
Nicolaes Stellingwerff (1592-1667)
Stadspensionaris in woelige tijden1

Als er één Medemblikker is geweest, die met 
recht in een straatnaam is vereeuwigd, dan is 
dat wel Nicolaes Stellingwerff.2 In de notulen 
van de raadsvergadering op 14 januari 1958 kan 
men lezen hoe de naamgeving tot stand kwam.3 
Burgemeester Letschert benadrukte de histori
sche betekenis van zijn verre voorganger. Dat 
de naam voor de verbindingsstraat tussen de 
Graaf Florislaan en de Kanaalstraat van beteke
nis is, hoop ik met deze biografie aan te tonen.

Wie zich verdiept in het leven van onze hoofdper
soon zal ongetwijfeld verrast worden door de veie 
gebeurtenissen in zijn omgeving. Het tijdperk van 
de Gouden Eeuw roept bovendien nog altijd be
kende namen op uit de vaderlandse geschiedenis. 
Beroemde zeehelden, beroemde schilders en na
tuurlijk beroemde bestuurders. Voor velen van hen 
weten we dat ze Nicolaes ooit ontmoet hebben. Ie
mand als Johan de Witt kende zijn standpunten en 
wist ook hoe hij er uitzag. Helaas heeft Rembrandt 
alleen een bekende collega van Stellingwerff in zijn 
Nachtwacht vereeuwigd.4

In mijn zoektocht heb ik geen enkel portret van onze 
pensionaris kunnen vinden. Gelukkig zijn er nog wel 
enkele afbeeldingen van historische gebeurtenis
sen waarin hij een belangrijke rol speelde.

Afb.1: Straatnaam in Medemblik.

In deze biografie van Nicolaes heb ik me niet be
perkt tot zijn activiteiten in Medemblik waar hij al op 
jonge leeftijd secretaris werd. Als vertegenwoordi
ger in de Staten van Holland ontwikkelde hij zich al 
gauw tot pensionaris van de stad en leerde hij de 
landsbelangen van nabij kennen. In Den Haag is hij 
ruim veertig jaar nauw betrokken geweest bij vele 
politieke beslissingen.

Straks zal blijken dat zijn gezaghebbend optreden 
als notulist in de regeringskringen niet door ieder
een gewaardeerd werd. Maar ook hier in de stad 
werd hij regelmatig bespot om zijn handelswijze. 
Het was de tijd van conflicten tussen de rijke regen
ten en een groot deel van de stadsbevolking dat 
protesteerde tegen de opkomende republikeinse 
houding van hun bestuurders.

Als je op 72-jarige leeftijd voor de zesde keer geko
zen wordt tot één van de burgemeesters heb je dan 
nog steeds een bestuurlijke ambitie of zijn er andere 
oorzaken voor Nicolaes geweest om zo lang door te 
gaan? Alvorens een terugblik naar zijn jeugdjaren te 
schetsen eerst een paar tabellen met jaartallen die 
mogelijk als kapstok kunnen dienen voor zijn le
vensperiode.

Tabel 1: Oranje boven 
Prins Willem van Oranje 
Prins Maurits van Oranje 
Prins Frederik Hendrik van Oranje 
Prins Willem II van Oranje 
Prins Willem III van Oranje 
Friese Stadhouder Willem Frederik

1533-1584
1567-1625
1584-1647
1626-1650
1650-1702
1613-1664

Tabel 2: Enkele vaderlandse gebeurtenissen 
Tachtigjarige Oorlog 1568-1648
Twaalfjarig Bestand 1609-1621
Van Oldenbarnevelt onthoofd 1619 (13 mei)
Eerste Stadhouderloze Tijdperk 1650-1672
Eerste Engels-Nederlandse Oorlog 1652-1654
Tweede Engels-Nederlandse Oorlog 1665-1667

1600

‘Zestienhonderd, Slag bij Nieuwpoort’, leerde je 
vroeger op school. Wat er toen in Medemblik ge
beurde, vertelde de meester niet. Zeker is dat Claes 
dan op achtjarige leeftijd voor het eerst in de Boni- 
faciuskerk rondloopt.5 Zijn vader Pieter is hier in 
1600 de nieuwe predikant geworden. In West-Fhes- 
land is hij dan al vele jaren actief geweest. Hij was 
dominee in Midwoud van 1583 tot 1591 en daarna 
in Nieuwe Niedorp van 1591 tot 1600.6

Wie zich een beeld wil vormen van de plaatselijke 
omgeving waarin Claes in Medemblik opgroeide, 
kan gelukkig terecht bij de mooie afbeelding van 
Paulus Utenwael.

Afb.2: Bonifaciuskerk op de gravure van Utenwael.
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In 1599 heeft deze vakman uit Hoorn de bekende 
gravure gemaakt. De nieuwe Oosterhaven ligt vol 
en de gevolgen daarvan hebben ook de stadgeno
ten van Claes ervaren.

Of er bij de verhuizing naar Medemblik al familie
banden bestonden is niet bekend. Wel lezen we als 
mening van een bekende geschiedschrijver dat de 
bestuursambten van zijn broers en zwagers weinig 
voordeel hebben gehad van de positie van Nico- 
laes. Van drie broers en een zus zijn slechts enkele 
bijzonderheden bekend. Broer Augustijn wordt se
cretaris in Barsingerhorn, broer Jan woont (mogelijk 
ongehuwd) in Amsterdam. Broer Lambert, ver
noemd naar zijn opa, is alleenstaande in Medem
blik. Zijn zus Griet trouwt met Pieter Kuyper en hun 
zoon Meyndert zal als burgemeestersbode waar
schijnlijk de bekendste neef van Nicolaes worden.

