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2.Naar het Vrouwtje 
Rechts een zee van blauw. Links een zee van groen. Lopend over de zeedijk van 

Hindeloopen naar Stavoren balanceert de wandelaar tussen water en land. De zon houdt 
zich vandaag schuil, maar dat deert hem niet. Vandaag verwarmt iets anders zijn gemoed: 

verhalen van weleer, verhalen uit een voorgoed voorbije tijd. 

Staand op de rede van de haven van Hindeloopen tuurt 
de wandelaar de einder af. Ziet hij wat hij denkt te zien? Een 
koopvaardijschip? Een fluit? Hij knijpt de ogen toe en pakt de 
verrekijker. Ja, in de verte schuift een zeil langs de horizon. Loopt 
schipper Auke Wiebeszn binnen? Komt hij terug van zijn zoveelste 
reis naar Sint Petersburg? Heeft tsaar Peter de Grote hem weer 
overladen met vrachten goud, zilveren porselein? De verrekijker 
zwiept van links naar rechts, het vizier is op scherp gezet. Ai, jammer 
het is slechts een zeiljacht, het zoveelste dat naderbij komt en straks 
in de jachthaven zal aanmeren. De droom spat uiteen. Dag droom. 
Op het infopaneel aan de haven kijkt Auke de wandelaar streng aan. 
Domoor, zie je hem denken. Domkop, die daar, die in de verte, dat is 
een ander. Die daar, die is van een andere tijd, niet van de tijd van 
hem, Auke Wiebeszn en de zijnen, niet van de tijd die voorgoed 
voorbij is. Schippers naast God zijn zij, Wiebes cs, die al vroeg de 
trossen losgooien en na het verkrijgen van stadsrechten in 1225 all 

over the world uitzwermen en zorgen voor rijkdom en welvaart in het 
prille Friese stadje. 
Zo gaat het verhaal dat Auke in 1701 Sint Petersburg aandoet en dat 
tsaar Peter de Grote hem persoonlijk binnenloodst zonder dat de 
Hindelooper schipper het weet. Tsaar Peter is 'Hollandgek'. Aan de 

Ja, in de verte schuift een zeil 

Zaan voelt hij zich thuis. Hij houdt van Holland en de Hollanders en 
vooral van hun scheepsbouw. Hij leert, hij bestudeert en hij aapt 
thuis in Rusland na. Het schip van Auke is ook aan de Zaan gebouwd 
en dat doet de tsaar deugd. De Russische vorst ontvangt hem met 
alle egards en belooft hem dat hij voortaan geen tol meer hoeft te 
betalen en als eerste gelost wordt. En aldus geschiedt ook, Aukes 
zoon Wiebe en Auke's kleinzoon Peter, als hommage naar de tsaar 
genoemd, behouden dat privilege en keren met rijke schatten weer. 
Hun schip, de Sint Petersburg gedoopt, gaat het voor de wind tot 
Peter Wiebeszn op één van zijn reizen een zigeunerin ontmoet die 
hem voorspelt dat Hindeloopen eeuwig zal inslapen als het schip zal 
zinken. Hij hecht weinig waarde aan de voorspelling maar als Peters 
zoon, weer een Auke, de Sint Petersburg, oud en de dagen zat, plank 
voor plank laat afbreken en een moderner schip bouwt, duurt het 
niet lang meer of de zeevaart neemt af. In de tweede helft van de 
achttiende eeuw nekt de zeeoorlog met Engeland het Friese stadje. 
De handel op de Oostzee gaat verloren, Amsterdam verlegt zijn 
handelsroute van de Zuiderzee naar de Noordzee en Hindeloopen is 
terug bij af. 

