † vóór 1891
Op 2 februari 1850 verkoopt C.H.Wolff een stuk land genaamd "De
Kalfkamp" in de Lisserbroeker polder (sectie D nr 455, groot 3,4020 ha) aan
zijn schoonzoon Lambertus van Veen. De Kalfkamp is de buitendijkse punt
aan de ZO-zijde van de polder. [1850] Zie de kaarten op p11, p58 en 59.
In 1891, bij de verkoop van Fredriksoord te Lisse, zijn de eerste drie kinderen
nog in leven en is Huberta Johanna overleden. Zij laat uit een huwelijk met
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Johannes Andreas Ullers jr. twee kinderen na, die in 1891 nog minderjarig
zijn.

4.8 Wijnanda (Wijntje of Lidewina) Wolff
Genealogische gegevens
ged. Lisse 10.07.1811, † Heemstede 17.06.1887
tr. Oegstgeest 21.08.1829 met
Johannes van den Berg * verm. Heemstede 1806, † ald. 17.10.1859
z.v. Albert Jan van den Berg en Leentje van der Lubbe
Kinderen uit dit huwelijk
1) Jan Albert
Heemstede 19.05.1830
2) Casparus Hendricus
Heemstede 17.09.1835
3) Joannes
Heemstede 28.08.1837
4) Antonius
Heemstede 26.08.1839
5) Petrus
Heemstede 17.10.1843
6) Apollonia
Heemstede 15.07.1846
7) Cornelia Anna
Heemstede 12.03.1848
8) Quirinus
Heemstede 17.05.1850
9) Huberta Johanna
Heemstede 8.01.1854
De naam Lidewina komt alleen voor in 1822 op de gedichten ter gelegenheid
van de zilveren bruiloft van haar ouders.
De vader, Jan van den Berg en de oudste zoon Jan Albert van den Berg
spelen ook een rol in het familieberaad in 1837/38 te Heemstede na het
overlijden van Theodorus Surmont de Bas echtgenoot van Wilhelmina
Wolff.
In 1891 komt het jongste kind, Huberta Johanna, niet meer in de lijst van
erfgenamen voor, maar wel haar zoon Johannes Casparus van der Eijken, en
is Apollonia blijkbaar overleden, want zij heeft zeven kinderen, die worden
vertegenwoordigd door haar voormalige echtgenoot Martinus Vesters.
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4.9 Dorothea (Doortje) Wolff,
Genealogische gegevens:
* Lisse 9.12.1813, † ald. 24.02.1891
tr. Leiden 3.05.1859 met
Hendricus Johannes Otto * Utrecht 30.08.1818, † Leiden 14.01.1861, zv.
Joannes Otto en Johanna Maria Rademaker.
Eerder gehuwd te Leiden 5.05.1852 met Johanna Margaretha Schretlen
(* Leiden 25.09.1820, † ald.2.06.1855)
Twee zonen uit dit huwelijk: Johannes Hendricus * Leiden 12.05.1853 en
Petrus Jacobus Theodorus * Leiden 12.05.1853 en †ald.30.10.1853 (5 mnd)
Dorothea krijgt zelf geen kinderen
Dorothea blijft bij haar vader tot na zijn dood in 1856.
In Oegstgeest laat haar vader wel een huis voor haar bouwen, (zie o.a. zijn
testament) maar daarin heeft ze waarschijnlijk nooit gewoond. Voor dat huis
koopt Dorothea in 1850 in Oegstgeest de secties C598 en 599. [1850]. De
verkoopster is Cornelia Margaretha Alida van Roon, eerder weduwe van
Cornelis van Steijn, thans huisvrouw van Jacob Ponsa, bouwman wonende
te Oegstgeest.
"Een stukje weiland of grond gelegen aan de Oostzijde van de Straatweg,
nevens de buitenplaats van den Hoog Eerwaarde Heer Baron van
Wijkersloot, bischop van Curium, genaamd "Duinzigt" in de gemeente
Oegstgeest volgens de kadastrale meting groot 15 roeden tien ellen ( 1510
m2) met den sloot nevens den gemelden Straatweg strekkende ter breedte
van dit verkochte en de bomen op de straatweg etc. etc deel van het
perceel voor het geheel bij het kadaster bekend sectie C nr 85 ter grootte
van een bunder zeven roeden en negentig ellen (1,0790 ha)."
Het stukje grond van 1510 m2 wordt verkocht voor 200 gulden. Perceel C85
behoort nog tot de onverdeelde boedel van wijlen Cornelis van Steijn.
"Gedaan en verleden binnen de stad Leijden in het Heerenlogement aan
den Burg in tegenwoordigheid van ……. heden den 17 april 1850. "
Het oorspronkelijke perceel C85 wordt gesplitst in drieën. Zij verkrijgt C598
1000 m2 voor de tuin, en C599 groot 490 m2 voor het huis. Haar vader betaalt
de 200 gulden en laat er een huis opbouwen. Dit huis verkoopt ze weer terug
op 5 augustus 1865 voor 2200 gulden, nu aan Jacob Ponsa, de tweede
echtgenoot van Cornelia van Roon.
Nadat de Grunerie verkocht is blijft Dorothea bij haar vader en gaat mee naar
Leiden. Bedenk dat Christina en waarschijnlijk ook Anthonius en Wilhelmina
dan al in Leiden wonen.
Na het overlijden van haar vader en een paar weken nadat zijn, en dus ook
haar, huis aan de Breestraat verkocht is, koopt ze op 1 november 1856 een huis
aan de Noordzijde van de Breestraat, op de plaats van het huidige nr 26. [1856]
Het ligt schuin tegenover het huis waarin haar vader is overleden.
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In het testament van haar vader wordt het vruchtgebruik van "Frederiksoord"
te Lisse aan haar toegewezen. Vandaar dat dit onroerend goed pas in 1891
door de erven verkocht kan worden. [1891]
Op 22 april 1865 vertrekt ze naar Den Haag, ze is dan al 4 jaar weduwe. Zij
heeft ingewoond bij haar jongste zus Maria Wennekers-Wolff op
Koninginnegracht 3 te Den Haag. Van daar gaat ze op 15 januari 1869 naar
Amsterdam, vermoedelijk naar haar zus Anna Ploner-Wolff, die in
Amsterdam woont, en op 14 augustus 1875 naar Lisse waar ze tot haar dood in
1891 blijft wonen. Ze benoemt als haar enige erfgenaam haar neef Casparus
Henricus Wolff te Lisse, zoon van broer Jan.

4.10 Anna (Antje) Wolff,
Genealogische gegevens
* Lisse 4.09.1815, † Amsterdam 7.12.1871
tr. Oegstgeest 29.01.1838 met
Balthazar Ploner * Sint Ulrich in Gröden, Tirol, 20.06.1808, † Amsterdam
26.06.1874, koopman, z.v. Johan Batista Ploner en Anna Maria Mauraner,
Kinderen uit dit huwelijk
1) Johannes Casparus
Amsterdam 14.11.1838
2) Casparus Josephus Antonius Amsterdam 1.08.1840
3) Marianne Josephina Helena Amsterdam 19.05.1842
4) Huberta Maria
Amsterdam 6.01.1844, † 5.04.1846
5) Cornelia Anna Dorothea
Amsterdam 12.10.1845
6) Lambertus Balthazar
Amsterdam 13.03.1847
7) Felix Johannes Adrianus
Amsterdam 27.06.1848
8) Huberta Wijnanda
Amsterdam 15.03.1851
9) Antonius Theodorus
Amsterdam 30.09.1852
10) Dorothea Joanna
Amsterdam 9.04.1854
11) Anna Christina
Amsterdam 8.01.1857
In 1891 komen nog voor bij de erven nrs 1, 2, 8, 10, 11 en twee kinderen Zahn
van nr.3. Blijkbaar zijn overleden zonder kinderen of echtgenoot na te laten
Lambertus (6), Felix (7) en Antonius (9)
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4.11 Anthonie Wolff,
Genealogische gegevens:
* Lisse 19.11.1816, † ald. 3.05.1885, waskaarsenmaker te Leiden. Ongehuwd.
Verhuist omstreeks 1880 terug naar Lisse.
Op 22 september 1855 koopt C.H.Wolff (bijna 75 jaar oud) een huis in de
Breestraat te Leiden ten behoeve van zijn zoon Anthonie (38 jaar oud). Het
betreft huis in wijk 4 nrs 284 en 284 rood, (huidig nr 145) hoek Plaatsteeg,
Steenschuur zijde.
Hij heeft zijn neefje Casparus Henricus Wolff, zoon van Jan, benoemd tot
erfgenaam.

4.12 Maria (Marytje) Wolff,
Genealogische gegevens:
* Lisse 23.01.1820, † 's-Gravenhage 8.09.1869
tr. Oegstgeest 25.09.1846 met
Quirinus Wennekers, * Alkmaar 7.07.1813, † 's-Gravenhage 10.07.1890,
Timmerman, zoon van Petrus (Pieter) Wennekers en Catharina
Sprenkhuizen (* Naaldwijk 4.09.1774 en † 's-Gravenhage 12.12.1870 en
begraven op het RK kerkhof aldaar)
In 1846 wonende te Voorburg en in 1857 te 's-Gravenhage
Geen kinderen
In 1891 bij de verkoop van Frederiksoord, is Quirinus net een jaar overleden
en worden zijn erfgenamen vertegenwoordigd door zijn executeurtestamentair.
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HOOFDSTUK 5
ONROEREND GOED
5.1 Inleiding
Naast zijn werk als chirurgijn heeft Casparus Henricus Wolff heeft heel veel in
onroerend goed gedaan. In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van waar
dat allemaal om ging.
Op een aantal momenten tijdens hun leven is er een totaal overzicht gemaakt
(of te maken) van het onroerend goed dat Casparus Henricus en Huberta
samen bezaten op dat moment.
Op zeer jonge leeftijd (22 resp. 19 jaar oud) krijgen zij van haar ouders
ongeveer 36 morgen land in Lisse. (zie sectie 6.4) Dat is ongeveer 30 hectare.

Fragment uit het "Kohier van de Ordinaire verpondingen" van Lisse 1805
In het "Kohier van de Ordinaire verponding" van 1805 [GALisse inv.nr 124]
staat een opgave van de landerijen dat jaar in bezit van C.H.Wolff. Er zijn
vergelijkbare boeken voor de jaren 1797 tot 1805, maar 1805 is gekozen als
voorbeeld. Na enig ontcijferen kunnen we hier lezen, dat C.H.Wolff wordt
aangeslagen voor het bezit van
3 huizen en
35 morgen en 396 roeden
Deszelven nog met
3 morgen Antie van Leeuwen(?) weduwe P van Cleef
3 morgen S.A. de Graaf
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De 3 morgen met de naam S.A. de Graaf zijn gekocht in 1803, dus die andere
drie zullen ook al wel gekocht zijn. Samen is het dan 41 morgen 396 roeden.
Omgerekend is dat ongeveer 35,4 hectare
NB1 Het is niet duidelijk waarom Antje van Leeuwen nog genoemd wordt.
Volgens [LIS-DTB1] is zij in 1783 weduwe geworden en zelf in 1795 al
overleden.
NB2 Eén Rijnlandse morgen is 600 Rijnlandse roeden (oppervlakte maat). Eén
oppervlakte roede is een vierkante lengte roede. Een Rijnlandse (lengte) roede
is sinds het jaar 1808 3,767358 meter. Daarmee kun je uitrekenen dat één
morgen 8516 m2 is. Vanaf 1810 worden in Nederland geen oude eenheden
meer gebruikt, maar gebruikt men metrische eenheden. Wel worden daarvoor
eerst nog de oude namen gebruikt. Eén bunder is dan een hectare of 10000 m2,
1 roede is dan 1 are of 100 m2 en 1 el is dan 1 centiare of 1 m2.
De volgende momenten dat een overzicht gemaakt kan worden zijn in 1832 bij
de invoering van het kadaster en na het overlijden van Huberta in 1848.
Helaas is de boedelscheiding na het overlijden van Casparus Henricus in 1856
nog niet gevonden.
In de volgende secties worden eerst de overzichten van 1832 en 1848
behandeld. Daarna wordt voor een aantal onroerend goed objecten dat
Casparus Henricus Wolff en Huberta Verdegaal bezeten heeft het specifieke
verhaal verteld. Eerst komen de markante objecten aan de beurt en daarna voor
de volledigheid nog wat kleinere in Lisse.
5.2 Kadaster 1832
De eerste kadastrale kaarten zijn meestal in 1818 gedateerd. Zij zijn te zien,
althans kopieën ervan, in het Nationaal Archief en ook op het internet in
www.watwaswaar.nl . Pas in 1832 is het kadaster ingevoerd en zijn de
eigenaren van de percelen vastgelegd in de "Oorspronkelijke Aanwijzende
Tafels" kort OATs, die aangeven voor elk perceel wie de eigenaar is op dat
moment.
We zien dat Casparus Henricus Wolff te Lisse er staat voor
Lisse sectie B Frederiksoord
Lisse sectie C (vooral boerderij "De Wolff")
Lisse sectie D Meest weiland in de Lisserbroekerpolder
Voorschoten sectie B Huis Christina aan de Voorstraat
Oegstgeest Duinzigt

0,9632 ha
18,7618 ha
36,0203 ha
0,1179 ha
6,2171 ha

Totaal

62,0803 ha

Hierna is een aantal kadastrale kaarten uit 1818 opgenomen met daarin
getekend de percelen op naam van C.H.Wolff te Lisse. Het betreft de
Lisserbroekpolder sectie D blad 1 en 2. Ook is weergegeven de opvolger van
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Lisse sectie D2 uit 1855, die dan heet Haarlemmermeer G1. De kaart van Lisse
sectie C blad 2, met daarop boerderij "De Wolff", is niet bij het Nationaal
Archief aanwezig en ook niet op het internet te raadplegen. Ik heb van het
kadaster wel een "kopie van een kopie" gekregen maar die is van een te slechte
kwaliteit om hier weergegeven te worden.
Een kaartje van Frederiksoord, deel van Lisse sectie B blad 1 is bij het
desbetreffende onderwerp opgenomen. Evenals die van Oegstgeest Duinzigt,
De Grunerie en Voorschoten
Tabel
Kadastrale vermeldingen in OAT's 1832 op naam Casparus Henricus Wolff
Lisse Sectie B

bunder =
ha
0,0092

125

bosch

126
127

bouwland 0,6330
tuin
0,0450

128

huis en erf 0,1240

129

tuin

Sectie B totaal
Lisse Sectie C
500
weiland

0,1520
0,9632

Frederiksoord zie aldaar 1819 tot
1891

4,3600

De kaart van sectie C is niet via
internet beschikbaar
Kopie kaart gekregen van kadaster
Zoetermeer
Het betreft "De Wolff" en andere
stukken die aan de
keukenhof verkocht worden
506 is het gebouw "De Wolff"

502

bosch

0,0360

504

bosch

0,1440

505
506
507
507bis
516
517
519
520

boomgaard
huis en erf
weiland
weiland
weiland
weiland
weiland
bosch

0,1500
0,3090
4,5170
2,5700
2,0900
2,1010
2,4590
0,0258

Sectie C totaal

In zijn testament (1855) deze vijf
percelen genoemd
onder de naam Frederiksoord
Ze zijn gelegen aan de zuidkant van
Lisse vlakbij
Sassenheim aan de Heereweg ZO
zijde
Terhoogte van / tegenover De Engel

18,7618

Perceel aan de Spekkelaan
Perceel aan de Spekkelaan
Perceel aan de Spekkelaan
Perceel aan de Spekkelaan
"De Wolff" zie aldaar 1797 tot 1850
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Lisse Sectie D
108 weiland
1,7500
109 weiland
1,9400
172 huis en erf
0,0276
196
239

weiland
huis en erf

3,6200
0,0510

261

tuin

0,0660

262

huis en erf

0,0438

263

huis

0,0053

301
302
303
308
309
310
313
314
337
337bis
343
343bis
345
345bis
346

weiland
weiland
weiland
weiland
bosch
weiland
weiland
weiland
bosch
kade
bosch
weiland
weiland
weiland
weiland

1,5500
1,6200
0,8500
1,4370
0,0216
1,6760
1,4050
1,5670
0,3470
0,1110
0,0450
0,0500
0,3590
0,2270
1,0430

347

weiland

1,0220

348

weiland

2,0420

382

weiland

1,0708

384

weiland

1,3290

385

bosch

0,0074

438
442

weiland
weiland

2,3280
1,2430

443

weiland

1,8088

Aan Heereweg ca250 m vanaf het
Vierkant
Heereweg ZO zijde ca 66 m vanaf
het Vierkant
261,262 en 263 aan het Vierkant
ZuidOost Zijde
261,262 en 263 aan het Vierkant
ZuidOost Zijde
261,262 en 263 aan het Vierkant
ZuidOost Zijde

Later in Gemeente Haarlemmermeer
Later in Gemeente Haarlemmermeer
Later in Gemeente Haarlemmermeer
Later in Gemeente Haarlemmermeer
Later in Gemeente Haarlemmermeer
Later in Gemeente Haarlemmermeer
Later in Gemeente Haarlemmermeer
G1 nr.18
Later in Gemeente Haarlemmermeer
G1 nr.19
Later in Gemeente Haarlemmermeer
G1 nr.33
gekocht 1827 Not. Zuurdeeg, H'meer
G1 nr.63
gekocht 1827 Not. Zuurdeeg, H'meer
G1 nr.73
gekocht 1827 Not. Zuurdeeg, H'meer
G1 nr.73
blijft Lisse
De Ringvaart gaat hier in 1855 dwars
doorheen
Later in Gemeente Haarlemmermeer
G1 nr.116

57
449

weiland

1,9550

455

weiland

3,4020

sectie D totaal

36,0203

Voorschoten Sectie B
493 huis en erf

0,0320

493bis tuin

0,0850

Totaal Voorschoten

0,1170

Oegstgeest en Poelgeest sectie C
72
tuin
0,2410
73
boomgaard 0,2210
74
tuin
0,4480
75
bomgaard
0,3580
76
huis
0,0260
76a huis
0,0237
77
bosch
0,5050
77a laan als
0,1720
tuin
77b bosch
1,5894
77c vijver
0,3230
78
weiland
2,3100
Oegstgeest C totaal 6,2171

Later in Gemeente Haarlemmermeer
G1 nr.119
De Kalfkamp verkocht 1850 aan
schoonzoon

Voor dochter Christina en Hendrik
Brinkman
Voor dochter Christina en Hendrik
Brinkman
Gekocht 1825

Duinzigt 72 t/m 78

huidige Klein Curium

Huidig Bos van Wijckerslooth
Huidig Bos van Wijckerslooth
Huidig Bos van Wijckerslooth
Gekocht 1828, verkocht 1834
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Kadastrale kaart Lisse sectie D1 met land in eigendom van C.H.Wolff volgens
de Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (OATs) van 1832
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Deel van de kadastrale kaart van het centrum van Lisse (1818) met daarin
aangegeven de percelen die in dit boek een rol spelen. De ingeschreven
getallen zijn kadaster nummers

60

Kadastrale kaart Lisse Sectie D2 met land in eigendom van C.H.Wolff volgens
de OATs van 1832
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Kadastrale kaart Haarlemmermeer 1855 sectie G1. Vergelijk deze met de
kaart van Lisse sectie D2 van 1818
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5.3 Boedelscheiding Huberta Verdegaal
Zestien jaar later, als Huberta overlijdt, wordt officieel een opsomming
gemaakt van al het onroerend goed dat het echtpaar bezit. Het gaat nu nog om
bijna 49 hectare, samengevat volgens onderstaand tabelletje (Zie de
transcriptie van de akte in sectie 6.5):
nr

plaats
Oegstgeest
Oegstgeest
Lisse
Lisse
Lisse
Lisse
Lisse
Lisse
Lisse
Lisse

oppervlakte
bunder=ha
3,6500
2,2130
28,0474
3,1730
2,2280
2,4064
2,6860
3,4020
0,0510
0,9632

waarde
gulden
6000
2500
21000
2600
1600
1700
1000
2100
1300
1500

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

totaal

48,8200

41300

prijs/ha
1644
1130
749
819
718
706
372
617
25490
1557

De Grunerie
De Kerkwei
De Wolff
Lisserbroekpolder
Lisserbroekpolder
Lisserbroekpolder
Lisserbroekpolder
Lisserbroekpolder
Huis D239
Frederiksoord

Sommige elementen uit 1832 zijn er in 1848 nog steeds bij, maar er is ook veel
verkocht. Het verschil is ongeveer 14 ha.

5.4 De Chirurgijns- en Apothecarswinkel
Het echtpaar Wolff-Verdegaal heeft in Lisse voor zover wij kunnen nagaan
altijd in het pand van de winkel gewoond. De enige mogelijke uitzondering is
te zoeken in de jaren 1814 en 1815, wanneer zij mischien op Wildlust hebben
gewoond. Maar daar is evenveel voor als tegen te zeggen. In alle andere
gevallen geeft de notaris op dat zij wonen op huisnr 109 en dat is de winkel in
de periode waar het hier over gaat, zoals hieronder zal worden aangetoond.
De feiten op een rij:
In Juni 1795 overlijdt Frans Willem(z.) Enneker te Lisse en hij wordt op 25
juni 1795 aldaar begraven. Hij was getrouwd met Joanna Soesmans [LISDTB1]
Zijn weduwe zet te chirurgijnswinkel te koop met advertenties in Haarlem en
Leiden, zoals eerder vermeld, maar voorlopig wordt de winkel niet verkocht.
Op 28 januari 1797 trouwen te Lisse Casparus Henricus Wolff en Huberta
Verdegaal.
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Twee weken later, op 9 februari 1797 koopt Jan Verdegaal "huis en erve groot
33 roeden (= 468 m2) ten quohiere nr 189 staande en gelegen op deze dorpe
aan de Langestraat of Heereweg, belend ten ZW Jan Schenk, ten NO Pieter
van Grieken, ten NW Van Grieken en ten ZO des Dorps straat voornoemd"
De verkoopster is Catharina Soesmans weduwe Enneker, en de koopsom
800 gulden. [1797]
Heet zijn vrouw nu Joanna (de weduwe) of Catharina (de verkoopster)? Het
antwoord is dat Catharina haar tweede naam is. Dit blijkt uit DTB informatie
gevonden in het Groenehart Archief, waarin staat dat Joanna Catharina
Süsmans, weduwe van Frans Enneker, hertrouwt te Nieuwveen op 22 mei
1797.
Hieronder zal blijken, dat de buurman Jan Schenk een belangrijk houvast is
bij het bepalen van de lokatie van de winkel. Hij is smid en zijn smederij wordt
na hem bewoond door zijn schoonzoon Jan Balman en daarna diens weduwe
Maria Schenk. Die namen komen terug.
Een half jaar later, op 19 juli 1797 schenken Jan Verdegaal en zijn vrouw
Willemijntje Vreeburg hun bezit aan hun dochters. Huberta krijgt behalve de
boerderij "de Wolff" en allerlei grond in de Lisserbroekpolder ook de
Chirurgijnswinkel [1797 en sectie 6.4]
Ten tweede verklaren de comparanten insgelijks te schenken en in volle
vrije eigendom over te geven aan hare dochter Huibertie Verdegaal,
huisvrouw van Casper Hendrik Wolff
Eerstelijk de huizing, chirurgijnswinkel en apotheek, door hen bewoond
en gebruikt wordende, zonder verplicht te zijn dat wegens enige
uitkering of betaling te doen dus volkomen vrij en zonder enige
bekorting.
Merk op dat het jonge echtpaar blijkbaar in het pand van de winkel woont.
Op 26 juni 1801 koopt Caspar tuin en bogaard gelegen achter het huis annex
winkel voor 300 gulden van Jan Willem Fleischer. Het is niet veel, maar
voegt een tuin toe aan het woonhuis annex winkel. De overdracht voor Schout
en Schepenen is op 7 juli 1801 [1801 en 1829]

Op 31 januari 1829, nadat zij naar Oegstgeest verhuisd zijn, verkopen
C.H.Wolff en Huberta Verdegaal aan Andries van Hasselaar, heel- en
vroedmeester te Lisse, wonende op nr 112:
Een huis, erve en verder getimmerte getekend met nr 112 gelegen aan de
Heereweg te Lisse, zijnde een Chirurgijns- en Apothecarswinkel en met
een tuin en boomgaard daarachter ter breedte van 42 ellen, 87 palmen, 40
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duimen en 2 strepen en ter lengte van 1 roede, 85 ellen, 9 palmen, 74
duimen en 14 strepen nieuwe nederlandsche maat,
belend ten N en NO Jan Rotteveel, ten ZW Jan Balman en achter
strekkend aan de dorpsbrandstraat. Door HV en CHW verkregen bij akte
van Donatie van 1797 etc, de tuin en bogaard verkregen/gekocht van Jan
Willem Fleijscher op 7 juli 1801 voor Schout en Schepenen te Lisse.
Koopsom 3000 gulden.
NB merk op dat het gebruik van de nieuwe eenheden problemen heeft
gegeven. Er lijkt hier iets opgegeven in oppervlakte eenheden, terwijl het om
lengte eenheden zou moeten gaan.
Van Andries van Hasselaar weten we dat hij gedoopt is in Amsterdam
23.12.1782 en overleden te Lisse 13- en begraven 16.03.1838. Hij was de zoon
van Jan van Hasselaar en Catharina Sophia Pardoes, en getrouwd met
Maria Roos. [LIS-DTB2]
Het pand heeft in 1829 blijkbaar nummer 112, maar omstreeks 1828 zijn de
huizen in Lisse hernummerd. Voor dat jaar was het nummer 109.
In 1832, met de komst van het kadaster, kunnen we het perceel van de winkel
precies lokaliseren. Andries van Hasselaar is de eigenaar van de percelen
Lisse sectie C nrs 446, 447 en 448. Zie de tabel hieronder. De buurman ten NO
is nog steeds Jan Rotteveel (net als in 1829) en de buurman ten ZW is Jan
Schenk, volgens de OAT, en Jan Balman volgens het kohier van de personele
omslag [GALisse998].
Merk op dat Jan Schenk ook in 1795 al de ZW buurman was, maar dat in 1829
Jan Balman als zodanig staat vermeld. Volgens [LIS-DTB2] is Jan Schenk
geboren in 1744 en overleden Lisse 4 april 1828. Jan Balman, hoefsmid, was
getrouwd met Maria Schenk, geb. 27.04.1787 als dochter van Jan Schenk. Jan
Balman is dus de schoonzoon van Jan Schenk. De smederij is gewoon in de
familie gebleven.

Op de kaarten op p57 en p63 is het pand van de winkel te vinden als
perceel C448. De percelen C446, 447 en 448 liggen inderdaad aan de
NW zijde van de Heereweg, zo'n 50 meter vanaf het Vierkant.
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Stukje uit de kadastrale kaart van 1818 van het centrum van Lisse. Linksonder
het Vierkant. De grote letters "LISSE" staan in de Heereweg.

Een stukje uit de OAT (Oorsponkelijke Aanwijzende Tafels) van 1832
Perceel Eigenaar
bebouwing
Oppervlak
m2
441
Rotteveel
Broodbakker Huis&Erf
530
Johannes
444
idem
Tuin
1740
445
idem
Bosch
210
446
Hasselaar van
Chirurgijn
Bosch
106
Andries
447
idem
Tuin
740
448
idem
Huis
166
449
Schenk Jan
Smid
Huis/Erf&Schuur 360
450
idem
Tuin
840
451
Tuin
356
452
Bosch
177
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5.5 Boerderij "De Wolff"
Casparus Henricus Wolff en Huberta Verdegaal hebben deze boerderij met het
land er omheen verkregen van haar ouders bij akte van Donatie van 18 juli
1797 door notaris Martinus Heijkoop te Lisse [1797] Zie ook de foto op p10.
Bedenk dat het stel getrouwd is een half jaar daarvoor op 28 januari 1797.
Als ze de boerderij krijgen wordt hij bewoond door Cornelis (Cees) Bergman.
Volgens het kohier van de personele omslagvan Lisse blijft die er wonen tot
1821. In 1822 gaat hun zoon Jan Wolff er wonen, geboren in 1799 en
getrouwd op 24 april 1823. Hij blijft er wonen tot 1850. Dan verkoopt zijn
vader de boerderij (zie hieronder) en koopt hijzelf een huis aan het Vierkant in
Lisse en gaat daar met zijn gezin wonen. Zie ook secties 4.3 en 5.18.
Na de dood van Huberta, 12 januari 1848, wordt dit onroerend goed, samen
met veel ander onroerend goed, beschreven in de boedel. [1849] Het betreft op
dat moment sectie C percelen 500,502, 504,505,506,507,507bis, 516, 517, 519
en 520 samen groot 18,7618 ha plus een aantal percelen in sectie D samen
groot 9,2856 ha, alles tezamen 28 bunders, vier roeden en vierenzeventig ellen
(28,0474 ha)
Op 18 januari 1850 verkoopt Caspar "De Wolff", akte Notaris C.Klaverwijden
te Zoeterwoude, ingeschreven in het kadaster 28 januari 1850, aan mevrouw
Cecile Maria Steengracht, echtgenote van Baron van Pallandt. Het betreft dan
de boerderij met 28,0474 hectare land, die verkocht worden voor 28000 gulden
[1850]
Ik meen me te herinneren dat de boerderij ooit "Berkhout" geheten heeft, maar
de bron heb ik niet meer kunnen vinden. In 1797 bij de akte van Donatie wordt
geen naam genoemd. Maar in 1810 wordt de naam "De Wolff" gebruikt om de
boerderij als belendend perceel aan te duiden. [1810, 18 febr.]
5.6 Buitenplaats Wildlust
Ten Noorden van Lisse, aan de Noordwest zijde van de Heereweg, maar nog
net aan de Zuidzijde van de Zwartelaan, ligt of lag de buitenplaats Wildlust. In
1814 heeft Casparus Henricus Wolff de eigendom hiervan verkregen "bij titel
van koop door gerechtelijke uitwinning". Na lang speuren is een transcriptie
van de akte van de verkrijging gevonden in de "Archieven van de
hypotheekbewaarders van Zuid-Holland 1811 – 1838, Leiden", die bewaard
worden in het Nationaal Archief. [1814]. Dit archief is als het ware de
voorloper van het kadaster. De aktes van 1832 tot 1838 zijn dan ook niet in het
kadaster te vinden maar wel in dit archief.
Het verhaal komt er in het kort op neer dat, Albrecht Frederik Wundel,
eigenaar van Wildlust, door schuldeisers gedwongen wordt om Wildlust te
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verkopen. Hij wordt daartoe blijkbaar zelfs gearresteerd. De verkoping vindt
plaats door de Rechtbank van Eerste Aanleg (of Instantie) op dinsdag 2
augustus 1814. Casparus Henricus Wolff, chirurgijn, die al een deel van het
onroerend goed huurt, nl.1,28 ha teelgrond, is de hoogste bieder. Koopsom
2575 guldens
Een passage uit de akte, geeft ons een beeld van hoe in die tijd een openbare
verkoop georganiseerd was:
De memorie van lasten voorgelezen zijnde, zijn aangestoken
onderscheiden waschlichten gedurende welken tijde diverse opbiedingen
hebben plaats gehad en wel de hoogste door den Procureur van Grasstek
ter somme van 2575 guldens.
Na het uitbranden van het licht gedurende welke deze laatste opbieding
heeft plaats gehad zijn wederom aangestoken en uitgebrand twee
waschlichten, zonder dat enig hoger bod is gedaan. Dienvolgens heeft de
rechtbank de onroerende goederen bij de memorie van laten vermeld
toegeschat aan den procureur van Grasstek voor de som van 2575
guldens.
Waarna voornoemde procureur heeft verklaard dat voorschreven
toeschatting is geschied ten behoeve van Casparus Henricus Wolf ,
Chirurgijn te Lisse
We zien deze figuur wel vaker. De echte koper laat zijn identiteit bij de
opbiedingen niet kennen. Misschien omdat hij gewoon niet aanwezig is,
misschien omdat het hem beter uitkomt bij de biedingen anoniem te zijn.
Verder geeft de akte een uitgebreide beschrijving van het gekochte.
BESCHRIJVING DER PERCELEN
Een bouwmanshuis hebbende aan de straat eene deur en vier loodvensters
met blinden voorzien, vertonende op de eerste verdieping een uitdakje
mede met een venstertje, voorts is het huis gedekt met een rieten dak. Aan
de noordoostelijke zijde van het huis worden mede twee venstertjes
gevonden in het lood. De noordwest zijde van het huis gedekt met een
rieten dak en enige pannen, heeft twee staldeuren en stalvenstertjes in het
lood.
De voornoemde gebouwen bestaan eerstelijk in een nieuw gemetseld
pakhuis van oude stenen gebouwd en met pannen gedekt, hebbende aan de
noordoost zijde twee grote en twee kleine venstertjes, aan de noordwest
zijde eene bruine staldeur en een venstertje daarboven, belend aan de
zuidwest zijde het hierna te melden orangeriehuis, aan de zuidoostzijde
een kamertje in ruwe muren met een schoorsteen en met twee vensters met
grote ruiten en blinden voorzien, uitkomende op den Heereweg. Boven
gezegd kamertje is een zoldertje met een venster uitziende op de gezegde
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Heereweg en heeft hetzelven nog aan de noordoost zijde een zijdeur bij de
voorschreven huismanswoning uitkomende.

