
4.04 Pronkkamer, Hindeloopen 

de pronkkamer uit Hindeloopen zit het voorste deel  

 In het museum 
In 1923. 

Oorspronkelijk heeft deze kamer in een Amsterdams Panopticum 
gestaan. (Panopticum = tentoonstelling van curiosa en beelden). Zij is 
aangepast en naar het Museum verplaatst. In dit Panopticum was ook 

een Marker kamer aanwezig. 
Ondergebracht in een gebouw dat altijd al op het museumterrein heeft 
gestaan. Men kan het geheel zien als een meer of minder geslaagde 
reconstructie. 

De ingangsdeur met latei (bovendorpel) is uit 1723 en afkomstig van 
een huis uit Hindeloopen. Het interieur is samengesteld met 
voorwerpen uit verschillende gebouwen. 
Op die manier is een soort mooie kamer tot stand gekomen zoals die er 
in ca. 1800 kan hebben uitgezien. Bewoond door de welgestelde familie 

Schippers. 
De Hindelooper vrachtvaarders verzorgden sinds ca. 1600 voor de 

Amsterdamse reders het transport op Noorwegen en de Oostzee 
landen. Ze kwamen dus vaak in Amsterdam en kochten daar luxe 
artikelen uit verre landen die o.a. door de VOC daarheen waren 
gebracht en rijk besneden eikenhouten meubels. Dit soort zaken 
kwamen in de geheel betegelde pronkkamer te staan en als zodanig 
dus de Amsterdamse mode weerspiegelend. 

 



 
Fluitschepen op de rede van Hindeloopen (detail) olieverf op doek,  

Gerard Huttinga (1883-1963). museumhindeloopen.nl 
 

 
In later tijd, na het verval van de handel (ca. 1800), gingen deze 

kamers door voor typerend voor Hindeloopen en zelfs voor heel 
Nederland. Rond 1850 waren er in Hindeloopen nauwelijks nog 
pronkkamers over en niet veel later (ca. 1875) was het ook gedaan 
met de fraaie Hindelooper streekdracht, een van de eerste 

streekdrachten die in ons land verdween. 
In 1827 werd vanuit een toenemende zorg over het verloren gaan van 
een eigen identiteit "Het Friesch Genootschap" opgericht met als doel 
de beoefening van de Friese geschiedenis, de oudheidkunde en de taal. 
Hendrik Lap, een schoenmaker, kreeg de opdracht de Hindelooper 
pronkkamers en streekdracht, voor zover nog bekend, te tekenen. In 
1877 werd het 50-jarig bestaan van het genootschap gevierd met een 
historische tentoonstelling in Leeuwarden met o.a. een Hindelooper 
kamer op basis van de tekeningen van Lap. In 1878 was er op de 

Parijse wereldtentoonstelling en later nog in Berlijn ook een 
Hindelooper kamer te zien die werd gepresenteerd als een typisch 
Nederlands interieur. Naar één van deze voorbeelden is de kamer in het 
NOM ingericht. 

 



Beschrijving 
In zo'n kamer kan men Chinees en Japans porselein, sitsen en bonte 

Voor-Indische stoffen vinden. De meubels werden in de loop van de 
18e eeuw steeds meer bont beschilderd met o.a. Bijbelse 
voorstellingen, vogels en bloemen. 
Naast helder rood maakt men gebruik van groen dat als effen kleurvlak 
op stoelen werd aangebracht. Bij rouw gebruikte men de kleuren wit en 
blauw. 

Ook in andere plaatsen rond de Zuiderzee kwam de voorliefde voor 
rijk beschilderd houtwerk voor. Toen de handel na ca. 1800 stagneerde 
raakte Hindeloopen steeds meer geïsoleerd. 

Het museumbeeld is een vrije versie van een Hindelooper woning. 

Het beschilderde houtwerk geldt als een icoon van Hindeloopen. Dit 
soort beschilderde meubels kwam echter in zuidwest Friesland op meer 
plaatsen voor. Er is een grote diversiteit in meubels. Meestal kwamen 
deze uit Amsterdam en waren daar beschilderd door vele schilders die 
gespecialiseerd waren in bepaalde kasten en motieven. Ook op ander 
gebied was er veel contact met Amsterdam. Men ging erheen voor 
trouwen, meubels, inkoop voor de handel en doktersbezoek. Met het 
omliggende Friesland was minder contact. 

De getoonde pronkkamer staat waarschijnlijk veel te vol. De meubels 

zullen door het hele huis verspreid hebben gestaan. De beschilderde 
slee en de wieg zullen op zolder zijn opgeborgen en zijn hier om te 
laten zien hoe deze beschilderd werden. 
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Andere teksten webstie NOM 
De mooiste snuisterijen van over de hele wereld 
Vanaf ongeveer 1600 vervoeren Hindelooper schippers vrachten van 

grote Amsterdamse en Zaanse reders heen en weer naar Scandinavië 
en naar landen aan de Oostzee. Ze komen daarom regelmatig in 
Amsterdam en kopen daar graag spullen uit verre landen, door de VOC 
meegebracht. Chinees en Japans porselein, het bedrukte katoen ‘sits’ 
en luxe waren. Veel krijgt een plaats in de ‘mooie kamer’, de 
pronkkamer die in elk welvarend Hindelooper huishouden te vinden is. 

Eind 18e eeuw zakt de handel in en de Hindelooper welvaart en de 
pronkkamers verdwijnen. 

Maar rond 1850 herleeft de belangstelling. In 1889 wordt met ‘de 
Hindelooper kamer’ op de Parijse Wereldtentoonstelling gepronkt als 



hét visitekaartje van de Nederlandse identiteit – pronken met pronk 
dus eigenlijk. 

Reconstructie, hier gebouwd in 1923. Interieur: 18e eeuw. 
 
Schippers uit de Friese steden en ook Hindeloopen varen gedurende 

de zeventiende en achttiende eeuw in de regel voor Amsterdamse 
rederijen. Ze vervoeren goederen door het gehele Baltische gebied en 
Scandinavië. Hun huisinrichting is afkomstig uit alle Friese en Noord-
Hollandse steden. Ook worden internationale goederen gekocht, zoals 
sits en porselein uit het verre oosten en allerlei souvenirs uit Noord-
Europa. De interieurs in Hindeloopen verschillen daarmee niet zo veel 
met de rest van Nederland. Ze bevatten veel algemeen Hollandse en 

Friese producten en daarnaast zaken uit Noorwegen, Riga, Danzig, en 
Azië. Daarnaast kent Zuidwest-Friesland een traditie van gesneden en, 
later in de achttiende eeuw, bont beschilderde meubels die worden 
gecombineerd met de van elders afkomstige interieurelementen. 
Gedurende de achttiende eeuw zakt de handel in. 

Steeds meer Hindeloopers zijn zakelijk gestationeerd in Amsterdam 
en gebruiken Hindeloopen alleen nog om te wonen. Ondertussen blijven 
de Hindelooper interieurs zich doorontwikkelen. Vanaf circa 1850 
probeert het Fries Genootschap de eigen Friese identiteit te definiëren. 

Wat betreft de Hindelooper interieurs zijn daarin de aquarellen van 
Hendrik Lap leidend. Dat puur eigen Friese beeld is echter te rijk, te 
Fries, te bont en te vol. Het eerste op basis van dit beeld 
gereconstrueerde Hindelooper interieur in het Fries Museum is 
desondanks vele malen gekopieerd. Hierdoor ontstaat er in musea en 
publicaties een veel te uniform beeld van “het Hindelooper interieur”. 
De kamer is in 1924 in het Openluchtmuseum ingericht. 

 