Over de jeugdjaren van Stellingwerff weten we wei
nig. Wie iets wil weten over de gebeurtenissen in 
zijn tienerjaren moet bladzijde 65 van de laatste kro
niek van Medemblik maar eens doorlezen. Zo heeft 
hij in mei 1608 zeker gehoord dat het bouwvallige 
kasteel Radboud eigendom wordt van de stad. De 
schenkingsbrief uit Den Haag is ondertekend met 
een bekende naam: J. van Oldenbarnevelt. Een jaar 
later is Claes mogelijk getuige geweest van de bal
dadigheden die zijn leeftijdgenoten aanrichten. Als 
zijn vader preekt, verstoort de jeugd de godsdienst
oefeningen door ijzeren kolfballen op het dak te 
gooien. Dat het toenmalige verbod van de stad om 
tijdens de kerkdiensten het kolven te verbieden niet 
meteen succesvol is, weten we.7

Zo vader, zo zoon, aldus een bekende zegswijze. 
Ongetwijfeld is het beroep van zijn vader een inspi
rerende bron geweest voor zijn studiekeuze. Op 16 
april 1611 werd Claes namelijk ingeschreven als 
student Theologie in Franeker. Toelating vereiste in 
elk geval de beheersing van het Latijn. Mogelijk 
heeft de toenmalige Latijnse school in Medemblik 
daartoe bijgedragen en zal zijn vader hem wel eens 
overboord hebben. Zijn studieperiode in Friesland is 
maar van korte duur geweest want een jaar later 
koos hij voor de academische opleiding in Leiden.

Een studietijd in roerige jaren

De inschrijving in Leiden gaat met enige strubbelin
gen gepaard. Op 21 maart 1612 wordt hij door het 
stadsbestuur voorgedragen om daar zijn studie 
voort te zetten. De stad zal daartoe voor een studie
beurs zorgen. De uiteindelijke inschrijving gebeurt 
op 4 april, maar onze student komt niet opdagen. 
Petrus Bertius, de regent van het College in Leiden, 
heeft daarom een brief naar zijn vader gestuurd. 
Deze verontschuldigt zich voor het gedrag van zijn 
zoon en noemt als oorzaak het huwelijk van zijn 
dochter.
Als Nicolaes begin mei met Bertius spreekt, vertelt 
hij dat het niet zijn bedoeling is om zes jaar lang in 
Leiden te studeren, maar hoogstens een jaar of

drie. Daarna wil hij zijn studie afmaken in Frankrijk, 
Duitsland of Engeland. Dit voornemen blijkt niet in 
goede aarde te vallen. Bertius schrijft weer een brief 
naar Medemblik met als resultaat dat de onenigheid 
tussen vader en zoon wordt bijgelegd. Op 22 mei 
ontvangt hij de akte van toelating en op 8 juni doet 
hij de officiële belofte.

pr.TB.VS DERTIVS.

PETRUS BERTIUS COLLEG1I 
H.LUSTR. ORDINUM REGENS.

Afb.3: Petrus Bertius stuurde een 
brief naar de vader van Nicolaes 
Stellingwerff.

Een onderwerp dat al voor zijn studietijd tot bot
sende meningsverschillen leidde, is het conflict in 
de kerken onder de naam remonstranten tegen con
traremonstranten. Twee professoren in Leiden heb
ben deze tegenstelling een gezicht gegeven: Jaco- 
bus Arminius (remonstant) en Franciscus Gomarus 
(contraremonstrant). Een groot twistpunt betrof hun 
visie over de predestinatie. Heeft God voordat je ge
boren bent al bepaald of je in de hemel komt?

FRANCISCUS GOMARUS THEO= 
LOGIA. PRIMARIUS PROFESSOR.

IACOBUS ARMINIUS S.S. 
THEOLOGIA, PROFESSOR.

Afb.4: Gomarus en Arminius.

42



Klopt precies, aldus Gomarus. Arminius is het daar 
niet helemaal mee eens.8 De onenigheid in hun 
standpunten wordt getypeerd met de aanduiding 
van hun volgelingen; rekkelijken en preciezen. Ken
merkend voor rekkelijken is hun acceptatie van an
dere geloofsovertuigingen.

Het dispuut over de meningsverschillen tussen Ar
minius en Gomarus vond plaats in de vergadering 
van de Hoge Raad op 30 mei 1608. In de resolutie 
van de Staten van Holland werd als hoop geformu
leerd elkaar beter te begrijpen en ‘te sien of men so 
tot accoord broederlijcke vrundschap ende onder
linge hantgevinge’ kon komen. Helaas is deze wens 
niet uitgekomen. Als Arminius in 1609 overlijdt, 
spreekt Bertius een lijkrede uit die hem niet in dank 
wordt afgenomen. De Medemblikker student heeft 
in zijn studietijd ongetwijfeld met zijn medestuden
ten gesproken over de opvattingen van zijn regent. 
Als die zijn rekkelijke opvattingen ook nog eens pu
bliceert in het Nederlands is er ook van overheids
wege veel kritiek. De leermeester verliest zijn func
tie en kiest voor een hoogleraarschap in Parijs.

Welk standpunt heeft vader Pieter Stellingwerff in 
de Bonifaciuskerk ingenomen? Ik vermoed een tus
senpositie. De houding van zijn voorganger Taco 
Sybrants treffen we wel aan in tal van bronnen. 
Taco weigerde, toen hij nog in Utrecht werkte, de 
nieuwe Nederlandse geloofsbelijdenis te onderte
kenen en werd daarom ontslagen. Zijn loopbaan 
heeft ook in Medemblik tot tal van protesten geleid.9 
De opvolger van zijn vader, Johannes Ursinus, ken
nen we als een contraremonstrant. Velius schetst 
zijn optreden in 1618 toen men in Hoorn enige pre
dikanten van buiten de stad liet komen. Ursinus ging 
door de tijdsomstandigheden nogal fel tekeer, hoe
wel hij voorheen bekend stond als iemand met een 
gematigde opvatting.10