Wildlust, tekening door P.J.Lutgers (1808-1874) Regionaal Archief Leiden PV
77945. Gezien de jaartallen van de kunstenaar zou de tekening de toenmalige
situatie goed kunnen weergeven
Ten tweede in een orange huis verdeeld in twee vertrekken waarvan het
achterste tot een stalletje geapproprieerd is en het voorste tot een
orangerie. Het zelve huis is van nieuwe steen opgemetseld en heeft twee
verdiepingen van welke de bovenste een zolder is. Dit orange huis heeft
aan de noordwest zijde een deur en een venster, beide bruin geverfd met
ruiten in het lood, aan de zuidwest zijde ene dubbelde deur en acht ramen
met grote ruiten alle bruin geverfd en drie venstertjes tot de zolder
behorende, alle bruin geverfd.
Het voorschreven orange huis is met pannen gedekt en heeft geene goten.
Aan de zuidoost zijde van het zelve vindt men twee vensters met groten
ruiten en blinden op de eerste en een venster op de tweede verdieping
zijnde voorschreven orangerie huis geheel aan het voorschreven pakhuis
en kamertje annetr., makende voorts deze twee laatstgenoemde gebouwen
slechts ene gevel aan de Heerweg uitkomende, onder twee afdelingen of
daken hebbende zij eindelijk aan de ene zijde ene houten ingang of hek met
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ene stenen muur en aan de andere zijde twee gelijke houten hekken met
een stenen muur.
Verder bestaat het te verkopen perceel in landen, bleekvelden genaamd,
boomgaarden, droogberg, houtbosschen, cingels, en wildernissen daarbij
en aangelegen allen aan den Oogsgeest en aan Nieuw Roodensdam (?) in
den ambachte van Lisse als mede in den grond waarop een blekershuizing
en schuur heeft gestaan belast met drie braspenningen houtvesten,
erfschuur, belend ten NO den heer Nicolaas Stumphius, makelaar,
wonende in de Beverwijk, ten ZO de Heereweg, ten ZW de heer Wagenaar
te Haarlem en ten NW de heer Broenen, koopman te Amsterdam, - nog in
een tuintje waarop een huisje gestaan heeft met een laantje daaraan
gelegen groot tezamen omtrent 150 roeden, doch maar verongeldende
voor 60 roeden gelegen als voren, belend ten NO voornoemde heer
N.Stumphius, ten ZO de Heereweg ten ZW Maarten van Rhijn en ten NW
de gronden van de bleek.
Nog twaalf morgen, 321 roeden gedepopuleerde duinen, mede gelegen
onder den Ambachte van Lisse, Canton, District en Departement
voornoemd, belend ten NW den Heer Broenen voornoemd, ten ZW de
Zandsloot, ten ZO Maarten van Rhijn en J.K.Stellingwerf ten NO de Heer
N.Stumphius voornoemd, zijnde de gearresteerde van alle bovengemelde
goederen, eigenaar geworden volgens akte van transport door den Heer
Mr. Jan ?Lief? op den eersten november 1794 voor Schout en Schepenen
van Lisse gepasseerd en op behoorlijk Zegel volgens de toen bestaande
wetten geschreven.
Een strookje teelgrond gelegen in den Ambachte van Lisse voornoemd
groot 410 roeden belend ten ZW de Zandsloot, ten NW de Heer Broenen
voornoemd, ten NO de gearresteerde, en ten ZO J.K. Stellingwerf, alle
welke percelen en gebouwen gebruikt en bewoond worden door of ten
behoeve van de gearresteerde(n) behalve het voorgaande stukje teelland 't
welk in huur gebruikt wordt door Casparus Wolf, Chirurgijn te Lisse,
hebben de gearresteerden den eigendom van dit strookje grond bekomen
van den Heer Marinus Adrianus Perpetuis Smissaart volgens akte van
transport op den 30e Augustus 1802 voor Schout en Schepenen van Lisse
gepasseerd en op behoorlijk zegel volgens de toen bestaan hebbende
wetten geschreven.
Het heeft er alle schijn van dat Casparus Henricus Wolff en Huberta Verdegaal
niet, althans niet permanent, op Wildlust zijn gaan wonen. In alle notariële
aktes uit die tijd, op één na, geeft hij steeds op te wonen in Lisse op nr. 109, en
dat is de winkel aan de Heereweg. De ene uitzondering betreft een akte van
notaris Cramerus uit 1816, waarin hij dan op Wildlust zou wonen. Hij heeft in
ieder geval nooit "bewoners"-belasting voor Wildlust huisnummers 70 en/of
71, betaald. In 1816 wordt die belasting betaald door Coenraad Temminck
voor nr 71, en de jaren daarna tot 1826 betaalt die voor nr 70. Daarna weer
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voor nr 71. Volgens Hulkenberg verhuurt Wolff Wildlust aan Temminck, en
dat zou kloppen met het bovenstaande.
Van 10 oktober 1813 tot 10 oktober 1815 is Wolff wel huurder van een stukje
teelgrond groot 900 roeden (1,3 ha), dat deel uit maakt van Wildlust.

Gedeelte van de kadastrale kaart Lisse sectie C blad 1, met daarin omkaderd
de percelen die eigendom zijn van Temminck, en dus behoren tot de
buitenplaats Wildlust. Rechtsonder de Heerenweg
In 1819 verkoopt Wolff de buitenplaats Wildlust aan de zelfde Coenraad Jacob
Temminck, volgens de akte wonende te Amsterdam op de Heerengracht.
Wildlust was dus een tweede woning voor hem. Er wordt gemeld dat Wildlust
op dit moment 14 morgen groot is. Dat is 11,9 hectare. De koopsom is nu
10000 gulden. Er is in vijf jaar een leuke winst op gemaakt.
Als in 1832 het kadaster wordt ingevoerd, wordt in de OAT beschreven welke
percelen eigendom zijn van Temminck en blijkbaar tot de buitenplaats behoren
en waar die percelen voor dienen. Het gaat dan om in totaal 12,7 hectare. Als
we daar de waterpartij van 0,834 ha vanaf trekken komt dat uit op 11,91 ha wat
erg mooi overeen komt met de boven gemelde 14 morgen. Er is dus niets
bijgekomen of afgegaan in die dertien jaren tussen 1819 en 1832.
Tot de buitenplaats behoren twee huizen en een koetshuis, 3,1 ha land met
agrarische bestemming zoals weiland of tuin en 7,4 ha woeste grond, bosch,
weelde en weelde bosch. Wat dat laatste ook moge zijn.
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5.7 Frederiksoord
Op 21 december 1819 koopt C.H.Wolff een stuk land in Lisse met een woning
erop met de volgende omschrijving: [1819] [1891]
"Eene hechte sterke bouwmans woning met al derzelve getimmerte
getekend met nr 15 met boomgaard en een krogt lands, groot een morgen
en 109 roeden, gelegen in de Poelpolder onder Lisse aan de Heerenweg,
belend ten NO de heer Baron van Palland, ten ZO de ringsloot van de
bedijkte Lisser poel, ten ZW de weduwe en erven van Harman de Vries en
ten NW de Heerenweg"
Dit perceel is gekocht voor 1015 gulden bij Cornelis Bergman te Lisse voor
C.H.Wolff. NB Cornelis Bergman is de man die op "De Wolff" woont op het
moment van donatie in 1797 en tot Jan Wolff er gaat wonen in ongeveer 1822.
De OAT van 1832 geeft dat Casparus Henricus Wolff eigenaar is van de
onderstaande percelen in Lisse sectie B
perceel
grootte (ha)
125
Bosch
0.0092
126
Bouwland
0.6330
127
Tuin
0.0450
128
Huis en erf
0.1240
129
Tuin
0.1520
Totaal

0.9632

Op de kaartjes op p11 en p68 is te zien dat dit land ligt aan de ZW kant van
Lisse, vlak bij de Engel.
In de erfenis van Huberta Verdegaal worden deze percelen opnieuw vermeld
als zijnde tezamen groot 0,9632 ha, omvattende "een bouwmanswoning en
derzelve getimmerte, huisnummer 15". Ze worden gewaardeerd op 1500
gulden
In het testament van C.H.Wolff worden deze percelen vermeld onder de naam
Frederiksoord en wordt het vruchtgebruik ervan toegewezen aan zijn dochter
Dorothea. Zij heeft tot zijn dood bij hem gewoond.
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Een gedeelte van de kadastrale kaart van Lisse sectie B met de bewuste
percelen aangegeven met een ellips er omheen. Linksonder De Engel

Na Dorothea's dood, Lisse 24 februari 1891, worden de percelen verkocht door
de erven, en dat zijn er tegen die tijd heel veel. Zie sectie 6.7 [1891]. De
omschrijving is nu
"Een blok van acht woonhuizen aaneen gebouwd, met drie schuren, erf
en tuin, en een partij tuin en bloembollengrond, alles aaneen gelegen te
Lisse, aan de oostzijde van de Straatweg nabij de Engelbrug, genaamd
Frederiksoord, belend ten noorden P.Scholten, ten oosten de ringsloot
van de Poelpolder, ten zuiden de weduwe C???, ten westen de
straatweg, groot 0,9632 ha. "
De koopsom is 4950 gulden. De koper is Pieter van Zoelen, smid, wonende te
Lisse.
5.8 De Kapelle Weide
Op 25 april 1825, koopt C.H.Wolff van Jannetje Baas zes percelen hooiland
in de Lisserbroekpolder, samen groot 10,3 hectare voor de som van 4500
gulden. Een van deze percelen heet de Kapelle Weide. Hierop is erfpacht
verschuldigd aan de Domeinen. Bovendien is de eigenaar van de Kapellewei
verplicht om de erfpacht van naburige landerijen te innen en het geheel af te
dragen. C.H.Wolff doet dat blijkbaar niet. Aan de koopakte is gehecht een
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afschrift van een verzoek aan de president van de rechtbank van eerste aanleg
te Leiden. De domeinen willen van notaris Cramerus een afschrift van de
koopakte hebben, zodat ze gerechtelijke stappen kunnen gaan ondernemen
tegen de weigerachtige eigenaar.
5.9 Duinzigt 1828 tot 1834
Nadat C.H.Wolff in 1824 aan zijn mederaadsleden heeft laten weten dat hij uit
Lisse weg wil, is het niet meer zo verrassend dat hij in 1828 een nieuwe
woning koopt in Oegstgeest.
Op 15 november 1828 is het dan zover. Op een openbare veiling te Leiden van
een aantal kavels uit de erfenis van van Cypriana Anna Margaretha van Royen,
weduwe van den Heer Mr. Pieter van Lelyveld Pietersz, koopt C.H.Wolff uit
Lisse het buiten Duinzigt te Oegstgeest voor 10000 gulden.
In het RAL Archief nr 505. "Archief van de Stadsheerlijkheden en
Vroonwateren", Inv.nr 907, bevindt zich de akte door notaris Jacobus Valk te
Leiden van 15 november 1828
Na een aantal inleidende pagina’s over de verkopers: de erfgenamen, en over
de verkoopregels volgt:
Omschrijving der Percelen en Particuliere conditiën
No 1 Eene zeer aangenamen Buitenplaats, genaamd Duinzigt, groot of
verongeldende voor zes bunders en ruim een en tachtig roeden, gelegen
aan den Heerenweg onder Oegstgeest, een half uur van de Stad Leyden,
getekend met numero 77 [in het kohier der verpondingen],
hebbende ruime uitzigten zoo op den Heerenweg als op onderscheidene
dorpen en communicatie door eene vaart met de Haarlemmertrekvaart,
met deszelfs hecht, sterk en weldoortimmerd modern zomer- en
winterverblijf, voorzien van onderscheidene behangen kamers,
desertkamer, meiden- en knechtskamer, ruime keuken, kelder, zolders en
verdere commoditeiten, ruime tuinmanswoning, stalling voor zes paarden,
koetshuis, koestal, schuren, koepeltje, schuitenhuis, broeikassen,
goudvischkom, vijvers, slingerbossen, met Engelsch plantsoen naar den
nieuwsten smaak aangelegd, moezerij, en een groot aantal veel dragende
vruchtboomen, belend ten Westen den Heerenweg, ten Noorden den Heer
Thomas van Bergen, ten Oosten het Regthuis van Oegstgeest en Cornelis
van Steijn, en ten Zuiden den zelven Cornelis van Steijn.
De kooper van dit perceel zal moeten aan staan en overnemen de
volgende roerende goederen als een schuit enzoovoorts.
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Bij de zelfde veiling koopt hij ook nog twee percelen weiland in de
Voorhofsche polder in Oegstgeest, maar die doet hij een jaar later alweer van
de hand.

Gedeelte van kadastrale kaart van Oegstgeest sectie C, met omlijnd de
percelen in eigendom van C.H.Wolff en behorende tot Duinzigt volgens
de OAT. De weg links heet "Chemin de la Haye à Haarlem" en is de
huidige Rhijngeesterstraatweg. De vorm van de vijver in het huidige
Bos van Wijckerslooth is goed te herkennen.
De eigendomsoverdracht van Duinzigt is op 21 november 1828. Hij laat er
verder geen gras over groeien, want op 11 december 1828 organiseert hij twee
openbare verkopingen op Duinzigt. De ene (Notaris Cramerus akte 79) van
hout met een opbrengst van 794,20 gulden en de andere van roerend goed
(Notaris Cramerus akte 80) met een opbrengst van 15,60 gulden.

75
Na deze opruiming gaan ze vermoedelijk snel van Lisse naar Oegstgeest
verhuizen, want als in januari 1829 de chirurgijnswinkel in Lisse verkocht
wordt wonen ze al in Oegstgeest.
De OAT voor Oegstgeest sectie C vermelt als eigenaar Jasper Hendrik Wolff
(een schrijf foutje)
nr. 72 tuin
0 ha 24 a 10 ca
nr. 73 boomgaard
0 ha 22 a 10 ca
nr. 74 tuin
0 ha 44 a 80 ca
nr. 75 boomgaard
0 ha 35 a 80 ca
nr. 76 huis
0 ha 02 a 60 ca
0 ha 02 a 37 ca
nr. 76a huis
nr. 77 bosch
0 ha 50 a 50 ca
0 ha 17 a 20 ca
nr. 77a laan als tuin
b
1 ha 58 a 94 ca
nr. 77 bosch
0 ha 32 a 30 ca
nr. 77c vijver
2 ha 31 a 00 ca
nr. 78 weiland
Het hele gebied is dan dus groot
6 ha 21 a 71 ca,
wat dus iets minder is dan de in de prospectus van de veiling/de
overdrachtsakte vermelde "6 bunders en ruim 81 roeden (nieuwe stijl)".
Na vijf jaar, op 24 februari 1834, wordt Duinzigt weer verkocht. De koper is
de Hoogeerwaarde Hooggeboren Heer Cornelius Ludovicus van
Wijkerslooth van Schalkwijk, bisschop van Curium enzovoorts, wonende op
het oude koningshuis in de Gemeente van Sassenheim. De omschrijving van
het gekochte is onveranderd ten opzichte van die van 1828. De koopsom is wel
veranderd en is nu 14000 gulden.
De oorspronkelijke aktes van notaris Cramerus uit die jaren zijn bij een brand
verlorengegaan. Zijn repertorium bestaat nog wel. Van de akte is er wel een
transcriptie in de "Archieven van de hypotheekbewaarders van Zuid-Holland
1811 – 1838". [1834]
Monseigneur Van Wijkerslooth is het hoofd van de katholieke kerk in
Nederland in die tijd. Sinds de reformatie zijn er geen bisdommen in
Nederland en ook geen bisschoppen. Om die reden is Van Wijkerslooth
bisschop van Curium. Curium is een aan de islam verloren bisdom op Cyprus
en heet nu Kourion.
Hij bouwt een huis (paleisje zeggen sommigen) in het Bos van Duinzigt. Het is
gesloopt in 1915. Het bos is nu naar Van Wijkerslooth genoemd.
Pas na zijn dood in 1851 wordt uit zijn erfenis op het Noordelijk stuk van de
buitenplaats een klooster gebouwd voor onderwijs aan wezen en opvang van
bejaarden. Dit gebouw staat er nog wel aan de Rhijngeesterstraatweg. [Canon
van Oegstgeest p68]
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5.10 De Grunerie 1834 tot 1851
Nu Duinzigt verkocht is moeten ze ergens anders gaan wonen en na ongeveer
vijf weken zit C.H.Wolff dus weer bij de notaris.
Notaris Th van Bergen te Leiden, akte nr 53, schrijft:
Op 1 april 1834 verschijnen Jan Dobbe van Bergen, Metzelaar, wonende in
numero 24a aan den Heeren of Straatweg onder Oegstgeest,……., als verkoper
en Casparus Hendricus Wolff, zonder beroep, wonende in nummer 24, mede
aan de Heeren of Straatweg onder Oegstgeest, ……, als koper,……
Een gebouw bestaande in twee net betimmerde kamers, met koetshuis en een
uitgebroken paardenstalling, knechtskamer en erf, waarop de voorschreve
getimmerte staan, met een gedeelte grond, groot volgens de kadastrale legger,
drie bunders en zes en vijftig roeden en op dezelve bekend in sectie B nommer
269, 269a, 270, 271, 272, 272a, 285, behoort hebbende tot de geamoveerde
Buitenplaats de Grunerie, staande en gelegen aan den Heeren of straatweg
onder Oegstgeest, belend het voorgeschrevene verkochte ten Oosten den
Heeren of straatweg, ten

Een deel van de kadastrale kaart uit 1818. De gekochte percelen, met een iets
vettere lijn omtrokken, van de Grunerie liggen netjes tussen de
Rhijngeesterstraatweg en de Pastoorswetering ingeklemd. Merk op dat er een
soort slotgracht rondom het huis ligt.
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Westen de Pastoorswetering, ten Zuiden de kinderen van den heer Theodorus
Arends junior met de scheisloot en ten Noorden den verkoper met de scheisloot
tussen dit perceel en het Warmoesland van hem verkoper. Het overige deel van
de buitenplaats is niet inbegrepen.
….. En ten vijfde dat het meergemelde perceel……… verkocht en gekocht is
voor ene somme van drie duizend en zes honderd gulden, waarvan de
comparant ter ene zijde bekend voldaan te zijn.
In 1835 maakt het kadaster de onderstaande hulpkaart (nr 1 volgnr 4) en
worden de percelen hernummerd. Het meest opvallende is dat de plaats van de
brug is opgeschoven en dat er een gebouw verdwenen is en er een ander
bijgekomen is.

Deel van kadastrale hulpkaart van 1835 van De Grunerie. Het gebied omlijnd
met een stippellijn is eigendom van C.H.Wolff.
In juli 1845 geeft het kadaster een nieuwe hulp kaart uit omdat de familie
Wolff een theehuis (koepel) gebouwd heeft in de NO hoek van perceel 503 aan
de straatweg. Daar moet belasting over geheven worden.
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In de boedelscheiding na het overlijden van Huberta komt De Grunerie
vanzelfsprekend weer voor, nu met een geschate waarde van 6000 gulden
Op 17 juli 1851 verkoopt C.H.Wolff de Grunerie voor 8500 gulden aan
Benjamin du Moulin, koopman te Amsterdam. [1851]
Tabel van percelen van de Grunerie in 1835 en 1851, Oegstgeest sectie B
Perceel
grootte hectare
omschrijving
285
0.7520
bosch
496
0.2110
water
497
0.1580
boomgaard
498
0.1610
huis, schuur en erf
499
0.0124
bosch
500
1.2200
weiland
501
0.1980
bosch
502
0.0946
tuin
540
0.7495
bosch-lustplaats
de rest van 503
541
0.0015
koepel
was 503
tezamen 3.5600

De Grunerie omstreeks 1914, toen het huis nog vanaf de straatweg te zien was.
Volgens de kadastrale gegevens uit 1832 was er weiland waar op de foto
bollen staan.
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5.11 Leiden Breestraat
In Hoofdstuk 1 is al gemeld dat C.H.Wolff na de verkoop van De Grunerie in
1851 met zijn dochter Doortje naar Leiden verhuist, waar op dat moment al
drie van zijn kinderen wonen. Uiteindelijk koopt hij daar een huis aan de
Breestraat. Volgens de gewoonte die we al veel vaker van hem gezien hebben,
koopt hij dat huis bij een openbare verkoping.
Het betreft een openbare verkoping van vier percelen uit een erfenis van de
heer Casparus de Fremerij. [1853]
Uittreksel:
Verkoping bij afslag en opbod. "Na verscheidene opbiedingen zijnde
hoogste bieders geworden:
Perceel een………………
Perceel twee: de heer Casparus Hendricus Wolff, zonder beroep of
maatschappelijke betrekking wonende te Leiden, voor ene som van
vierduizend en tweehonderd gulden.
Perceel drie…………..
Perceel vier……………
Numero twee: Een groot, ruim, hecht, sterk en weldoortimmerd huis en
erve, voorzien van drie beneden kamers, waarvan twee ensuite, twee
binnenplaatsen, keuken, kelder, achterhuis met bergplaatsen en zolder,
drie bovenkamers, provisie kamer, dienstbodenkamers, droog- en
turfzolders en verdere gemakken. Alsmede nog enen zeer groten kelder,
hebbende enen afzonderlijke ingang aan de straat, staande en gelegen
binnen Leiden aan de zuidzijde van de Breedestraat, tussen de Dief- en
MooiJacobsteegen en uitkomende aan de Langebrug, geteekend wijk 4,
numero 331, bij het kadaster bekend in sectie G numero 431, ter grootte
van twee roeden en negen en twintig ellen, belend aan de ene zijde den
heer Daniel Sparenberg en aan de andere zijde den heer Jan van den
Mark…………….Waarvan wijlen de heer Casparus de Fremerij de
eigendom heeft verkregen op 25 februari 1817………………
De overdracht zal plaatsvinden op 1 mei 1853.

Het huidige adres van dit huis is Breestraat nr 53.
In dit huis overlijdt Casparus Henricus Wolff op 8 augustus 1856.
Op 11 oktober 1856 wordt Huis Breedestraat wijk 4 nr 331, verkocht door
erven Casparus Henricus Wolff, aan de heer W.M.S. Junius voor 4600 gulden
[1856]
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5.12 Lisse huisje kadastraal D172
Op de kaart uit 1818 van het centrum van Lisse (p57) staat aan de Heereweg
een huisje op perceel 172 aangegeven, waarvan volgens het kadaster
C.H.Wolff in 1832 de eigenaar is. De gevonden informatie, hieronder
weergegeven, duidt er echter op dat dit huisje in 1830 al door C.H.Wolff
verkocht is en dat het kadaster die eigendomsoverdracht nog niet in de OAT
heeft kunnen verwerken.
De koop in 1815
C.H.Wolff koopt een huis nr 187 te Lisse voor 150 gulden [1815]
Verkoping van twee huizen te Lisse nrs 185 en 187 door Margaretha de
Leeuw weduwe van Hendrik Cornelis Serrurier, en hun drie kinderen allen
wonende te Amsterdam,
Het huis nr 187 betreft een huis en erve in het Oosteinde van Lisse, belend
tNO en tZO Leendert Oomen, tZW Jan Karel Boske en ten NW den Heereweg.
Namens de eigenaren treedt op notaris Haselaar uit Haarlem.
C.H.Wolff koopt het geheel voor 150 gulden.
De verkoop in 1830
Op 7 oktober 1830 verkoopt C.H.Wolff aan Roosje Davids weduwe Jacob
Landman een huis en erve in het Oosteinde van het dorp voor 600 gulden,
waarvan 400 betaald en 200 met betalingsregeling. C.H.Wolff heeft de
eigendom van het huis verkregen bij een openbare verkoping door Not.
Cramerus in 1815. Belend tNO en ZO Jan Plevier, tZW Antoni van
Opzeeland, tNW de Heerenweg. Het huis is nu getekend met nr 190
De genoemde financieringsregeling van 200 gulden wordt als hypotheek
ingeschreven:
In de OAT van het kadaster in 1832 komt Roosje Davids of J.Landman niet
voor. Wel een huis van C.H.Wolff met dezelfde belendingen als hierboven.
Lisse Sectie D
nrs 168 t/m 171
Jan Plevier Herbergier te Lisse
nr 172
C.H.Wolff oppervlak 276 m2
nr 173 + 174
Antonij Opzeeland, arbeider
nr 175 + 176
Cornelis Raaphorst
nr 177+ 178 + 179
Elisabeth Schaap
De belendingen tNO en t ZO Jan Plevier en tZW Antoni van Opzeeland komen
overeen voor de verkoop en het kadaster. Het moet dus wel over hetzelfde
object gaan. Ook de huisnummers kloppen. Elisabeth Schaap heeft huisnr 187
en het huisje van Roosje Davids is drie huizen verderop en heeft 190.
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5.13 Lisse broodbakkerij, huis en erf D180/181
De koop op 12 april 1827 [1827]
Voor Jan Gerard Cramerus, notaris te Lisse residerende, compareerden
Leendert Oomen, geen beroep uitoefenende en wonende in nr 181 te Lisse als
verkoper ter eene zijde en De Heer Casparus Henricus Wolff, Genees en
Heelmeester wonende in nr 109 als koper ter andere zijde verklaarden…..te
verkopen en te kopen:
Een huis en erve met schuur en verdere getimmerte getekend met nr 181
staande en gelegen in de Gemeente van Lisse aan de Heereweg in den
Oostpolder, zijnde ene broodbakkerij en met een tuin en bogaard daarachter,
groot voetstoots 8 roeden omtrent 52 ellen nieuwe nederlandse maat, belend
ten NO Elisabeth Schaap en de weduwe van Klaveren, ten ZO en ZW de
gemelde weduwe van Gerrit van Klaveren en ten NW den Heereweg. De
koopsom is 3000 gulden.
Het is niet duidelijk waarom de notaris voor het huis van Leendert Oomen Nr.
181 vermeldt. Het staat er drie keer. Het zou moeten zijn nr 183.
De periode 1827 tot 1828
In 1827 betalen zowel Leendert Oomen als Meijntje Wolff broodbakster,
belasting voor een huis, dat in dit archief [GALisse998] nr.183 heeft. Gezien
de belendingen gaat het om het zelfde huis als dat hierboven met nr 181 wordt
aangeduidt. In beide gevallen is Elisabeth Schaap de buurvrouw. Het huis
wordt in 1828 hernummerd tot nr.186.
Meijntje Wolff is zeer waarschijnlijk Wilhelmina Wolff, gedoopt Lisse
23.9.1800, dochter van C.H.Wolff en Huberta Verdegaal. Zij trouwt te Lisse
op 7 augustus 1829 met Theodorus Lodewijk de Surmont de Bas. Leendert
Oomen is geboren te Oudewater in 1770 en is dus in 1827 al 57 jaar oud. Hij
overlijdt in Lisse op 6 oktober 1834.
Verkoop in 1829
Op 4 februari 1829 verkoopt C.H.Wolff te Oegstgeest aan Joseph Martinus
LeFeber, broodbakker wonende op Lisse 186 een huis met erve en schuur etc
getekend 186, gelegen in Lisse aan de Heereweg in de Oostpolder met een tuin
en boogaard daarachter groot 8 roe en omtrent 52 ellen. Belend tNO Elisabeth
Schaap en de weduwe van Gerrit van Klaveren, tNW de Heereweg, gekocht
van Leendert van Oomen op 12.4.1827 via Not. Cramerus. De koopsom is
3000 gulden
De OAT van het kadaster geeft in 1832 Joseph LeFeber Broodbakker als
eigenaar van D180 Tuin 0,1010 ha en D181 huis en schuur 0,0530 ha
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5.14 Lisse Broodbakkerij kadastraal D236, huisnummer 169
In 1820 koopt C.H.Wolff een huis aan de Heereweg te Lisse schuin tegenover
zijn winkel.
Voor notaris Cramerus te Lisse op 24 januari 1820 verkoopt Jan van Beek
kuiper aan de Hoge Rhijndijk te Hazerswoude, aan C.H.Wolff wonend nr 109
te Lisse: een huis en erve in de Poelpolder omtrent de Kruisweg te Lisse,
getekend nr 169, belend ten NO Hendrik Brederode, ten ZO en ZW Jan
Geveke en ten NW de Heereweg. Koopsom 325 guldens
In 1824 verkoopt hij dit huis weer
Akte 53 van 1 november 1824 (ingeschreven in het kadaster op 25 nov 1824)
C.H.Wolff verkoopt aan Pieter Oudshoorn, broodbakker mede wonende te
Lisse een huis en erve te Lisse in de Poelpolder omtrent de Kruisweg getekend
nr 169, belend ten NO Weduwe Hendrik Brederode, ten ZO en ZW Hannes
van Berkel. Koopsom 500 gulden. [1824]
Waar ligt huis nr 169 op de kadastrale kaart van 1818?
Het nr 169 kan niet ver af zijn van het complex 165, 166, 167 (zie hierna huis
D239) , gelegen schuin tegenover de chirurgijnswinkel. Alleen huis nr. 168 zit
er tussen. Dat moet zijn het huis van Lodewijk Geveke, die betaalt de
gemeentelijke belasting voor dat huis. Hij is de belende buurman voor nr 169
aan de ZW zijde en was de belende buurman aan de NO zijde van de huisjes
165/166/167 in 1811.
De conclusie mag zijn:
Perceel D 236 (huis tuin en erf 201 m2) is huis nr 169
Perceel D237 (huis en erf 167 m2) en D238 (tuin 389 m2) is huis nr 168. Tot
1828 in eigendom en bewoond door Lodewijk Geveke of diens
weduwe, daarna in eigendom van Hannes van Berkel. De percelen
van hem liggen inderdaad zowel ten ZW als ten ZO van D236.
Perceel D 239 (zie hierna) omvat de huisnummers 165, 166 en 167, eigendom
van C.H.Wolff
De naam Oudshoorn komt niet in de OAT voor. Wel Evert Jan Gerritse, ook
broodbakker net als Oudshoorn. Het kan zijn dat Oudshoorn de eigenaar is en
Gerritse de bewoner.
5.15 Lisse huizen tegenover de winkel (D239)
C.H.Wolff koopt op 27 december 1811 twee naast elkaar gelegen percelen met
huizen erop gelegen in het centrum van Lisse aan de ZO zijde van de
Heereweg, ongeveer 100 m ten noorden van het Vierkant. Het betreft de
huisnummers 165, 166 en 167.
De gezamenlijke koopsom is 475 gulden.
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Als het kadaster wordt ingevoerd wordt dit geheel sectie D nr 239, groot 510
m2 en staat in de OAT op naam van Casper Hendrik Wolf Chirurgijn te Lisse.
Dit onroerend goed wordt pas na zijn dood door erven verkocht op 18 maart
1857, aan drie verschillende kopers. Daartoe wordt het perceel gesplitst in D
769, 770 en 771 respectievelijk groot 150, 120 en 180 m2. samen 530 m2. Er
is tevens een correctie van 20 m2 toegepast.
De totale opbrengst is nu 1910 gulden.
Detail uit de kadastrale hulp
kaart volgnummer 42 van 22
mei 1857. Noord is boven. De
Heereweg is door mij aan de
tekening toegevoegd.
De nummering loopt op van
noord naar zuid.
D769 groot 150 m2, is het
huisnr 167 uit 1811
D770 groot 120 m2 is het
huisnr 166 uit 1811
D771 groot 180 m2 is het
huisnr 165 uit 1811
Samen vormen zij D239

