
Programma voorjaarssymposium      
 
Verborgen Textielcollecties 
 
 
Datum: donderdag 17 april 2014 
Locatie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
 Smallepad 5,  3811 MG Amersfoort 
 
 
09.00 – 10.00  Inschrijving en ontvangst met koffie en thee 
 
10.00 – 10.10  Welkom en mededelingen door Loan Oei, voorzitter van de Textielcommissie.nl 
 
10.10 – 10.20 Inleiding op het programma door dagvoorzitter Judith Tegelaers, hoofd en consulent Erfgoed&Beleving, 

Erfgoedhuis Zuid-Holland 
  
10.20 – 10.50  Overzicht textielcollecties in Nederland door Frank Bergevoet,  senior-onderzoeker bij de 

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en betrokken bij het digitaal ontsluiten van museumcollecties  
 via DiMCoN 
 
10.55 – 11.15             Het verdwijnen van etnografische museumcollecties in Nederland door Itie van Hout,  
                                        voormalig conservator textiel Tropenmuseum Amsterdam 
 
11.20 – 11.40 Het nieuwe elan van Museum Rotterdam, een museum tijdelijk zonder gebouw door  
 Sjouk Hoitsma, conservator mode en kostuum Museum Rotterdam 
 
11.45 – 12.05 Collectieflitsen: drie korte presentaties van verborgen textielcollecties 
 
12.10 – 12.20 Gelegenheid tot vragen en discussie 
 
12.20 – 13.30 Lunchpauze  
 
13.30 – 13.50 3500 Jaar Textielkunst. Het openstellen van de privécollectie van Katoen Natie in  
 Antwerpen, door Anne Kwaspen, conservator Katoen Natie 
 
13.55 – 14.15 Mode Muze, een samenwerkingsverband van 7 musea met modecollecties door  
 Mila Ernst, projectleider Mode Muze 
 
14.20 – 14.40 Stof die ertoe doet, de collectie van het CSROT Historic, Tapa & Headdress Collection, 
 van de Stichting Egress Foundation door Emmy de Groot, zelfstandig textielrestaurator 
 
14.45 – 15.05 Van verborgen privé-verzameling naar openbare museumcollectie door Linda Hanssen,
 voormalig conservator textiel Wereldmuseum Rotterdam 
 
15.10 – 15.30            Collectieflitsen: drie korte presentaties van verborgen textielcollecties 
 
15. 35 – 15.45                   Gelegenheid voor vragen en discussie 
 
15. 50 – 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 de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 
 
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). 
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