5

I. Voorwoord
De in dit boekwerkje opgenomen algemene informatie is tot
stand gekomen door het raadplegen van vrije bronnen via het
internet alsmede door de gebruikmaking van gegevens welke
binnen de eigen familie beschikbaar waren.
De in hoofdstuk VI opgenomen stamboom is gebaseerd op
eerder (1984) t.b.v. een gehouden familiereünie beschikbaar
gestelde familiaire gegevens welke beperkt zijn aangepast op
grond van rechtstreeks en zijdelings verkregen informatie.
Het officiële familiewapen is opgevraagd bij, en verkregen van
het Centraal Bureau voor Genealogie (Heraldische Databank)
in Den Haag.
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III. De familiegrondslag
Hermanus Dulle werd op 06-12-1623 in Lingen geboren en
overleed (zoals dat gaat in het leven) daar op 03-08-1663. Hij
was pas 40 jaar. Hij was gehuwd met ene Walburgis Koiter.
We weten alleen van haar dat ze op 04-12-1661 een zoon
kreeg. Hij overleed wel maar de datum is niet bekend. Bekend
is dat die zoon getrouwd was met ene Greet Lubbers waar we
verder ook niks van weten.
Wel is bekend geworden dat uit dat huwelijk op 28-06-1695
Johannes Dullen werd geboren die later trouwde met ene
Margaretha Ruy.
Volgens het doopregister werd daaruit op 20-02-1729
Johannes Bernardus Dullen geboren die de achternaam Dolle
meekreeg.
De eerste dus met de nieuwe achternaam. Die nieuwe naam is
waarschijnlijk ontstaan doordat de handschriften in het Kerken doopregister (er werd in het kerkgebouw niet gestookt) met
veel mooie krulletters doch met koude handen geschreven,
bijna onleesbaar waren. De naam Dolle is dus - zoals dat
tegenwoordig heet - een zetfoutje.
Van die Johannes Bernardus Dolle is bekend dat uit zijn
huwelijk met Anna Catharine Schröder op 28-04-1764
Johannes Antonius Dolle werd geboren.
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V. En toen…….
Dat feit weerhield Johannes Antonius Dolle niet om nog vóór
zijn 28e naar het Hollandse Leiden te verhuizen. Daar trouwde
hij n.l. op 18-02-1792 met Johanna van Veen hetgeen in het
historisch archief van Leiden is opgetekend. Hij overleed
15-09-1819 en zijn Johanna deed dat op 19-02-1821.
Uit dat huwelijk werd in Leiden op 08-03-1800 Leonardus Dolle
geboren. Bekend is dat hij schoenmaker was.
Leonardus huwde met de op 26-05-1805 geboren Cornelia
Kokshoorn. Zij was dus 5 jaren jonger.
Zij overleden beiden in het in de nabijheid van Leiden gelegen
Soeterwoude dat tegenwoordig gewoon Zoeterwoude heet. Dat
gebeurde op 04-02-1873 resp. 10-10-1853.

De weg waaraan zij
woonden bestaat nog
steeds.

Uit stukken van het Leids stadsarchief werd de volgende tekst
overgenomen:

Simon Schuur, geboren op 26-06-1842 te Hazerswoude,
overleden op 11-03-1918 te Lisse op 75-jarige leeftijd. Gehuwd
op 25-jarige leeftijd op 30-04-1868 te Zoeterwoude met
Cornelia Dolle, 33 jaar oud, geboren op 18-02-1835 te