De koop in 1811 met twee notariële akten in het RALeiden.
Notaris Th. van Bergen te Leiden, 27 december 1811 folio 1023,
Voor notaris Thomas van Bergen. en deszelfs ambtgenoot Frederik Booij,
beide keizerlijke notarissen residerende te Leijden in het Departement der
Monden van de Maas, zijn gecompareerd,…
Frans Steijl, houtkoper, wonende numero 169 te Lisse, verkoper en
de heer Casparus Henricus Wolff, heelmeester, wonende in numero 109 te
Lisse, als koper, …..
Twee huizen en erven staande en gelegen in den dorpe van Lisse, meer
gemeld in het nieuwe quohier de verponding bekend sub numero 166 en 167,
belend ten ZuidOosten Gijsbert van Parijs, Ten NoordWesten den
Heerenweg, ten ZuidWesten Jan Herman Moschauer, ten NoordWesten
Lodewijk Geveke,….
Voor ene somme van 630 franken of 300 gulden hollands.
En
Notariele akte in het archief te Leiden. Notaris Th. van Bergen, 1811 folio
1027
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…. Jan Herman Moschauer, timmerman, wonende numero 107 te Lisse,
verkoper en
Casparus Hendricus Wolff wonende numero 109 te Lisse, koper,…
…. De beternisse (?) van een huis en erve te Lisse, getekend met numero
165, met een strookje erf ter lengte van het zelve huis en erve, en ter breedte
van vier voeten. Belend ten Noordoosten de koper, ten Zuidoosten Gijsbert
van Parijs, ten Zuidwesten den zelve en ten Noordwesten den Heerenweg.
Koopsom 367 franken 50 centimes of een honderd vijf en zeventig gulden
hollands.
We lezen hier dus dat Caspar drie huizen en erven naast elkaar kocht, gelegen
aan de Zuidoost zijde van de Heerenweg. Waar deze percelen liggen, behalve
aan de Heerenweg, is niet duidelijk uit deze tekst, maar is dat later wel
geworden. Het gaat om D239, gesplitst in 1857 in D769, D770 en D771 zoals
aangegeven in de kadastrale kaart .
Het totale geïnvesteerde bedrag is 300 + 175 = 475 gulden.
In de OAT van 1832 staan voor dit stukje Lisse de onderstaande eigenaren. We
zien dat Gijsbert van Parijs nog steeds buurman is
perceel nr Naam
Voonaam
Omschrijving Oppervlak
237
Berkel
Johannes van
Huis en erf
167 m2
238
idem
Tuin
389 m2
239
Wolff
Casparus H.
Huis en erf
510 m2
240
Parijs
Gijsbert van
Erf
133 m2
241
idem
Huis en erf
500 m2
242
idem
Tuin
730 m2
De verkoop in 1857
Op heden den achttienden Maart 1857 des voormiddags ten elf ure zijn voor
mij Samuel Magnet Hummel, Notaris, residerende te Lisse, etc, in het
Logement "De Witte Zwaan" te Lisse verschenen, Jan Wolff, Christiaan
Wolff, Antonius Wolff, Casper Mooijman, Willem Mooijman, etc. " De heren
treden op namens alle erfgenamen.
Perceel D239, wordt gesplitst verkocht. De opbrengst is nu 1910 gulden.
D769, groot 150 m2 voor 735 gulden aan Adriaan Burghout bouwman te
Haarlemmermeer.
D770, groot 120 m2 voor 350 gulden aan Johannes Wolff.
D771, groot 180 m2 voor 825 gulden aan Arie van der Reep, meester
vleeschhouwer te Heemstede.
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5.16 Lisse huis (huizen) aan het Vierkant D261/262/263
In de OAT van het kadaster staat C.H.Wolff in 1832 als eigenaar van de
percelen Lisse D261/262/263. Wanneer heeft hij ze gekocht en wanneer
verkocht?
Samenvatting van het verhaal.
Op 5 april 1828 koopt C.H.Wolff deze percelen van mevr. Voltelen voor een
bedrag van 3000 gulden. In de periode daarna is mevr. Voltelen de
bewoonster.
Op 14 juli 1829 houdt C.H.Wolff een verkoping van meubelen vanuit het
betreffende huis met nummer 138 die brengen op 1851,25 gulden. Vergelijk
dat eens met de koopprijs.
Op 24 mei 1831 verkoopt C.H.Wolff het huis, nu gesplitst in twee huizen nrs
137 en 138, aan de heer Julius Anna Everardus Blaauw, wonende op nr 138,
voor 4000 gulden.
Zeven maanden later op 22 december 1831 koopt C.H.Wolff de huizen alweer
terug van de heer Blaauw. De koopsom is nu weer 3000 gulden. Duizend
gulden minder. Blijkbaar zijn er financiele problemen bij de familie Blaauw.
Vanaf dat moment wordt de bewoners-belasting betaald door de weduwe
Blaauw tot aan de verkoop in 1835. Blijkbaar is de heer Blaauw overleden.
In 1835 worden de huizen verkocht aan mevrouw Vreeburg, weduwe Peters,
die er vanaf dan ook de bewonersbelasting voor betaalt. Als zij overlijdt in
1876 erft haar neef Jan Jurriaan Pijnacker de panden en ze blijven daarna in de
familie.
Op de kadastrale kaart 1818 van het centrum van Lisse (p57 ) staat de ligging
van dit pand aan de zuidoost zijde van het Vierkant aangegeven. Aan deze kant
van het Vierkant hebben de huizen sjieke eigenaren en bewoners, zoals mag
blijken uit de onderstaande tabel, die gecombineerd is van de kadaster
gegevens (eigenaars)en de gemeentelijke belasting gegevens (bewoners): De
onderstaande tabel geeft de namen van de eigenaren. Sommige zijn ook de
bewoner
perceel nr
248 + 249
250 t/m 252
253 + 254
255
256 t/m 259
260
261 t/m 263
264
265 + 266

Eigenaar/bewoner
Gereformeerde Gemeente Lisse
Cornelis Ruijgrok
Pagenstecher burgemeester
Jan Gerard Cramerus Notaris
Raadhuis Gemeente Lisse
Cornelis vdZaal
Jurriaan Vreeburg
C.H.Wolff
Joh. Molenaar zadelmaker
Trijntje Hoogtijling

huisnr
143
142
141
140
139
Geen huis
138
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De gebeurtenissen op een rij
Op 5 april 1828 voor Notaris Zuurdeeg te Leiden, heeft C.H.Wolff de percelen
gekocht van vrouwe Emilie Susanna Maria Voltelen, wettig gesepareerd van
de heer Gerrit Mulder. [1828]
Op 14 juli 1829, is er een verkoping van meubelen in het huis nr 138 te Lisse
ten verzoeke van de heer C.H.Wolff te Lisse. Opbrengst 1851,25 gulden.
[1829]
Op 24 mei 1831, voor Notaris Cramerus te Lisse, verkoopt C.H.Wolff het huis,
nu genummerd 137 en 138, was 138 (sic. is vermoedelijk een schrijffout voor
136) ze aan Julius Anne Everhard Blaauw, wonende op nr 138, voor 4000
gulden.
Belend: tNO Cornelis van der Zaal, tZO Jurriaan Vreeburg Gerritsz, tZW
Johannes Molenaar en tNW het voetpad van het Dorp. [1831]
Op 22 december 1831 koopt C.H.Wolff de zelfde twee huizen aan het Vierkant
terug van J.A.E.Blaauw maar nu voor 3000 gulden. Zij waren nr 136 nu nrs
137 en 138 [1831]
Uiteindelijk verkoopt C.H.Wolff de genoemde percelen aan Cornelia
Vreeburg, weduwe Peters. Het jaartal is niet precies bekend, maar in [Lisse
998] zien we dat in 1836 en 1837 de weduwe Peters de personele belasting
over dit pand moet betalen. De overdracht heeft vermoedelijk plaatsgevonden
17 augustus 1835 (ingeschreven 1 sept 1835) voor notaris Cramerus. [akte
kadaster van 1884 na het overlijden van Jan Jurriaan Pijnacker op 24 october
1883].
Het vervolg van de eigendom van dit pand volgt uit kopieën van akten
ontvangen van het kadaster.
1) Cornelia Vreeburg weduwe Peters (art 196) verbouwt iets en er vindt
hernummering plaats. D261 en 262 worden D767 en 768, samen nog steeds
1098 m2.
2) Van haar gaan ze naar Jan Jurriaan Pijnacker (art. 664). Hij voegt D263
(53 m2) en D767 ( 328) samen tot D1033, groot 381 m2. Hij is de enige
erfgenaam van zijn tante Cornelia Vreeburg, overleden te Lisse op 6 februari
1876
3) Het andere deel D768 (770 m2) tuin en gebouwtje gaat omstreeks 1884 naar
Anna Cornelia van Niekerk (art 779), weduwe van Jan Jurriaan
Pijnacker.
4) D1033 (381 m2), D768 (770 m2) en nog iets worden samen D1316 (1218
m2) en gaan omstreeks 1900 over in handen van Jurriaan Pijnacker (art.
889), bloemist te Lisse. Vermoedelijk is hij haar oudste zoon. In de akte van
1884 worden genoemd vier minderjarige kinderen: Jurriaan, Cornelis, Maria
en Agatha.
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5.17 Lisse huis met erf aan de Delfweg C415/416
Op 21 feb 1825 verkoopt C.H.Wolff aan Hendrik Hoogkamer, rietdekker,
wonende op nr 100, een huisje nr.100 voor 400 gulden. [1825]
Het huis ligt aan "de Veenlaan of Lageweg" (zie de kaart op p57) belend tNO
Mevr. van Alphen, tZO Cornelis de Waal, tZW voornoemde weg en tNW
David Gablinsky.
Hij heeft het object in eigendom verkregen in 1799, bij koop van Barend van
der Voort en Leendert Prins, als voogden van de minderjarige kinderen
nagelaten door Pieter van Grieken en Maria van der Putten.
Als in 1832 het kadaster wordt ingevoerd staat Hendrik Hoogkamer er
inderdaad als eigenaar in de OAT van Lisse sectie C nrs 415 en 416. En het
valt op dat de buurman inderdaad David Gablinski is.
perceel
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419

Veldhorst, Gerrit, kastelein
idem
ontbreekt
Lisse RK armen
idem
Arie van Zwieten
idem
Hoogkamer Hendrik,
arbeider
idem
Gablinski, David, rentenier
id
id

420
421
422
423

ontbreekt
id
id
Lisse RK armen

huis en erf
tuin

grootte
m2
420
1190

tuin
huis en erf
tuin
huis en erf
tuin

260
235
356
240
820

huis en erf
tuin
tuin
huis en
eref

123
770
420
580

tuin
tuin
tuin

101
550
550

Van 1826 tot 1828 staat Hoogkamer ingeschreven op huisnummer 100. Na de
hernummering dat jaar wordt het nummer 103 en dat loopt door tot ten minste
1837. [GALisse998]
De kaart van het centrum van Lisse (p57) toont waar aan de Delfweg dit
perceel heeft gelegen.
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5.18 Lisse huis aan het Vierkant C464/465
Dit huis is nooit eigendom geweest van de chirurgijn en is ook nooit door hem
bewoond. Dit huis aan het Vierkant is gekocht door Jan Wolff in 1850, van de
weduwe van Albert de Haan. Hij is daar met zijn gezin gaan wonen.
Omstreeks deze tijd verkoopt zijn vader de boerderij "De Wolff" waar Jan
altijd op geboerd en gewoond heeft.
Het huis aan het Vierkant blijft lange tijd in de familie. In 1914, wanneer de
kleinzoon Casparus Henricus Wolff, zoon van Jan Wolff, komt te overlijden,
wordt het huis geërfd door diens neef Piet Verdegaal zoon van Gerrit en
kleinzoon van Huberta Wolff.
Het huis ligt aan de noordwest zijde van de Heereweg, nog net aan het
Vierkant bij de ingang van de dorpsstraat. Zie ook de kaart op p57

Het witte huis links op de foto is het huis van Jan en Cas Wolff. De foto is
overgenomen uit "Lisse in oude ansichten", p16. De foto moet omstreeks 1900
zijn genomen. De chirugijnswinkel moet gezocht worden iets verder de
Heereweg in, links achter de bomen.
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HOOFDSTUK 6
TRANSCRIPTIES EN UITTREKSELS VAN DIVERSE BRONNEN
6.1 Doop bewijs Johann Christian Bernhard Wolff
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Van Marijke Wolff uit Rijswijk een kopie van het doopbewijs gekregen. De
onderstaande ontcijfering en vertaling naar modern Duits is gemaakt door
Stephan und Ursula Thiem uit Chemnitz en Jos Kaldenbach.
Adj'tum –Sub Lit: B
Daβ Johann Christian Bernhard Wolff Anno 1770 den 2. Juni Christ
Catholischen Gebrauch gemäβ in Gegenwart meiner Pfarrkinder von mir
öffentlich getauft worden, wozu die seeligen Herren Friedrich von Mahne
und Bernhard Hartmann Gografe zu Melln Taufgevattern gewesen, auch für
die ganze Zeit seines Hiesiges mit seiner Frau Clara Helena Grassieker
recht Christlich, ehrlich und redlich aufgeführet haben, solches bescheinige
eigenhändig,
Johann Herm. Joseph Meijer, Pastor
Gesmold, den 10. April
In modern Duits staat er:
Daβ Johann Christian Bernhard Wolff im Jahre 1770 am 2.Juni in
Gegenwart der Gemeinde öffentlich die Christliche Taufe erhalten hat,
Taufpaten sind die Herren Friedrich von Mahne und Bernhard Hartmann
Gografe zu Melln. Gleichzeitig wird bestätigt daβ er mit seiner Frau Clara
Helena Grassieker ein Christliches, ehrliches und rechtschaffen Leben führt.
Eigenhändig bescheinigt,
Johann Herm. Joseph Meijer, Pastor
Gesmold, den 10. April
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6.2 Overlijdens bericht van Christianus Wulf uit Gesmold
Het jaartal 1770 slaat op de doopakte hierboven. Volgens andere bron is dit
overlijdensbericht uit 1795.
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6.3 Brief uit Osnabrück van 1969
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6.4 Akte van donatie 1797
Notaris Heijkoop te Lisse, akte nr 24 [NA 3.04.01 inv.nr. 5343]
Donatie beneden vijfentwintig duizend guldens gepasseerd den 19e Julij 1797
Heeden den 19e Julij 1797 compareeerden voor mij Martinus Heijkoop,
openbare Notaris, bij den Hoven van Holland geadmitteerd, binnen Lisse
residerende, in presentie van de nagenoemde getuigen,
Jan Sijmonsz Verdegaal en Willemijntje Warboutsdr.1 Vreeburg,
echtelieden wonende alhier,
Te kennen gevende, dat bij comparanten zo uit hoofde van
lichaamsongesteldheden als andere redenen die hun daartoe moveerden,
geresolveerd waren de bouwerij niet langer te exerceren, maar zich daarvan te
ontdoen en hunne overige dagen in stille rust door te brengen, dien volgende
goedgevonden hadden om met overleg en genoegen van hare kinderen de
gehele bouwerij met alle derzelven toebehoren mitsgaders
bouwmanswoningen en landerijen aan hunne kinderen bij form van gifte onder
de levende en de volle vrije eigendom aan dezelven af en over te geven, echter
onder zodanige conditiën en voorwaarden als hierna zal worden vastgesteld en
door hun? comparanten aan dezelve kinderen worden voorgeschreven.
En wel eerstelijk verklaren de comparanten alzo in volle vrije eigendom te
schenken en over te geven aan hare dochter Marijtie Verdegaal, huisvrouw
van Jacob Riggel, een bouwmanswoning genaamd Welgelegen, staande en
gelegen onder Lisse aan de Heerenweg (daar zij comparanten thans wonen)
met alle zijne gebouwen bepootingen, beplantingen , ap- en dependentiën van
dien, mitsgaders de nombre van dertien morgen 550 roeden land, daarbij en
omgelegen, mitsgaders de nombre van 32 morgen 550 roeden liggende in de
Poelpolder onder Lisse.
Item alle levende haaff, molk- en bouwgereedschappen, meubile goederen en
inboel, op en aan de gem. hofstede Welgelegen behorende en dat aan de
comparanten toebehoord, except alleen die meubilen welke in den
opperzijkamer daar de comparanten thans in slapen, gevonden worden, welke
zij voor zichzelven uijtbehouden. Wijders alle inschulden en debiten van de
comparanten, gesproten uit gedane leverantiën van vee, boter, kaas of
producten van de bouwerij, zonder enige voorbehouding of uitzondering.
Echter niet anders dan op de volgende conditiën en voorwaarden: En wel
Eerstelijk dat hun comparantes voorn. dochter Marijtie nevens hare man Jacob
Riggel zich verbinden, mitgaders gehouden en verplicht zullen zijn om de
comparanten beiden hun leven lang zo zij zulks komen goed te vinden, op de
genoemde hofstede Welgelegen bij hunlieden laten inwonen en tot dat einde
zullen moeten geven een of twee vertrekken naar welgevallen van de
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comparanten en voorst behoorlijk en ten volkomen genoegen van de
comparanten te verzorgen van alle nodige oppassing en dienst zoo wel in
tijden van ziekte als gezondheid, mitsgaders van kost en klederen naar
derzelven staat en omstandigheid vereist wordende, mitsgaders vuur en licht en
in ?? van ziekte insgelijks van doctor, chirurgijn, geneesmiddelen en alle
nodige begeert en vereist wordende verkwikkingen.
En indien het vervolgens gebeuren mocht dat de comparanten goed vonden op
haar zelven te gaan wonen dat alsdan de genoemde hare dochter en
schoonzoon gehouden en verplicht zullen zijn in plaats van de vorengemelde
allimentatie die alsdan zal komen te cesseren, ieder jaar aan de comparanten
uit te keren een somma van vijfhonderd guldens te betalen in twee termijnen
ieder half jaar een gerechte helft of 250 gulden zonder hiervan te mogen
blijven in gebreke, op poene dat anderszins de bovengenoemde schenking en
oergift zal komen te vervallen en alles in de vorige stand zal moeten terug
keren. Zullende deze volle uitkering van vijfhonderd gulden moeten blijven
continueren al ware het dat een der comparanten overleden zijnde, maar een
ven hen overig bleef en dat volkomentlijk tot op 't afsterven van den
langstlevende van hen beiden. En zullen de comparanten voorn dochter en
schoonzoon al verder gehouden en verplicht zijn in cas van overlijden van de
comparanten de kosten van derzelver begrafenis met alle de gevolgen en
aankleven van dien , mede te betalen zonder deswege ???? ter
schadeloosstelling te kunnen pretenderen
Ten tweede zo zullen der comparanten voornoemde dochter Marijtie en hare
man Jacob Riggel uithoofde van't geen aan hare ??? geschonken en
overgegeven wordt gehouden en verplicht zijn te betalen alle den schulden en
lasten van hun comparanten uit welke hoofde en van wat natuur die ook zijn
mogen, zonder enige exceptie, alsmede moeten betalen de verpondingen tot
ord. 1796 extr 1797 mitsgaders Rijnlands Morgen geld en binnenlandse kosten
1796, molengeld 1797 alles inclusive, benevens de onkosten gevallen ter zake
van gedane reparatiën aan de bouwmans woningen en huizing op 't dorp,
zonder de huur daarvan te kunnen trekken blijvende alleen ter hunne profijte
de revenuen van de bouwerije met zijne gevolgen. En laatstelijk dat al mede
zullen gecasseerd, dood en te niet zijn, alle die pretentiën welke der
comparantes dochter Marijke heeft en kan sustineren te hebben ter zake van
haar uitzet of huwelijksgave als zijnde tussen de comparanten en hunne voorn.
dochter door dezen ten dien opzichte alles vereffend en geliquideerd zonder
enige uitzondering

Ten tweede verklaren de comparanten insgelijks te schenken en in volle vrije
eigendom over te geven aan hare dochter Huibertie Verdegaal, huisvrouw
van Casper Hendrik Wolff
Eerstelijk de huizing, chirurgijnswinkel en apotheek, door hen bewoond en
gebruikt wordende, zonder verplicht te zijn dat wegens enige uitkering of
betaling te doen dus volkomen vrij en zonder enige bekorting.
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Item, een bouwmanswoning met zijne verdere gebouwen, bepotingen,
beplantingen, ap- en dependentiën van dien, staande en gelegen aan de
Delfweg met alle zijns landen, groot of verongeldende in de verponding voor
27 morgen, 537 roeden thans in huur gebruikt wordende bij Cornelis Bergman
met de te verschijnen huur, die ingegaan is Kerstmis 1796 ten hare profijte.
Item nog de Landen in de Lisserbroekpolder, groot omtrent 8 morgen,
herkomstig uit de boedel van Jurriaan Warbouts Vreeburg, En wijders
volkomen casserende en annulerende zij comparanten alle pretentiën van wat
aard en natuur die ook zouden mogen zijn, dewelke zijlieden (?) comparanten
uit enige hoofde nog ten laste van hare voornoemde. dochter Huijbertie
Verdegaal zoude kunnen sustineren hebben of maken: zonder enige
voorbehouding.
Nog compareerden voor ons Notaris en getuigen, Jacob Riggel, als in huwelijk
hebbende Marijtie Jansdr Verdegaal, mitsgaders de voorn. Marijtie Jansdr
Verdegaal zelve met den voorn. haren man geadsisteerd en tot het tekenen
dezes is't nood geautoriseerd en verklaren de bovengenoemde schenking en
overgift van hunlieden schoonouders en ouders, dankelijk te accepteren en zich
te verbinden, zoals zij doen bij dezen tot de stipte nakoming van alle die lasten,
conditiën en voorwaarden, mitsgaders te doene uitkering als hiervoren staat
omschreven en op welke conditiën en belastingen de genoemde schenking en
overgift is geschied en door hun alzo wordt aangenomen zonder exceptie.
Zoals insgelijks mede compareerden Casper Hendrik Wolff, als in huwelijk
hebbende Huijbertje Jansdr Verdegaal, mitsgaders de voorn. Huibertje Jansdr
Verdegaal zelve met hare voorn. man geadsisteerd en door hem is 't nood tot 't
tekenen dezes mede geautoriseerd en verklaarden zij comparanten de hier
voorn. staande schenkingen overgifte door hunne schoonouderen en ouders
aan hen gedaan, dankelijk en met genoegen te accepteren en die aan te nemen.
Verzoekende en autoriserende de eerste twee comparanten den secretaris van
Lisse of die zulk aangaat om de hiervorenstaande hofsteden, landerijen en
huizinge conform deze akte van overgifte op voorn. kinderen ten quohiere dez'
ambachts van Lisse over te tekenen.
Aldus gepasseerd ten woonhuize van de comparanten in presentie van
Helenius Wolfgank Vaisfiere en Gerrit Vreeburg als getuigen hiertoe verzocht
Getekend door
Jan Sijmense Verdegaal met een kruisje
Willemijntje Vreeburg
Jacob Maartens Riggel
Marijtje Verdegaal
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C.H.Wolf
Huijbertje Verdegaal
Getuigen en notaris
Noot door CW
1 Volgens bovenstaande akte zou Willemijntje Vreeburg "Warboutsdochter"
zijn, maar dit moet zeer waarschijnlijk zijn "Jurriaansdochter". Warbout
Vreeburg is de grootvader van Willemijntje. Zo staat het in [LIS-DTB1] Ook
in de onderhavige akte van donatie staat dat de geschonken landen in de
Lisserbroeker polder afkomstig zijn uit de boedel van Jurriaan Warboutsz
Vreeburg, hetgeen het bovenstaande ondersteunt. In de memorie van successie
van Jan Verdegaal heet zijn vrouw tenslotte ook Willemijntje Jurriaansdochter
Vreeburg, en niet Warboutsdr.