Het Twaalfjarig Bestand in de Tachtigjarige Oorlog 
heeft zeker geen bestand in de toenmalige gods
dienststrijd opgeleverd. Prins Maurits heeft in die 
strijd duidelijk zijn voorkeur kenbaar gemaakt. Hij 
koos voor de contraremonstranten en heeft daartoe 
in veel steden ingrijpende maatregelen genomen. 
Op 9 oktober 1618 komt hij als belangrijke gast in 
het stadhuis in Medemblik. Hij wenst andere gezich
ten in de vroedschap. Elf van de zestien leden wor
den vervangen door vertegenwoordigers van de 
contraremonstranten.11

De orthodoxe calvinisten die zich spiegelen aan de 
ideeën van Gomarus worden de nieuwe bestuursle
den in de stad. Een jaar later wordt de stadssecre
taris Frans Pietersz opgevolgd door de hoofdper
soon van dit artikel.12 Of Nicolaes dan in Leiden is 
afgestudeerd? Misschien niet. Wel staat vast dat hij 
in dat jaar zijn loopbaan begint als notulist. Het jaar 
van zijn aanstelling als stadssecretaris wekt de sug
gestie dat Nicolaes zich kon vinden in de overtui
ging van de opvolger van zijn vader (predikant Ursi
nus).

Mijn vermoeden is dat hij in een twijfelperiode ver
keerde. Zeker is wel dat hij in de loop der jaren een 
afkeer heeft gekregen van de wijze waarop Maurits 
tegenstanders als Van Oldenbarnevelt en Hugo de 
Groot heeft weggezet. De beroemde ontsnapping 
van Hugo uit Loevestein spreekt boekdelen.

Notulist in Den Haag

Op maandag 4 juli 1622 reist Stellingwerff voor het 
eerst als afgevaardigde van Medemblik naar de bij
eenkomsten van de Staten van Holland. Dinsdag
avond is de delegatie aangekomen in de herberg. 
Donderdagmorgen begint hij met zijn aantekenin
gen. Hij heeft nooit kunnen vermoeden dat zelfs zijn 
kladaantekeningen aan het eind van de vorige eeuw 
in boekvorm zouden verschijnen. De eerste onder
werpen betreffen een discussie over de gevolgen 
van de Synode van Dordrecht en geldkwesties als 
de waarde van de gouden rijder en de waarde van 
de zilveren leeuwendaalder. De grootste indruk van 
die morgen is ongetwijfeld zijn eedaflegging aan de 
raadspensionaris.

Zaterdag 9 juli eind van de middag zit de eerste 
schrijfweek erop. Zondag is hij bezig om zijn klad
aantekeningen om te zetten in een nette versie en 
die vervolgens naar Medemblik te zenden. Maan
dagmorgen noteert hij tijdens de vergadering een 
ingekomen verzoek van Trijn Gerrits, een oude we
duwe met geldproblemen. Haar man was predikant 
in Schoorl en Bergen, maar met haar jaarlijkse toe
lage lukt het haar niet om rond te komen. Besloten 
werd om de arme vrouw 150 gulden extra te geven. 
Zaterdag 30 juli is de laatste dag van zijn eerste 
Haagse vergaderperiode. In de komende jaren zal 
hij vier keer per jaar ongeveer vier weken in Den 
Haag verblijven. Straks meer over de uitzondering 
in de periode 1650 tot 1652.

Dat deze reis naar Den Haag langdurige gevolgen 
heeft, kan men afleiden uit de vele bundels notulen 
die hij heeft opgetekend. Wie een indruk wil krijgen 
van zijn schrijfwijze in de Haagse beginperiode kan 
dit digitaal eenvoudig opzoeken. In een bewonde
renswaardig langdurig project zijn de aantekenin
gen van Stellingwerff leesbaar geworden in druklet
ters. Het startschot voor de vertaling van zijn hand
schriften vond plaats in 1982.13 Drie dames buigen 
zich dan over zijn pennenvruchten.14 Uiteindelijk zal 
het project15 leiden tot zeven dikke boekdelen met 
als titel: ‘Particuliere notulen van de vergaderingen 
der Staten van Holland 1620-1640 door N. Stelling
werff en S. Schot’.

Sijbrandt Schot is in deze periode de notulist uit Pur- 
merend. Uit de volgorde van de namen kan men op
maken dat het vooral de aantekeningen van onze 
pensionaris zijn geweest die in de duizenden blad
zijden de voorkeur hebben. Met zijn academische 
achtergrond heeft Nicolaes weinig moeite om voor
gelezen teksten in het Frans of Latijns te notuleren.
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Afb.5: Frederik Hendrik legt de eed af in aanwezigheid van Stellingwerff.

Terzijde: zijn vrouw

Het is mei 1626 als Nicolaes in Hoorn trouwt met 
Suutje Hases. Haar vader Willem Pietersz is een 
bekende burgemeester geweest in Hoorn. Vanaf 
1594 zit hij bijna 15 jaar in de vroedschap. Hij is in 
die periode een vooraanstaande bestuurder en is 
zelfs vijf maal als burgemeester gekozen. Hij is 
nauw betrokken bij de inpoldering van de Beemster. 
Het is Maurits geweest die er voor zorgde dat zijn 
loopbaan eindigde. De prins van Oranje komt in ok
tober 1618 persoonlijk naar Hoorn om een aantal 
gezaghebbende tegenstanders van de contrare
monstranten te ontslaan. Hases is in dat jaar de 
Hoornse vertegenwoordiger in de West-Friese ad
miraliteit. Bij de regenten, die ontslagen worden, 
treffen we ook de bekende kroniekschrijver Velius.

Hoe heeft Nicolaes zijn geliefde leren kennen? Ze
ker is dat hij in die tijd regelmatig contact had met 
de Hoornse vertegenwoordigers in Den Haag. Mis
schien heeft ook Maerten Velius, de zoon van de 
bekende kroniekschrijver die in 1625 met een Me- 
demblikse trouwde en hier stadsdokter was, een rol 
gespeeld in de kennismaking met Suutje.

Nieuwe havens in Medemblik

Het is dinsdag, 14 maart 1630. In de namiddag no
tuleert Nicolaes in Den Haag een verzoek van de 
burgemeesters van Medemblik om voor de armen 
aldaar te mogen bedijken: de Brake, de Poel, de 
Wijmers en het Ligtewater.