Blakend badplaatsje 
Het is Hindeloopen nu niet aan te zien dat de bloeitijd voorbij is. Het 
stadje aan voorheen de Zuiderzee blaakt als nooit tevoren. 
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De skyline is nog in orde, Hindeloopen is niet verprutst. Aan 
Hindeloopen is niet geknoeid. Hindeloopen hield en houdt 
(hopelijk) de projectontwikkelaar buiten de deur. Het voetbalveld 
aan de oostkant stoort niet, integendeel. Wie hier voetbalt, speelt in 
de hoogste klasse, de arena van de middeleeuwen, met zicht op een 
eretribune van zeventiende eeuwse huizen. 
Hindeloopen aan Zee is keurig aangeharkt zoals een badplaats 
betaamt. Straatjes en steegjes leiden alle kanten op. Bruggetjes 
nodigen uit voor een stop, voor een wijde blik. Hindeloopen is 
Friesland op z'n best en z'n mooist. 
Stop, gebiedt de wandelvriendin, even dat straatje in; ho, waar komt 
dat steegje uit en daar, dat bruggetje, kom, heel even kijken, wacht, 
dat winkeltje. Och, zie die kapiteinshuizen, die 'likhuisjes', 
zomerhuisjes voor zeemansvrouwen, Hindeloopen nu oogt nog 
altijd als een middeleeuwse schoolplaat. De wandelaar komt ogen te 
kort en moet zich vermannen niet te lang om te dreutelen. 
Op pad dus, de dijk roept, de dijk trekt als een magneet. De zon 
houdt zich weliswaar schuil, maar dat deert de wandelaar niet. Hij 
loopt voor het vaderland weg. Schapen effenen zijn pad en lopen 
soms een eindje mee. Na Badpaviljoen Hindeloopen, dat best een 
likje verf kan gebruiken, zet Friesland alle vensters open. Links een 
zee van groen, weiland na weiland, zover het oog reikt en dat is ver 
in deze weidsheid. Rechts een zee van blauw, het Usselmeer, waar 
zwanen zich thuis voelen en plezier hebben. Kijk, daar komt weer 
een stel aanvliegen. Twee zwanen dalen als Boeings neer, de poten 
gestrekt, de vleugels uitgeklapt. Aalscholvers pikken hun visjes mee. 
Onder luid kabaal scheren eenden over het water. 
Bij vogelkijkhut de Swan is al dit schoons van dichtbij te 
bewonderen. Binnen openen zich luikjes die uitzicht bieden op een 
vogelrijk. Bij het luikje links heeft iemand voor eeuwig zijn liefde in 
het hout gekrast 1 love Jose en heeft er verlangend aan toegevoegd 
Hip Hop. De vogelkijkhut als vrijplaats voor jeugdigen. Wie zich 

Hindeloopen (Hylpen) 
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waar grote schepen 
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van deze tijd hangt 

nog steeds tussen de 

straatjes en steegjes. 

niet bekommert om graffiti en ander ongerief ervaart op deze plek 
een vredigheid die nog natrilt in Molkwerum, een dorp van niks nu 
maar met een o zo'n rijk verleden. 

Moikwerum 
Moikwerum is een verhaal apart. Een zeemansdorp, gebouwd op 
acht eilandjes ooit, pôllen, door water van elkaar gescheiden. Via 
bruggetjes en planken onderhielden de dorpsbewoners hun 
onderlinge contacten. Door zijn vele kanaaltjes, er waren meer 
kanalen dan straten, en de 27 bruggen werd Moikwerum ook wel het 
'Venetië van het Noorden' genoemd. Een doolhof voor wie er niet 
thuis was, maar soms ook voor wie er woonde. Menigeen raakte in 
die wirwar van stegen en sloten de weg kwijt. Het verhaal gaat dat 
een schipper boven de daken de wimpel aan zijn mast kon zien 
wapperen maar er niet in slaagde zijn schip terug te vinden. Het 

De skyline is nog in orde 

Moikwerum (Moikwar) werd ooit gebouwd op acht eilandjes. Nog steeds is het gebied bij dit zeemansdorp tussen Hindeloopen en Stavo ren waterrijk. 
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dorp werd in de zestiende en zeventiende eeuwse reisgidsen als 

bezienswaardigheid genoemd. Zelfs in gezegden waren de schots en 

scheef staande huizen een terugkerend thema. Zo bestaat de 

uitdrukking - vrij vertaald - 'Een warboel als in Moikwerum'. Van die 

wirwar is weinig meer over. Het water is grotendeels gedempt, de 

straten zijn gestroomlijnd, veel huizen geslecht. Molkwerum is weer 

bij de (moderne) tijd. 