6.5 Boedelscheiding van Huberta Verdegaal 1849
Uittreksel uit de scheidingsakte Akte 164 door Cornelius Klaverwijden, notaris
te Zoeterwoude van 13 december 1849
Comparanten
Casparus Hendricus Wolff, wonende te Oegstgeest
Joannes Wolff, bouwman wonende te Lisse
Christiaan Wolff, bouwman wonende te Voorschoten, voor zichzelf en als
gemachtigde van
Wilhelmina Wolff, weduwe van Theodorus Surmond de Bas
Christina Wolff, weduwe van Hendrik Brinkman, winkelierster wonende te
Leijden
Maria Wolff, huisvrouw van Lambertus van Veen schipper wonende te
Voorburg
Wijnanda Wolff, huisvrouw van Jan van den Berg, bouwman wonende te
Heemstede
Anna Wolff, huisvrouw van Balthazar Ploner, koopman wonende te
Amsterdam,
Anthonius Wolff, tabaksverkoper wonende te Leijden
Maria Wolff, huisvrouw van Quirinus Wennekers banketbakker te 'sGravenhage
Masje Mooijman, huisvrouw van Arie van der Helm, bouwman wonende te
Stompwijk
Caspar Mooijman, wonende te Stompwijk
Willem Mooijman, kledenbleker wonende te Stompwijk, weduwnaar van
Cornelia Wolff, voogd van de minderjarige Cornelis Mooijman.
Dorothea Wolff wonende te Oegstgeest
Boedelbeschrijving
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1) Een buitenverblijf genaamd de Grunerie, Oegstgeest sectie B nrs 285, 497,
496, 500, 499, 501, 502, 498, 540, 541, tezamen ter grootte van drie bunders
en zesenvijftig roeden (3,65 ha), aan C.H.Wolff in eigendom overgedragen bij
akte van transport den eerste april 1834 ten overstaan van Thomas van Berge
geresideerd hebbende te Leijden.
Gewaardeerd op 6000 gulden
2) Een partij wei of hooiland onder Oegstgeest, genaamd de kerkwei, sectie A
nr 27, groot een bunder en veertig roeden (1,40 ha) en nr 28 idem groot een en
tachtig roeden en dertig ellen (0,8130 ha) In eigendom toegewezen aan
C.H.Wolff bij publieke verkoop 25 feb 1833 door notaris Johan Jacob Schaffer
te Noordwijk.
Gewaardeerd op 2500 gulden
3) Een bouwmanswoning met dezelver verdere gebouwen, staande en gelegen
aan de Delfweg met de daartoe behorende wei en hooilanden. Idem nog enige
perceelen zoo wei als hooiland gelegen in de Lisserbroekpolder alles onder
Lisse, waarvan door de eerste comparant een gedeelte is verkocht geworden
zijnde. Al het overige daarvan bij het kadaster bekend sectie C nrs 500, 502,
504, 505, 506, 507, 507bis (NB De Wolff), 516, 517, 519, 520 (NB percelen
aan de Spekkenlaan), Sectie D nrs 308, 309, 310, 438, 629, 313, 632. Te
zamen groot 28 bunders vier roeden en vierenzeventig ellen (28,0474 ha).
De voorschreven bouwmanswoning (De Wolff, CW) en een gedeelte der
landerijen zijn door wijlen voornoemde Huberta Verdegaal in eigendom
verkregen bij akte van donatie door Jan Sijmenszoon Verdegaal, vader van de
overledene ….. en Willemijntje Warboutsdochter (NB zou moeten zijn
Jurriaansdochter CW) Vreeburg, indertijd echtelieden, den 19 juli 1797 voor
notaris Martinus Heijkoop geresideerd hebbende te Lisse, terwijl een klein
gedeelte der landen aan de voornoemde C.H.Wolff is overgedragen bij akte
van transport den17 november 1803 voor Schout en Schepenen van Lisse.
Gewaardeerd op 21000 gulden
4) Een partij zoo wei als hooiland te Lisse, sectie D nrs 630, 631, groot 3,1730
ha, aan C.H.Wolff in eigendom overgedragen bij akte van transport den 25
april 1825 voor notaris Jan Gerard Cremers te Lisse.
Gewaardeerd op 2600 gulden
5) Een partij wei of hooiland gelegen in de Lisserbroekpolder onder Lisse
sectie D nrs 348 en 556 tezamen groot 2,2280 ha, aan C.H.Wolff in eigendom
overgedragen bij akte van transport den 24 december 1811 voor notaris
Thomas van Bergen geresideerd hebbende te Leijden.
Gewaardeerd op 1600 gulden
6) Twee partijen zoo wei als hooiland gelegen in de Lisserbroeker polder
onder Lisse, bij het kadaster bekend sectie D nrs 382, 384, 385 tezamen ter
grootte van 2,4064 ha. overgeschreven op naam van C.H.Wolff bij akte van
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transport 21 juli 1827 voor notaris Abraham Zuurdeeg geresideerd hebbende te
Leijden
Gewaardeerd op 1700 gulden
7) Een partij wei of hooiland gelegen in de Lisserbroekpolder onder Lisse
genaamd de Kruishoek, bij het kadaster bekend sectie D nrs 343bis, 554, 345,
346, 347, tezamen groot 2,6860 ha, aan C.H.Wolff in eigendom overgedragen
bij akte van transport den 30 december 1807 voor Schout en Schepenen van
Lisse.
Gewaardeerd op 1000 gulden
8) Een partij wei of hooiland gelegen in de Lisserbroekpolder onder Lisse aan
de buitenkade genaamd "de Kalfkamp", kadastraal bekend sectie D, nr 455
groot 3,4020 ha. Aan C.H.Wolff in eigendom overgedragen bij twee akten van
transport den 3 januari 1804 en den 13 mei 1806 beide voor Schout en
Schepenen van Lisse.
Gewaardeerd op 2100 gulden
9) Drie huizen en erven staande en gelegen in het dorp Lisse getekend met nrs
165, 166 en 167 tezamen bij het kadaster bekend sectie D, nr 239, huis, schuur
en erf groot 510 m2, aan C.H.Wolff overgedragen bij twee akten van transport,
beide de 27 december 1811 voor notaris Thomas van Bergen te Leijden.
Gewaardeerd op 1300 gulden
10) Een bouwmanswoning en derzelver getimmerte getekend met nr 15, met
een boomgaard en een krogt lands staande en gelegen in de Poelpolder onder
Lisse aan de Heerenweg, bij het kadaster bekend sectie B nrs 125, 126, 127,
128, 129 tezamen groot 0,9632 ha. Aan C.H.Wolff in eigendom toegewezen
bij publieke verkoop den 21 december 1819 ten overstaan van notaris Jan
Gerards Cramers residerende te Lisse.
Gewaardeerd op 1500 gulden
11) De volgende ontvangen gelden van ingekomen bestaan hebbende
pretensiën (=vorderingen) als van
Johannes Wolff
3000
Christiaan Wolff
600
Anthonie Wolff
3650
Christina Wolff
1750
Jan vdBerg (Wijnanda W)
1000
Arie vdHelm (Masje Mooijman)
2000
Bedragende tezamen
12000 gulden
12) 's Boedels meubelen en inboedel, mitsgaders vee, bouwgereedschappen,
rij- en vaartuig en verdere roerende goederen, bij den inventaris vermeld (zie
akte 144 van 31 oktober, CW) tezamen gewaardeerd op 1432,40 gulden
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13) Enig ongemunt goud en zilver bij de inventaris vermeld, getatr.eerd op
542,05 gulden
14) Enige pretensiën ten laste van diverse personen voor gedane visites en
geleverde medicamenten tezamen ten bedrage van 200 gulden
15) Enige pretensiën ten laste van diverse personen wegens gekocht gras: 330
gulden
16) Eene pretensie ten laste van Joannes Wolff te Lisse wegens huurpenningen
van 's boedels woning- en landen, door hem bewoond en gebruikt, zullende
verschijnen kerstmis aanstaande zijnde 875 gulden
17) Eene pretensie ten laste van de weduwe Nieuwenhuize, wonende te Lisse
wegens bij haar verschuldigde landhuur: 108 gulden
18) Eene pretensie ten laste van Cornelis Onderwater, bouwman te
Soeterwoude, wegens geleend geld: 350 gulden, doch ten aanzien van welke
pretensie uit hoofde van de ongunstige financiele toestand van den debiteur
goedgevonden is dezelve te houden in het gemeen en onverdeeld hetwelk
alhier dient voor memorie.
19) Enige pretentiën ten laste van onderscheidene personen wegens huis- en
landhuur tezamen 164 gulden
20) De contanten bij kas bevonden gelden bedragen tezamen 66 gulden
De onzuiveren staat bedraagt

57017,45 gulden

Welke staat moet worden verminderd met de volgende lasten
1) Een hypotheek van 10000 gulden op de boerderij De Wolff te Lisse plus
rente
2) Geleend van schoonzoon Balthazar Ploner 4000 gulden plus rente (5%/jaar)
3) Geleend van schoonzoon Lambert van Veen 4000 gulden
4) Landhuur aan Cornelis Conijnenburg te Oegstgeest 105 gulden
5) Landhuur aan weduwe van Kempen te Leiden 60 gulden
6) Diverse huisschulden 100 gulden
Bedragende des boedels schulden tezamen
19337,93 gulden
Het zuiver overschot om onder de erfgenamen te worden verdeeld is 37679, 52
gulden
Dan volgt de Scheiding en Aanbedeeling
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C.H.Wolff krijgt ter waarde van
a) de helft van de erfenis (zijn helft)
18839,76
b) een kwart van de wederhelft
4709,94
c) tot betaling van zijn aandeel of ¾ parten in des boedels schulden
12086,20
Tezamen
35635,90
Al het onroerendgoed wordt aan C.H.Wolff toegewezen, met een waarde van
41300 gulden. Hij wordt dus overbedeeld met een waarde van 5664, 09 gulden
De kinderen krijgen elk een elfde van ¾ van de wederhelft van de erfenis, zijnde
1284,52 G. Voorts tot betaling van hun aandeel in de schulden van de erfenis
659,24 G. Tezamen
1943,77 G
De drie kleinkinderen Mooijman krijgen elk ter waarde van een derde hiervan.
Dan volgt hoe ter voldoening hiervan ieder zijn deel krijgt van de goederen of
gelden
Samenvatting van de bovenstaande boedelscheiding door de auteur.
De erfenis van Huberta Verdegaal omvat de volgende elementen onroerend
goed.
Akte notaris Cornelius Klaverwijden te Zoeterwoude
Ingeschreven bij het kadaster 27 december 1849
nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

plaats

oppervlakte waarde
bunder=ha gulden
Oegstgeest 3,6500
6000
Oegstgeest 2,2130
2500
Lisse
28,0474
21000
Lisse
3,1730
2600
Lisse
2,2280
1600
Lisse
2,4064
1700
Lisse
2,6860
1000
Lisse
3,4020
2100
Lisse
0,0510
1300
Lisse
0,9632
1500

totaal
11
12
13

48,8200

FL/ha
1644
1130
749
819
718
706
372
617
25490
1557

41300

vorderingen (geleend geld)
inventaris van De Grunerie
ongemunt goud en zilver

12000
1432
542

De Grunerie
De Kerkwei
De Wolff
Lisserbroekpolder
Lisserbroekpolder
Lisserbroekpolder
Lisserbroekpolder
Lisserbroekpolder
Winkelpand
Frederiksoord

101
14&15 vorderingen
16
Huur door Jan Wolff
17 t/m 20 kleine vorderingen + geld

530
875
338
_________

Totaal onzuivere erfenis

57017,45

Af de schulden

19337,93
_________

Zuiver overschot

37679,52

Bij de verdeling krijgt C.H.Wolff de helft plus een kwart van de wederhelft
De kinderen en kleinkinderen verdelen drie kwart van de wederhelft

6.6 Testament van Casparus Henricus Wolff (1855)
Notaris Barkey nr 137, Leiden 9 october 1855
Voor mij Anthonij Bernardus Barkey Nicolaaszoon, Notaris in het
arrondissement Leijden provincie Zuidholland, residerende te Leijden in
tegenwoordigheid van de nagenoemde mij bekende getuigen is verschenen:
De Heer Casper Hendrik Wolff zonder beroep of maatschappelijke betrekking,
wonende te Leijden op de Breedestraat, aan mij notaris bekend Dewelke reeds
vooraf buitentegenwoordigheid der getuigen aan mij Notaris zijnen uitersten
wil zakelijk heeft opgegeven, hebbende ik dezelve ingevolge die opgave
opgesteld en eigenhandig geschreven als volgt:
Ik beroep en vernietig alle uiterste wilsbeschikkingen door mij voor dato dezes
op eenigerhande wijze gemaakt of gepasseerd.
Ik legateer aan mijne dochter Dorothea Wolff uit hoofde van haar zwakke en
ziekelijke toestand met vrijstelling van inbreng en borgtogt het vruchtgebruik
gedurende haar leven eerstelijk van mijn huis met boomgaard en teelkrogt
genaamd Frederiks-oord gelegen aan den Heereweg onder Lisse, in
onderscheidene gedeelten bewoond wordende,bij het kadaster bekend in sectie
B nummers 125, 126, 127, 128 en 129, ter grootte van 96 roeden en 30 ellen,
en ten tweede van mijn huis en tuin gelegen aan den straatweg onder
Oegstgeest nevens de buitenplaats Duinzigt, bij het kadaster bekend in sectie C
nummers 598 en 599 ter grootte van 14 roeden en 90 ellen, zijnde het huis
door mij nieuw gebouwd en staande de grond op naam van de zelve mijne
dochter niettegenstaande de kooppenningen daarvan door mij zijn betaald, zoo
dat die grond mede tot mijnen boedel behoort.
Alles onder bepaling dat dezelve mijne dochter gedurende het voornoemde
vruchtgebruik dezelve onroerende goederen in behoorlijke reparatie
onderhoude en de jaarlijkse lasten ervan betale.

102
Nog legateer ik met vrijstelling van inbreng aan mijne volgende kinderen en
zulks tot gelijkstelling van hetgeen mijne overige kinderen bij hun huwelijk
van mij hebben genoten als:
Aan mijne dochter Mietje de som van twee honderd gulden,
aan mijne dochter Wijntje de som van een honderd en vijftig gulden,
aan mijne dochter Antje de som van twee honderd gulden
en aan mijne dochter Doortje de som van vierhonderd gulden alsmede een
ledikant en bed en toebehoren.
Ik begeer dat mijne roerende goederen tusschen mijne kinderen onderling
zullen worden verdeeld of verkocht. Ik noem en stel tot mijne eenige en
universeele erfgenamen mijne gezamentlijke kinderen of hun wettige
afkomelingen bij plaatsvervulling en staaksgewijze.
Ik begeer in mijn eigen graf te Oegstgeest te worden begraven en dat evenals
bij het overlijden mijner vrouw de plegtige lijkdienst aldaar zal plaats hebben
door den weleerwaarden Heer Arnoldus Cornelis Quant deken en pastoor te
Leijden.
Ik benoem tot uitvoerder van mijnen uitersten wil en beredderaar mijns
boedels met het regt van bezetneming mijner nalatenschap even genoemden
Heer Arnoldus Cornelis Quant en bespreek aan hem voor zijne te nemen
moeite de som van twee honderd gulden vrij van successieregt.
De bovenstaande uiterste wil, alvorens de voorlezing daarvan is gedaan nader
door den Heer Testateur aan mij Notaris in tegenwoordigheid der getuigen
zakelijk opgegeven zijnde,heb ik aan denzelven duidelijk voorgelezen, die op
de daartoe door mij gedane afvraging heeft verklaard dat het bovenstaande
zijnen uitersten wil bevatte alles in tegenwoordigheid der getuigen gedaan en
verleden binnen Leijden ten woonhuize van den Heer Testateur in
tegenwoordigheid van Willem Kooij , klerk, en Johannes Greeve deurwaarder
bij de arrondissementsregtbank te Leijden, beide wonende aldaar, de eerste aan
de Hooglandse kerk end de laatste aan de Apothekersdijk, als getuigen die met
den Heer Testateur en mij Notaris na voorlezing van het geheel hebben
getekend, heden den negenden october achttien honderd vijf en vijftig.
Was getekend C.H.Wolff etc.
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6.7 Erfgenamen van Casparus Henricus Wolff in 1891
Na het overlijden van Dorothea Wolff komt eindelijk het moment waarop
Frederiksoord te Lisse verkocht mag worden. Dit wordt gedaan via Not. Van
Stockum te Lisse. De akte geeft een volledige opsomming van de erfgenamen
op dat moment, die hieronder is weergegeven. De opsomming is volgens de
aktes 5079 en 5083, [1891] en aangevuld met een paar verduidelijkende
opmerkingen door de auteur.
Aanwezig Casparus Henricus Wolff, koopman te Lisse (de kleinzoon van de
erflater) en Petrus van den Berg bloemist te Heemstede
Handelend voor zich en namens de volgende personen
Erfgenamen van Anna Wolff
A1
Johannes Casparus Ploner, koopman te Amsterdam
A2
Casparus Josephus Anthonius Ploner, zonder beroep te Amsterdam
A3
Felitr. Amandus Grijseels Apotheker te Haarlem, als man van
Cornelia Anna Dorothea Ploner
A4
Huberta Wijnanda Ploner, weduwe van
Josephus Arnoldus Theodorus Eeffertec(?), zonder beroep te
'sHertogenbosch
A5
Dorothea Johanna Ploner echtgenoot van
Anton Sprenger, bankier te Arnhem
A6
Anna Christina Ploner, echtgenoot van
Dr. Laurentius Cornelius Proost, medicinae doctor te
Haarlem
A7
Maria Anna Theresia Zahn, echtgenoot van
Mr. Jean Gustave Stanislas Benen, advocaat/procureur en
Lid 2e kamer der Staten Generaal.
A8
Josephus Aloysius Eduard Zahn, koopman te Amsterdam
Erfgenamen van Wijnanda Wolff.
B1
Johannes Albertus van den Berg, vroeger bouwman te Sloten, thans
z.beroep te Lisse
B2
Casparus Henricus van den Berg, bouwman te Heemstede, voor
zichzelf en als toeziend voogd van de na te melden zeven
minder jarigen
B3
Johannes van den Berg, bloemist te Heemstede
B4
Anthonius van den Berg, bouwman te Schalkwijk
B5
Quirinus van den Berg, bloemist te Heemstede
B6
Johannes Casparus van der Eijken, bloemist te Heemstede
B7
Martinus Vesters, metselaar te Heemstede, voor zichzelf als gehuwd
geweest met Apolonia van den Berg en als vader van en
voor de zeven kinderen uit zijn gemeld huwelijk: Ida
Wijnanda, Wijnanda Apolonia, Petronella Gesina,
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B8

Johannes Martinus, Hendrik, Anthonius Petrus en Berta
Petronella Vester
Jacobus van der Weijden, winkelier te Heemstede gehuwd met
Cornelia Anna van den Berg,

Erfgenamen/Nazaten van Jan Wolff
C1
Adriana Kester, weduwe van
Johannes Wolff, te Lisse
C2
Theodorus van Haaster, bloemist te Noordwijkerhout, gehuwd met
Huberta Wolff.
Erfgenamen van Christiaan Wolff
D1
Anna Groenewegen, weduwe van
Christiaan Wolff te Voorschoten
D2
Wilhelmus Casparus Hendricus Wolff, zonder beroep te
's-Gravenhage
D3
Johannes Adrianus Wolff. landbouwer te Voorschoten
D4
Hubertus Andreas Wolff, bloemist te Schoten bij Haarlem,
D5
Arend Alsemgeest, koffiehuishouder te Delft, e.v.
Maria Anthonia Wolff
D6
Quirinus Wolff, bloemist te Voorschoten
D7
Elisabeth Hooijmans, eerder weduwe van
Casparus Henricus Wolff, laatst van
Johannes Duindam, landbouwer te Voorschoten
D8
Wilhelmus Casparus Hendricus Wolff,
Casparus Hendrikus zoon, landbouwer te Voorschoten
Erfgenamen van Maria (Mietje) Wolff
E1
Casparus Hendrikus van Veen, koffiehuishouder te Eindhoven,
E2
Jacobus Johannes van Veen, opzichter telegrafist bij de
staatsspoorwegen te Zwolle
E3
Johanna Alida van Veen thans weduwe van
Franciscus Josephus Holtman, te Utrecht,
E4
Johannes Andreas Ullers senior, ambtenaar bij het ministerie van
oorlog te 'sGv in zijn hoedanigheid van voogd van de twee
minderjarigen Johannes Andreas en Lambertus Adrianus Ullers,
kinderen van wijlen Hubertha Johanna van Veen, gehuwd geweest met
Joh. Andreas Ullers jr overl.
E5
Adrianus Ullers, als voogd van drie minderjarigen etc etc (nagaan
welke)
Erfgenamen van Christina Wolff
F1
Huberta Brinkman e.v.
Frederik Anton Knipping, wijnhandelaar te Kleef
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F2

Christina Brinkman e.v.
Franz Katsteden(?) koopman te Brunswijk

Erfgenamen Cornelia Wolff
G1
Casparus Johannes Mooijman, bouwman te Stompwijk
G2
Martina Petronella Mooijman. weduwe van
Adrianus van der Helm, landbouwer te Stompwijk
Erfgenamen van Wilhelmina Wolff
H
Anna Everdina Christina de Surmont de Bas,
zonder beroep te 's-Gravenhage weduwe van
Johannes Petrus Smeele,
Erfgenamen van Maria (Marytje) Wolff
I
Henricus Arnoldus van Langenhuijzen, Hendrik Jan Wevel(?) notaris
en Wilhelmus Hubertus Koster, adjunctcommies aan het ministerie van
buitenlandse zaken, allen wonende te 's-Gravenhage, in hun hoedanigheid van
executuren testamentair van de nalatenschap van Quirinus Wennekers, e.v.
Maria Wolff kinderloos overleden.
Verder wordt gemeld in deze akte dat Dorothea en Anthonius als hun enige
erfgenaam hebben benoemd Casparus Henricus Wolff (jonge Cas) te Lisse.
Beide testamenten door Notaris van Stockum te Lisse op 10 feb 1874 en 20
maart 1878 resp.
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6.8 Vondst van de grafsteen in Oegstgeest
Transcriptie van een notitie van de hand van de parochie-archivaris gevonden
in het archief van de RK St Willibrordkerk te Oegstgeest.
Op maandag 22 januari 1996 heeft de beheerder van het kerkhof Huub
Verdegaal mij erop attent gemaakt, dat hij bij het slopen van het aan de zuidoost kant (sloot) van het kerkhof gelegen knekelhuisje de volgende ontdekking
heeft gedaan:
- het gemetselde huisje van ongeveer 2.50 x 1 meter (hoogte niet bekend i.v.m.
aanwezigheid van knekels niet te schatten) was aan de bovenzijde afgedekt
met een stenen voormalige grafzerk.
- deze zerk lag ondersteboven en daarop was de tekst aangebracht "In
afwachting van de verrijzenis des vleesches"
- na het slopen kwam aan de onderzijde de volgende tekst te voorschijn
Hier rust het stoffelijk overschot van
HUBERTA VERDEGAAL
overleden 12 january 1848
in den ouderdom van ruim 70 jaren
dezelves echtgenoot van de heer
CASPARUS HENRICUS WOLFF
overleden te Leyden den
8e augustus 1856
in den ouderdom van bijna 82 jaren
Hebben in het REKENING-BOEK van het ROOMSCH CATHOLYK
KERKHOF (begonnen in 1821) (Parochie-archief nr B2) deze namen
aangetroffen (zie bijlage). Huberta Verdegaal is begraven op 17 januari 1848
en Casparus Henricus Wolff op 11 augustus 1856.
In het FUNDATIEBOEK (archiefnr A3) komt een aantekening voor waaruit
blijkt dat Casparus Henricus Wolff vooraf een eigen graf heeft gekocht tegen
een vergoeding van 50 gulden. Getekend: L.Driesen (parochie-archivaris)
Aanvulling door CW: In dat zelfde rekeningboek staat dat de begrafenis van
Huberta eerste classe is en 24 gulden kost. Uit het rekeningboek leren we
verder de andere tarieven:
1e classe
24,00 gulden
2e classe
18,00
3e classe
10,00
e
4 classe
4,00
Basis tarief
1,50
De verschuldige 24 gulden worden op de sterfdag van Huberta geboekt. Van
dit bedrag gaat 10 gulden naar (niet goed leesbaar) de drager grafsteen?
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HOOFDSTUK 7
GERAADPLEEGDE ARCHIEVEN EN BRONNEN