Hoorn protesteerde en vroeg uitstel. Op 3 juni 1630 
‘nanoen’ komt het onderwerp opnieuw aan de orde. 
Wederom komen er uit Hoorn enkele bezwaren en 
daarbij verwijst men naar de mening van de Vier 
Noorder Koggen. In de net-notulen van Nicolaes le
zen we zijn tegenargumenten ’lk hebbe met ver- 
scheyden redenen daertegens geseyt... de heeren 
van Hoorn versochten dat deese conclusie noch 
een dagh off twee moght werden opgehouden’. Uit
eindelijk krijgt hij het voor elkaar dat de vergadering 
toestemming geeft om met de bedijking te begin
nen.

In Medemblik gonst het in deze tijd van de plannen 
om de stad uit te breiden met nieuwe havens. De 
Hoornse ingenieur Laurens van Teylingen wordt 
niet alleen uitgenodigd om een tekening en begro
ting hiertoe te maken maar ook voor het bedijken 
van de vier zojuist genoemde meren. Het verzoek 
van deze inpoldering aan de Staten van Holland 
werd gemotiveerd met de toegenomen armoede als 
gevolg van piraterij. Vele zeelieden zijn als slaaf ge
vangengenomen of in de strijd omgekomen en hun 
vrouwen en kinderen werden daardoor in armoede 
achtergelaten. Zij waren afhankelijk geworden van 
armenfondsen en het stadsbestuur.

Op 3 juni lukt het Stellingwerff de Statenleden te 
overtuigen dat de arme weduwen in Medemblik 
door de inpoldering geholpen worden. Een paar 
maanden later heeft Van Teylingen zijn eindrapport
klaar.
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In Den Haag heeft de stadspensionaris de plannen 
voor de nieuwe havens aan Zijne Excellentie Frede- 
rik Hendrik laten zien. Die reageerde positief. Pim 
Brieffies schetst in zijn beschrijving van die periode 
dat voor de aanleg van de havens ingrijpende finan
ciële maatregelen nodig zijn. Zo wordt in mei 1633 
de belasting op onroerend goed en bier met 25% 
verhoogd. Een jaar later worden de inmiddels be
dijkte landen in de Poel en de Wijmers verkocht. 
Daarmee schond het stadsbestuur de concessie
voorwaarde dat de opbrengst ten goede moest ko
men aan de thuiszittende armen. Dat de nieuwe ha
vens tot veel financiële zorgen leidden, leert de ge
schiedenis. Of de eerder genoemde stadsdokter 
Dirk Velius veel baat heeft gehad van zijn hoge be
legging van 3.000 gulden? Ik denk het niet.

De financiële problemen rond de aanleg van de 
nieuw havens staan haaks op de buitensporige uit
gaven inzake de toenmalige huizen van Oranje. Het 
ene paleis na het andere wordt verbouwd. Prachtige 
tuinen worden aangelegd en de beste architecten 
zorgen voor de inrichting waar ook onze topkunste- 
naars niet ontbreken. De aanzienlijke Europese 
adel geniet van de vele feesten en de 'zedeloze en 
bandeloze pretmakerij’.16 Dat Nicolaes zich regel
matig ergerde aan deze geldverspilling van de prins 
van Oranje is vrijwel zeker.

Op de drempel van de Tachtigjarige Oorlog reist 
Stellingwerff samen met zijn Hoornse collega Nan- 
ning Keyser naar Friesland en Groningen.17 Ze heb
ben de opdracht gekregen om met enkele gezag
hebbende figuren te overleggen over de gevolgen 
van de komende vrede met Spanje. De Friese stad
houder Willem Frederik noteert in zijn dagboek veel 
positieve zinnen over de beide heren van Holland.18

Vrijdag 26 april 1647 is de eerste ontmoeting om 
8.00 uur in de morgen. Op 4 mei vindt de laatste 
bespreking plaats: ‘sie waeren heel beleeft en be- 
danckten mij seer voor alle eer en vruntschap aen 
haer bewesen’. Voordat beide heren om 16.00 uur 
in de schuit vertrekken, worden ze door de Staten 
van Friesland getrakteerd op een hapje en een 
drankje. Een paar dagen later stapt de stadhouder 
in Harlingen op de boot. In zijn dagboek noteert hij 
‘om half zeven vertrokken we en kwamen met 
slappe wind om 6 uur in Medemblik’. Zijn reis naar 
Den Haag verloopt niet voorspoedig, maar hij is wel 
op tijd voor de begrafenis in Delft waar in de graf
kelder het plechtige afscheid plaatsvindt van Frede
rik Hendrik, die een paar maanden eerder is overle
den.

In 1649 verschijnt de beroemde atlas van Joan 
Blaeu over de steden van de Verenigde Nederlan
den. Een van die steden is ‘Medemleck’. De be
kende plattegrond hangt wellicht bij verschillende 
stadgenoten aan de wand. De bijgaande Neder
landse tekst is geschreven door Diederyck van Wi- 
denesse.19

Hij eindigt zijn beschrijving met een lofzang op de 
stadbestuurders die Medemblik wereldwijd op de 
kaart hebben gezet. Met name dankt hij de hoogge
leerde heer Nicolaes Stellingwerff, die zijn functie in 
de Staten van Holland ‘loffelijck bekleedt’ en die 
hem uitgenodigd heeft om de geschiedenis van Me
demblik te schrijven. Diederyck zal toen nooit ver
moed hebben wat er met zijn opdrachtgever een 
paar jaar later zou gebeuren.

