
III Jan Cornelisz Stoel
– zoon van Cornelis Cornelisz Stoel (*ca.1550-†Dordrecht 1604) 
   en (getrouwd dd. juli 1574 te Dordrecht)
   Janneke Stoffels (*ca.15550-†Dordrecht voor 1588)
– geboren ca. 1580 te Dordrecht (geen doopinschrijving gevonden) 
   misschien gedoopt 08-02-1584 te Dordrecht
– overleden 1623 te Dordrecht (tussen 11-05-1623 en 23-07-1623)

– beroep: metselaar (aug.1601) en tegeldekker (sept.1605), 
   als zodanig ingeschreven in het gildeboek, getiteld:
   “Namen van de meesters en gildebroeders van 't metselaers, lijdeckkers,   
     tegeldeckers, steenhouwers ende straetmakers gilde, begonnen met den jare 1576 enz.”
 (RA Dordrecht, toegang 16, inventarisnummer 669)

1601 Jan Cornelisz Stoel is in 't gilt gekomen van metsen
in 't jaer 1601 in augustus

1605 Jan Cornelisz Stoel is in 't gilt gekomen van
tegeldecken in september

–   trouwt dd. november 1605 (ondertrouw 2 oktober 1605) met Trincke Diric Jacobszdr

getrouwt bij mij Jan Cornelisz metselaer [en] beijde van
 in november 1605 Trincke Diric Jacobs dr [=dochter]   Dordrecht
Trouwen Dordrecht 11-17_0042 folio 40verso 

– kinderen: zij krijgen (minimaal) 2 zoons:
1. Cornelis Jans [Stoel], gedoopt september 1607 te Dordrecht:

“par[entes] Jan Cornelisz en Trintgen Diricxen t k[ind] Cornelis”
Doopboek Dordrecht NH 11-02-_0017 dd.september 1607, geen dag vermeld

Deze zoon is waarschijnlijk overleden voor 1622, omdat Jan dan voor het hoofdgeld aangeslagen 
wordt voor 3 pond, te weten voor 1 man, 1 vrouw en 1 kind.

RA Dordrecht, Hoofdgeld 1622, 3/3974 wijk/vendel 5, nummer 177:

Jan Stoel metselaer, huijsvrouw, 1 kint  --- iij Ł
2. Dirk Jans [Stoel], geboren november 1610 te Dordrecht: [volgt IV]

“par[entes] Jan Corn[elis] [en] Trijnge Dirrijx t k[ind]  Dirrijc”
Doopboek Dordrecht NH 11-02_0052 folio 52 dd. november 1610, geen dag vermeld 



Jan Cornelisz Stoel metselaar koopt 28 april 1609 van metselaar Gillis Maertensz een huis in de 
Mariënbornstraat gelegen tussen het huis van Wijs Jansz en dat van Laurens Jochems.
GAD-009-1586-Transportregisters_00096 folio 87v dd. 28 april 1609 (akte en transcriptie zie hier)

Deze straatnaam bestaan nog steeds in Dordrecht:

Jan Cornelisz Stoel metselaar verkoopt dit huis weer 4 mei 1613 aan Govert Pietersz lijndraaier.
GAD-009-1590-Transportregister_00050/51 folio 44 en 44v dd 4 mei 1613 (akte en transcriptie zie hier)

Bij de verponding van 1619 woont Jan Stoel in de Heer Heymansuysstraat. Hij huurt daar een huis 
van het weeshuis.

Jan Stoel metselaer huijert vant weeshuijs. Hij wordt aangeslagen voor 3 pond en 10 stuivers. Zijn 
vermogen wordt dus geschat op (x1000) 3,500 gulden, destijds een aardig kapitaal.
RAD 3,3968 folio 129  (scan GAD-003-3968-Kohieren_00131)

Ook bij de verponding van 1620 woont hij in de Heer Heymansuysstraat, maar nu in een ander huis.