[SAA] Stadsarchief Amsterdam, toegangsnr 366 van "Gilden en het
Brouwerscollege"
[NA1] Nationaal Archief Den Haag toegangsnr 3.04.01.051 Notarieel Archief
Zuid Holland voor 1843: Lisse met o.a. Notarissen Heijkoop (17961801) en Cramerus (1811-1842)
[NA2] Nationaal Archief Den Haag toegangsnr 3.03.08.091 Inventaris van het
Rechterlijk Archief Lisse 1503-1811
[NA3] Nationaal Archief Den Haag toegangsnr. 3.08.03.05 Archieven van de
hypotheekbewaarders van Zuid-Holland 1811 – 1838, Leiden. Dit
archief heeft veel transcripties van de notariële akten als in [NA1], en is
uniek voor overzichten en sommige perioden.
[NA4] Nationaal Archief Den Haag toegangsnr. 3.04.02.27 Inventaris van de
archieven van notarissen die in Zuid-Holland geresideerd hebben in de
periode 1843-1895, met o.a. Cramerus (tot 1852), Hummel (1852-1858)
en Van Stockum (1858 – 1895).
NB bij een brand in 1906 zijn de minuutakten van Cramerus van 1829
tot 1852 verloren gegaan.
[NA-V] Nationaal Archief Den Haag toegangsnr 3.04.01.107 Notarieel
Archief Zuid Holland voor 1843: Voorschoten met o.a. Not Tromer
(1830 – 1842)
[NA-K] Nationaal Archief Den Haag Kadastrale kaarten 1818 en
Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels van 1832 betreffende ZuidHolland, als [KZ]
[NA-C] Nationaal Archief Den Haag, Commissie van Geneeskundig
Onderzoek en Toevoorzicht in het Departement van de Monden van de
Maas. Toegangsnr 3.13.06]
[KZ] Kadaster te Zoetermeer, is nu verplaatst naar Rotterdam
[WWW] –www.watwaswaar.nl- voor kadastrale kaarten van 1818 en
Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels van 1832
[SWO] Archief van de Sint Willibrord kerk te Oegstgeest en het bijbehorende
kerkhof
[GAO] Gemeente Archief Oegstgeest
[RAL] Regionaal Archief Leiden
[Hulk1960] A.M. Hulkenberg: "De Aagtenkerk van Lisse", Drukkerij Flora te
Lisse 1960
[Hulk1975] A.M. Hulkenberg: Keukenhof, Hollandse Studiën nr 7, ISBN 90
257 0273 2
[Hulk1998] A.M. Hulkenberg: " 't Roemwaard Lisse" (2e druk Lisse 1998)
60.
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[GALisse998] Gemeente archief Lisse inv.nr.998 Kohier van de personele
omslag 1814 tot 1844
[GALisse511] Gemeente Archief Lisse inv.nr.511 Notulen
Raadsvergaderingen 1814 tot 1828
[LIS-DTB1] Reeks Genealogische Bronnen van de dorpen rondom Leiden
Nr.6 "Lisse, parochianen van Sint Agatha 1687-1812", NGV afd
Rijnland.
[LIS-DTB2] Reeks Genealogische Bronnen van de dorpen rondom Leiden
Nr.10 "Lisse, parochianen van Sint Agatha 1813-1903", NGV afd
Rijnland.
[PEL] J.Z.S.Pel, "Chirurgijns, Doctoren, Heelmeesters en Artsen op het eiland
Walcheren 1700-2000". Digitale publicatie, uitgegeven door het
Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Deel 1.
Middelburg 2006. www.zeeuwsgenootschap.nl/PDF/Medici_on_line.pdf
[VERGUNST] Erik Vergunst "Geschiedenis van Lisse in oude ansichten en
plattegronden." 2007
[HOGERVORST] Bert Hogervorst "Van Verdeger tot Verdegaal &
Vertegaal", Noordwijkerhout 2009
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HOOFDSTUK 8
CHRONOLOGIE VAN DOCUMENTEN MET BRONVERWIJZING
Betreft de periode 1770 tot 1996.
1770, Doopbewijs Johann Bernhard Christianos Wolff , Gesmold
1774, 6 november Casparus Henricus Wolff geboren te Gesmold bij
Osnabrück
1777, 14 december Huberta Verdegaal geboren te Lisse
1781, 12 november Frans Willem(z.) Enneker, chirurgijn te Lisse, verkoopt
aan Timotheus Swaalve een huis gebruikt als chirugijnswinkel, in het
Oosteinde in de Oostpolder te Nieuwveen, voor 200 gulden. [Groene
Hart Archieven, Oud-rechterlijke archieven tot 1811, Protocollen
Nieuwveen 1765-1784, inv.nr. 16 bladzijde 61].
1792, 1 oktober CHW (17 jaar) wordt ingeschreven als leerknecht voor twee
jaar bij Chirurgijn Mr. Jooseph Ragge te Amsterdam [SAA
toegangsnr.366 inv.nrs, 253 Knechtsinschrijfboek, 256 en 258].
LISSE
1795, 25 juni Lisse Chirurgijn Frans Willem(z.) Enneker overlijdt. [LISDTB1 p89]
1795, 4 en 14 juli advertentie in Haarlemse Courant: "Chirurgijnswinkel te
Lisse te koop" [Stadsbibliotheek Haarlem]
1797, Lisse ondertrouw CHW en HV en afroep in Amsterdam [SAA akte 6
januari 1797]
1797, Lisse 28 januari, CHW (22 jaar) trouwt met Huberta Verdegaal (19 jaar),
[LIS-DTB1]
1797, 9 februari Jan Verdegaal koopt de chirurgijnswinkel te Lisse voor 800
gulden van Catharina Soesmans weduwe van Frans Enneker [NA2
toeg.nr. 3.03.08.091 inv.nr.25 p295]
1797, 19 juli Akte van Donatie CHW en HV krijgen van haar ouders a) de
Chirurgijnswinkel, b) "De Wolff" in Lisse en c) acht morgen land in de
Lisserbroekpolder. Notaris Heijkoop te Lisse. [NA1 toeg.nr. 3.04.01
inv.nr.5343 akte 24].
1797, 29 october Testament CHW en HubertaVerdegaal voor notaris Heijkoop
te Lisse.
[NA1 toeg.nr. 3.04.01. inv.nr.5343 akte 31]
1801, 26 juni CHW koopt van Jan Willem Fleischer een strook land achter
zijn huis (de chirurgijnswinkel) voor 300 gulden. Dit is een document
met twee transacties in één. Ook koopt Arie Willemsz Trompert van de
zelfde verkoper twee huizen voor 1975 gulden gelegen naast de winkel
van CHW. [NA2 toeg.nr. 3.03.08.091 inv.nr.107]
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1801, 7 juli de inschrijving door Schout en Schepenen van de koop hierboven
[NA2 toeg.nr. 3.03.08.091 inv.nr 27 Deel S 1801 – 1805 akte nr 11 op
blad 20]
1803, 14 augustus CHW koopt van Aert van der Meij handelend namens
Simon de Graaff voor 2600 gulden een partij land groot voetstoots 3
morgen, die aan "de Wolff" wordt toegevoegd. [NA2 toeg.nr.
3.03.08.091 inv.nr.107] [Deze koop wordt ook vermeld in de erfenis
Huberta Verdegaal 1849]
1803, 17 november De zelfde overeenkomst als van 14 augustus maar nu de
overdracht [NA2 toeg.nr. 3.03.08.091 inv.nr.27 deel S 1801-1805 blad
130 akte nr 26]
1804, 3 januari CHW koopt een partij buitendijks land aan de
Lisserbroekpolder genaamd de Kalfkamp, groot omgerekend 2,2546 ha.
[RAL toeg.nr.507, inv.nr. 433 hypotheekakte bij Not Zuurdeeg akte 47
van 9 april 1825] Originele akte uit 1804 niet in NA gevonden.
1805, Eerste jaar van vermelding als kerkmeester van de St.Agatha kerk te
Lisse. [Hulk1960]
1806, 21 januari CHW koopt van de weduwe Ruigrok een partij land gelegen
buiten de kade van de Lisserbroeker polder groot 100 roeden voor 95
gulden. [NA2 toeg.nr.3.03.08.091 inv.nr.107]
1807, 25 november, CHW koopt van Jacob Steenvoorden een partij wei of
houtland in de Lisserbroekerpolder, groot 3 morgen 400 roeden voor 150
gulden. [NA2 toeg.nr. 3.03.08.091 inv.nr.107]
1808, 2 juni, Grasveiling van de landen van C.H.Wolff te Lisse. Betreft 7
percelen grasgewas, opbrengst 389 gulden [GALisse ?publicaties of
ingekomen stukken]
1810, 18 februari (Sprokkelmaand) In een akte wordt als belendend perceel de
boerderij reeds aangeduid met de naam "De Wolff". [NA2 3.03.08.91
inv.nr 107]
1811, 30 september CHW en Jan Verdegaal verkopen land aan J.Steengracht
[Hulk 1975 p147, Not. Holland te 's-Gravenhage].
1811, 24 december CHW koopt van Johan Steengracht van Oostkapelle drie
partijen land in de Lisserbroekpolder voor 600 gulden of 1260 franken,
"het Meerstuk", "de twintig hond" en "de Koekebakker". [RAL Not Van
Bergen] en [NA3 toeg.nr. 3.08.03.05 inv.nr.7 vol 8 art 21]
1811, 27 december CHW koopt een stel percelen en huizen, aan elkaar, aan de
ZO zijde van de Heerenweg te Lisse ( Lisser nummers 165, 166, 167).
Deze worden in 1818/1832 kadaster sectie D 239. Ligging halverwege
het Vierkant (Grachtweg) en de Kanaalstraat.
[RAL Notaris Van Bergen te Leiden folio 1023 en folio 1027] en [NA3
toeg.nr.3.08.03.05 inv.nr.7 vol 8 art 20 en 22]. Zie ook de verkoop in
1857.
1813 Proeve van bekwaamheid als "apothecar" voor de Geneeskundige Jury
van het Departement Monden van de Maas [NA toegangsnr. 3.13.06
inv.nr 3]
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1814, 22 maart CHW verkrijgt bij gerechtelijke toeschatting twee stukken land
in de Lisserbroekpolder van A.F.Wundel voor 560 gulden. [NA3
toeg.nr. 3.08.03.05 inv.nr.48 vol.25 akte 34]
1814, 24 mei CHW en HV verkopen aan Gerrit Veldhorst voor 1500 gulden
een partij weiland in de Lisserbroekpolder groot 3 morgen en 446 roeden
[NA1 3.04.01.051 inv.nr.5346 Not. Cramerus akte 38] Verkregen door
HV in 1797 akte van donatie.
1814, 3 juli CHW transactie van een partij land in Lisse van Sijtje vdLans
groot vier morgen gelegen in de roversbroeker polder te Lisse. Vreemd
verhaal: De koop cq verkoop zou al plaatsgevonden hebben op 1 maart
1811 en de betaling van 200 gulden heeft toen ook al plaats gevonden.
[NA1 3.04.01.051 inv.nr.5346 Not.Cramerus akte 49 en akte 46]
1814, 2 augustus, CHW verkrijgt van A.F.Wundel voor 2575 gulden bij
gerechtelijke toeschatting de buitenplaats Wildlust gelegen ten NW van
de Lisserbrug te Lisse,
[NA3 inv.nr.50, Vol 27 akte 12 ingeschreven 2 jan 1817, NB pas na 2 ½
jaar], [NA toegangsnr.3.03.60 bestanddeel 72 Repertorium, volgnr 345],
[NA1 3.04.01.051 inv.nr. 5349 akte nr 15 een verwijzing]
1815, 18 november CHW koopt huis nr 187 te Lisse bij publieke verkoop door
Not.Cramerus voor 150 gulden van Margaretha de Leeuw weduwe
Serrurier [NA1 3.04.01.051 inv.nr. 5349 Not.Cramerus akte 96], [zie
ook de verkoop in 1830 dan huisnr. 190]
1816, 20 augustus CHW verkoopt aardappelen te Lisse [NA1 3.04.01.051
inv.nr.5347 akte 57 Not Cramerus]
1818, 4 juni CHW verkoopt "Afbraak" te Lisse [NA1 3.04.01.051 inv.nr.5348
akte 41 Not. Cramerus]
1819, 13 januari CHW koopt "de hooge mosvenen" te Lisse voor 2400 gulden
van der erven van Trijntje van der Klugt. “Perceel nr 3 voor 2000
gulden” [NA1 3.04.01.051 inv.nr. 5349 Not Cramerus akte nr 5 ] [zie
ook verkoop in 1820]
1819, 30 januari, CHW verkoopt Wildlust aan Temminck voor 10000 gulden
[in NA1 3.04.01.051 inv.nr.5349 akte 15 Not. Cramerus], [zie ook de
koop in 1814].
1819, november CHW wordt gemeenteraadslid te Lisse tot midden 1825
[GALisse inv.nr.511 Notulen van de gemeenteraad 1814 tot 1828]
1819, 21 december CHW koopt Frederiksoord te Lisse voor 1015 gulden,
later sectie B 125 t/m 129, [NA1 3.04.01.051 inv.nr.5349 aktes 84 en 86
Not. Cramerus].
1820, 15 januari CHW verkoopt een partij land aan Jonkh. Joh. Steengracht
voor 2400 gulden. Genaamd de "Hoge Mosvenen" [NA1 3.04.01.051
inv.nr.5350 Not. Cramerus akte 9], [Hulk 1975 p 147] Zie ook de koop
in 1819.
1820, 24 januari CHW koopt van Jan van Beek, huis en erve nr 169 te Lisse
voor 325 gulden. [NA1 inv.nr.5350 Not.Cramerus akte 10], [NA3
3.08.03.05 inv.nr.53 vol. 30 art. 28 ingeschreven 27 februari 1820],
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[NA1 3.04.01 inv.nr.5350 Not.Cramerus akte 10]. Zie ook verkoop in
1824.
1822, 28 januari CHW en Huberta Verdegaal vieren hun zilveren bruiloft.
Twee gedichten door de kinderen. [Tante Sjaan Verdegaal, één origineel
, één kopie, beide bij auteur]
1822, 14 december CHW veilt een partij land in de Lisserbroekpolder groot
één morgen. [NA1 3.04.01.051 inv.nr.5351 akte 99 Not.Cramerus]
1823 Memorie van Successie Jan Verdegaal [NA]
1824, april 8 en 9 Raadsvergadering Lisse, waarin besproken wordt het
verzoek tot ontslag door CHW en zijn voornemen de gemeente
metterwoon te verlaten. [GALisse inv.nr.511] Ook CHW is als raadslid
van Lisse medeondertekenaar van de personele omslag. [GALisse
inv.nr.998]
1824, 1 november CHW verkoopt aan Pieter Oudshoorn, broodbakker, een
huis en erve nr 169 te Lisse voor 500 gulden. [NA3 3.08.03.05 inv.nr.63
vol.40, art.53 ingeschreven 25 november 1824] Zie de koop in 1820
1825, 21 februari CHW verkoopt aan Hendrik Hoogkamer een huis en erve
te Lisse Nr100 voor 400 gulden. [NA1 3.04.01.051 inv.nr.5352 akte 6
Not.Cramerus] Het huisje is gekocht in 1799.
1825, 9 april CHW leent 3000 gulden van Pieter van Kempe uit Zoeterwoude
en geeft onderpanden in Lisse. [RAL toegangsnr. 507 inv.nr.433
Not.Zuurdeeg akte 47]
1825, 25 april CHW koopt van Jannetje Baas zes stukken wei in de
Lissebroeker polder samen voor 4500 gulden. o.a. De Kapellen wei en
de Beekkamp [NA1 3.04.01.051 inv.nr.5352 akte 21 Not.Cramerus]
1825, 5 mei CHW koopt een perceel land in het centrum van Voorschoten
(later B493 en 493bis) voor 500 gulden, ten behoeve van de bouw van
een huis voor zijn dochter Christina en haar man Hendrik Brinkman.
[NA1 3.04.01 inv.nr.5055 Not. Hummel te Katwijk]
1825, 29 november Christina trouwt met Hendrik Brinkman en gaat wonen
in Voorschoten.
1827, 12 april CHW koopt van Leendert Oomen (1770-1834, broodbakker)
voor 3000 gulden een huis aan de Heereweg te Lisse. [NA1 3.04.01.051
inv.nr.5353 Not.Cramerus akte 29]. [NA3 inv.nr. 82 deel 59 art. 81
datum inschrijving 9.6.1827], Zie ook verkoop in 1829 aan Joseph
Lefeber, broodbakker.
1828, 5 april CHW koopt van mevr. E.S.M.Voltelen voor 3000 gulden twee
huizen aan het Vierkant te Lisse nr. 138 (later 137 en 138). [RAL
toeg.nr. 507 inv.nr 436 Not. Zuurdeeg akte 57] Zie ook verkoop in 1831.
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OEGSTGEEST
1828, 21 november, CHW koopt Duinzigt van de erfgenamen van Cypriana
Anna Margaretha van Royen, weduwe van de heer Mr. Pieter van
Lelyveld Pieterz. Koopsom 10 duizend gulden. Bij openbare verkoping
te Leiden door notaris J.Valk op 15 november 1828, datum van de
overdracht 21 november 1828. [RAL toeg.nr. 505 inv.nr. 907] [Zie ook
verkoop in 1834].
1828, 11 december, CHW verkoopt hout op Duinzigt, opbrengst 794,20
gulden. [NA1 3.04.01.051 inv.nr.5353 akte 79 Not.Cramerus]
1828, 11 december, CHW verkoopt roerend goed op Duinzigt, opbrengst 15,60
gulden. [NA1 3.04.01.051 inv.nr.5353 akte 80 Not.Cramerus]
1829, 31 januari, CHW en HV te Oegstgeest verkopen aan Andries van
Hasselaar huis nr 112 te Lisse voor 3000 gulden. Dit is de Chirurgijnsen Apothekerswinkel (was eerder nr 109), verkregen door het paar bij
donatie van haar ouders in 1797 tegelijk met "De Wolff". [NA1 toeg.nr.
3.04.01 inv.nr.5381 Rep.Not. Cramerus akte 3] en [NA3 3.08.03.05
inv.nr 94 vol 71, akte 18]
1829, 4 februari CHW verkoopt aan Joseph M.Lefeber huis nr 186 te Lisse
voor 3000 gulden. [NA1 3.04.01.051 inv.nr.5381 Rep. Not.Cramerus
akte 4] en [NA3 3.08.03.05 inv.nr.94, deel 71 akte 17 ingeschreven
2.3.1829] Zie ook de koop in 1827.
1829, 4 februari CHW verkoopt aan J. en J. Jansz. Vreeburg een partij land
te Lisse voor 100 gulden. [NA1 3.04.01.051 inv.nr.5381 Rep. Not.
Cramerus akte 5] en [NA3 3.08.05 inv.nr.94 akte 16]
1829, 14 juli ten behoeve van CHW, verkoping van meubelen in huis nr 138 te
Lisse, opbrengst 1854,25 gulden [NA1 3.04.01.051 inv.nr.5381 Rep.
Not.Cramerus akte 35] Zie ook koop van het zelfde huis in 1825, en
verkoop en koop in 1831.
1829, 1 september CHW verkoopt twee percelen grond in de Voorhofse Polder
te Oegstgeest aan Philippus Ruijgrok, document in archief R.K.Kerk.
NB Deze percelen zijn gekocht in 1828 samen met Duinzigt. [RAL Not.
van Bergen]
1830, 24 augustus CHW verkoopt partij gras [NA1 3.04.01.051 inv.nr.5382
Rep. Not.Cramerus akte 57]
1830, 7 oktober CHW verkoopt huis nr 190 te Lisse aan Roosje Davids,
weduwe Landman, voor 600 gulden, met 400 gulden contant en 200
gulden betalingsregeling. [NA3: toeg.nr.3.08.03.05 inv.nr 107 vol 84
akte 39] [RAL toeg.nr 507 Not. Zuurdeeg te Leiden] [hypotheek 200
gulden in NA3 toeg.nr.3.08.03.05 inv.nr.84 vol 61 art.233]. Zie de koop
in 1815 als huisnr. 187.
1831, 24 mei CHW verkoopt de twee huizen nrs137 en 138 aan het Vierkant
aan J.A.E.Blaauw voor 4000 gulden [NA1 inv.nr.5382 Rep.
Not.Cramerus] [NA3 3.08.03.05 inv.nr112, vol.89 art.4 ingeschreven 4
juni 1831] Zie de koop in 1828. Ze waren toen samen nr.138.
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1831, 22 december CHW koopt de zelfde twee huizen aan het Vierkant terug
van J.A.E.Blaauw maar nu voor 3000 gulden. Zij waren nr 136 nu nrs
137 en 138 [NA3 3.08.03.05 inv.nr115 vol. 92 art.50] en [NA1
3.04.01.051 inv.nr.5382 Rep. Not Cramerus akte 56]
1832, De OAT's van het kadaster geven een volledig overzicht van het
onroerend goed op dat moment in bezit van CHW en Huberta Verdegaal
in Lisse, Oegstgeest en Voorschoten.
1832, 19 juni CHW verkoopt een partij gras. [NA1 3.04.01.051 inv.nr.5382
Rep. Not. Cramerus]
1833, Lisse 3 april Petronella van der Geest, vrouw van zoon Jan, overlijdt
34 jaar oud. Pas vijf jaar later wordt haar nalatenschap beschreven.
[RAL Notarieel archief inv.nr.177, Notaris Hofstede, dd 22 september
1838 nr 25 folio 88v, fiche 122].
1834, 6 januari, Testament van Christiaan Wolff [NA1 3.04.01 Not. Jan
Tromer te Voorschoten]
1834, 24 februari CHW verkoopt Duinzigt te Oegstgeest aan Mgr Van
Wijkerslooth voor 14000 gulden. [NA1 3.04.01.051 inv.nr.5383 Rep.
Not. Cramerus] en [NA3 3.08.03.05 inv.nr.139, vol.116 p70 art 34]
1834, 1 april CHW koopt "De Grunerie" te Oegstgeest van Jan Dobbe van
Bergen voor 3600 gulden. [RAL Not. van Bergen akte 53 folio 370] Zie
ook de verkoop in 1851.
1835, 19 augustus. CHW verkoopt Voorschoten B493 (later 1241) en 493bis
over aan zijn schoonzoon Hendrik Brinkman, getrouwd met Christina
Wolff. Huidige Voorstraat 38. [NA1 3.04.01 inv.nr.8289 Not. Jan
Tromer te Voorschoten akte 26 "gedaan in het voorom-schreven
verkochte huis"]. Zie koop van de grond door CHW in 1825.
1836, 23 februari Procuratie door CHW en Huberta Verdegaal [NA1
3.04.01.051 inv.nr.5384 Rep. Not. Cramerus].
1837, 22 december Familieberaad te Heemstede na het overlijden op 26
november 1837 van Theodorus De Surmont de Bas echtgenoot van
Wilhelmina Wolff woonachtig te Bennebroek. CHW neemt deel aan het
beraad dat een toeziend voogd voor de minderjarige kinderen moet
aanwijzen [Noord-Hollands Archief te Haarlem, Archief van de
Vrederechter te Heemstede Toegang nr 39, inv.nr.161 akte nr 157 ]
1838, 13 maart vervolg van het familieberaad in Heemstede [als 1837 akte nr 1
van 1838.]
1843, 2 december, Christina Wolff, weduwe Brinkmann, koopt een huis aan
de Zuidzijde van de Haarlemmerstraat wijk 6 nr 286, kadasatraal H520,
voor 3400 gulden. CHW uit Oegstgeest staat borg. [RAL Not. Prijn te
Leiden akte 7 folio 233, nr 156 ].
1844, (CHW 70 jaar) Oegstgeest. Trammelant met inspectie uit Den Haag.
[GAO].
1844, 6 april. Christina Wolff erft van haar man Hendrik Brinkman het
pand Voorschoten B493bis en 1241. CHW treedt op namens haar
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kinderen. [RAL toegangnr. 507 inv.nr. 433 minuutakten Not.Prijn akte
nr 28 boedelscheiding ] [KZ deel 64 nr 76]
1848, 1 januari, CHW(73 jaar) legt zijn praktijk als plattelands heelmeester
neer. [GAO]
1848, HV en1856 CHW Inschrijving in begrafenis register R.K. Willibrord
Kerk te Oegstgeest
1848, 12 januari Huberta Verdegaal overlijdt te Oegstgeest, adres Wijk één,
huis nummer 41.
1848 Memorie van Successie Huberta Verdegaal [NA]
1849, 31 oktober. Boedelbeschrijving erfenis Huberta Verdegaal, [RAL
toeg.nr. 500M Not. C.Klaverwijden Zoeterwoude nr 40 akte 144]
1849, 13 december: Scheiding erfenis Huberta Verdegaal. [RAL toeg.nr. 500M
Not. C. Klaverwijden te Zoeterwoude nr 40 akte 164] en [KZ deel ? nr 4,
dagregister deel 10 nr 1127]
1850, 18 januari, CHW(75 jaar) verkoopt "De Wolff" etc te Lisse aan Mevr
Steengracht, Barones Van Pallandt. De overdracht vindt plaats op De
Grunerie, "waar de bejaarde Chirurgijn dan woont", koopsom 28.000
gulden, [RAL toeg.nr. 500M akte nr 2 van Not. C.Klaverwijden te
Zoeterwoude nr 41] en [Hulk 1975 p 166]
1850, 2 februari CHW verkoopt een stuk land genaamd "De Kalfkamp" in de
Lisserbroeker polder, sectie D nr 455, groot 3,4020 ha, aan zijn
schoonzoon Lambertus van Veen. [RAL toeg.nr. 500M inv.nr. 41 Akte
nr 3 Not C.Klaverwijden te Zoeterwoude,]
1850, 28 jan en 6 feb Houtverkoping op de Grunerie door CHW. Opbrengst
460 gulden. Ook Christiaan Wolff is onder de kopers en staat garant
voor anderen. . [RAL toeg.nr. 500M nr. 41 Akte nr 5 door Not.
C.Klaverwijden te Z]
1850, 6 februari, Lisse, Jan Wolff koopt een huis met tuin en erf aan het
Vierkant C464 en C465 van Maartje de Haan , weduwe van Albert de
Haan, voor 2400 gulden. [NA 3.04.02.27 inv.nr.7, repertorium Not.
Cramerus akte 305]
1850, 17 april. Dorothea Wolff koopt van mevr C.M.A. van Roon,
echtgenote van Jacob Ponsa, voor 200 gulden een deel van perceel
Oegstgeest C85, gelegen aan de straatweg nevens Duinzigt. [KZ deel
137 nr 36, dagregister deel 11 nr 36 op 25 april 1850] [zoek ook RAL
toeg.nr. 500M Not. C. Klaverwijden]
1850, 19 oktober Leiden, Wilhelmina Wolff (weduwe Surmond de Bas sinds
1837) koopt huis NZ Noordeinde, wijk 1 nr 14. Huidige adres nr 10,
Noordzijde tussen Weddesteeg en Zandsteeg. [RAL Not. Wijnstroom. nr
9 folio 2],
1850, 5 december Christina Wolff verkoopt huis en grond te Voorschoten,
B493bis en B1241 aan dokter Van der Horn van den Bas voor 2000
gulden, Not. Schermer te Voorschoten. Zij heeft dit pand in 1844 van
haar man geërft. [KZ deel 145 nr 65, dagregister deel 11 nr825
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ingeschreven 10 dec 1850] Deze percelen waren eerst eigendom van
CHW [OAT van 1832] daarna van H.Brinkman 1835 tot 1844.
1851, 17 juli CHW verkoopt de Grunerie aan Benjamin du Moulin, [RAL
Not. Wijnstroom te Leiden Akte nr 137]. Was gekocht in 1834.
LEIDEN
1851 – 1853 CHW en Dorothea, verhuizen van Oegstgeest naar Leiden
1853, 2 april CHW koopt een huis aan de Breestraat in Leiden, het huidige nr
53. "Waarvan wijlen de heer Casparus (of Pasparus) Fremerij de
eigendom heeft verkregen op 25 februari 1817" [RAL Not. Barkey].
CHW is dan blijkbaar al verhuisd van Oegstgeest naar Leiden.
1853, 1 mei Eigendomsoverdracht van het huis gekocht op 2 april.
1853, 29 januari ingeschreven in het kadaster: De erven van bisschop Van
Wijkerslooth dragen Duinzigt over. [KZ]
1855, 22 september CHW koopt ten behoeve van zijn zoon Anthonie een huis
in de Breestraat te Leiden (wijk 4 nrs 284 en 284 rood, huidig nr 145)
hoek Plaatsteeg, Steenschuur zijde,. [RAL Not. Barkey 1855 akten 120
en 126.]
1855, 9 october testament van CHW. [RAL Not. Barkey te L. akte nr. 137]
1856, 5 mei Christina Wolff verkoopt haar huis Haarlemmerstraat, wijk 6 nr
286 (huidige nummer 131 tussen korte Mare en Donkersteeg),[RAL Not.
Klaverwijden te Zoeterwoude]. Zie de koop in 1843.
1856, Leiden 8 augustus (81 jaar en 9 maanden) Casparus Henricus Wolff
overlijdt te Leiden, Breestraat 53. Dochter Dorothea woont dan nog bij
hem in huis.
NAZATEN
1856, Memorie van Successie C.H.Wolff [NA Reg IV, nr 5299]
1856, 11 en 18 oktober. De erven van Casparus Henricus Wolff verkopen het
huis Breedestraat wijk 4 nr 331 te Leiden bij opbod (11 oktober) en
afslag (18 oktober) aan W.M.S. Junius voor 4600 gulden [RAL
toegangsnr. 500M Not. C.Klaverwijden inv.nr.47 akten 90 en 91]
1856, 1 november Dorothea koopt Huis Breedestraat Leiden wijk 4 nr 189.
huidige nr 26 , noordzijde, tussen Kabeljauwsteeg en Gouden
Leeuwsteegje. [RAL arch. 500M Not. Klaverwijden, akte 94 deel 47]
1857, 18 maart De erven Wolff verkopen aan diverse kopers, waarvan één Jan
Wolff, perceel Lisse D239 in het centrum na splitsing,. Bij deze
gelegenheid worden ook nog acht partijen veenland in de
Lisserbroekpolder en de Haarlemmermeerpolder geveild. [NA4
3.04.02.27 inv.nr.13 Not. Hummel akte 25], [KZ deel 237 nr 68,
dagregister deel 16 nr 2013, 25 aug 1857] 1811 gekocht door CHW.
1857, 10 november, Christiaan Wolff koopt boerderij Bouwlust, huidige
adres Veurseweg 215 Voorschoten, voor een bedrag van 33 duizend

117
gulden van Cornelis Petrus van Niekerken, groot 25 ha in Voorschoten
en bijna 10 ha in Stompwijk. Not. Cornelis Joannes Schiefbaan te 'sGravenhage, [Gem.Archief Den Haag] [Kadaster dagreg. deel 16 nr
2279, nr 115 ingeschreven 10 nov. 1857]
1859, 3 mei Leiden, dochter Dorothea (1813 – 1891), 46 jaar oud, trouwt
Hendricus Johannes Otto
1861, 14 januari Leiden H.J.Otto, echtgenoot van Dorothea Wolff, overlijdt
1865, 5 augustus Dorothea Wolff verkoopt aan Jacob Ponsa huis en tuin aan
de Rhijngeesterstraatweg te Oegstgeest C598 en 599 (nu ongeveer nr
36), Not. J.L.Klaverwijden te Leiden. Gekocht in 1850 als deel van
perceel C85. [KZ deel 339 nr53, dagreg. deel 22 nr 618, 11 aug 1865]
1872, 26 juli akte van Boedelscheiding na het overlijden van Christiaan
Wolff, (hierin staat oa. dat Dorothea dan in Amsterdam woont). en dat
Anna Groenewegen de boerderij Bouwlust in Voorschoten erft, Not
Johan de Crane te Warmond, [KZ Kopie van kadastrale inschrijving 10
aug 1872, dag reg. deel 29 nr 222, nr 21].
1891, 20 mei. De erven van CHW (39 in getal) verkopen Frederiksoord aan
Pieter van Zoelen, smid te Lisse voor 4950 gulden. [NA 3.04.02.27
inv.nr.59 Not. Van Stockum te Lisse akte 5079 en 5083] [KZ Deel 625
nr 29 dagregister deel 52 nr 1543 akte ingeschreven op 7 juli 1891] Was
gekocht door CHW in 1819.
1892, 15 maart Johannes Adrianus Wolff erft de boerderij in Voorschoten van
zijn moeder Anna Groenewegen, [Not. D.K.J. Schoor te Voorschoten]
1896, 13 juni, Cornelia Maria Duivenvoorde, weduwe van Johannes
Adrianus Wolff erft de boerderij. [Not. D.K.J. Schoor te Voorschoten]
1931, 23 september, Everardus Snelderwaard, gehuwd met Huberta Johanna
Wolff, erft de boerderij van zijn schoonmoeder Cornelia Maria
Duivenvoorde, weduwe van Johannes Adrianus Wolff. [Not.
W.H.Hoogenstraten te Voorschoten]
1937 Everardus Snelderwaard overlijdt en de boerderij wordt eigendom van
zijn vrouw Huberta Johanna Wolff. (geen akte gezien)
1968, 18 april. In de erfenis van Huberta Johanna Wolff, wordt de boerderij
toebedeeld aan haar zoon Johannes Josephus Ivo Snelderwaard. [Not.
G.J.Boom te Voorschoten]
OEGSTGEEST
1996(!) Vondst van de grafsteen van C.H.Wolff en Huberta Verdegaal,
[Archief St Willibrordkerk te Oegstgeest, zie sectie 6.8]
NB. Er zijn nog meer aktes bekend waarin C.H.Wolff genoemd wordt, maar
die zijn niet hierboven opgenomen omdat ze minder relevant zijn.
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HOOFDSTUK 9

Kwartierstaat Wolff-Groenwegen
Inleiding
Deze kwartierstaat betreft de voorouders van Huberta Verdegaal en Anna
Groenewegen. Zij zijn beide stammoeders van alle nazaten van Casparus
Henricus Wolff met de naam Wolff. Om die reden zijn deze kwartierstaten
opgenomen in dit stamboomboek.
Deze kwartierstaat is een gedeelte van de kwartierstaat Wolff-Pollmann die
eerder gepubliceerd werd in 2007 door de Nederlandse Genealogische
Vereniging afdeling Rijnland.
Nummering
Er is een dubbel nummeringsysteem gebruikt. Aan het conventionele nummer
systeem is tussen haaljes toegevoegd een code die de afstamming duidelijker
weergeeft. De code volgt in beginsel de familienamen. Het nut van dit extra
nummer bewijst zich vooral bij de oude generaties die met betrekkelijk grote
getallen genummerd worden.
Het systeem neemt de generaties in groepen van drie. A = ouders, B =
grootouders, C = Overgrootouders. De kwartierstaat houder heeft 8
overgrootouders, hun familienamen hebben de nummers 1 t/m 8, zij hebben
dus de code 1C t/m 8C. De generatie van de grootouders heeft de zelfde
nummers, maar met toevoeging B: 1B, 3B, 5B en 7B. De ouders zijn 1A en
5A. Andere combinaties komen niet voor. Bij de vierde en volgende generaties
begint het systeem opnieuw en wordt de nieuwe code toegevoegd aan die van
de grootouders. Het voordeel van de code is dat je er direkt de stamreeks aan
kunt herkennen

I
1.

Hubertus Andreas WOLFF, en zijn broers en zus

II
2.
3.

(1A) Christiaan WOLFF, geb. Lisse 16.12.1805,
(5A) Anna GROENEWEGEN, geb. Voorschoten 15.01.1813
III

4.
5.

(1B) Casparus Henricus WOLFF,
(3B) Huberta (Huijbertje) VERDEGAAL,
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6.

7.

(5B) Jan GROENEWEGEN, ged. Veur 22.07.1777, bouwman te
Voorschoten en karreman te Wassenaar, bij trouwen won. Voorschoten,
overl. Wassenaar 13.11.1853 (acte nr51 of 71) Genlias zegt 79 jaar oud,
zou 76 moeten zijn,
tr. Voorschoten gerecht en kerk 3.05.1807
(7B) Anna Maria VAN VELD(T)HOVEN, geb. Voorschoten
23.03.1784, bij trouwen won. ald., overl. Wassenaar 20.3.1848 (aangeg.
door echtgenoot Jan, beroep karreman). Kinderen:
a) Cornelia
ged. Voorschoten 12.02.1808, overl. Wassenaar
30.01.1870 (61 jaar)
tr. Gerardus Westgeest,
b) Dirk ged. Voorschoten 12.03.1809, overl. ald. 2.05.1809 (2 mnd)
c) Antje ged. Voorschoten 21.03.1810, overl. ald. 6.09.1812 (2 jaar)
d) Jacobus ged. Voorschoten 27.04.1811, overl.ald. 3.06.1833 (32 jaar)
e) Anna (#3)
f) Theodorus geb. Voorschoten 27.02.1815, overl. ald. 20.02.1820 (5 jr)
g) Albert
geb. Voorschoten 2.04.1819, overl. ald. 21.12.1825 (6 jr)
h) Theodorus
geb. Voorschoten 24.11.1821
IV

8.
9.
10.

11.

12.

(1C) Christiaan WOLFF (ook WULLF) (ook Johann Bernard
Christianos)
(2C) Klara (Maria) GRASSIKER (KRESSIEKER)
(3C) Jan Symense VERDEGAAL geb. Vogelenzang De Zilk ged.
Noordwijkerhout 4.05.1744, woonde te Lisse op boerderij Welgelegen
overl. Lisse 30.06.1823 (oud 79),
tr. Lisse 9.04 1769 (otr. Noordwijkerhout 25.03.1769)
(4C) Willemijntje Juriaansdr VREEBURG, ged. Lisse 13.11.1746, peter
Warbout Juriaansz Vreeburg (Opa) en meter Marijtje Warboutsdr
Vreeburg (tante geb.1718), overl. Lisse dec 1806, aangeg. (zondag)
28.12.1806 begraven (vrijdag) 2.01.1807.
Kinderen uit dit huwelijk allen gedoopt te Lisse
a) Marijtje ged. 25.03.1771 tr Lisse 18.09.1796 Jacob Maartensz. Riggel
b) Huberta ged.31.10.1773 overl. Lisse 22.07.1775 (bijna 2 jaar)
c) Sijmen ged. 8.08.1776 overl. Lisse 14.08.1776 (6 dagen)
d) Huijbertje (#5 - B3)
e) Sijmen ged.2.12.1780 overl. Lisse 15.02.1781 (2 mnd)
(5C) Jacobus Leendertsz. GROENEWEGEN, ged. Veur? 12.06.1743,
won. Veur Noordzijde van de Leidschendam, overl. Wassenaar
22.07.1832 (acte 32 zegt 88 jaar, berekend is 89), tr(2) Voorschoten (RK
en ger.) 12.06.1791, Elisabeth van Haastert geb Wassenaar 19.06.1773,
dv. Gijs van Haastert en Pieternelletje van der Lubbe, overl.Wassenaar
8.11.1840
tr.(1) Veur 4.05.1777 (zij blijkbaar hoogzwanger)
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13.

14.

15.

(6C) Cornelia ROTTEVEEL, geb. Haagambacht verm.1754, won. ald.,
begr. Voorschoten 11.03.1790 Kinderen uit zijn eerste huwelijk:
a) Joannes (Jan) (#6 – B5) ged. Veur 22.07.1777
b) Cornelia tr. Voorschoten 6.11.1813 Johannes van Kuijen
c) Jacobus tr. Wassenaar 23.05.1834 Elisabeth Knijnenburg
d) Helena jong overleden
e) Pieternelletje tr. Wassenaar 30.10.1813Willem Parlevliet
f) Helena, ged. 22.02.1790, NB moeder overlijdt 3 weken later.
Nog twaalf kinderen uit zijn tweede huwelijk.
(7C) Dirk VAN VELDHOVEN (VELTHOVEN), ged Leende (NBr)
26.01.1750, overl.Voorschoten 23.11.1816 (oud 66j), tr(2) Voorschoten
3.11.1816 Maria Borghout tr(1). Voorschoten 6.5.1781
(8C) Maria Alida (Aaltje) HEYTMANS of HEITMAN(S), ged. Schapen
(Lingen, D) 23.10.1746, overl. Voorschoten 15.08.1815
V

20.