Gevangen in Loevestein

Het is zaterdagmorgen 30 juli 1650. In Den Haag 
lopen Stellingwerff en Nanning Keyser uit Hoorn 
naar het Binnenhof. Om 8.00 uur ‘s morgens zijn ze 
daar door de prins ontboden. De kamerbewaarder 
brengt ze naar de slaapkamer van Zijne Hoogheid, 
maar daar treffen ze onverwacht luitenant-kolonel 
Van Meteren aan. Die vertelt hen dat hij het bevel 
heeft om ze te arresteren. Keyser schrikt maar Stel
lingwerff reageert onverschrokken: ‘Zijn jullie soms 
gek geworden?’ Even later worden beide heren 
naar twee afzonderlijke vertrekken op de bovenver
dieping gebracht. Zowel Nicolaes als Nanning krij
gen drie soldaten als bewakers. Keyser is totaal van 
streek en denkt aan de geschiedenis van Van Ol- 
denbarnevelt. ‘Dat zal ons toch niet gebeuren?’

De volgende dag wordt Stellingwerff naar de kamer 
van Keyser gebracht. Daar treft hij ook Jacob de 
Witt, oud-burgemeester van Dordrecht, vader van 
de beroemde Johan. Hij hoort dan dat er nog drie 
andere arrestanten zijn; De Waal, burgemeester 
van Haarlem, Ruyl, pensionaris van Haarlem, en 
Duyst van Voorhout, burgemeester van Delft.
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Om 23.00 uur ’s avonds worden de zes heren naar 
beneden gebracht en op het Binnenhof staan twee 
koetsen klaar. Samen met Keyser en De Witt zit 
Stellingwerff in de eerste koets. Honderd ruiters en 
honderd gewapende mannen te voet begeleiden 
hen. Aanvankelijk vreesden ze dat ze naar de pro
vincie Utrecht werden gebracht, maar gelukkig 
hoorden ze al gauw dat hun bestemming in het Hol
landse rechtsgebied lag: slot Loevestein.

In het begin waren de bewakers streng. In elke ka
mer waren er twee soldaten. Maar na enkele dagen 
werd de gevangenschap wat minder streng en 
mochten de heren af en toe een luchtje scheppen 
en familieleden ontvangen. Keyser krijgt zijn zoon 
op bezoek, die bij hem blijft logeren. Jacob de Witt 
ziet zijn zonen af en toe verschijnen. Of Nicolaes 
eveneens door zijn vrouw of stadgenoten is be
zocht? Misschien.

Hoe reageerden de burgemeesters in Medemblik 
toen ze het nieuws hoorden? En, hoe de vertegen
woordigers in de Staten van Holland? De raadspen
sionaris Jacob Oats heeft het bericht zaterdagmor
gen 30 juli al persoonlijk van de prins vernomen. Hij 
is zo versuft van de boodschap dat Willem II rea
geert met, ‘als je even wacht haal ik pen en papier 
zodat je de namen kunt onthouden’. Als Cats in de 
spiegel kijkt ziet hij hoe zijn gezicht door de schrik 
van kleur veranderd is en probeert dan ook snel zijn 
‘couleur een weinig te reassureren’ (lees: op te ka
lefateren).20

Op 17 augustus komt de oudste van het gevangen 
gezelschap (de Delftse burgemeester) weer in vrij
heid. Keyser en Stellingwerff verblijven er het langst 
namelijk drie weken. Op 22 augustus wordt Nico
laes opgehaald door burgemeester Evert Jacobs- 
zoon van de Werff en Jan Hauwert, ‘mede gedepu
teerde van Medenblick’. Dat de slotdag op Loeve
stein ook een feestelijk karakter had. mag blijken uit 
het volgende.

Toen de Medemblikker en de Hoornse regenten 
aankwamen, werd er in de grote zaal een afscheids
maal aangeboden. Aan tafel zat ook de comman
dant en enkele officieren. De knechten en dienst
meiden kregen een fooi en de soldaten werden ge
trakteerd op twee tonnen bier. Hoe laat de Medem- 
blikkers weer door de stadspoorten reden, weet ik 
niet. Maar Keyser stond de volgende ochtend al 
weer om 8.00 uur in de slaapkamer van de prins die 
nog in bed lag. ‘Hebben jullie daar goed gegeten’, 
vroeg hij. ‘Beter dan thuis’, zei Nanning, ‘drie scho
tels spijzen en drie schotels dessert bij elke maai
tijd’.21

Waarom heeft de prins juist deze zes heren laten 
arresteren? Waarschijnlijk om verschillende rede
nen. Haarlem, Delft en Medemblik behoorden tot de 
steden die onlangs geweigerd hadden de prins in 
de vroedschap te ontvangen. Bovendien hadden ze 
bepleit dat het leger ingekrompen moest worden.

‘Voor Stellingwerff gold niet alleen de reden dat hij 
woordvoerder van Medemblik in de Statenvergade
ring was, maar ook zijn heftige aard en zijn stellige 
republikeinse gezindheid, waardoor hij de prins met 
meer vrijmoedigheid bejegende dan deze gewend 
was’.22 Een argument dat eveneens genoemd 
wordt, is dat de zes heren voorstanders waren om 
in 1648 de oorlog met Spanje te beëindigen. De reis 
van Keyser en Stellingwerff om in Friesland en Gro
ningen de vrede te bepleiten, is niet bij iedereen in 
goede aarde gevallen. Zelfs de Friese stadhouder 
heeft later zijn mening over beide heren gewijzigd 
en dit kenbaar gemaakt aan de jonge prins.

Een belangrijke voorwaarde voor de vrijlating was 
het ondertekenen van een brief waarin ze beloofden 
geen bestuursambten meer aan te nemen. Dat 
deze belofte voor Stellingwerff van korte duur is ge
weest, is ongetwijfeld beïnvloed door de dood van 
de prins enkele maanden later.23 Begin november 
begint het Eerste Stadhouderloze Tijdperk en 3 juli 
1651 wordt onze pensionaris in ere hersteld door 
een resolutie van de bestuurders ‘der stede van Me
denblick’.

