
Jongestal 

Pieter Joostensz Jongestal geb. omstreeks 1536, koopman, tr. Hijlck Jelles, dochter 

van Jelle Hotjes en Meijntje Ottes.  

Pieter Joostens komt voor in een aantal notariële aktes in Enkhuizen (klapper notarieel 

Noord-Holland Archief). In enkele van deze akte wordt hij Pieter Joostens Stall genoemd.  

ONA 11-8-1599; 846-269. Pieter Joostens Jongestal van Stav. ONA 30-7-1599; 834-18 

(28?) Pieter Joostens Stall, procuratie. ONA 30-1-1581; 821-286. Pieter Joostens 

Jongestal van Stav. (ONA 811-106 Not. Cloetenius) -inv.nr.811, Not. Cloetenius, 

Enkhuizen fol.106: Pieter Joostens Stall jr, (koopman v.Staveren, later te Enkhuizen, 

oud36 jr (dit jaartal is overigens niet in de akte terug te vinden) 26-11-1572 (cass.104). 

Attestatie gedaen bij BROER ABBESZN ende FLORIJS REYNERS van Staveren versoecke 

van BARENT BANCKINGZN poorter der stede Enkhuijsen. Anno dm xvc lxxy den xxv en 

dagh novembris (25-11-1572) . een der v..re.. ut supr. pers/.. gecompareerd BROER 

ABBESZ oudt xxx viy (38) jaeren en FLORYS REYNERS oudt xxxv (35) jaeren poorters 

der stede Staveren die welckers .. ders.. en ten versoucke van BARENT BAN.. poorter der 

stede Enckhuijsen soo waer es. Als het boeijerschip welcker PIETERJOOSTENSZ STAL van 

Staveren bewindth haelde (bewindhebber ??) op Noorwegen van daer op tijden ? voor 

Stavoren quam omtrent s jaer mitsomer ten tijden als dien Walen binnen Staveren 

quamen, dat zij attestanten met meers persoonen sp ..el...en ...los maecten binnen een 

dach oock .. spelsen schip los mede dat zij nyet een balck opt landt haelden vooren en al 

eer dat tschip ontladen was sonder nader verclaren desen daer af die requirant 

versoecken voor mij notaris gemaect te hebben openbaere acte van ofte meere in 

behoorlijcke forme. Aldus gedaen binnen van voors stede Enkhuijsen bij huijse voorn 

notaris daer bijwaeren?? JAN JANSZ CRUIJF en PIETER BROERSZ van Bovencarspel int 

jaer 1595.......  

Jan Post, Quaclappen Hof van Friesland 1600-1612: 13 dec. 1600, Symen Pieters, 

burgemeester te Staveren als cur.lit. over Harmen Adriaans van der Geest, impetrant en 

geexcipieerde, contra, Pieter Joosts Jongestal en Hylck Jelledr, echtelieden, Het Hof 

rejecterende de exeptie condemneert de gedaagde peremptoir te antwoorden, 

reserverende de kosten. 17 dec. 1600, Hof van Friesland, Symen Pieters, burgemeester 

te Staveren als curator over Harmen Adriaans van der Geest, contra, Pieter Joosts 

Jongestal en Hylck Jelledr, echtelieden. (RAF 14 nr. 16705 p. 97). 31 jan. 1588, Pieter 

Joost Jongstal, grietman van Hemelumer Oldephaert en Noordwolde te Stavoren. RAF 14 

nr. 16702 pag. 425. 1640, Stemcohier Koudum, Petrus Jongestal, stemnummer 10. 4 

febr. 1653, weesboek Staveren, boedelinventaris van Jacob Sytties en Att Dircx, in tijden 

echtelieden, Item, een obligatie van 200 guldenkapitaal, “als rest van meerder somma, 

spreekende tot last van de stad Stavoren, en ten profijte van Pyter Joostes en Hilck 

Jellesdr, echtelieden, in dato den 14 augustus 1598, en transport [gekocht] van de heer 

Allert Jongestal, raad ordinaris in de Hove van Friesland in dato 27 maart 1648". RAF 13-

35 nr. 25 fol. 437.  

 

Kinderen van Pieter en Hijlck.  

1.  Joost Jongestal.  

2.  Gellius Jongestal, geboren omstreeks 1577 in Stavoren. 

3.  Wibrand Jongestal, geboren omstreeks 1589. 

 

 

Zie ook:  

Gen. Jierboek 2011, bijdrage over de grafzerken in de Nicolaaskerk.  

Stamboek van de Frieschen vroegeren en lateren Adel, De Haan Hettema en Van Halmael 

jr. Leeuwarden 1846 (bibl.nr.141 in RAF). 
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