21.
22.
23.

24.
25
30
31

(31A) Symen Cornelisz. VERDEGAAL ged. Leiden 26.12.1707,
bouwman, begraven Noordwijkerhout 12.11.1774,
tr. Noordwijkerhout. 26.04.1735
(35A) Huibertje Hendriksdr HEEMSKERK ged. Noordwijkerhout
16.09.1712, begr ald. 15.05.1777
(41A) Juriaan Warboutsz. VREEBURG ged. Lisse 2.11.1724, overl.
Lisse 27.05.1793), tr. Lisse 9.05.1745
(45A) Marijtje (Maria) Jacobsdr. NAARDENBURG geb. Voorhout,
overl. Lisse (aangeg.) 14.1.1771, Kinderen uit dit huwelijk allen geboren
en overleden te Lisse tenzij anders aangegeven
a) Willemijntje
(#11 – C41),
b) Jacob
geb.5.12.1749 overl. nov 1798
c) Wijntje
geb.5.10.1750 overl.26.12.1750
d) Warbout
geb.22.11.1751 overl. jong
e) Warbout
geb.22.01.1753 overl. jong
f) Wijntje ook Wijnanda geb.23.06.1754 overl. Lisse 30.07.1832,
meter van diverse kinderen van Caspar Wolff en Huberta Verdegaal
g) Warbout
geb.11.08.1755 overl. Lisse 1830
h) Jan
geb. 20.10.1756,
i) Jan
geb.7.01.1758, overl. 8.11.1824
j) Gerrit
geb.13.10.1759, overl. jong
k) Gerrit
geb.1.12.1763, overl. 19.08.1813
l) Juriaan geb.4.09.1766, tr. Vogelenzang 25.05.1795 met Heemskerk
(51A) Leonardus (Leendert) Christianuszn. GROENEWEGEN,
bouwman, overl. Voorschoten 3.12.1793, tr. Veur (RK) 28.06.1733
(55A) Helena VAN HAASTERT, overl.Voorschoten 18.09.1793
(81A) Jan Ber Heitman (verm. Lingen D)
(85A) Anna Maria Greve (verm. Lingen D)
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VI
40.

41.

42.

43.
44.

45.

46.

47.

(31B) Cornelis VERDEGAAL (VERDEGER), geb. Rijnsburg ca 1680,
bouwman, overl. ald. 1.11.1747, otr. Voorschoten 13.04.1705,
tr RK Veur 5.05.1705
(33B) Niesje Ariensdr. PARIDON, geb. verm. Voorschoten overl.
Rijnsburg 14.04.1753, kinderen o.a.
a) Sijmen (#20 - 31A) ged. Leiden 1707
b) Adrianus geb. Voorschoten 8.10.1711 (acte Vo-10-138)
c) Jan, ged. Rijnsburg 17.10.1713, Overl. ald. 24.11.1759
d) Aaltje ged. Oegstgeest 21.12.1723, overl. Rijnsburg 12.11.1800
(B35) Hendrick Pietersz. HEEMSKERK geb. Noordwijkerhout ca 1675,
bouwman, poldermeester (1719) van de Groote Veenpolder ald., overl.
ald. 2.04.1736, tr. Noordwijkerhout 1.05.1703
(37B) Geertje Sijverts ERFFOORT, ged. Noordwijkerhout, overl. ald.
29.01.1750
(41B) Warbout of Warboud Juriaanse VRE(E)BURG geb. Lisse ca
1670, timmerman, bollenhandelaar. overl. Lisse ?.05.1748, tr.(1) Lisse
23.10.1689 (ook Gerecht) Grietje Cornelisdr. Erffort; geb. Alkmaar
overl. Lisse 25.08.1708, NB de dag na de geboorte van dochter Grietje.
Kinderen uit dit huwelijk Cornelis geb. 27.06.1691, Duijfje
geb.25.09.1692, Duijfje geb.6.11.1693, Cornelis geb.5.04.1696, Juriaan
geb.30.07.1701, Grietje geb.24.08.1708 (Cornelia?)
tr(2) Lisse 12.05.1709 Huijbertje Cornelisdr. Alkemade; geb.
Noordwijkerhout overl. Lisse 27.05.1715, NB de dag van de geboorte
van dochter Trijntje. Kinderen uit dit huwelijk: Grietje geb.17.03.1710,
Magdalena geb.10.11.1711, Leentje geb.13.05.1713, Juriaan
geb.28.04.1714, Trijntje geb.27.05.1715,
tr.(4) Lisse, Gerecht 8.06.1745 met Wijntje Maartensdr. Van der Meer,
(#47 –47B), tr.(3) Lisse 21.01.1716
(43B) Willemenijntje Willemsdr MEIJER(S) geb. Amsterdam, overl.
Lisse 6.04.1743, Kinderen uit dit huwelijk:
a) Marijtje
geb.28.01.1718
b) Duijfje
geb.28.12.1718
c) Adam
geb.2.10.1721
d) Madeleentje geb.1.05.1723
e) Juriaan (#22 – 41A)
f) Jan
geb.27.10.1726
(45B) Jacob Jansz NAARDENBURG ged. Lisse 26.12.1689 (meter
tante Dieuwertje Jacobsdr Naardenburg) Boer op Nieuw Zandvliet,
overl. tussen 1721 en 1745, tr. Lisse 19.05.1717 (aang. 1.05.1717,
Gerecht 18.05.1717)
(47B) Wijntje Maartensdr VAN DER MEER, ged. Lisse 13.07.1695,
overl. Lisse 29.05.1748, tr.(2) Lisse 8.06.1745 Warbout Vreeburg, (#44
– 41B de andere opa van haar kleinkinderen), Uit haar eerste huwelijk:
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48.

49.
50.
51

a) Gerrit,
b) Maria (#23 – D45),
c) Jan
geb.23.09.1718,
d) Maarten
geb.14.01.1720,
e) Willempje
geb. 3.12.1721
(51B) Cors (ook Christianus) Dirksz. GROENEWEGEN won. Z'meer,
tr(1) Stompwijk 20.04.1694 Jannetje Leendertsdr van der Meer,
tr(2) Zoetermeer ger. 16.04.1697, ook afgeroepen Veur
(53B) Jannetje Cornelisdr. VAN LEEUWEN
(55B) Jacob Maartensz. VAN HAASTERT, geb. verm. Veur 1681,
overl. verm. Voorschoten 27.09.1747, tr(2) Veur 15.11.1711
(57B) Cornelia Claesdr. VAN DER MADE [MAATEN, MATTEN] geb.
verm. Voorschoten ca. 1688, overl. verm. ald. 6.10.1759 tr(2) voor
29.07.1748 Cornelis Leenderts. Bentvelsen.
VII

80.
81.
82.

83.
84.
85.
86.

87.
88.

89.

(31C) Simon VERDEGER geb. Rijnsburg ca 1640, overl. ald.
17.01.1707
(32C) Maria (Maartje) Cornelisse MOEIJENKIND, ged. Wassenaar
11.03.1652, overl. Rijnsburg 21.01.1719, begr. Oegstgeest.
(33C) Arie Jansz. PARIDON, bouwman en schepen te Voorschoten,
burgemeester in 1702, overl. ald. na 16.06.1710,
tr. Voorschoten 25.01.1678
(34C) Aaltje Pietersdr VAN DER GEEST, geb. Voorschoten
(35C) Pieter Hendrik Teewisz HEEMSKERK, geb. Noordwijkerhout
ca. 1640 bouwman, overl. ald. voor 1715, tr. Noordwijk ca 1686
(36C) Maartje Maartensdr., geb. Noordwijk
(37C) Sijvert Claasz. ERFFOORT, Woonachtig op De Zilk op
27.01.1693, bezit een huis in Hillegom, bouwman op De Zilk overl.
vermeld aldaar
(38C) Catharina Willemsdr. AKERSLOOT overl. De Zilk voor 1730
(41C) Juriaan Bruinsz VREBURG geb. Bergen ca 1640 grove schatting,
Timmerman, overl. aangeg. Lisse 17.05.1706, tr.(2) Lisse 7.11.1694 met
weduwe Magdalena (Leentje, Magdaleentje) Willibrordsdr. van
Onderwater, geen kinderen uit dit huwelijk bekend, tr.(1) Lisse
(42C) Duijfje Warboutsdr. VAN SEESTRATEN (ook ZEESTRATEN)
overl. Lisse 22.1.1690, kinderen uit dit huwelijk
a) Aaltje
tr. Lisse 15.07.1698 Sijmen Adegeest,
b) Antonij Teunis, tr.(1) Lisse 1703, tr.(2) Sassenheim
c) Bruijn
tr Lisse 16.05.1690 Jaapje Duijndam
d) Trijntje
tr. Lisse 4.05.1688 Adriaan Mathysz van den Berg
e) Engel
tr. Lisse 3.10.1694 Anna van den Bos (Bosch)
f) Sara
tr. Lisse 4.05.1688 Dirk Claasz van Steyn
g) Warbout (#44.- 41B)
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92.

(45C) Jan Jacobsz NAARDENBURG (ook PRONK). geb. Sassenheim
(ong. 1661), bouwman, duinmeijer, woont op de Oudeven. Peter van o.a.
zijn kleinzoon Jan Jacobsz Naardenburg (geb.23.09.1718, overl. Lisse
4.11.1727),. tr.(2) Lisse Gerecht 10.05.1718 Barbara Pietersdr
Moeijenkind, tr.(3) Lisse Gerecht 3.11.1727 Aaltje Dirksdr van
Leeuwen, tr.(1) Lisse Gerecht 16.05.1693
93. (46C) Willempje Jorisdr VAN DER KLUFT overl. Lisse 23.12.1712
94. (47C) Maarten Dirksz VAN DER MEER
95. (48C) Maritje Jansdr VAN ROON
96. (51C) Dirk Leenderts GROENEWEGEN
97. (52C) Sijtge Leendertsdr. HOS
98. (53C) Cornelis Jansz. VAN LEEUWEN
99. (54C) Claesje Arisdr. WASSENAAR
100. (55C)`Maarten van HAASTERT geb. Veur ca. 1636, schepen te Veur
VIII
162. (321A) Cornelis Jz MOEIJENKIND, otr. Wassenaar 13.11.1646
163. (325A) Trijntje Harmens VAN BREDERODE, geb. voor 1622, overl. na
april 1683
164. (331A) Jan Adriaensz. PERRIDON, geb. ca. 1627, tr Voorschoten
12.02.1650/51
165. (335A) Niesje Cdr. VAN NOORT, geb. ca. 1618
172. (371A) Claas Adriaansz. ERFFOORT overl. Noordwijk voor
12.05.1677
173. (375A) Dieuwertje Harmansdr., compareert te Noordwijk 12.05.1677.
weduwe van Jan Huijgensz van Warmenhoven
174. (381A) Willem Dircksz AKERSLOOT (ACKERSLOOT), als kind
vermeld bij het Hoofdgeld van Noordwijkerhout 1623, compareert te
Noordwijkerhout 12.12.1662
175. (385A) Cornelisje Leendertsdr. VAN WASSENAAR
184. (451A) Jacob Jansz NAARDENBURG bouwman en Schepen te
Sassenheim (jaren 1668, 1672, 1673, en 1674), overl. ald. voor
25.6.1677
185. (455A) Maartje Ariensdr CORSTEMAN overl. voor 25.6.1677
Kinderen (alfabetisch) Annetje, Catharina, Cornelia, Dieuwertje, Jan en
Maartje
186. (461A) Joris Jansz VAN DER KLUFT
187. (465A) Eva Maartensdr.
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IX
344. (371B) Adriaan Willemsz.(VAN) ERFFOORT Met vrouw vermeld in
het Hoofdgeld van Noordwijkerhout 1623, bezit twee percelen tussen de
Vaart en het Keukenduin te Lisse, overl. Lisse voor 8.02.1647
345. (373B) Geertje Sijvertdr. VAN SANTVLIET overl. Lisse voor
8.02.1647
348. (381B) Dirck Lourisz. AKERSLOOT, met vrouw vermeld in het
Hoofdgeld 1623
349. (383B) Willempje Adriaansdr.
X
690. (373C) Sijvert Claesz. VAN SANTVLIET, geb. Lisse 1553, bouwman
ald., pacht hofstede en land onder Lisse genaamd Santvliet, overl. na
8.05.1635, tr. voor 27.03.1598
691. (372C) Maritje Pietersdr.
XI
1380. (3731A) Claes Willemsz VAN SANTVLIET, bouwman op boerderij
"Santvliet" in het ambacht Lisse, vermeld 1543 e.v. overl. voor
6.11.1599 tr.(2)
1381. (3735A) Annetgen Meeuwsdr.
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HOOFDSTUK 10
NAZATEN MET DE NAAM WOLFF
Dit is een heruitgave en verbetering van het Stamboomboek dat ik voor de eerste
keer in 1983 heb gemaakt. Het beoogt alle nakomelingen van Casparus Henricus
Wolff en Huberta Verdegaal in kaart te brengen die de naam Wolff dragen en
concentreert zich dus op de mannelijke lijnen. De kinderen en kleinkinderen van
het echtpaar zijn al besproken in hoofdstuk 4. Omdat verder alleen zoon Christiaan
nazaten met de naam Wolff heeft, begint deze stamboom bij hem.
Voor deze stamboom heb ik een niet-conventioneel nummering systeem bedacht,
dat als bedoeling heeft dat iedere nakomeling een uniek nummer heeft en dat aan
dat nummer de hele afstammingslijn in principe af te lezen is. Het werkt als volgt:
De kinderen van elk gezin krijgen hun eigen volgorde nummer, zoals bepaald door
hun geboortedatum. Dit nummer wordt toegevoegd aan het nummer van hun
vader. De nummering begint bij de kinderen van Caspar Henricus Wolff. Zijn
zoon Christiaan is het zesde kind en krijgt nr 6. Mijn vader Theo heeft nummer
6416, ik ben zijn tweede kind, dus ik ben 64162. Als er meer dan 9 kinderen in een
gezin zijn dan gaat het zo niet meer en moet je de volgende kinderen bijvoorbeeld
letters a, b, c etc. geven zoals gebruikelijk in het zestientallig stelsel. In de
onderstaande stamboom komt dat overigens niet meer voor. Wel bij de kinderen in
Hoofdstuk 4.
Een generatie nummer is niet nodig, want dat kan worden afgelezen uit het aantal
cijfers in een nummer. De volgorde van alle personen met de naam Wolff in dit
hoofdstuk is volgens dit nummer
Overigens is deze stamboom niet volledig. Aangezien de informatie voor levende
personen niet in de archieven na te zoeken is, zit er vooral daar een aantal lacunes.
Met dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen. In het bijzonder Marijke
(M.J.G.) Wolff (62363) uit Rijswijk, inmiddels overleden.
De stamboom van de nazaten met de naam Wolff, beslaat ongeveer 20 pagina's
met veel op elkaar lijkende namen. Om snel een stamreeks te kunnen nalopen
wordt hieronder eerst een samenvatting gegeven van het geheel. Om deze
samenvatting zo kort mogelijk te houden zijn meestal alleen de mannelijke
nakomelingen in dit overzicht opgenomen omdat, zeker vroeger, de naam via hen
wordt of werd doorgegeven.
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Samenvatting met alleen de echtparen met nakomelingen Wolff (met een
enkele uitzondering)
Casparus Henricus Wolff X Huberta Verdegaal
2 Johannes X Petronella vdGeest
22 Huberta X Theodorus van Haaster => Piet Koeckhoven X nr 64164
26 Casparus Henricus ongehuwd
6 Christiaan (1805 – 1872) X Anna Groenewegen
61 Wilhelmus C.H. (1834 – 1906) X Johanna Voorham
611Christiaan C.H. (1860 – 1913) X Johanna van der Sman
6112 Christiaan Johannes (1892 – 1964) X. H. van Berlo
61125 Cornelis Christiaan (1932 - ) X Anna Lipman
611251 Harry (1959 - ) X Lineke Anbergen
6112511 Jason Cornelis (1992) Haastrecht
6112512 Mitch Henricus (1995) Haastrecht
61126 Johannes Ger. (1935 - ) X Adr. Geers .geen k.
612 Nicolaas Bartholomeus (1861 – 1931) X Joh. H. Heemskerk
6122 Cornelis A.W. (1893 - 1983) X Eng. C.M. Muusers
61221 Nicolaas Josephus Wilhelmus (1917 - ) 1 d
61222 Josephus Wilhelmus (1918 – 1986) 3 z † 2 d
612221 Cornelis Antonius Wilhelmus (1959)
612222 Josephus Wilhelmus (1962 - ) 2 docht.
612224 Albertus Wilhelmus (1965 - …) geen k.
61223 Cornelis Antonius Wilhelmus (1921-1976) 2 d
61224 Albertus Wilhelmus (1922 - …….) 1 z † 1 d
612242 Ronald Cornelis Albertus (1961 - ) geen k.
6123 Wilhelmus M.C. (1896 – 1971) X Wilh. J.Rutten 1 d
6125 Michiel Nicolaas (1899 – 1970) geen kinderen
6127 Anthonius Franciscus (1907 - ) geen kinderen
613 Casparus H. ( 1862 – 1879) ongehuwd
614 Johannes A.(1864 – 1907) X Gerritje van Meurs
6143 Gerardus J. (1895 - 1920) geen nakomelingen
62 Casparus H. (1836 – ca.1872) X Elisabeth Hooymans
623 Wilhelmus C.H. (1867 – 1935) X Johanna M. van Dijk
6234 Casparus J. (1904 – 1977) X Elisabeth P.M. Lipman
62343 Wilhelmus C.M. (1943 - X Susan Olivier 2 d
62344 Cornelis J.M. (1944 – 1993) X A.Doevendans 2 d
62345 Adrianus M.M.( 1946 - ) X Clara A. Keus
623451 Roan (1978) Parijs
623452 Edwin (1981) Den Haag
6236 Melis A.(1907 – 1975) X Cornelia J. ter Morshuizen
62362 Wilhelmus C.H.H. (1942 - ) X T. Koerhuis geen k
63 Johannes A. (1846 – 1895) X Cornelia M.Duivenvoorde
633 Huberta (1884 – 1962) X Snelderwaard (Boerderij Bouwlust )
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64 Hubertus A. (1851 – 1922) X Elisabeth van Schie
641 Christianus C (1880 – 1975) X Maria P. Vink
6416 Theodorus D. (1919 – 2001) X Elisabeth M. Kerkhoff
64161 Maria E. (1944) X Hein van der Flier
64162 Christianus J.M. (1947) X Gertrudis M.Pollmann
641622 Jeroen Th.A. (1975 - )X S. Remmerswaal
6416221 Maaike Els (2003)
6416222 Christiaan Quinten Age ( 2006)
64163 Joannes C.M. (1948) X Elisabeth Veldhoven
641631 Robbert Th. R. (1977) X Frenske vdDries
6416311 Farah Christien Elisabeth (2009)
6416312 Nicolai Joannes Arie (2011)
641632 Evelien Johanna Elisabeth (1978)
641633 Maarten Johannes (1985)
64164 Elisabeth G.M. (1950) X Piet Koeckhoven
64165 Clara I.M. (1953) X J.Brinkmann
645 Petrus Quirinus (1895 – 1987) X Anna M.J. Borghouts
6451 Hubertus J.M. (1923 – 1974) X Francisca E. Lodenstijn
64511 Petrus F.J (1958) X Irma Cecilia van Gennip
645111 Leonie Franscisca Cecilia (1987)
645112 Marloes Hermina Petronella (1990)
64512 Franciscus J.M. (1961) geen kinderen
66 Quirinus (1855 – 1937) X Catharina Duivenvoorden
662 Leonardus Ch.J. (1895 – 1957) X Margaretha W. Gaarthuis,
665 Christianus H. (1900 – 1983) X Jansje Boerée
6651 Catharina Adriana (1935 – ca. 1997)
66511 Luciana (1971)
6652 Johannes A. (1938 - )X Astrid M.M. Bekker
66521 Ronald (1961 - ) 2 dochters
66524 Claudia (1969) o.a. dochter Romy Nikita Wolff
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6) Christiaan Wolff, ged. Lisse 16.12.1805, † Voorschoten 20.02.1872
Koopman, landbouwer en veehouder op de boerderij Bouwlust,
Veurschestraatweg 215,. De boerderij staat op de monumentenlijst.
tr. Voorschoten 26.04.1833 met
Anna Groenewegen, * Voorschoten 15.01.1813, † ald. 25.11.1891.
Organiste van de RK kerk in Voorschoten, d.v. Jan Groenewegen en
Anna Maria van Velthoven.
Kinderen uit dit huwelijk
61) Wilhelmus Casparus Hendrikus
* Voorschoten 11.03.1834
62) Casparus Hendrikus
* Voorschoten 6.03.1836
63) Johannes Adrianus
* Voorschoten 9.12.1846
64) Hubertus Andreas
* Voorschoten 8.06.1851
65) Maria Antonia
* Voorschoten 5.04.1853
66) Quirinus
* Voorschoten 14.09.1855

61) Wilhelmus Casparus Hendrikus, * Voorschoten 11.03.1834,
† 's-Gravenhage 24.01.1906, Veehouder te Voorschoten. Nadat door een
epidemie 200 koeien moesten worden afgemaakt, ging hij failliet en
vertrok met zijn gezin naar Den Haag (17.03.1869)
tr. te Voorschoten 4.03.1859 met
Johanna Voorham * Voorschoten 11.12.1832 † 's-Gv 25.01.1909
Kinderen uit dit huwelijk
611) Christiaan Casparus Hendrikus * Voorschoten 11.02.1860
612) Nicolaas Bartholomeus* Voorschoten 5.03.1861
613) Casparus Hendricus * Voorschoten 2.04.1862
614) Johannes Arnoldus
* Voorschoten 2.08.1864
615) Anna Elisabeth
* Voorschoten 11.07.1865 † ald. 6.04.1866
616) Anthonius
* Voorschoten 11.07.1865 † ald 2.10.1865
617) Anna Maria
* 's-Gravenhage 25.07.1872 † ald.8.08.1872
611) Christiaan Casparus Hendrikus Wolff * Voorschoten 11.2.1860
† 's-Gravenhage 31.5.1913, Boterhandelaar, kastelein en koetsier
tr. 's-Gravenhage 14.5.1890
Johanna van der Sman * Stompwijk 8.01.1861 † 's-Gravenhage 20.05.1910
d.v. Christiaan van der Sman en Petronella Hijdra
Kinderen uit dit huwelijk
6111) Johanna Elisa
* 's-Gravenhage 7.07.1891
6112) Christiaan Johannes
* 's-Gravenhage 16.12.1892
6111) Johanna Elisa Wolff * 's-Gravenhage * 7.07.1891 † ald. 30.10.1950
tr. Geertruidenberg 1.07.1915
Theodorus Johannes de Jongh * Geertruidenberg 9.01.1893
†'s-Gravenhage 26.08.1959

129
6112) Christiaan Johannes Wolff * 's-Gravenhage 16.12.1892 † ald. 22.8.1964
onderwijzer.
tr. 's-Gravenhage 22.6.1921 met
Hendrina Maria van Berlo * 's-Gravenhage 23.9.1899, † ald. 30.1.1982
Kinderen uit dit huwelijk
61121) Christina Johanna Maria
* 's-Gravenhage 23.09.1922
61122) Francisca Maria Helena
* 's-Gravenhage 2.06.1925
61123) Maria Johanna Christina
* 's-Gravenhage 29.05.1927
61124) Catharina Hendrina Theresia
* 's-Gravenhage 5.01.1929
61125) Cornelis Christiaan
* 's-Gravenhage 2.03.1932…
61126) Johannes Gerardus
* 's-Gravenhage 3.04.1935..??
61121) Christina Johanna Maria Wolff * 's-Gravenhage 23.09.1922
† Arnhem(Elden) 13.01.2000.
t
r. 's-Gravenhage 9.05.1950
Folkert Hettinga * Oudega (W) 12.02.1923 † Arnhem(Elden) 6.06.2002
61122) Francisca Maria Helena Wolff * 's-Gravenhage 2.06.1925
† ald. 26.12.2001,
tr. 's-Gravenhage 14.07.1948
Cornelis van Gent, * Rijswijk 21.06.1923 † 's-Gravenhage 21.07.1991
61123) Maria Johanna Christina Wolff
ongehuwd

* 's-Gravenhage 29.05.1927

61124) Catharina Hendrina Theresia Wolff * 's-Gravenhage 5.01.1929
†ald. 25.03.2007. tr. 's-Gravenhage 2.06 (wet) en 6.07(kerk) 1954
Johannes Laurentius Opperman * s-G-hage 19.02.1929 †ald.14.05 1984
61125) Cornelis Christiaan Wolff, * 's-Gravenhage 2.03.1932 (2
tr. 's-Gravenhage 10.07.1958
Anna Maria Lipman * 's-Gravenhage 12.08.1933 (2010 beide. Haastrecht)
Kinderen uit dit huwelijk
611251 Henricus Johannes Cornelis
* 's-Gravenhage 15.12.1959
611252 Maria (Marion) H.Th. Wolff * 's-Gravenhage 27.06.1961
611251) Henricus (Harry) Johannes Cornelis Wolff * 's-Gravenhage 15.12.1959
tr. Oudewater 11.05.1990 (won.2010 Haastrecht)
Lineke Alida Agnes Maria Anbergen * Oudewater 17.07.1963
6112511 Jason Cornelis Wolff * Gouda (ziekenhuis) 6.01.1992
6112512 Mitch Henricus Wolff * Gouda (ziekenhuis) 24.02.1995
61126) Johannes Gerardus Wolff, * 's-Gravenhage 3.04.1935
tr. 's-Gravenhage 23.08.1974
Adriana (Jannie) Daphna Geers * Bergen op Zoom 31.01.1941
Geen kinderen
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612) Nicolaas Bartholomeus Wolff * Voorschoten 5.03.1861, † 's-Gravenhage
13.04.1931 Smid, laatst gewoond Fagelstraat 7 Den Haag
tr. Voorburg 14.06.1889 met
Johanna Helena Heemskerk * Stompwijk 6.04.1861, † 's-Gravenhage
8.03.1939, d.v. Cornelis Heemskerk , Metselaar, * Veur 5.8.1834
† Voorburg 27.1.1903 en Hendrika van Lieshout * Voorburg 26.11.1829
† ald. 2.10.1892
Kinderen uit dit huwelijk
6121) Johanna Magdalena H.
* Voorburg 10.05.1890
6122) Cornelis Antonius Wilhelmus
* Voorburg 2.10.1893
6123) Wilhelmus Michiel Cornelis
* Voorburg 1.04.1896
6124) Hendrika Johanna Jacoba
* Voorburg 16.06.1898
6125) Michiel Nicolaas
* 's-Gravenhage 11.12.1899
6126) Nicolaas Bartholomeus
* 's-Gravenhage 17.05.1903
6127) Antonius Franciscus
* 's-Gravenhage 14.09.1907
6121) Johanna Magdalena H. Wolff *Voorburg 10.5.1890 † 's-Gravenhage
19.1.1978, niet getrouwd, geen nakomelingen
6122) Cornelis (Nelis) Antonius Wilhelmus Wolff *Voorburg 2.10.1893
† s'-Gravenhage 30.03.1983
tr. 's-Gravenhage 20.12.1916
Engelina (Lien) Catherina Maria Muusers * 's-Gravenhage 20.5.1897
† ald. 14.10.1974
Kinderen uit dit huwelijk allen geboren in 's-Gravenhage
61221 Nicolaas Josephus Wilhelmus * 20.12.1917
61222 Josephus Wilhelmus
* 24.12.1918
61223 Cornelis Antonius Wilhelmus * 26.01.1921
61224 Albertus Wilhelmus
* 28.07.1922
61225 Alida Johanna
* 15.11.1923
61226 Johanna Helena
* 2.12.1933
61221) Nicolaas Josephus Wilhelmus Wolff * 's-Gravenhage 20.12.1917
†ald. 29.10.1976
tr. 's-Gravenhage 12.05.1943
Elisabeth (Bep) Wilhelmina Bosman * 's-G-hage 7.06.1918 †ald.17.09.2005
Een dochter
612211 Engelina Elisabeth
* 's-Gravenhage 27.07.1944
612211 Engelina (Elly) Elisabeth Wolff * 's-Gravenhage 27.07.1944
tr.(1) ???
tr.(2) Terneuzen 4.03.1976
Jan Knol * Sluiskil 22.05.1949, won. 2012 Terneuzen
uit dit huwelijk twee dochters, beiden verm.geboren in Terneuzen
Petra Helena * 10.03.1971 en Danielle Elisabeth Cornelia * 6.08.1976
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61222) Josephus (Joop) Wilhelmus Wolff * 's-Gravenhage 24.12.1918 †
Voorschoten 15.03.1986 Chef automonteur in 's-Gravenhage, woonde in
Voorschoten, kinderen geboren in ziekenhuis te Leiden
tr.(1) 's-Gravenhage 12.04.1950 met
Hermina Frederika Fokke * 's-Gravenhage 23.01.1915 † ald.
27.11.1962, Geen kinderen uit dit huwelijk.
tr.(2) 's-Gravenhage 27.02.1963
Johanna (Annie) Christina Sies * 's-Gravenhage 7.08.1925,
† Voorschoten 10.01.2007
Kinderen bij deze moeder
612221 Cornelis Antonius Wilhelmus * Leiden 18.11.1959
612222 Josephus Wilhelmus
* Leiden 25.02.1962
612223 Johanna Christina
* Leiden 10.09.1963
612224 Albertus Wilhelmus
* Leiden 28.03.1965
612225 Christina Bertina
* Leiden 21.05.1966
612221) Cornelis Antonius Wilhelmus Wolff * Leiden 18.11.1959
Woont of verblijft in Leiden, Geen kinderen
612222) Josephus (Joop) Wilhelmus Wolff, * Leiden 25.02.1962 won.
Zoetermeer
tr. Voorschoten 23.12.1981
Ria de Ruiter *Voorschoten 02.11.1962
Uit dit huwelijk twee dochters
6122221 Deborah Wolff * Leidschendam (ziekenhuis) 2.06.1984
6122222 Elvira Wolff * Leidschendam (ziekenhuis) 3.11.1986
612223) Johanna (Ans) Christina Wolff * Leiden 10.09.1963, won. Leiden
tr. Leiden 8.08.1984
Ferdinand (Ferry) Hendrik Wassink * Leiden 24.09.1961
één dochter Kim Wassink * Leiden 13.07.1987
612224) Albertus (Bert) Wilhelmus Wolff * Leiden 28.03.1965, won. Leiden,
genoemd naar zijn oom (nr 61224) die op zijn geboortedag overleden is.
tr. Zwolle 6.08.1999
Inge Gradijn * Rotterdam 5.04.1962
Geen kinderen
612225) Christina (Christel) Bertina Wolff, *Leiden 21.05.1966, won.
Hoogeveen
tr. Ruinen 12.07.1991
Jacob (Jaap) Donker * Ruinen 19.05.1961
Een dochter: Sylvana Donker * Meppel (Ziekenhuis) 18.08.1994
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61223) Cornelis (Cees) Antonius Wilhelmus Wolff, * 's-Gravenhage 26.01.1921,
† Delft 2.11.1976 Chemisch analist bij Gist-Brocades te Delft
tr. 's-Gravenhage 11.05.1954
Jacomina Maria Bogaard
Kinderen uit dit huwelijk
612231 Adriani (Attie) Petronelli Wolff
* Delft 6.07.1956
612232 Engelina (Lienke) Catharina Maria Wolff * Delft 21.05.1959
61224 Albertus (Ab) Wilhelmus Wolff * 's-Gr-hage 28.07.1922
† Zoetermeer ca.2001
tr. Mannheim (D.) 6.10.1945
Elisabeth (Liesbeth) Johanna Birkenmeier * Mannheim 28.07.1926
† Zoetermeer febr.2011
612241 Cornelis Albertus * Mannheim jan.1946, †ald.april 1946 (3 mnd)
612242 Elisabeth (Liesbeth) Johanna Wolff * Mannheim 9.02.1947
tr. Zoetermeer 20.12.1971 Ger W.H.Moes. won. 2012 2e.Exloërmond
612243 Ronald (Ron) Cornelis Albertus Wolff
* 's-Gr-hage 21.03.1961
ongehuwd, geen kinderen, won. 2012 Zoetermeer
61225 Alida (Ali) Johanna Wolff, * 's-Gravenhage 15.11.1923
tr. 's-Gravenhage 8.08.1945 met
Louis Rapmund * Leiden 22.05.1925
Uit dit huwelijk twee zoons
61226 Johanna (Ans) Helena Wolff, * 's-Gravenhage, 2.12.1933. won.Lochem
tr. Zoetermeer 30.06.1972, is laat getrouwd want zorgde voor haar ouders
Willem Robert Kooper * Medan (N.Indië) 24.05.1928 †verm.Lochem