Brieven aan en van Johan de Witt

Dat de briefwisseling tussen Stellingwerff en Johan 
de Witt niet onopgemerkt is gebleven, weten we on
der andere door de bekende werken van professor 
Fruin. Een oud-Medemblikker die reeds eerder op 
het belang van de brieven heeft gewezen is Pieter 
Arend Leupe (1808-1881). Ooit was deze majoor 
hier docent bij de toenmalige marine-opleiding. 
Door zijn historische interesse heeft hij uitvoerig 
kennis genomen van de stadsarchieven. Door 
Leupe komen de persoonlijke brieven van Stelling
werff in een vergadering van het Historisch gezel
schap te Utrecht in 1849 uitvoerig aan de orde. In 
de notulen van die vergadering lezen we: ‘We weten 
weinig van deze man, maar uit zijn geschriften blijkt 
dat hij een belangrijk staatsman is geweest’.24 Tien 
jaar later schrijft Leupe: ‘Het ware te wensen dat de 
brieven door hem geschreven over het tijdvak 1621- 
1664 konden worden uitgegeven’.25 Vijftig jaar later 
heeft professor Robert Fruin de eerste stappen 
daartoe gezet. De hoofdpersoon in zijn werk is 
raadspensionaris Johan de Witt.

Eén van de eerste brieven aan De Witt die we lazen 
gaat over een opmerkelijke gebeurtenis in Medem
blik.26 Nicolaes vertelt dat de Friese stadhouder Wil
lem Frederik half juli (1654) over ‘Medemleck’ is ge
reisd en de stad heeft bekeken. Hij wilde de kerk 
bezichtigen en is daartoe geholpen door een 
‘seeckren chyrurgijn van het beste credijt nyet’ en 
bovendien sterk Oranjegezind, ‘ende noch seeck
ren schoenmaecker meede een fel prinsman’. De 
brief vertelt verder dat ze vervolgens naar de her
berg zijn gegaan en daar het glas hebben geheven 
op de gezondheid van de prins. Aan tafel hebben ze 
hun afschuw uitgesproken over de huidige tactiek 
van het Hollandse bestuur.
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De stadhouder heeft toen ook onze bode ontmoet 
en gevraagd wat de kortste weg naar Alkmaar was. 
Ook wilde hij weten of er onderweg gelegenheid 
was om te ‘pleisteren’. Maar, schrijft Nicolaes in zijn 
brief, gelukkig kende de bode hem en speelde 
daarom dat hij het niet wist.

Ik vermoed dat de chirurgijn de schoonvader van 
Dirk Burger van Schoorel was, namelijk Cornelis 
Pietersz Rijnenburgh.27 De bode is mogelijk de eer
der genoemde neef van Stellingwerf! Dat Willem 
Frederik geen onbekende was voor onze pensiona
ris, weten we. Dat hij de voorvader van onze huidige 
koning is geworden, heeft niemand toen kunnen be
denken.

Burgemeester Stellingwerff

In zijn beginjaren als burgemeester ervaart hij dat 
zijn verschillende functies nogal tijdrovend zijn. In 
1655 wil hij daarom stoppen met zijn ambt als se
cretaris. Hij heeft daarvoor een goede plaatsvervan
ger op het oog. Het is de zoon van burgemeester 
De Zee, die in Utrecht gestudeerd heeft en die geen 
moeite heeft met talen als Frans en Latijn. Het 
stadsbestuur gaat akkoord met zijn voorstel. Een 
opzienbarende handeling van Jan de Zee vindt in 
hetzelfde jaar plaats. Medemblik heeft het eindelijk 
voor elkaar gekregen om de West-Friese munt bin
nen te halen en Jan krijgt in 1655 de eervolle taak 
om de eerste rijksdaalder te slaan. Hij waardeerde 
dit en trakteerde de medewerkers daarom op een 
‘tonne bier’. Twaalf jaar later is Jan opgeklommen 
tot één van de burgemeesters van de stad.

In het jaar 1658 beschrijft Cornelis Opperdoes hoe
veel geld de stadsambtenaren ontvangen. Dik bo
venaan de lijst staat onze pensionaris die jaarlijks 
700 gulden ‘treckt’. De Latijnse rector ontvangt 300 
gulden, stadsdokter Hooghtwoud krijgt 200 gulden, 
vroedvrouw Mary Jans moet het doen met 90 gul
den en de burgemeestersbode doet zijn werk voor 
50 gulden. Een opvallend kenmerk in het werk van 
onze kroniekschrijver Opperdoes, zijn de omslach
tige verhalen die hij in sommige jaren rapporteert. 
Illustratief is het nu volgende drama.

Predikant Abraham van de Velde in opspraak

In de lijst van predikanten in de Bonifaciuskerk staat 
een aantal namen met een indrukwekkende ge
schiedenis. De naam die Medemblik bijna een jaar 
lang in rep en roer bracht is dominee Abraham van 
de Velde. De lijst in de kerk wekt de suggestie dat 
hij hier een jaar gepredikt heeft. Benoemd in 1660 
en vertrokken in 1661? Nee, dat klopt niet. Hij heeft 
mede door het optreden van Stellingwerff geen stap 
in de kerk gezet. Hier het verhaal dat veel opzien 
baarde.

In 1660 werd besloten om de grote zaal van het kas
teel in te richten als tweede ’predickplaets ’.

Daarvoor was een derde predikant nodig en het 
voorstel was om dominee Van de Velde daarvoor te 
benaderen. Oud-burgemeester Jan Cornelisz Hau- 
wert en de kerkeraad vonden dat een uitstekend 
idee. Van de Velde, die in 1651 beroepen was in 
Utrecht, was daar in de loop der jaren een omstre
den figuur geworden. Dit leidde uiteindelijk tot een 
preekverbod en het Utrechtse stadsbestuur besloot 
dat hij op 19 juli 1660 de stad moest verlaten en niet 
meer mocht terugkeren in de provincie.