Het Vrouwtje 
Buiten het dorp op het betonpad naar Stavoren wacht een hond de 

wandelaar op. 0 jee, waakt hij hier? Gelukkig, hij gromt niet, hij 

blaft niet, hij kwispelt en dat belooft veel goeds. Hij drentelt wat 

rond. Opeens pakt hij een stuk hout, rent vooruit en gaat dan plat op 

de buik op de grond liggen, het stokje twintig centimeter voor zich 

neerleggend. Pak het, pak het, hoor je hem denken. Oké, ren, ren en 

hij rent tientallen meters terug en tientallen meters vooruit, gaat 

weer liggen en wacht af op wat komen gaat. Oppakken dus en 

weggooien en zo vermaken mens en dier elkaar tot in de buurt van 

station Stavoren waar in de haven het vrouwtje nog altijd op de 

uitkijk staat en naar verre einder tuurt. 

Voelt ze nog altijd schuld? Schuld over haar hebzucht? Het verhaal 

gaat dat zij, een vermogende redersweduwe haar kapitein verzoekt 

haar het beste van het beste te brengen wat de Oostzee te bieden 

heeft. De kapitein vindt in Dantzig de mooiste tarwe die hij ooit 

heeft gezien en keert terug met een schip vol graan. De rijke weduwe 

fronst haar wenkbrauwen, kijkt misprijzend en gelast hem dein 

haar ogen minderwaardige lading overboord te kieperen. Een oud 

mannetje dat toevallig het bevel hoort, raakt buiten zinnen over die 

verkwisting: 'U zult voor uw overmoed gestraft' worden. Er komt 

een tijd dat u zult gaan bedelen'. Onverstoord keert de rijke weduwe 

hem de rug toe, schuift haar gouden ring van haar vinger en gooit 

die in de golven: 'Zomin als deze ring uit zee terugkeert, zomin zal 

ik tot de bedelstaf vervallen'. Maar zie, niet lang hierna vindt de 

dienstbode van de weduwe de ring terug in de ingewanden van een 

schelvis. Zij laat de ring aan haar meesteres zien en die schrikt zich 

een ongeluk. Dezelfde nacht, zo bereikt later haar het bericht, 

vergaan al haar schepen en vervalt zij tot de bedelstraf. Daar waarde 
lading tarwe in zee is gestort, verrijst het volgend jaar een zandbank 

die nog altijd Vrouwenzand wordt genoemd. 
Nadien diepen schippers keer op keerde dichtgeslibde geulen uit. 

Tevergeefs, de haven van Stavoren verzandt en sindsdien staat het 

vrouwtje van Stavoren op de uitkijk. Turend in de verte. Hopend 

op... ?Ja, hopend op wat? Toch een schip vol graan? Of alsnog een 

wonderbaarlijke visvangst? Het vrouwtje van Stavoren doet er 

vandaag wijselijk het zwijgen toe. * 

De trein uit Sneek 

rijdt via Hindeloopen 

naar eindstation 

Stavoren (foto boven). 

Foto rechts: de bruine 

vloot rust in de haven 

van Stavoren. 

Een zandbank die nog altijd Vrouwenzand wordt genoemd 

Foto links: deze havenlichten staan op de havenpieren van Stavoren. Het Vrouwtje van Stavoren tuurt nog altijd in de verte (foto rechts). 
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