6123) Wilhelmus Michiel Cornelis Wolff *Voorburg 1.04.1896
† Voorburg 3.09.1971
Achtereenvolgens zadelmaker, brandweerman en agent van Politie
tr. 's-Gravenhage 14.08.1935 met
Wilhelmina Johanna Rutten, * 's-Gravenhage 11.03.1897 † ald. (of
omgeving) 1978
Kind uit dit huwelijk
61231) Maria (Riet) Catharina Wolff *'s-Gravenhage 29.11.1937, woont
ald. in 2007.
6124) Hendrika (Riet) Johanna Jacoba Wolff * Voorburg 16.6.1898
† 's-Gravenhage 31.10.1978
Laat getrouwd met Leen Meyland ca. 1940-1950, geen nakomelingen.
6125) Michiel (Chiel) Nicolaas Wolff *'s-Gravenhage 11.12.1899, †Voorburg
10.11.1970, Rijtuigschilder, carrosseriereparateur,
tr. (1e) 's-Gravenhage 25.05.1932
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Maria Wilhelmina Meinders, * 's-Gravenhage 29.05.1901 † Opatija
Joegoslavie 26.8.1961
tr. (2e) 's-Gravenhage 24.07.1962
Katarina Petar, * Zagreb, Joegoslavie, 18.11.1918, † Den Haag e.o. tussen
1971 en 2007.
Geen nakomelingen bekend, ook niet aan nicht MCW (61231)
6126) Nicolaas Bartholomeus Wolff *'s-Gravenhage 17.05.1903 †'s-Gravenhage
7.03.1945, Ongehuwd, geen nakomelingen.
6127) Antonius Franciscus Wolff *'s-Gravenhage 14.09.1907 †?? na 1983??
Woont in 1983 in Den Haag, is gehuwd maar heeft geen kinderen

613) Casparus Hendrikus Wolff, * Voorschoten 2.04.1862
† 's-Gravenhage 1.11.1879 (17j)
614) Johannes Arnoldus Wolff, * Voorschoten 2.08.1864 †'s-Gravenhage
15.09.1907, Loswerkman
tr. 's-Gravenhage 14.10.1890
Gerritje van Meurs, * Stompwijk 13.09.1865, †'s-Gravenhage
29.01.1956
Kinderen uit dit huwelijk
6141) Wilhelmus Casparus *'s-Gravenhage 30.11.1891, †ald. 23.12.1891
6142) Johanna Gerarda
*'s-Gravenhage 15.02.1893, †ald. 2.06.1897
6143) Gerardus Johannes
*'s-Gravenhage 30.03.1895
6144) Johanna Maria Adriana *'s-Gravenhage 12.03.1897
6143) Gerardus Johannes Wolff *'s-Gravenhage 30.03.1895,
† Voorburg 10.04.1920 Bij overlijden "geen partner"
6144) Johanna Maria Adriana Wolff *'s-Gravenhage 12.03.1897, Woonde
in 1983 in 's-Gravenhage, Anna stichting, Mariastraat
tr. 's-Gravenhage 21.02.1923 met
Johannes Antonius Engels, * 's-Gravenhage 18.09.1898, †ald. 5.07.1968
Cafehouder
Kinderen uit dit huwelijk
61441) Sophia Cornelia Geertruida *'s-Gravenhage 27.11.1923,
ald.3.03.1924 (3 m)
61442) Isabella Johanna Maria
*'s-Gravenhage 26.05.1925,
†ald. 27.07.1925 (2m)
61443) Louisa Margaretha
*'s-Gravenhage 9.09.1927,
†ald. 15.06.1928 (9 m)
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62) Caspar Henricus Wolff, *Voorschoten 6.3.1836, †ald. 2.9.1869 (33j)
Landbouwer. Volgens de overlevering, is hij op jacht door een ongeluk
met zijn eigen geweer doodgeschoten.
tr. Voorschoten 29.4.1864
Elisabeth Hooijmans *Voorschoten 3.04.1841, † Stompwijk 1.01.1898,
hertrouwt met Johannes Duyndam, boer te Voorschoten geb ald.
18.09.1832, †ald. 12.09.1885, en hertr. daarna te Stompwijk 18.10.1892
met Reinier van der Helm * ald. 14.01.1829.
Kinderen van Caspar en Elisabeth
621) Christianus
* Voorschoten 9.03.1865, † ald. 17.12.1868 (3j)
622) Jacobus Gerardus * Voorschoten 6.04.1866, † ald. 21.07.1867 (3m)
623) Wilhelmus Casparus Hendericus * Voorschoten 1.07.1867
624) Anna Catharina Elisabeth * Voorschoten 9.09.1869,
† ald. 10.08.1877 (12j)
623) Wilhelmus Casparus Hendricus Wolff * Voorschoten 1.07.1867,
† ald. 29.04.1935
tr. Stompwijk 18 of 21.04.1893
Johanna Maria van Dijk, * Stompwijk 30.07.1869, † Voorschoten
8.5.1942, d.v. Melis van Dijk en Hendrika van Santen
Kinderen uit dit huwelijk, allen geboren te Voorschoten
6231) Elisabeth Barbara Maria
* 17.09.1899
6232) Melis Cornelis Casparus * 25.11.1901, †ald. 13.01.1903 (12m)
6233) Hendrika Catharina Gerarda* 16.10.1903
6234) Casparus Johannes
* 7.10.1904
6235) Anna Johanna Maria
* 24.09.1905, †ald. 29.07.1907 (2j)
6236) Melis Adrianus
* 9.07. 1907
6237) Anna Johanna
* 2.07. 1911
6238) Maria Josina
* 23.09.1915
6231) Elisabeth Barbara Maria Wolff *Voorschoten 17.09.1899,
†Leiden 26.9.1968
tr. Voorschoten 27.4.1922
Johannes Leonardus van Leeuwen, * Voorschoten 11.11.1896, † Leiden
24.10.1959
Kinderen allen geboren te Voorschoten
62311) Cornelis Franciscus
* 7.04.1923
62312) Maria Hendrika
* 20.06.1925
62313) Wilhelmina
* 24.02.1928
62314) Anna
* 18.03.1929
62315) Theresia
* 23.01.1934
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6233) Hendrika Catharina Gerarda Wolff, * Voorschoten 16.10.1903
† Edam 23.10.1967
tr. Voorschoten 12.9.1927
Gerardus Quirinus Maria Cloosterman, * A'dam 22.12.1901,
† Heemskerk 13.01.1984
Kinderen allen geboren te Edam
62331) Maria Wilhelmina
* 8.10.1930
62332) Johannes Clemens Maria
* 18.04.1931
62333) Clementina Maria
* 19.05.1939
6234) Casparus Johannes Wolff *Voorschoten 7.10.1904, † 's-Gravenhage
19.09.1977
tr. Poeldijk 12.04.1938
Elisabeth Petronella Maria Lipman, * Poeldijk 2.02.1910, † voor 2007
d.v. Cornelis Lipman en Gerarda ??
Kinderen uit dit huwelijk
62341) Maria (Ria) Elisabeth Johanna
* 's-Gravenhage 4.03.1939
62342) Elisabeth (Bep) Petronella Maria
* 's-Gravenhage 14.11.1941
62343) Wilhelmus (Wim) Casparus Maria
* 's-Gravenhage 9.05.1943
62344) Cornelis Johannes Maria
* 's-Gravenhage 17.12.1944
62345) Adrianus Melis Maria
* 's-Gravenhage 8.10.1946
62341) Maria (Ria) Elisabeth Johanna Wolff, * 's-Gravenhage 4.03.1939,
ontmoet in 2007
tr. 's-Gravenhage met
Antonius Bernardus van Wijk * 30.04.1933, ontmoet in 2007
623411) Antoon Bernardus (Berry) * 's-Gravenhage 15.5.1962
623412) Michael Johannes (Michel) * 's-Gravenhage 6.4.1967
62342) Elisabeth (Bep) Petronella Maria Wolff * 's-Gravenhage 14.11.1941
tr. 's-Gravenhage 23.10.1962
Martinus (Martin) v.d.Drift * 's-Gravenhage 8.02.1938
623421) Martinus G (Maarten)
* 's-Gravenhage 15.03.1963
623422) Rudolf C. (Ruud)
* 's-Gravenhage 25.02.1967
62343) Wilhelmus (Wim) Casparus Maria Wolff * 's-Gravenhage
9.05.1943,
tr. 's-Gravenhage 14.07.1966 met
Susanna (Susan) Christina Olivier * 's-Gravenhage 31.10.1943,
623431) Jolanda Eleonora
* 's-Gravenhage 8.11.1967
623432) Yvonne Petronella
* 's-Gravenhage 4. 1. 1970
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62344) Cornelis (Cor) Johannes Maria Wolff * 's-Gravenhage 17.12.1944,
Eind 1993 is hij spoorloos verdwenen. Zie de krantenartikelen van die tijd.
Op 2.02.2007 is zijn stoffelijk overschot gevonden in het wrak van zijn
auto op de bodem van de Ringvaart. (De Telegraaf 17 feb 2007). Crematie
Rijswijk, Eikelenburg, 20.02.2007. Hij was werkzaam bij Shell in Den
Haag en Amsterdam, als milieudeskundige. Zijn initialen zijn C.J.M. net
als die van 64162 Christiaan J.M., die ook bij Shell in dienst was. Dit heeft
af en toe binnen het bedrijf tot verwarring geleid.
tr. Amsterdam ca. 1970 en in 1992 gescheiden
Anke Margriet Doevendans * Amsterdam 12.05.1949,
623441) Inge Wolff
* Purmerend 18.07.1972
623442) Mirjam Wolff
* Purmerend 8.05.1974
62345) Adrianus (Aad) Melis Maria Wolff * 's-Gravenhage 8.10.1946
tr. 's-Gravenhage 13.05.1977 met
Clara (roepnaam Carla) Agatha Keus, * 's-Gravenhage 13.04.1948
Beide woonachtig in Leidschendam in 2007
kinderen uit dit huwelijk
623451) Roan Wolff * 's-Gravenhage 8.04.1978 (in 2010 Parijs)
623452) Edwin Wolff * 's-Gravenhage 14.08.1981 (in 2010 Den Haag)

6236) Melis Adrianus Wolff, * Voorschoten 9.07. 1907, † 's-Gravenhage
30.09.1975 (68j)
tr. 's-Gravenhage 28.09.1940 met
Cornelia Johanna ter Morshuizen, * 's-Gravenhage 22.10.1905,
† Rijswijk 4.12.1994 (88j)
Kinderen uit dit huwelijk:
62361) Margarietha Maria Odillia
* 's-Gravenhage 22.08.1941
62362) Wilhelmus Casparus Hendrikus H. * 's-Gravenhage 25.09.1942
62363) Maria Johanna Gemma (Marijke) * 's-Gravenhage 8.08.1944
62364) Cornelia Johanna Elisabeth
* 's-Gravenhage 3.03.1946
† 'ald. 10.03.1946 (7d)
62361) Margarietha Maria Odillia Wolff
*'s-Gravenhage 22.08.1941
tr. 's-Gravenhage 30.09.1967 met
Gerardus Ivo de Jong * 's-Gravenhage 17.07.1942
623611) Jeroen
* 's-Gravenhage 17.09.1968
623612) Ester
* 's-Gravenhage 1.06.1971
62362) Wilhelmus Casparus Hendrikus Hermanus Wolff, * 's-Gravenhage
25.09.1942
tr. Lemelerveld, 26.09.1968 met
Tineke Koerhuis, * Lemelerveld 6.04.1941 (ook gezien 1940)
geen kinderen, wonen in 1983 beiden in Wijthem, Overijssel
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62363) Maria (Marijke) Johanna Gemma Wolff * 's-Gravenhage
8.08.1944, † Rijswijk 18.02.2005, crematie Eikelenburg 28.02.2005
tr. 's-Gravenhage 25.11.1977 met
Franciscus Robertus Kneteman, * 's-Gravenhage 26.02.1942 † voor
2007
623631) Emilianus (Emile) Robertus * Voorburg 22.9.1980
6237) Anna Johanna Wolff, * Voorschoten 2.07. 1911
tr. Voorschoten 26.8.1941 met
Petrus Mattheus Baak * Woubrugge 10.03.1912
62371) Petrus (Piet) Jacobus Wilhelmus Baak * Voorschoten 16.04.1944
Eigenaar van autobedrijf Baak op de Veurseweg in Voorschoten.
6238) Maria Josina Wolff * Voorschoten 23.09.1915
tr. Voorschoten 22.08.1940 met
Wilhelmus Johannes Schmitz * 's-Gravenhage 30.03.1908
62381) Wilhelmus Johannes
* 's-Gravenhage 26.04.1941
62382) Maria Margaretha Sophia
* 's-Gravenhage 30.05.1942
62383) Johannes Bernardus Maria
* 's-Gravenhage 2.10.1943
62384) Gerardus Quirinus Maria
* 's-Gravenhage 29.09.1944
62385) levenloze dochter
* 's-Gravenhage 9.05.1947
62386) Sophia Elisabeth Hyacinta
* 's-Gravenhage 29.08.1948

63) Johannes Adrianus Wolff, * Voorschoten 9.12.1846, † ald. 17.11.1895
tr. Oegstgeest 9.05.1878 met
Cornelia Maria Duivenvoorde, * Noordwijk 11.12.1848, † Voorschoten
27.10.1930, d.v. Hubertus Duivenvoorde(n) en Petronella van Steyn
(Stijn)
Kinderen uit dit huwelijk, allen geboren te Voorschoten
631) Petronella Hendrica
* 2.09.1880, † ald. 22 feb 1887 (6 j)
632) Anna Maria
* 25.11.1881
633) Huberta Johanna
* 18.04.1884
634) Christianus Hubertus Petrus * 29.06.1886, † ald.4.8.1897 (11 j)
635) Petrus Josephus
* 16.12.1887 † Leiden 7.01.1917 (29 j)
636) Johannes Quirinus
* 30.05.1889 † ald. 5.11.1918 (29 j)
632) Anna Maria Wolff * Voorschoten 25.11.1881 † Oudenbosch 11.08.1944
Gaat op 23.10.1904 naar een klooster in Oudenbosch
4.12.1904: Noviciaat, 8.12.1906: Geprofest
633) Huberta Johanna Wolff * Voorschoten 18.04.1883 † ald. 27.11.1962
tr. Voorschoten, 11.02.1920 met
Everardus Snelderwaard, * Voorschoten 12.2.1887, † ald. 20.09.1937
Boer te Voorschoten op de "stamboerderij" Veursche weg 215
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Kinderen uit dit huwelijk:
6331) Maria Cornelia
* Voorschoten 25.12.1920
6332) Johannes Josephus Ivon
* Voorschoten 8.05.1924, woont in
1983 op de boerderij hierboven genoemd. tr. 18.05.1955 met Van
Paaschen

64) Hubertus Andreas Wolff * Voorschoten 8.06.1851, † Elshout (N.Br)
2.02.1922, Bollenkweker en gemeenteambtenaar te Schoten
tr. Schoten 17.09.1879 met
Elisabeth van Schie, * Schoten 27.06.1858, † ald. 6.11.1921
d.v. Pieter van Schie en Anna Bartels
Kinderen uit dit huwelijk:
641) Christianus Cornelius
* Schoten 17.06.1880
642) Anna Cornelia Maria
* Schoten 10.10.1884
643) Anna Maria (Annemie)
* Schoten 1.11.1887
644) Huberta Cornelia (Berta)
* Schoten 1.11.1887
645) Petrus Quirinus
* Schoten 18.10.1895
Hubertus is tijdens zijn priesterstudie op het seminarie te Warmond door een
medestudent voor een vakantie meegenomen naar Schoten. Daar leerde hij
Elisabeth van Schie kennen en werd verliefd op haar. Haar vader Pieter had in
die tijd net een orgel geschonken aan de St. Bavo kerk te Schoten, maar het
ontbrak nog aan een organist. Hubertus kon orgelspelen, zijn moeder was
organist van de kerk in Voorschoten. Een huwelijk was toen gauw geregeld.
Huub kreeg een stuk grond ter beschikking van zijn schoonvader om er een
bollenkwekerij op te beginnen en hij werd organist in de kerk. Het stuk grond
lag achter het huis "Florum Gaudium" Schotervoetpad nr 1, aan de Jan Gijzen
vaart. Later hebben Hubertus en Elisabeth de grond en het huis geërfd
(september 1888). De eerste steen van het huis is gelegd door Elisabeth en
haar twee broers Cornelis en Willem op 19 februari 1873. Een schilderij van
het huis is gemaakt in 1934 vlak voordat het gesloopt werd voor de
uitbreidingsplannen van Haarlem. Het voetbalstadion van "Haarlem" staat nu
op deze plek. Schoten is op 1 mei 1927 door Haarlem geannexeerd.

139
641) Christianus Cornelius Wolff, * Schoten 17.06.1880, † Overveen
1.02.1975 (95 j)
tr. Schoten 14.04.1910 met
Maria Petronella Vink, * Schoten 19.02.1880 op boerderij "ZuidOverton", † Haarlem 19.10.1971 (91 j).
d.v. Petrus Vink en Hendrika Immers.
Kinderen uit dit huwelijk allen geboren te Schoten:
6411) Elisabeth Anna Maria
* 25.03.1911 † ald. 14.08.1911
6412) Elisabeth Anna Maria
* 7.03.1913
6413) Hendrica Catharina Maria
* 7.06.1914
6414) Petrus Johannes Maria
* 21.02.1916
6415) Hubertus Andreas Petrus
* 9.08.1917
6416) Theodorus Dominicus
* 11.03.1919
6417) Anna Dominica Elisabeth
* 5.04.1921
6418) Maria Catharina
* 31.07.1922
Chris en Marie wonen tot 1935 in zijn geboorte huis in Schoten, waar hij het
bollenbedrijf van zijn vader omstreeks 1900 had overgenomen. Daarna
verhuizen zij naar Haarlem, Houtvaart 10, waar hij het bedrijf voortzet. Het
huis lag langs de spoorlijn richting Leiden. Wanneer dat huis ook weer plaats
moet maken voor nieuwbouw woningen (na de dood van Marie) verhuist Chris
met zijn drie ongetrouwde kinderen, Piet, André en Anneke, naar Overveen,
Julianalaan 156. Daar overlijdt hij in 1975.
Een fragment uit het jaarboek van Haarlem van 1975
Lange Chris, hij was 2 meter, werd in 1911 in de gemeenteraad van Schoten
gekozen. Het waren roerige tijden: Het oude Schoten, gelegen rond de Jan
Gijzenvaart, werd door het expanderende Haarlem bedreigd. Bovendien
speelde in het dorp het gevecht tussen linksen en rechtsen. De
Raadsvergaderingen van Schoten, die soms meer gevuld waren met
persoonlijk dan zakelijke agitaties kregen nationale faam en haalden meer dan
eens de voorpagina's van de landelijke pers. In deze tegenstellingen in Schoten
vervulde Wolff door zijn nuchtere kijk op mensen en dingen een brugfunctie.
Vooral toen hij door ziekte van de burgemeester als waarnemend burgemeester
optrad.
Toen na de annexatie in 1927 opnieuw raadsverkiezingen in Haarlem werden
gehouden, werd Wolff tot zijn eigen verrassing opnieuw verkozen. Hij maakte
op de eerste raadsvergadering al naam door tegen een eerder genomen
raadsbesluit bij Gedeputeerde Staten in beroep te gaan en in het gelijkgesteld
te worden. In 1936 vierde Lange Chris zijn 25 jarig raadslidmaatschap.
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6412) Elisabeth (Bep) Anna Maria Wolff * Schoten 7.03.1913, † Overveen
30.03.2006.
tr. Haarlem 22.11.1945 met
Anthonie (Ton) Willem Frederik van Rijn, * Rheden 28.09.1912,
† Overveen 21.04.1993, Chirurg te Haarlem, verbonden aan ziekenhuis
St. Johannes de Deo.
Zoon van Anthonie van Rijn (banketbakker) en Johanna Lavoo
64121) Anthonie Christiaan Henricus, * Haarlem 16.03.1947, arts, woont
in 2007 in Bussum, gehuwd met Hanneke van de Ven, kinderen Caspar en
Sabien
6413) Hendrica (Riek) Catharina Maria Wolff, * Schoten 7.06.1914, in
2010 te Santpoort
tr. Haarlem, 14.09.1945 met
Henricus Philippus Anthonius Joseph Captijn
* Haarlem 26.12.1912, † Santpoort 16.05.1999. Winkelier in
ijzerwaren te Bloemendaal, zoon van Gerardus Marinus Captein
(met korte ei) en Maria Loots
Een dochter: 64131) Maria Christina Gerarda Agnes, * Haarlem
8.06.1949 gehuwd met Paul Hoes wonende in 2010 te Heemstede,
kinderen Anne-Charlotte en Roderick-Paul.
6414) Petrus (Piet) Johannes Maria Wolff
* Schoten 21.02.1916, † Overveen 17.08.1997, Ongehuwd,
bollenkweker te Haarlem op het land achter het huis Houtvaart 10.
6415) Hubertus Andreas (André) Petrus Wolff
* Schoten 9.08.1917, † Haarlem of Overveen 9.02.2000.
Ongehuwd, winkelier in ijzerwaren te Haarlem Noord, Soendaplein
6416) Theodorus Dominicus Wolff
* Schoten 11.03.1919, † Lisse 8.02.2001 in het huis van zijn dochter
Klaar, waar hij de dag tevoren vanuit het ziekenhuis naar toegebracht
was.
tr. Haarlem 29.10.1943 (stadhuis) en 30.10.(St Bavo) met
Elisabeth (Bep) Maria Kerkhoff, * Soerabaja (Ned. Indië)
20.03.1918, † Hillegom 25.01.2005, verpleeghuis De Weeligenberg.
d.v. Johannes Anthonius Marie Kerkhoff en Maria Theodora
Jacoba Middeldorp.
Kinderen uit dit huwelijk:
64161) Maria Elisabeth
*Haarlem 17.09.1944
64162) Christianus Johannes Marie
*Haarlem 13.09.1947
64163) Joannes Cornelis Marie,
*Haarlem 11.11.1948
64164) Elisabeth Geertrudis Maria
*Haarlem 20.01.1950
64165) Clara Ignatia Maria
*Haarlem 23.08.1953
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Theo en Bep hebben na hun huwelijk een korte tijd gewoond aan de Orionweg
in Haarlem-N en zijn nog in de oorlog verhuisd naar Westerhoutstraat 11,
Haarlem, waar de kinderen zijn geboren, Lorentzplein 12 Haarlem (1957 tot
1969), Johann de Wittlaan 15 Haarlem (1969 tot 2001)
Theo was importeur van hardhout vanaf ongeveer 1946. Zijn bedrijf is
gevestigd geweest te Haarlem achtereenvolgens in de Cornelissteeg (heel
kort), de Nassaulaan (een paar jaar), de Lange Molenstraat vanaf ongeveer
1953 (gesloopt voor de uitbreiding van het Stationsplein) en de Waarderweg
vanaf ca 1970. Het bedrijf is voorgezet door zijn zoon Joop.
64161) Maria Elisabeth Wolff * Haarlem 17.09.1944, won.2012 Rosmalen
tr. Haarlem 25.03.1972 met
Hendrik (Hein) van der Flier, * Heiloo 16.09.1942
Ingenieur, recreatiekundige bij de provincie Noord-Brabant, z.v. Gerrit
van der Flier en Anna Maria Hendrika Ruijs.
Kinderen uit dit huwelijk
1) Reinier Gerrit Theodoor, * Haarlem 1 aug 1973, tr. Sloten (Fr.) met
Maeike Visser te Niezijl (Gr.)
2) Geertrui Anna Elisabeth, * Haarlem 26.12.1975, tr. Doorn 2.07.2011
Jean-Paul Absil won. 2012 te Amersfoort
64162) Christianus Johannes Marie Wolff * Haarlem 13.9.1947, in 2012 te
Oegstgeest, natuurkundig ingenieur, Shell Research Rijswijk
tr. Eindhoven 29.06.1970 (wet) en Haarlem 4.07. 1970 (St. Bavo) met
Gertrudis Maria Pollmann, * Rotterdam 29.08.1944, in 2012 te
Oegstgeest, acupuncturist en fysiotherapeut, d.v. Alexander Herman
Johan Pollmann en Adriana (Jeanne) Elisabeth Maria Hesseling
kinderen uit dit huwelijk
641621) Elisabeth Johanna Wolff * Delft 16.01.1973 † Leiden
20.12.1989 in het Academisch Ziekenhuis, begraven op het kerkhof van de
R-.K.Willibrorduskerk te Oegstgeest, waar ook de hoofdpersonen van dit
boekje begraven zijn..
641622) Jeroen Theodoor Alexander * Delft 3.09.1975
641622) Jeroen Theodoor Alexander Wolff * Delft 3.09.1975, won. in 2010
in Valkenburg ZH gem. Katwijk. Politie te Schiedam
tr. Wassenaar, 21.09.2001 met
Stephanie Johanna Maria Remmerswaal * Wassenaar 18.02.1976,
d.v. Adrianus (Age) Lubertus Maria Remmerswaal en Johanna
(Anneke) Wilhelmina Theresia van Leeuwen.
Kinderen uit dit huwelijk
6416221) Maaike Els
* Valkenburg ZH 10.03.2003
6416222) Christiaan Quinten Age * Valkenburg (Katwijk) 22.05.2006
6416223) Bjorn Patrick
* Valkenburg (Katwijk) 19.11.2010
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64163) Joannes (Joop) Cornelis Marie Wolff * Haarlem 11.11.1948, won. in
2010 in Heemstede. Importeur van Hardhout, directeur/eigenaar Wolff
Hardhout bv.
tr. 's-Gravenhage 12.05.1973 met
Elisabeth (Ellen) Josephine Maria Veldhoven, * Utrecht 27.01.1952,
d.v. Rudolphus Hendricus Marie Veldhoven en Johanna Adriana
Marie Bunnik.
Kinderen uit dit huwelijk
641631) Robbert Theo Rudolf,
* Haarlem 21.01.1977
641632) Evelien Johanna Elisabeth,
* Haarlem 23.12.1978
641633) Maarten Joannes
* Haarlem 29.07.1985
641631) Robbert Theo Rudolf Wolff * Haarlem 21.01.1977
tr. 's-Gravenhage 24.05.2008
Francisca (Frenske) Cornelia van den Dries * Amsterdam 14.04.1979
Uit dit huwelijk
6416311 Farah Christien Elisabeth *Amsterdam 26.11.2009
6416312 Nicolai Joannes Arie
* verm. Haarlem 3.12.2011
64164) Elisabeth (Els) Geertruda Maria Wolff * Haarlem 20.01.1950, won.
in 2010 in Hoofddorp, Onderwijzeres
tr. Haarlem 28.08.1976 met
Petrus (Piet) Hendricus Johannes Maria Koeckhoven, * Hoofddorp
17.05.1948, won. in 2010 in Hoofddorp, rozenkweker, zn.v. Waltherus
Johannes Jacobus Koeckhoven en Bernardina Elisabeth Maria van
Haaster, een nakomeling van Huberta Wolff d.v. Jan Wolff en Petronella
van der geest, getrouwd met Theodorus van Haaster,
Geen kinderen
64165) Clara (Klaar) Ignatia Maria Wolff * Haarlem 23.08.1953, in 2010
in Lisse, Creatief-therapeut en schilderes,
tr. Haarlem 25.06.1977 met
Joannes Joseph Franz Maria (Jan-Joost) Brinkmann, * Haarlem
24.01.1952 in het woonhuis horende bij Restaurant Brinkmann op de
Grote Markt te Haarlem, in 2010 huisarts in Lisse sinds ongeveer 1986,
zn.v. Joseph Franz Maria Brinkmann en Helena Cornelia Antonia
Gründemann
Kinderen uit dit huwelijk:
641651) Daan Leendert
* Amsterdam 31.07. 1983
641652) Michiel Theodoor,
* Haarlem 13.10.1985