De verbannen Van de Velde is toen vertrokken naar 
de stad van zijn jeugdjaren: Middelburg. Al spoedig 
werd hij daar verrast door de uitnodiging om zijn 
ambt in Medemblik voort te zetten. Vier gedeputeer
den zijn toen naar de Zeeuwse hoofdstad gegaan 
om de dominee te bewegen tot het aannemen van 
het beroep. Van de Velde aarzelde en stelde als 
voorwaarde dat hij officieel vrijgesproken werd van 
zijn Utrechtse ambt. In Medemblik werd verslag uit
gebracht van deze wens en besloten om de benoe
mingsprocedure voort te zetten.

Rond 20 december zijn er opnieuw gedeputeerden 
vertrokken. Drie van hen reisden naar Utrecht voor 
het ontslagverzoek en drie gingen richting Middel
burg. Een paar dagen later ontving Stellingwerff een 
brief van de Raad van Staten. Daarin werd de 
vroedschap afgeraden verdere stappen te onderne
men om Van de Velde naar Medemblik te halen. Dat 
dit opschudding in het stadhuis teweegbracht, laat 
zich raden. Een spoedvergadering leidde tot drie 
brieven. De eerste brief bestemd voor de drie gede
puteerden die op weg waren naar Utrecht met het 
verzoek om naar huis terug te komen. De tweede 
brief voor de gedeputeerden richting Middelburg 
met de boodschap de dominee niet mee te nemen. 
De derde brief bestemd voor de beurtschipper met 
het verbod om het huisraad van de dominee te ver
voeren.

Nicolaes is de regent die in Medemblik de touwtjes 
voor deze aanpak in handen heeft. Hij correspon
deert hierover met de raadspensionaris Johan de 
Witt. Deze schrijft weinig lovende woorden over de 
dominee. In Utrecht heeft hij op de preekstoel de 
vrede met Spanje vervloekt. Van de Velde is ie
mand ‘die sijn cours veel eer naer een dolhuysch als 
naer een predickstoel schijnt te setten’. De bood
schap is duidelijk: stop met de benoemingsproce
dure.

De onrust in de stad over de houding van het stads
bestuur is uitgebreid verwoord in de kroniek van 
Cornelis Jansz Opperdoes. Veel burgers kwamen in 
opstand en strooiden pamfletten. Vooral de betrok
kenheid van organist Prins en Rijnenburgh worden 
genoemd. Hier een kort fragment uit de dichtregels:

‘Maar so zij Van der Veld niet toe en staen,
Soo sal het haer eerlange qualyck gaen 
Het is dan tyt, dat wij ons ook vermeren,
Haer huysen tot de grondt toe heel raseren.’28
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Een tweede pamflet gespijkerd aan het huis van de 
pensionaris spreekt voor zich:
‘Hier woont verraet van stadt en staet
Een verdrucker van Godes heylige kercke
Dat hij myneedich is blyckt wel aen al sijn wercke.’29

De dreigende volksopstand noopt Stellingwerff tot 
toegeven. In zijn brief aan De Witt (26 januari) 
schrijft hij dat veel burgers zo opgewonden zijn ge
raakt dat zij over niets anders dan plunderen en 
doodslaan spreken. On
der deze druk van het 
volk is door de raad be
sloten dat de benoeming 
zal doorgaan en over en
kele dagen zal een com
missie uit de magistraat 
hem per schip uit Middel
burg ophalen.

Op 1 februari vertrekken 
vier gedeputeerden met 
binnenschipper Heyn- 
drick Mun naar Middel
burg om Van de Velde 
op te halen. Er is in de 
stad al een huis voor 
hem geregeld. Maar acht 
dagen later gebeurt er 
iets dat we kennen onder 
de noemer ‘turfschip van 
Breda’.30 Er koersen zes 
Amsterdamse binnenschepen met oostenwind door 
het gat van de haven. Bij het ophalen van de brug 
roept de havenmeester ‘manne wat heb je er in?’. 
Het antwoord luidt: ‘hoppe en stuckgoederen’. ‘En 
soo gaven ze het kint een naem', aldus onze ge
schiedschrijver Opperdoes.

De schepen werden aangelegd en vastgemaakt bij 
de postbezorger Olycan. Daarna loopt een man 
zonder achterdocht op te roepen richting stadhuis 
om de burgemeesters te vertellen dat de hop voor 
het brouwen van bier en de stukgoederen zijn aan
gekomen. Rond half twaalf lopen burgemeesters 
Evert van der Werf en Adryaen Albertsz Hauwert 
samen met pensionaris Stellingwerff naar de haven. 
Het is dan rustig op straat want de bestuurders we
ten dat het ‘volck nu meest aen de maeltyt saeten 
om te eeten.31

Als ze bij de schepen aankomen, geven ze het be
vel om de luiken te openen. De hop en stukgoe
deren blijken 360 soldaten die aan land springen 
met ‘volle geweren, vliegende vaandels, brandende 
lonten, gladde stormhoeden en gladde harnassen’. 
Natuurlijk stroomt het gerucht van de soldaten de 
stad door en velen haasten zich naar het stadhuis. 
Daar horen ze stadsomroeper verzoeken om slaap
plaatsen. De arme burgers krijgen te horen dat ze 
daartoe verplicht zijn, want anders krijgen ze geen 
brood meer.

Het gevolg is in elk geval geweest dat het schip uit 
Middelburg op 12 februari zonder de predikant te
rugkomt. Pas begin augustus is de onrust vermin
derd en varen de laatste soldaten vroeg in de mor
gen de haven uit. Een maand later gaan twee ma
gistraten en twee leden van de kerkenraad een 
nieuwe predikant ophalen. Zijn naam is Wilhelmus 
Wassenbergh. Op 18 september staat hij op de 
preekstoel en vertelt de toehoorders al wat God be
volen heeft.32

Voor de bekende opstandelingen Rijnenburgh en 
Prins is het jaar 1661 teleurstellend verlopen. De 
chirurgijn verliest op 27 mei door het ‘verrotten der 
burgery’ zijn functie als luitenant en wordt weer ge
woon schutter. Op 22 november zet men hem uit de 
vroedschap en hoort hij de uitspraak dat hij nimmer 
in zijn leven nog een bestuursfunctie mag vervullen 
op straffe van 1.000 gulden. Ook organist Prins 
heeft de gevolgen van zijn spotschriften ervaren. Op 
22 december wordt hem meegedeeld dat hij zijn 
functie als ‘organist in dienst van de stad’ verliest. 
Zijn vrouw Aafje zal hem opvolgen en krijgt daar
voorjaarlijks 125 gulden.

