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tavoren of Staveren was eens een belangrijke en rijke koopstad

en de oudste handelsstad van Friesland. In de stad werd meer

gehandeld dan in welke andere plaats in Europa. Door luxe en

weelde waren zelfs de stoepen van de stad van goud en ook de pilaren

van de kerk glinsterden van het edelmetaal. ZeIfs de luifels boven

de deuren waren van goud. De rijkste inwoner van de stad was een

weduwe, die alles bezatwatzij zich kon wensen. Op een dag stuurde

zij een schipper naaÍ zee om het meest kostbare voor haat te gaan halen

wat er op aarde te vinden was. De schipper voer alle wereldzeeën af,

maar nergens vond hij iets wat kostbaaÍ genoeg was voor de Vrouwe

van Stavoren. Op een dag echter vond hij het mooiste koren dat hij ooit

had gezien. Hij vermoedde dat dit het meest kostbare ter wereld zou

moeten zijn.De man laadde zijn schip vo1 met het gewas en zeilde in

zijn kogge terug naar huis. Thuisgekomen meldde de weduwe aan de

schipper dat het koren niet eens goed genoeg was voor haar varkens.

De man moest zijn waar aan bakboord overboord gooien. In de haven

vertelde een oude bedelaar tegen de Vrouwe dat zij het koren beter

niet overboord kon gooien. Deze verspilling zou een zonde zljnenze

zou zeker door God gestraft worden. Mocht zij dit wel doen, dan zou

de Vrouwe eens zo arm worden dat zij zelfs om brood zou moeten

bedelen. De Vrouwe van Stavoren lachte de man uit, trok een ring van

haar vinger en wierp deze in de haven, zeggende: 'Net zo min als deze

ring ooit zal terugkomen, zo min zal ik arm worden.'

De volgende dag stond er vis op het menu en een dienstmeid van de

Vrouwe vond bij het schoonmaken de ring in de buik van een vis.

Vanafdat moment kreeg de weduwe het ene na het andere onheilsberi-

cht. Haar schepen vergingen, haar pakhuizen vlogen in brand en haar

land werd langzaam opgeslokt door de zee. De vrouw wetd zo aïm,

dat ze zelfs moest bedelen om brood. Op de plaats waar het graan in

zee was gewo{pen, groeiden ledige aren en ontstond een zandbank.

Stavoren was vanaf die dag voor schepen niet meer toegankelijk en de

stad raakte in verval. De hele stad moest boeten voor de zonden van

.4. De Nederlandse Volksverhalenbank van het DOC
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naar historische en hedendaagse sagen, legenden,

sprookjes, moppen, raadsels en broodje-aapverhalen.
Daamaast kunt u ook zélf een verhaal aanleveren: www.verhalen-
bank.nl.
In deze rubriek verschijnt één van de prachtige, aangrijpende,

de Vrouwe van Stavoren. Op de zandbank, het Vrouwenzand, groeide

voofiaan het vrouwenkoren, een duinplant met loze aren. In 19e eeuwse

straatliederen leest men nog:

'Nog ziet men aan het strand

Zoo rilk in vroeger dagen,

De haven, gansch verzand,

Een zee van halmen dragen,

Maar ledig zi jn die aren.

Geen korrel lacht u aan,

Als blijk wat hier voor jaren,

Gods almacht heeft sedaan.'

Het'Vrouwenzand'was de naam voor een zandplaat voor de haven van

Stavoren, maar verwijst in werkelijkheid naar 'Us leaffrouwe', Maria,

de patrones van het klooster St. Odulfus dat hier ooit gestaan moet

hebben. Toen de benaming Vrouwenzand niet meer goed begrepen

werd is het verhaal van de Vrouwe van Stavoren er waarschiinliik aan

vastgehecht.

Stavoren was een belangrijke handelsstad in de middeleeuwen en werd

in 1385 1id van de Hanze. Aan het eind van de middeleeuwen raakte

de stad in verval. De intemationaal bekende sage van het Vrouwtje van

Stavoren moet dit vewal verklaren. In werkelijkheid lag de teloorgang

van de Hanzesteden in de opkomst van steden als Antwerpen, en later

Amsterdam, aan het eind van de l6e eeuw. Door het omleggen van han-

delsroutes en verzanden van de haven kwam aan de bloei van Stavoren

Beeld van het Vrouwtje in Stavoren (Foto R.A. Koman, 2007)
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een einde. Voor het bevaren van de wereldzeeën was de haven van

Stavoren daamaast te klein geworden voor Hollands grote en machtige

schepen.
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