6417) Anna (Anneke) Dominica Elisabeth Wolff * Schoten 5.04.1921,
woont in 2010 te Overveen. Ongehuwd. Leidster van de
gemeenschappelijke apotheek van de ziekenhuizen te Haarlem.
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6418) Maria (Miep) Catharina Wolff, * Schoten 31.07.1922, woont in 2010
in Haarlem
tr. Haarlem 27.08.1953 met
Cornelis (Cees) Johannes Janssen, * Haarlem 31.03.1931 † Alkmaar
14.07.1998 ten gevolge van een verkeersongeval. Verwarmingsdeskundige
en technisch adviseur.
Kinderen uit dit huwelijk:
64181) Guido Cornelis Antonius Maria
* Helmond 2.11.1954
tr. Mirjam de Winter, kinderen Jacob en Ruben
64182) Maria (Mieke) Hendrica Cornelia * Alkmaar 26.07.1958
tr. Menno de Rie, kinderen Anna Derek en Eva
64183) Erik Christianus Henricus Maria
* Alkmaar 12.05.1960
tr. Marianne Hogenes, dochter Judith
64184) Martinus (Maarten) Dominicus Maria * Alkmaar 2.06.1962
tr. Maud Dietz, kinderen Katinka en Boris
64185) Elisabeth (Ellen) Maria Christina
* Alkmaar 24.09.1963
tr. Leendert van Rietschoten, kinderen Lotte en Anke

642) Anna Cornelia Maria Wolff * Schoten 10.10.1884 † Sambeek
24.04.1928 in het St Catharina klooster aldaar. Religieuze der congregratie
van de H.Catharina van Senen der Orde van de H.Dominicus.
Kloosternaam Maria Dominica, geprofest 28.05.1907
643) Anna Maria (Annemie) Wolff * Schoten 1.11.1887 † Reuver (Beesel)
25.3.1962, ongehuwd
644) Huberta (Berta) Cornelia Wolff * Schoten 1.11.1887, † Haarlem
22.2.1965
tr. Schoten 18.08.1927 met
Adrianus Vader * Alkmaar 16.09.1885, † Heiloo 20.03.1939
Boer te Schoten (Haarlem-Noord) Geen kinderen
645) Petrus Quirinus Wolff * Schoten 18.10.1895 † Overveen 13.08.1987,
gecremeerd in Driehuis. Ambtenaar bij de gemeente Haarlem
tr. Schoten 30.08.1922 met
Anna Maria Jacoba Borghouts * Schoten/Haarlem 3.02.1895
† Haarlem 3.03.1967 d.v. Jacobus Franciscus Borghouts en Hendrika
Frederika Bakker. Kinderen uit dit huwelijk
6451) Hubertus (Huub) Jacobus Maria
* Schoten 22.08.1923
6452) Hendrika (Riek) Frederica Maria
* Schoten 15.04.1925
6453) Elisabeth (Lies) Maria Johanna
* Haarlem 11.03.1927
6454) Anna (Anneke) Maria Jacoba
* Haarlem 18.07.1933
6455) Maria (Riet) Elisabeth Theresia
* Haarlem 11.03.1935
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6451) Hubertus (Huub) Jacobus Maria Wolff * Schoten 22.08.1923,
† Haarlem 13.06.1974
tr. Haarlem 1.04.1957, kerk 27 .06.1957 met
Francisca (Cis) Everdina Lodenstijn, * Nijmegen 21.07.1925
† Haarlem 4.09.2006
d.v. Franciscus Wilhelmus Lodenstijn en Everdina Maria Tijssen
Kinderen uit dit huwelijk
64511) Petrus (Pieter) Franciscus Johannes, * Haarlem 18.03.1958
64512) Franciscus (Frank) Jacobus Maria * Haarlem 27.01.1961,
ongehuwd
64511) Petrus (Pieter) Franciscus Johannes Wolff * Haarlem 18.03.1958,
woont in 2005 in Velserbroek
tr. Haarlem 24.04.1987 met
Irma Cecilia van Gennip * Haarlem 23.06.1961, d.v. J.B.A. van Gennip
en C.M. Verberne
Kinderen uit dit huwelijk
645111) Leonie Francisca Cecilia Wolff
* Haarlem 22.09.1987
645112) Marloes Hermina Petronella Wolff * Haarlem 3.12.1990
6452) Hendrika (Riek) Frederica Maria Wolff * Schoten 15.04.1925, in
2005 Heemstede
tr. Haarlem 14.07.1953 met
Simon Johannes (Jan) Suiker, * Velsen 22.06.1924
† Heemstede 4.12.1995, Bedrijfsjurist bij C&A Brenninkmeijer,
zn.v. Johannes Suiker en Cornelia Jacoba Maria van den Bronk
Geen kinderen
6453) Elisabeth (Lies) Maria Johanna Wolff * Haarlem 11.03.1927, in
2005 te Overveen
tr. Haarlem 21.11.1951 met
Jacobus (Jaap) Johannes Joseph Bonarius * Schoten 11.02.1924, in
2005 te Overveen, employee bij de Algemene Bank Nederland te
Amsterdam. Zn.v. Theodorus Anthonius Johannes Bonarius en
Hendrica Adriana Duijn.
Kinderen uit dit huwelijk
64531) Hendrika Maria
* Haarlem 20.11.1952
64532) Anna Maria
* Haarlem 17.01.1955
64533) Elisabeth Maria
* Haarlem 21.10.1957
64534) Jacoba Maria
* Haarlem 11.06.1966
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6454) Anna (Anneke) Maria Jacoba Wolff, * Haarlem 18.07.1933, won.
2005 Vessem (NB)
tr. Haarlem 5.05.1978 met
Josephus Joannes Anthonius Smetsers, * Oirschot 12.06.1928
zn.v. Engelbertus Smetsers en Christina Henrica Hubertha Rijken
6455) Maria Elisabeth Theresia (Riet) Wolff * Haarlem 11.03.1935
tr. Haarlem 25.11.1958 met
Hubertus (Huub) Joannes Vooges, * Haarlem 11.12.1930
Hoofdvertegenwoordiger drukkerij Henkes-Senefelder te Purmerend
zn.v. Theodorus Vincentius Maria Vooges en Marie Elise Josephine
Bernardine Collombon.
Kinderen uit dit huwelijk
64551) Marcus Jozef
* Haarlem 17.03.1961
64552) Johannes Franciscus
* Haarlem 13.04.1963
64553) Rudolphus Anthonius
* Haarlem 5.07.1966

65) Maria Antonia Wolff * Voorschoten 5.04.1853 † Delft 5.09.1909
Haar voornamen komen ook voor in omgekeerde volgorde,
tr. Voorschoten 3.05.1876 met
Adrianus Alsemgeest, * Delft 3.05.1850, † Delft 28.04.1931 (80 jaar)
Kinderen uit dit huwelijk
651) Christianus Wilhelmus
*Delft 3.04.1878
652) Anna Maria Cornelia
*Delft 4.07.1880, †ald. 9.01.1882
653) Theodorus Adrianus
*Delft 28.12.1881
654) Christianus Wilhelmus Joseph *Delft 24.01.1883
655) Cornelia Jacoba
*Delft 2.05.1884
656) Johannes Hubertus Josephus *Delft 27.01.1886,
† ald. 13.07.1895 (9 jaar)
657) Arnoldus Leonardus
*Delft 30.06.1887, † ald. 8.07.1888
658) Helena Maria
*Delft 8.03.1888
659) Quirina Anthonia Maria
*Delft ? † ald. 15.04.1890 (19 mnd)
65a) Quirinus Adrianus Josephus *Delft 22.01.1894, †ald.27.07.1894
65b) Theodora Wilhelmina Maria *Delft 9.04.1896, †ald.18.06.1896
Merk op dat het vierde kind bijna de zelfde namen heeft als het eerste. Toch
schijnt de eerste in leven te zijn gebleven, want hij trouwt in Delft in 1900.
De vierde trouwt in Delft in 1906.

146
66) Quirinus Wolff * Voorschoten 14.09.1855, † Egmond-binnen 26.09.1937.
Bloembollenkweker. In 1910 nog te Voorschoten, verhuist 30.04.1918 (63
jaar oud) naar Den Haag en 9 februari 1934, 79 jaar en na het overlijden van
zijn vrouw, naar Egmond-binnen, waar zijn jongste dochter woont.
tr. Voorschoten 10.05.1893 met
Catharina Duivenvoorden, * Zoeterwoude 31.03.1870, † 's-Gravenhage
11.01.1934
Kinderen uit dit huwelijk, allen geboren te Voorschoten
661) Anna Cornelia
* 24.05.1894
662) Leonardus Christianus Josephus * 1.08.1895
663) Christianus Hubertus
* 9.08.1897, †ald. 8.10.1897
664) Christianus Hubertus
* 3.04.1899, †ald.16.04.1899
665) Christianus Hubertus
* 1.12.1900
666) Anna Maria Wijnanda
* 4.11.1903
661) Anna Cornelia Wolff * Voorschoten 24.05.1894,
† Loosduinen 14.12.1955 (61 j)
6610) Adrianus Cornelis Wolff *? †Voorschoten 1.05.1914 (3 weken)
tr. Voorschoten 30.08.1916 met
Wilhelmus Arnoldus van der Ham, * Loosduinen 26.05.1880,
† ald. 3.05.1938 Kinderen uit dit huwelijk:
6611) Leonardus Wilhelmus Maria
* Loosduinen 15.05.1917
6612) Catherina Helena Annemie
* Loosduinen 7.01.1919
6613) Quirina Wijnanda
* Loosduinen 31.03.1921
6614) Maria Adriana Cornelia
* Loosduinen 21.10.1929
6615) Adrianus Margaretha Leonardus * Loosduinen 18.11.1933
662) Leonardus Christianus Josephus Wolff, *Voorschoten 1.08.1895,
† Haarlem 23.11.1957, winkelier in levensmiddelen in Haarlem,
tr. Egmond-Binnen 27.06.1928 met
Margaretha Wilhelmina Gaarthuis, * Egmond-Binnen 3.06.1896,
† Haarlem 3.10.1963, d.v. Simon Gaarthuis en Cornelia Liefting
Geen kinderen
665) Christianus Hubertus Wolff * Voorschoten 1.12.1900,
† 's-Gravenhage 1983
tr. Haarlem 24 okt 1934 met
Jansje Boerée, * Haarlem 10.04.1907, † 's-Gravenhage 10.05.1983 (oud
76 j), begr. 's-Gravenhage Nieuw Eykenduinen
Kinderen uit dit huwelijk
6651) Catharina Adriana
* 's-Gravenhage 7.12.1935
6652) Johannes Adrianus
* 's-Gravenhage 14.05.1938
6653) Johanna Gesina
* 's-Gravenhage 5.04.1940
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6651) Catharina (Toos) Adriana Wolff * 's-Gravenhage 7.12.1935,
† 's-Gravenhage ca. 1997, ongehuwd, moeder van een dochter
66511) Luciana * 's-Gravenhage 21 jan 1971.
66511) Luciana Wolff * 's-Gravenhage 21.01.1971. won. 2010 ald. met
Ted Looyestein en zij hebben een dochter
665111) Lorena Looyestein * 's-Gravenhage 11.09.1998

6652) Johannes (Jan) Adrianus Wolff *'s-Gravenhage 14.05.1938
won. 2010 's-Gravenhage,
tr. 's-Gravenhage 15.08.1960 met
Astrid Margaretha Maria Dekker, * 's-Gravenhage 21.07.1941
Kinderen uit dit huwelijk
66521) Ronald
* 's-Gravenhage 6.01.1961
66522) Veronique
* 's-Gravenhage 9.08.1963
66523) Claudia
* 's-Gravenhage 15.07.1969
66524) Natalie
* 's-Gravenhage 22.09.1971
66521) Ronald Wolff, * 's-Gravenhage 6.01.1961, won. 's-Gravenhage
geplande trouwdatum 14.09.2007 met
Rosa Plugge ,
Samen twee dochters
665211) Mandy Wolff
* 's-Gravenhage 26.08.1997
665212) Lisa Wolff
* 's-Gravenhage 30.11.2001
66523) Claudia Wolff, *'s-Gravenhage 15.07.1969, won. 2010 Zoetermeer,
kinderen o.a
Laura Nicky Wolff * 's-Gravenhage 19.05.1989 heet nu Camijn en een
Romy Nikita Wolff * Zoetermeer 1.09.2007
66524) Natalie Wolff * 's-Gravenhage 22.09.1971, won. ald. Leidseveen met
Ruud Kok
samen twee zoons
665241 Rick Kok
* Voorburg 25.09.1995
665242 Milano Kok
* 's-Gravenhage 17.02.1999
6653) Johanna (Annie) Gesina Wolff * 's-Gravenhage 5.04.1940, won. 2010
ald.
tr. 's-Gravenhage 27.04.1963
Sergio Orlandini * Parma Italië 19.07.1938,
Kinderen
66531 Cesare
* 's-Gravenhage 14.08.1963
66532 Angela
* 's-Gravenhage 17.03.1965
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666) Anna Maria Wijnanda Wolff * Voorschoten 4.11.1903, † Alkmaar
15.11.1969
tr.(1e) Castricum 20.11.1922 met
Theodorus Kabel, * Egmond-Binnen 25.12.1893, † Egmond-Binnen
14.03.1933
z.v. Simon Kabel en Elisabeth Maria Trompetter
kinderen uit dit huwelijk
6661) Elisabeth Maria
* Egmond-Binnen 25.03.1923
6662) Quirinus
* Egmond-Binnen 21.04.1924
6663) Catharina Wijnanda
* Egmond-Binnen 24.04.1925
6664) Leonarda Anna Margaretha * Egmond-Binnen 30.12.1932
6665) Clasina
* Castricum 15.11.1926 (??)|
tr.(2e) Egmond-Binnen 6.11.1935 met
Johannes Gaarthuis, * Egmond-Binnen 9.05.1899, † ald.15.07.1956
Vermoedelijk een broer van de vrouw van nr 662) Leonardus Ch.J.Wolff
Kinderen uit dit huwelijk
6666) Simon Gerardus
* Egmond-Binnen 17.09.1936
6667) Cornelia Catharina
* Egmond-Binnen 15.04.1938 ,
tr. aldaar 3.01.1962 E.W.Zeeman
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INDEX VAN NAZATEN MET DE NAAM WOLFF
Voor uitleg van het nummeringsysteem wordt verwezen naar p95. De
betreffende Wolff kan in hoofdstuk 9 op dat nummer worden opgezocht. De
oudste generatie (tot slechts twee cijfers of letters) staat in hoofdstuk 4.
Wolff
Nummer

Voornamen

612231
d
62345
612224
61224
61225
b
624
661
642
6417
615
6237
6235
617
632
643
6454
666
c
616
6127
6416223
21
62
25
613
6234
6651
61124
6
611
6416222
621
641
663

Adriani (Atti) Petronelli
Adrianus
Adrianus (Aad) Melis Maria
Albertus (Bert) Wilhelmus
Albertus Wilhelmus
Alida (Ali) Johanna
Anna (Antje)
Anna Catharina Elisabeth
Anna Cornelia
Anna Cornelia Maria
Anna (Anneke) Dominica Elisabeth
Anna Elisabeth
Anna Johanna
Anna Johanna Maria
Anna Maria
Anna Maria
Anna Maria (Annemie)
Anna (Anneke) Maria Jacoba
Anna Maria Wijnanda
Anthonius
Anthonius
Anthonius Fransiscus
Bjorn Patrick
Casparus
Casparus Hendrikus
Casparus Henricus
Casparus Henricus
Casparus Johannes
Catharina Adriana
Catharina Hendrina Theresia
Christiaan
Christiaan Casparus Hendrikus
Christiaan Quinten Age
Christianus
Christianus Cornelius
Christianus Hubertus

geboorte Overlijden of
jaar
laatst bekende
woonplaats
1956
Delft
1818
1818
1946
Voorschoten
1965
Leiden
1922
1965
1923
?
1815
1871
1869
1877
1894
1955
1884
1928
1921
2011
1865
1865
1911
?
1905
1907
1872
1872
1881
1944
1887
1962
1933
Vessem (NB)
1903
1969
1816
1885
1865
1865
1907
Den Haag
2010
Valkenburg (ZH)
1825
1825
1836
1869
1847
1914
1862
1879
1904
1977
1935
?
1929
?
1805
1872
1860
1913
2006
Valkenburg ZH
1865
1868
1880
1975
1887
1897
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664
665
634
6112
64162
612225
5
61121
64165
66523
1
62364
61223
6122
612221
61125
62344
6122221
a
623452
6411
6412
6231
64164
641621
612241
6453
62342
6122222
612232
612211
641632
6416311
61122
64512
6143
611251
6233
6413
6452
6124
22
644
633
64

Christianus Hubertus
1899
Christianus Hubertus
1900
Christianus Hubertus Petrus
1886
Christianus Johannes
1892
Christianus Johannes Marie
1947
Christina (Christel) Bertina
1966
Christina (Stijntje)
1803
Christina Johanna Maria
1922
Clara Ignatia Maria
1953
Claudia
1969
Cornelia
1798
Cornelia Johanna Elisabeth
1946
Cornelis (Cees) Anthonius Wilhelmus 1921
Cornelis (Nelis) Anthonius Wilhelmus 1893
Cornelis Anthonius Wilhelmus
1959
Cornelis Christiaan
1932
Cornelis (Cor) Johannes Maria
1944
Deborah
1984
Dorothea (Doortje)
1813
Edwin
1981
Elisabeth Anna Maria
1911
Elisabeth (Bep) Anna Maria
1913
Elisabeth Barbara Maria
1899
Elisabeth Geertruida Maria
1950
Elisabeth (Els) Johanna
1973
Elisabeth Johanna
1947
Elisabeth (Lies) Maria Johanna
1927
Elisabeth (Bep) Patronella Maria
1941
Elvira
1986
Engelina (Lieneke) Catharina Maria 1959
Engelina Elisabeth Wolff
1944
Evelien Johanna Elisabeth
1978
Farah Christien Elisabeth
2009
Francisca Maria Helena
1925
Franciscus (Frank) Jacobus Maria
1961
Gerardus Johannes
1895
Harry
1959
Hendrika Catharina Gerarda
1903
Hendrica (Riek) Catharina Maria
1914
Hendrika (Riek) Frederica Maria
1925
Hendrika (Riet) Johanna Jacoba
1898
Huberta
1830
Huberta (Berta) Cornelia
1887
Huberta Johanna
1884
Hubertus Andreas
1851

1899
1983
1897
1964
Oegstgeest
Hoogeveen
1878
?
Lisse
?
1829
1946
1976
1983
Leiden
?
1993
?
1891
Den Haag
1911
2006
1968
Hoofddorp
1989
?
Overveen
?
?
Delft
?
Haarlem
Amsterdam
?
Velzerbroek
1920
?
1967
Santpoort
Heemstede
1978
1901
1965
1962
1922
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6415
6451
622
641622
64163
612223
6111
6142
6653
61226
6121
6144
2
6652
63
614
61126
636
623431
612222
61222
665231
662
645111
665212
66511
6416221
641633
665211
62361
8
e
65
61231
6418
62341
6455
64161
61123
62363
6238
611252
645112
6236
6232

Hubertus Andreas (Andre) Petrus
Hubertus (Huub) Jacobus Maria
Jacobus Gerardus
Jeroen Theodoor Aletr.ander
Joannes Cornelis Marie
Johanna Christina (Ans)
Johanna Elisa
Johanna Gerarda
Johanna Gesina
Johanna Helena (Ans)
Johanna Magdalena H.
Johanna Maria Adriana
Johannes (Jan)
Johannes (Jan)
Johannes Adrianus
Johannes Arnoldus
Johannes Gerardus
Johannes Quirinus
Jolanda Eleonora
Josephus (Joop) Wilhelmus
Josephus Wilhelmus
Laura Nicky Wolff, later Camijn
Leonardus Christianus Josephus
Leonie Francisca Cecilia
Lisa
Luciana
Maaike Els
Maarten Joannes
Mandy
Margarietha Maria Odillia
Maria (Mietje)
Maria (Marytje)
Maria Antonia
Maria Catharina (Riet)
Maria Catharina (Miep)
Maria Elisabeth Johanna (Ria)
Maria Elisabeth Theresia (Riet)
Maria Elisabeth
Maria Johanna Christina
Maria Johanna Gemma (Marijke)
Maria Josina
Marion
Marloes Hermina Petronella
Melis Adrianus
Melis Cornelis Casparus

1917
1923
1866
1975
1948
1963
1891
1893
1940
1933
1890
1897
1799
1938
1846
1864
1935
1889
1967
1962
1918
1989
1895
1987
2001
1971
2003
1985
1997
1941
1809
1820
1853
1937
1922
1939
1935
1944
1927
1944
1915
1961
1990
1907
1901

2000
1974
1867
Valkenburg ZH
Heemstede
Leiden
1950
1897
?
Lochem
1978
Den Haag
1867
Den Haag
1895
1907
?
1918
?
Zoetermeer
1986
Zoetermeer
1957
Haarlem
Den Haag
Den Haag
Valkenburg ZH
Haarlem
Den Haag
?
1873
1869
1909
Den Haag
Haarlem
?
Haarlem
Rosmalen
?
ca.2006
?
?
?
1975
1903
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6125
7
66524
612
6126
61221
631
6414
645
64511
635
66
623451
641631
665238
66521
612242
6416
66522
4
9
3
62343
6141
623
62362
61
6123
623432

Michiel (Chiel) Nicolaas
1899
Mietje
1808
Natalie
1971
Nicolaas Bartholomeus
1861
Nicolaas Bartholomeus
1903
Nicolaas Josephus Wilhelmus
1917
Petronella Hendrica
1880
Petrus (Piet) Johannes Maria
1916
Petrus (Piet) Quirinus
1895
Petrus (Pieter) Franciscus Johannes 1958
Petrus Josephus
1887
Quirinus
1855
Roan
1978
Robbert Theo Rudolf
1977
Romy Nikita
2007
Ronald
1961
Ronald Cornelis Albertus
1961
Theodorus (Theo) Dominicus
1919
Veronique
1963
Warbout
1802
Wijnanda (Wijntje ook Lidewina)
1811
Wilhelmina (Meijntje)
1800
Wilhelmus (Wim) Casparus Maria
1943
Wilhelmus Casparus
1891
Wilhelmus Casparus Hendricus
1867
Wilhelmus Casparus Hendrikus Herm. 1942
Wilhelmus Casparus Henricus
1834
Wilhelmus Michiel Cornelis
1896
Yvonne Petronella
1970

1970
1808
Den Haag
1931
1945
?
1887
1997
1987
Velserbroek
1917
1937
Voorschoten
Amsterdam
Zotermeer
Den Haag
?
2001
?
1803
1887
1865
?
1891
1935
?
1906
1971
?
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INDEX OP ACHTERNAMEN ANDERE DAN WOLFF
Adegeest 120; A(c)kersloot 120, 121; Affourtit 17, 18; Alkemade 119; van
Alphen 17, 85; Alsemgeest 113; Arends 75; Arnhoek 18.
Baak 135; Baas 70, 110; Bakker 141; Balman 61,62; Bartels136; van Beek 80,
109; Bekker 125; Benen 92; van Bennekom 40, Bentvelsen 120, van den Berg
47, 101, 102, 120; van Bergen 21, 71, 74, 112; Bergman 10, 41, 64, 69, van
Berkel 80, 82; van Berlo 124, 127; Birkenmeier 129; Blaauw 83, 84, 111, 112;
Boerée 125, 144; Bogaard 129, Bonarius 142; Borghout(s) 118, 125, 141; van
den Bos 120; Boske 78; Bosman 128; Bourgonje 17, 18; Brederode 121;
Brinkman(n) 43, 44, 55, 94, 102, 103, 110, 112, 125, 114, 140, 151; Broenen
67; van den Bronk 142; Bunnik 140; Burghout 82.
Davids 78, 111; Dekker 145; Derksen(Dirkzen) 27; Dietz 141; van Dijk 124,
132; Dirks 40, Doevendans 124, 134; Donker 129; van den Dries 125, 140;
van der Drift 133; Duijn 142; Dui(j)ndam 120, 132; Duivenvoorde 45, 115,
124, 125, 135, 144;
Eefertec 101; van der Eijken 47, 101; Engels 131; Enneker 9, 60, 61, 107;
Entink 20, Erffo(o)rt 119, 120, 121, 122;
Fleischer 61, 62, 107; van der Flier 125, 139; Fokke 129; de Fremerij 77, 114;
Gaarthuis 125, 144, 146; Gablinski 85; Geers 124, 127; van der Geest 41, 112,
120; van Gennip 125, 142; van Gent 127; Gerritse 80; Geveke 80, 81; de
Graaf(f) 51, 52, 107; Gradijn 129; van Grasstek 54; Greve 118; van Grieken 9,
61; Grijseels 101; Groenewegen 3, 45, 102, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 124,
126; Gründemann 140.
de Haan 41, 86, 113; van Haaster(t) 42, 46, 102, 117, 118, 121, 140; van der
Ham 144; 't Hart 34; van Hasselaar 61, 62, 63, 111; Heemskerk 118, 119, 120,
124, 128; Heitman 118; van der Helm 40, 41, 103, 132; Hesseling 139;
Hettinga 127; Hijdra 126; Hoes 138; Hogenes 141; Hoogkamer 85, 110;
Hoogtijling 83; Hooij(y)mans 102, 124; van der Horn van den Bas 44, 113,
Hos 121
Immers 136
Janssen 141; de Jong 134; de Jongh 126; Junius 77, 114
Kabel 146; Captijn, Captein 138; Katsteden 44, 102; van Kempe(n) 82, 110;
Kerkhoff 125, 138; Kester 41, 102; van Keulen 17; Keus 124, 134; van
Klaveren 79; van Cleef 51; Cloosterman 133; van der Kluft 121; van der Klugt
109; Kneteman 135; Knipping 44, 102; Kok 145; Koeckhoven 124, 125, 140;
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Koerhuis 124, 134; Colombon 143; Conijnenburg/Knijnenburg 82, 118;
Kooper 129; Corsteman 121; Cremer 12, van Kuijen 118.
Landman 78, 111; Langeveld 18; van der Lans 109; Lavoo 138; de Leeuw 78,
109; van Leeuwen 51, 52, 102, 121, 132, 139; Lefeber 42, 79, 110, 111;
Lelyveld 20, 71, 111; Liefting 144; van Lieshout 128; van Lingen 46; Lipman
124, 127, 133; Lodenstijn 125, 142; Looyestein 145, Loots 138; Louwkamp12,
13; van der Lubbe 47, 117.
van der Made/Maaten 120; van den Mark 77; Mauraner 49; van der Meer
119,121; Meijers 119; Meinders 130; van Meurs 124, 131; van der Mey 18,
107; Meyland 130; Middeldorp 138; Moeijenkind 120, 121; Molenaar 83; 84;
Mooijman/Mooyman 40, 41, 82, 103; ter Morshuizen 124, 134; Moschauwer
82; du Moulin 22, 76, 114; Mulder 84; Muusers 124, 128;
Naardenburg 118, 119, 121; van Niekerk 84; van Niekerken 45, 115;
Nieuwenhuize 81; van Noort 121.
Olivier 124, 133; Onderwater 81; Oomen 42, 79, 110; Opperman 127; van
Opzeeland 66; Orlandini 145; Otto 48, 115; Oudshoorn 80, 110.
Pagenstecher 18, 83; van Pallandt 24, 64, 69, 113; Pardoes 62; Parlevliet 118;
Paridon(Perridon) 119, 120, 121; van Parijs 17, 81, 82; Pennings 40; Petar
131; Peters 83, 84; Pijnacker 83, 84; Plevier 78; Ploner 49, 94, 101; Plugge
145; Pollmann 125, 139; Ponsa 48, 113, 115; Pronk 121; Proost 101;
Quant 23, 100
Raaphorst 78; Rademaker 48; Ragge 8, 27, 107; Rapmund 129; van der Reep
82; Remmerswaal 125, 139; van Rhijn 67; de Rie 141; van Rietschoten 141;
Riggel 9, 10, 12, 91, 92, 93, 117; Rijken 143; van Rijn 138; van Roon 48, 113,
121; Roos 62; Rotteveel 62, 63, 118; van Royen 20, 71, 111; Ruijgrok 83, 108,
111; Ruijs 139; de Ruiter 129; Rutten 124, 130.
van Santen 132; Schaap 79; Schenk 9, 61, 62, 63; van Schie 125, 136; Schmitz
135; Scholten 70; Schretlen 48; Serrurier 78, 109; Sies 127; van der Sman 124,
126; Smeele 43, 103; Smetsers 143; Smissaert 67; Snelderwaard 35, 38, 39,
45, 115, 124, 135; Soesmans (Süsmans) 9, 60, 61, 107; Sparenberg 77;
Sprenger 101; Sprenkhuizen 50; Steengracht 24, 64, 108, 109, 113; Steijl 81;
van Steijn 48, 71, 120, 135; Steenvoorden 108; Stellingwerf 67; Stumphius 67;
Suiker 142; de Surmond(t) de Bas 42, 47, 79, 94, 103, 112, 113; Swaalve 9,
107;
Temminck 67, 68, 109; Tijssen 142, Tromp 20, Trompert 12, 107, Trompetter
146.
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Ullers 47, 102.
Vader 141; van Veen 42, 46, 61, 94, 97, 102, 113; Veldhorst 85, 109; (van)
Vel(d/t)hoven 45, 117, 118, 125, 126, 140; Verberne 142, Verdegaal andere
dan Huberta 5, 7, 8, 9, 12, 17, 34, 39, 41, 42, 61, 86, 91, 93, 94, 95, 104, 107,
108, 110, 117, 118, 119; Vesters 47, 102; Vink 125, 136; Voltelen 83, 84, 110;
Vooges 143; Voorham 124, 126; Vreeburg 8, 9, 10, 12, 41, 61, 83, 84, 91, 93,
94, 95, 111, 117, 118, 119, 120; de Vries 69.
Wagenaar 67; Warmerdam 7; van Warmenhoven 121; Wassenaar
121;Wassink 129; van der Weijden 102; Wennekers 49, 50, 94, 103;
Westgeest 117; van Wijk 133; van Wijkerslooth 21, 73, 112, 114; de Winter
141; de Wit 42; Wubbe 18; Wundel 64, 109.
van der Zaal 17, 83, 84; Zahn 49, 101, van Z(S)anddvliet 122; Zeeman 146;
van Zeestraten 120; van Zoelen 12, 70, 115; van der Zon 41; van Zwieten 85

De auteur ontvangt graag aanvullingen en verbeteringen.
Geïnteresseerden die een exemplaar van dit boek willen verkrijgen, wordt
verzocht contact met de auteur op te nemen.
Per email chris.wolff@planet.nl of
per snailmail Rhijngeesterstraatweg 79, 2341BR Oegstgeest