Hoe het met de dominee uit Middelburg is afgelo
pen? Na zijn verbanning uit Utrecht kwam de uit
spraak van het Hof van Holland dat hij geen voet 
meer op Hollandse bodem mocht zetten. In de 
Zeeuwse hoofdstad groeit hij uit tot een toonaange
vend figuur op zowel kerkelijk als staatkundig ge
bied. Hij sterft op 7 juni 1677.

Over zijn begrafenis is een spotprent gemaakt. 
Daarop is te zien hoe een lange stoet van vier rijen 
mannen met ezelsoren het lijk van de dominee ver
voeren. In het midden een vaandel met het opschrift 
'Het beroep van Troyen'. Dit is waarschijnlijk een 
verwijzing naar de afloop van het gebeuren in Me- 
demblik. ‘Kennelijk konden tegenstanders van Van 
de Velde het niet laten om hem zelfs na zijn dood 
nog te bestrijden’.33

Afb. 1: Van der Velde en Wassenberg op de predikantenlijst in de Bonifaciuskerk.
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Laatste jaren

Eind december 1662 is de vrouw van Nicolaes Stel
lingwerf! overleden. Ze heeft al tien jaar eerder in 
haar testament aangegeven dat ze in de Grote Kerk 
in Hoorn begraven wilde worden. Hun vroeg overle
den zoon heeft daar waarschijnlijk eveneens zijn 
laatste rustplaats gekregen. Je mag verwachten dat 
de vele conflicten rond Nicolaes ook haar geraakt 
zullen hebben. De periode na 1648 is zeker geen 
makkelijke tijd voor Suutje geweest.

In 1664 begint zijn laatste jaar als burgemeester. In 
hetzelfde jaar ziet hij in Den Haag een schilderij van 
Radboud, een afbeelding die hem zeer geschikt lijkt 
voor een wand in het vernieuwde stadhuis. Nu, 350 
jaar later, kunnen bezoekers nog steeds een oude 
kopie van zijn aankoop zien in de raadzaal. De 
moeilijk leesbare Latijnse tekst is door de kroniek
schrijver Dirk Burger van Schoorel ruim drie eeuwen 
geleden ter plekke vertaald: 11 juni 1708 om precies 
te zijn.

Overleden in oktober 1667

Wie als vooraanstaand burger overlijdt, mag reke
nen op een waardig afscheid. Hoe dit is gegaan bij 
de herdenking van Nicolaes is niet bekend. Ver
moed wordt dat hij rond half oktober is overleden. In 
de notulen van de vroedschap noteert men toch nog 
enkele weken: ’Stellingwerff afwezig’. We weten 
niet waar de uitvaart heeft plaatsgevonden. Heeft hij 
net zoals zijn vrouw en kind voor een begrafenis
plechtigheid in Hoorn gekozen?

Op 14 oktober opent de notaris zijn testament. Ter 
sprake komt zijn woonhuis in de Nieuwstraat, een 
huis aan de Oude Haven, een stuk grond op Uilen
burg, rentebrieven en een aandeel in de West-lndi- 
sche Compagnie. De erfgenamen zijn vier neven en 
enkele nichten. De neef met een nog steeds be
kende naam is meester Pieter Backer, organist en 
schoolmeester.

Tot slot

Stellingwerf! heeft als bestuurder een langzame 
start gehad omdat hij niet verwant was aan het Me- 
demblikker regentenpatriciaat. Hij is uitgegroeid tot 
een zeer bekwame pen- en woordvoerder van de 
stad en hoorde tot de steunpilaren van Johan de 
Witt. Het is echt een Medemblikker geweest die zijn 
straatnaam dubbel verdient en een vervolgstudie 
waard is.34

Ad Dudink
Medemblik, juni 2014
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22 Kernkamp (1943), 152.
23 Hij is dan 24. ‘Geen blijder maer, in tachtigh jaer’ 

aldus een historisch briefje in de collectebus. 
Poelhekke heeft deze periode in 1973 gebun
deld met dezelfde boodschap.

24 In 1849 komt het onderzoek van Leupe aan de 
orde. Meer dan honderd archiefstukken worden 
kort beschreven. Op 15 september wordt mee
gedeeld dat hij zijn nasporingen zal voortzetten, 
309. Leupe was tot 1850 aan het Koninklijk Insti
tuut voor de Marine in Medemblik verbonden en 
doceerde daar Maleis. Na zijn pensionering 
werd hij beambte bij het Rijksarchief.

25 Leupe (1808-1881) kan worden beschouwd als 
de voorloper van Gonnet die in 1915 de inventa
ris van het archief Medemblik publiceerde.

26 Fruin, 135.
27 Dirk Burger van Schoorel schreef de ‘Chronyk 

van de stad Medenblik’ (1710). Opmerkelijk is 
dat hij met geen woord rept over de periode rond 
Loevestein. Hij is vermoedelijk Oranjegezind ge
weest.

28 Belonje en Kaptein, 88.
29 Belonje en Kaptein, 89.
30 Teeling heeft deze geschiedenis uitvoerig be

schreven in hoofdstuk 9.
31 Belonje en Kaptein, 90.
32 Belonje en Kaptein, 96.
33 Op ’t Hof, 9. Hij toont waardering voor het stand

punt van Van de Velde.
34 Peter Swart wees me op zijn straatnaam in 

Sleeuwijk. De straat Nicolaas Stellingwerf komt 
uit op de Nanningh Keyserstraat. In deze buurt 
vindt men ook de namen van andere gevange
nen in Loevestein.
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