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40 41hoofdsnaald en valse haarlokken. Het eigen haar blijft 
onzichtbaar. Om de taille dragen vrouwen een korset 
het ’rijglijf’. Ook aan het rijglijf is te zien of een vrouw 
gehuwd is. Als het rijglijf is dichtgeregen met veter en 
rijgnaald dan is bij een getrouwde vrouw de rijgnaald 
rechts ingestoken. Bij ongetrouwde vrouwen zit de 
naald links. Ook aan de halsdoek is de huwelijkse staat 
af te lezen. Een gehuwde vrouw steekt de zijden doek 
links in het rijglijf, symbool voor het feit dat haar hart 
bezet is. Een ongehuwde vrouw steekt het rechts in 
het rijglijf. Boven het rijglijf wordt een onderjak met 
losse mouwen gedragen. Die mouwen zijn soms van 
sits, versierd met bladgoud. In tegenstelling tot de 
mouwen voor dagelijks gebruik kon de luxe uitvoering 
niet gewassen worden. Een lange getailleerde jas van 
kleurige sits ’wentke’ wordt gedragen bij kerkbezoek 
en bijzondere gelegenheden. Voor de daagse dracht 
wordt een kort jasje ’kasakijntjen’ aangetrokken.

Mannendracht 
Mannen dragen lange donkere jassen met wel  
32 knopen, een kuitbroek en wollen gebreide kousen  
gestoken in zwarte leren schoenen met zilveren 
gespen. Onder de lakense jas een kleurrijk jak van 
sits, zijdedamast, baai of serge. Om de hals een witte 
doek. Op het hoofd een driehoekige steekhoed  
’tricorne’ en als accessoire een uurwerk aan een  
ketting met bijbehorende horlogesleutel en lakzegel-
stempels. Deze kleding wordt het meest gedragen 
door reders, grootschippers en kooplieden. 

±1905. Hindelooper vrouwen op een prikslee.

Aan de voormalige Zuiderzee ligt het oude Friese stadje 
Hindeloopen. Door belangrijk handelsverkeer krijgt het 
in 1225 al stadsrechten. De Hindeloopers varen met 
fluitschepen naar steden aan de Oostzee. Daar ver- 
kopen ze onder andere wollen stoffen en jenever. Voor 
de terugweg laden ze de ruimen van de driemasters 
vol met hout dat bestemd is voor de scheepswerven in 
Amsterdam en de Zaanstreek. De toenmalige welstand 
uit de 17de en 18de eeuw is nog altijd in het stadje te 
zien. Het Hindelooper schilderwerk is wereldberoemd. 
De door VOC-schepen meegebrachte stoffen uit India 
worden door de Hindelooper vrouwen in Amsterdam 
aangekocht en bepalen het modebeeld in de straten 
van Hindeloopen.  

Vrouwendracht
De traditionele Hindelooper vrouwendracht wijkt sterk 
af van andere Friese drachten. Het gebruik van uit- 
bundig gekleurde katoenen stoffen met florale motieven 
’sits’ getuigen van een welvarende periode. Aan de  
blauwe of rood-blauwe kleuren van de sits is te be- 
oordelen of een vrouw in de rouw is. Deze periode 
kan wel zeven jaar duren. Aan de hoofdtooi is te zien 
of een vrouw getrouwd of ongetrouwd is. Een ge-
huwde vrouw draagt een cilindervormig hoofddeksel 
de ’fôrflechter’ waarvan de bovenzijde naar voren staat. 
Om dit meestal witte hoedje sloeg zij de ’zondoek’ , 
een uit een geruite vierkante lap gevouwen doek. Een 
ongetrouwde vrouw draagt slechts een geruite doek als 
hoofdbedekking. Daarnaast draagt ze een gouden voor-
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Beschilderde fourniturendoos ‘butte’.   
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Feestdracht en rouwdracht (blauw) ±1850.

Matrozendracht. 

Kapiteinsdracht, vrouw in rouwdracht ±1850.



44 45

H
in

d
elo

o
p

en

Beugeltas met bijbelse voorstelling ±1800.

Chatelaine.Schaar, speldenkussen en naaldenkoker.

Schaar, speldenkussen en naaldenkoker ±1820. Schaar, speldenkussen en naaldenkoker. Zilveren horloge, horlogesleutel en signetten.

Beugeltas.Rokhaak.
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Ongetrouwde vrouw met voorhoofdsnaald en lokken vals haar ±1850.

Daagse dracht. Zondagse dracht.Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.Matroos met dochters van 6 en 8 jaar ±1750.
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Door VOC-schepen meegenomen bedrukte katoenen stoffen uit India 18de eeuw.
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Daagse dracht. Rouwdracht. Dracht voor zon- en feestdagen. Dracht voor zon- en feestdagen. Dracht voor zon- en feestdagen.


