
Stellig en Stelling 

Stellingwerf ligt in Friesland. Op de grens van Friesland, Groningen en Drente. Deels een veengebied. 

Een van mijn grootmoeders is daar opgegroeid. Niet in een huis, maar in een plaggenhut. Stellingwerf 

is mooi. Vooral rond de Linde. Erg vaak ben ik er niet geweest. Maar er zijn wel herinneringen. Deels 

op grond van verhalen. Van plaggenhut tot daglonershuisje. En dan één of twee koeien, een geit, wat 

schapen. 

Hoewel deel uitmakend van Friesland 

met zijn officieel erkende Friese taal, 

in Stellingwerf spreekt men 

Nedersaksisch. Nou, niet echt meer, 

en dat geldt ook wel voor het Fries in 

Friesland. Bovendien, men sprak niet 

Nedersaksisch maar natuurlijk 

Stellingwarfs. En men vocht wel 

eens, tegen de Drenthen. Maar dat is 

veel langer geleden. In Stellingwerf 

werd recht gesproken. Dat zegt de 

naam al. Een Stelling is een rechter 

en een bestuurder, een Werf is de 

plek waar recht wordt gesproken. 

Fikse uitspraken van de Stelling 

waren daar op hun plaats. 

Bekende dorpen in Stellingwerf zijn natuurlijk Nijeholtwolde en Nijeholtpade. Natuurlijk komt daar 

het roemrijke en adellijke geslacht Lycklama à Nijeholt vandaan. En dus ook mijn voorouders die met 

de onverbiddelijke uitspraken van de Stellingen op de Werf te 

maken kregen. 

En heeft Stellingwerf nog iets met Christiaan Huygens te maken? 

Zeker.  Jacobus Stellingwerf was een tekenaar die rond 1700 niet 

al te waarheidsgetrouw bestaande tekeningen en schetsen 

natekende. Ik kreeg voor het eerst van hem te horen toen we op 

de Universiteit Twente een virtuele versie van Huys Hengelo 

wilden nabouwen en op zoek gingen naar historisch materiaal. 

Een van de tekeningen van Jacobus Stellingwerf is van Kasteel 

Zuilichem, een ouderlijk huis van Christiaan en Constantijn (Jr.). 

Nadenken over woorden, hun betekenis en waar ze vandaan 

komen is een aardige bezigheid. Vaak laat ik liever mijn 

verbeelding werken dan dit soort zaken in gewichtige boeken op 

te zoeken. Maar wat hier boven staat is wel waar. Geen stellige 

bewering van het tegendeel kan hier iets aan veranderen.  
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