Jan Cornelisz metselaar ij£xijstvren 2 pond 12 stuivers
RAD 3,3969 folio 157 (scan GAD-003-3969-Kohieren_00159)

In 1622 woont Jan Stoel in de Heer Heymansuisstraat met vrouw en 1 kind:
Kohier van het hoofdgeld 1622 (wijk/vendel 05)
05.177 Heer Heymansuisstraat Jan Stoel
 Wijk 05 Nummer 177
 Heer Heymansuisstraat
 Hoofdbewoner: Jan Stoel metselaar
 1 man 1 vrouw 1 kind(eren)
 Aanslag voor hoofdgeld: £ 3

Jan Stoel metselaer, sijn vrou 1 kint --- iij£ 3 pond
RAD 3,3974 folio 90verso (scan GAD-003-3974-Kohieren_00094)

De erven van Cornelis Cornelisz Stoel verkopen in 1623 het huis in de Heer Heijmansuijsstraat 
(zijn tweede vrouw i waarschijnlijk al in 1622 overleden, zij ontbreekt bij het hoofdgeld 1622).
De verkoop werd als gebruikelijk eerst vastgelegd bij een notaris. In dit geval bij notaris Pauwels 
(=Paulus) Eelbo op 11 mei 1623.

Jan Cornelisz Stoel metselaer, Dirck Jansz houtvletter, Maricqe Cornelisdr, weduwe van Claes Cornelisz, en het
nagelaten weeskind van zaliger Cornelis Cornelisz Stoel verkopen aan Jan van Hammeren, passementwerker,
een huis en erf staande en gelegen in de Herman Suijstraet tussen het huis van Jan Pietersz spelmaker en dat 
van de weduwe van Cors Jansz, arbijder.
RA Dordrecht, Oud Notarieel Archief 13 notais Pauwels Eelbo, folio 440verso en folio 441 (hier in te zien)

De verkoop werd daarna ook vastgelegd in de transportregisters (9,1600 folio 51verso en 52), en 
wel op 23 juli 1623. 
In plaats van Jan Cornelis Stoel (die dus inmiddels overleden is) treedt in deze akte zijn 
weduwe Trintken Dircken op als een van de verkopers.

http://www.vanderstoel.nl/genealogie/bronnen/koopMBS1609.pdf
http://www.vanderstoel.nl/genealogie/bronnen/verkoop1623_1.pdf
https://www.dordtenazoeker.nl/hulpbronnendordrecht/kohier_hoofdgeld1622_wijk05/176/05177+Heer+Heymansuisstraat+Jan+Stoel#n176
http://www.vanderstoel.nl/genealogie/bronnen/verkoopMBS1613.pdf


Dirck Jansz houtvletter, Trintken Dircksen weduwe van wijlen Jan Cornelisz Stoel, Maricken Cornelisdochter, 
weduwe van wijlen Claes Cornelisz, en het nagelaten weeskind van zaliger Cornelis Cornelisz Stoel, verkopen 
aan Jan van Hammeren passementwerker een domus cum suis staande en gelegen in de Heer Heyman-
suysstraat tussen het huis van Jan Pietersz spelmaker en dat van de weduwe van Cors Janz arbeijder.
RA Dordrecht 9.1600, 51v en 52. Zie voor een scan een transcriptie hier.

Hier nog het slot van de notarisakte (ONA 13/441):
RA Dordrecht, ONA 13/441 (notaris Pauwels [=Paulus] Eelbo) 11-05-1623:

Aldus gedaen ende vercocht binnen Dordrecht voorn[oemd] inde
presentie van [in margine: mij onderschr[even] openb[aer] not[ari]s] Sweer Jansz smit ende 
Jan Hermansz van Nesse
borgers deser stede als getuijgen hier toe versocht,

[in margine: getuijgen ….] …
Ondertekend: dit merck is gestelt

bij Jan Cornelisz Stoel
dit merck is gestelt
bij Dirck Jansz

bij mij Jan van Hammeren
dit merck is gestelt
bij Sweer Jansz

Jan Hermansen van Essen als getuijgen
P. Eelbo Not[ari]s pub[liek]

Jan Cornelisz Stoel tekende een kruis en kon dus zijn naam niet schrijven. Zijn zwager Dirck Jansz 
idem.

http://www.vanderstoel.nl/genealogie/bronnen/verkoop1623_2.pdf

