
Informatie over de familie(naam) Wolff en het Wapenschild 
 
Inleiding 
 
Uit de stamboom: 
 
Frederik Johannes Wolff, geb. Delft 30 juli 1888, houtdraaier, adressen: 1920 Simonsstraat 69, 1924 
Frederik Hendrikstraat 63 en 1935 Botaniestraat 3, † Delft 14 aug. 1962, tr. Delft 10 april 
1918 Elizabeth Johanna Lispet, geb. ’s-Hertogenbosch 7 mei 1892, † Delft 29 dec. 1943. 
Uit dit huwelijk: 
Elizabeth Wolff, geb. Delft 23 maart 1922, † Amsterdam 6 mei 2012, begr. Delft. 
 
Elizabeth Wolff was een nicht van mijn moeder (www.pietnowee.nl & info@pietnowee.nl) 
 
Begin maart 2021 ontving ik enkele foto's en documenten die van haar bewaard zijn gebleven. 
 
Hieronder een gedeelte uit een boekje dat tussen de spullen zat, de auteur is vooralsnog onbekend. 
 
============================================================================= 
 

Informatie over de familie(naam) 
 
De eerste vermeldingen van de naam Wolff komt voor uit het Rijnland. Het gebied waar stammen van 
de Franken en Germanen onderling veel strijd leverden vanwege het belangrijke gebied rondom de 
Rijn. In de middeleeuwen komt de achternaam Wolff voor als één van de vooraanstaande families in 
het gebied. 
Omdat er weinig mensen konden lezen en schrijven in de vroegere tijd, is de schrijfwijze op basis van 
de klank neergeschreven. Dat maakt dat er variaties ontstonden zoals bijvoorbeeld Wolf, Wolff, de 
Wolf, Wolven, Wolfe en Wulf. 
Vanaf de 13e eeuw verspreidde de familienaam zich naar bijna alle delen van het toenmalige 
Germaanse Rijk, en was betrokken bij de sociale en economische ontwikkeling van het volk. 
Kronieken vermelden Nivelung Wolf uit Keulen in 1135 en Elbel Wolf van Brno, Moravie in 1365, dit 
toont aan dat geleidelijk aan de familietakken zich verspreidden in oostelijke richting. Ondertussen 
trokken de mensen met de familienaam naar Saksen, het Baltische gebied, Letland en Litauen, 
Bohemen en Moravie. Gedurende de turbulente tijden in de geschiedenis waar veel veranderingen op 
religieus en politiek gebied plaatsvonden, komt de naam vooral voor in Regensburg en Neurenberg, 
Beieren. Enkelen vestigen zich naar verder gelegen gebieden zoals Holland. 
Op religieus gebied komen er Rooms Katholieke, Protestantse en Joodse families met deze naam 
voor. De naamdragers van de familie kwamen voor o.a. als militairen, en in politieke en religieuze 
diensten. 
Een opvallende tak muntte uit in het leger en werd tot de adeldom verheven in 1790, dit was de tak 
van Wolf von Wachentreu. Zij werden Baron. 
Aan de hoven van de Pruisen was Paul Benedict Wolff, een financieel adviseur. Christian Wollf was 
een bekend filosoof in de 18e eeuw, Hugo Wolf was een bekend componist uit Oostenrijk. 
Veel Wolff-en zochten hun geluk in de nieuwe wereld, om zo de armoede of geloofsvervolging te 
ontwijken. Na 1650 begon de emigratiegolf. Voornamelijk vestigden de Duitsers zich in Pennsylvania, 
Ohio, Texas, Illinois, California en New York. In Canada vestigden ze zich in Ontario en de prairie 
provincies. In 1727 waren er al 100 dragers van de naam Wolff in Pensylvania. 
 
 
  



Wapenschild 
 

 
 
Het oudste wapenschild dat bekend is van de familie Wolff heeft: 
 
Een gouden schild waarop twee wolven en een wiel, het zogenaamde St. Catherina afgebeeld is. 
Bovenop het schild een wolf als helm. 
 
Het motto of lijfspreuk van de familie is: 
 

"Virtutis praemium" 
 

Dat wil ongeveer zeggen: dat de deugden zoals moed, doorzettingsvermogen, trouw, edelmoedigheid 
enz. beloning met zich mee brengen. 
Bijvoorbeeld: Eerlijk duurt het langs. De doorzetter wint. Houdt moed! 
 
In de heraldiek staat voor: 
 
Een wolf- Deze wijst op dappere aanvoerders die hun pogingen bereiken na lange belegering en 
moeilijke ondernemingen. Iemand die gevaarlijk is om aan te vallen of tegen te werken. 
 
Goud- Mild, edelmoedig. 
 
Het wiel van St. Catherina- Het symbool van degene die voorbereid is om grote beproevingen te 
ondergaan voor het christelijke geloof. 


