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Stellingwervers zijn
Friezer dan ze denken
• Symposium leidt viering

vijfhonderd jaar
Ooststellingwerf in

Goos Bies

Oldeberkoop | Stellingwervers ho-
renmeer bij Fryslân dan veel van hen
denken. Dat was gistermiddag in Ol-
deberkoop de conclusie van sociaal
geograaf Meindert Schroor op een
symposium over vijfhonderd jaar
Ooststellingwerf. Het was tevens de
aftrap van een reeks activiteiten de
komende maanden om het vijfhon-
derdjarig bestaan van Ooststelling-
werf te vieren.

Het ontstaan vanOoststellingwerf
in 1517 betekende tegelijk een schei-
ding van Weststellingwerf. Een re-
den voor die gemeente om van 2017
géén feestjaar te maken. Bovendien
was in 2009 nog het zevenhonderdja-
rig bestaan van de Stellingwerven
vrij groots gevierd en staat volgend
jaar Culturele Hoofdstad van Europa
voor de deur. Vandaar dat Weststel-
lingwerf dit jaar even past voor een
feestje.

Schroor - die voor de gelegenheid
op uitnodiging van de historische
verenigingen van Appelscha, Ooster-
wolde enWeststellingwerf in de ont-
staansgeschiedenis van de beide Stel-
lingwerven was gedoken - gaf giste-
ren aan dat de Stellingwerven min-
der lang een geheel lijken te zijn
geweest dan vaak wordt gedacht. Zo
behoordeOoststellingwerf beginder-
tiende eeuw nog bij de Drenten, en
Weststellingwerf bij de Friezen, in te-

genstelling tot wat Wikipedia meldt.
In de dikke twee eeuwen dat de Stel-
lingwervenmin ofmeer een zelfstan-
dige boerenrepubliek vormden,
stond de streek geregeld onder in-
vloed van zuidelijke bisschoppen.
,,Steeds weer ging het op deze ma-
nier: sterke bisschoppen probeerden
hun rechten uit te breiden, en dan
kwamen er weer zwakke bisschop-
pen die trachten hun rechten te ver-
panden.”

Uiteindelijk waren het de Saksen
die de macht verkregen over de Stel-
lingwerven. In 1504 erkende de
streek als laatste in het Friese Fries-
land de hertog van Saksen als lands-
heer. De Steenwijker Lyckle Eeblens
trad als eerste grietman van Stelling-
werf op, in1517werdStellingwerf op-
gedeeld in StellingwerfWesteinde en
Stellingwerf Oosteinde. Eeblens
werd toen de vooruitgeschoven pion

De Stellingwervers
hebben zich
het langst verzet
tegen de Saksen

in Weststellingwerf. In elk geval wa-
ren het de Stellingwervers die zich
als laatsten nog verzetten tegen de
heerschappij van Albrecht van Sak-
sen. ,,Daaruit kun je zien hoe Fries ze
zijn, al even eigenzinnig.”

Schroor rekende in navolging van
dedoorhemmeermaals aangehaalde
professor Hans Mol, gespecialiseerd
in demiddeleeuwse Friese geschiede-
nis, af met het idee dat de Stelling-
werven meer bij Drenthe horen en
min of meer door een reeks omstan-
digheden en toevalligheden bestuur-
lijk bij de provincie Fryslân zijn on-
dergebracht. ,,Inwerkelijkheid is het
eerder andersom. Als laatste autono-
me Friese landgemeente gingen de
Stellingwerven ten onder en defini-
tief op in het door Saksische herto-
gen gecentraliseerde Friese land.”

Huwelijkspolitiek
Het grietmanschap van die eersteHet grietmanschap van die eerste
grietman Lyckle Eeblens - een soort
burgemeester - werd erfelijk onder
de familienaam Lycklama à Nijeholt.
Over demachts- enhuwelijkspolitiek
van die familie hield oud-onderwij-
zer Jelle Terluin een lezing. Liefst
veertien nazaten van Eeblens vervul-
den de functie van grietman in de
Stellingwerven en ook in Opsterland
liet de familie flink van zich horen.

In Ooststellingwerf, dat het sym-
posium financierde, zal het vijfhon-
derdjarig bestaan de hele zomer wor-
den gevierd met tal van evenemen-
ten. Zo was er gisteren ook een op-
tocht van oldtimers door de dertien
dorpen en is in Nijeberkoop de feest-
week van start gegaan. Vandaag is er
een dorpenestafette.

Oldtimers in Oldeberkkoop, onderdeel van het startschot voor de viering van het vijfhonderdjarig bestaan
van Ooststellingwerf. Foto: Rens Hooyenga


