
 
 
Programma najaarssymposium       
 

De stof bij de naam noemen 
Hedendaagse en historische stofbenamingen 
 
Symposium: donderdag 14 november 2013 
Locatie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

 Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort 
 
09.00 – 10.00  Inschrijving en ontvangst met koffie en thee 
 
10.00 – 10.05  Welkom en mededelingen door Loan Oei, voorzitter van de Textielcommissie.nl 
 
10.05 – 10.15 Inleiding op het programma door de dagvoorzitter Gieneke Arnolli, 
 conservator mode en textiel, Fries Museum Leeuwarden 
 
10.15 – 10.45  Grondstoffen voor textiel gisteren, vandaag en morgen, Simone de Waart, 
 materiaalexpert en creative director Bureau Material Sense, Eindhoven  
 
10.50 – 11.10  Stoffige namen, Sjoukje Colenbrander, textielhistoricus, Universiteit van Amsterdam 
 
11.10 – 11.40 Koffiepauze  
 
11.40 – 12.00 De naamgeving van gefigureerde weefsels in het 18de eeuwse weefmanuscript: 
 Het Digtenboekje I uit het Frans Hals Museum te Haarlem, Augusta Uhlenbeck, 
 professioneel weefster en stoffendeskundige, Chevreuse  
 
12.05 – 12.25 De herkomst van de namen van spijkerstoffen zoals jeans en denim, Ninke Bloemberg, 

conservator mode en kostuum, Centraal Museum, Utrecht 
 
12.25 – 12.40 Gelegenheid voor vragen en discussie 
 
12.40 – 14.00 Lunchpauze 

 In de pauze zijn historische en moderne textielgrondstoffen en -stalen te bekijken 
 
14.00 – 14.20 Stofnamen in archieven met bijbehorende stalen, Frieda Sorber, conservator  
 historische collecties, ModeMuseum, Antwerpen 
 
14.25 – 14.45 Hindelooper bontjes en de VOC, Gieneke Arnolli, conservator mode en textiel,  
 Fries Museum, Leeuwarden 
 
14.50 – 15.10 Textielbezit van Armeniërs: een analyse van boedelinventarissen, René Bekius,  
 historicus, Amsterdam 
 
15.10 – 15.30 Gelegenheid voor vragen en discussie 
 
15.30 – 16.00 Afsluiting met koffie en thee 
 
Met dank aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

 
 
 
 
 
 

Bereikbaarheid 
 
Openbaar                     vervoer 
Vanaf Amersfoort CS is het ongeveer tien minuten lopen. Als u de hoofdingang van het station uitloopt, gaat u linksaf en volgt u de 
borden Centrum. Na het viaduct over het spoor neemt u de eerste weg links. Dit is de Wijersstraat. Aan het einde gaat u rechts het 
Smallepad op. U volgt het spoor. Na ongeveer 600 meter bent u aangekomen bij het gebouw van RCE. 
Met de bus vanaf Amersfoort CS 
U kunt kiezen uit de lijnen 1, 2, 3, 4, 74, 76, 103. Stap uit bij de eerste halte, aan de zijkant van het stadhuis. Vanaf hier loopt u naar 
links, richting viaduct. Ga bij het eerste pad rechts het parkje in. Steek het parkje diagonaal over en sla op het eind links af. 
Parkeren 
Parkeergarage St.Jorisplein 34, 3811 DC Amersfoort. Geopend van 7.00 tot 1.00 uur, dagtarief € 15 (5 minuten lopen). 


	Met de bus vanaf Amersfoort CS
	U kunt kiezen uit de lijnen 1, 2, 3, 4, 74, 76, 103. Stap uit bij de eerste halte, aan de zijkant van het stadhuis. Vanaf hier loopt u naar links, richting viaduct. Ga bij het eerste pad rechts het parkje in. Steek het parkje diagonaal over en sla op ...

