
 

 

 

 

Lustrumsymposium ‘Binnenstebuiten’ 
Op 7 en 8 oktober vieren we het vijftienjarig bestaan van de Nederlandse Kostuumvereniging in haar huidige 

vorm. Dat doen we met een tweedaags symposium, met als thema ‘Binnenstebuiten’. We nodigen u van harte uit 

en hopen dat u in groten getale aanwezig kan zijn op één of beide dagen. 

Binnenstebuiten is de kapstok waaraan we het feestelijke programma hebben opgehangen. Natuurlijk gaat het 

over kledingstukken die we binnenstebuiten bestuderen. Ook de binnenkant van ons kostuum is immers de 

moeite waard. Maar het thema van ons lustrum willen we veel breder bekijken. Ook ambachten, collecties en 

natuurlijk de vereniging zelf en haar leden laten zich binnenstebuiten keren. Zo worden we niet alleen veel 

wijzer over dingen, maar vooral over onszelf! Omdat het 7 en 8 oktober feest is, krijgen alle leden een blijvende 

herinnering. 

 

Lustrumprogramma 7 oktober 2016 (dag 1) 
Dagvoorzitter: Els de Baan, docent modebeschouwing en textielgeschiedenis, taxateur 

 

10.00–10.45  Ontvangst met koffie of thee  

10.45–11.05 Gieneke Arnolli, onze voorzitter en conservator Mode & Textiel in het Fries Museum, 

opent het lustrumsymposium 

11.05–12.20 ‘Verborgen Schatten’, deel uw passie met andere leden 

12.20–12.45 Sjouk Hoitsma, conservator mode & textiel in Museum Rotterdam geeft een kijkje 

achter de schermen van een tentoonstelling 

13.55–13.20 Edwin Oudshoorn, couturier, gunt ons een kijkje achter de schermen van een 

modecollectie  

13.20–14.30   Lunch 

14.30–15.10  Vier ‘flitspresentaties’, verzorgd door: 

- Yvonne Krijgsman, kantexpert en -verzamelaar  

- Carolien Hack, conservator in Museum Hindeloopen 

- Floor van der Plas, expert op het gebied van replica’s en mannequinage 

- Marjolein Homan Free, textielrestaurator 

15.20–15.45  Karina Leijnse, conservator mode en streekdracht in het Zeeuws Museum, vertelt over 

de samenwerking van ontwerpers, ambachtslieden en vakopleidingen bij het project 

Handwerk. 

15.55–17.00  Discussie met panel en zaal over het delen en doorgeven van (kostuum)kennis, met in 

het panel: 

- Marjolein Homan Free, textielrestaurator 

- Jacoba de Jonge, voormalig privéverzamelaar en kostuumdeskundige 

- Trudie Rosa de Carvalho, kostuumconservator van Paleis Het Loo 

- Gerrit Jan Vos, docent Willem de Kooning Academie Rotterdam 

- Ileen Montijn, historica en publiciste 

17.00–17.20  Maaike Feitsma, modelector en onderzoeker Amsterdam Fashion Institute spreekt 

over ‘Van buiten naar binnen: Over het zelfbeeld van Nederlanders en hun kleding’ 

17.20–18.30  Afsluitende borrel 

 

Lustrumprogramma 8 oktober 2016 (dag 2) 
Dagvoorzitter: Rosalie Sloof, freelance kostuumhistorica 

 

10.00-10.45  Ontvangst met koffie of thee 

10.45-11.00 Opening door onze voorzitter Gieneke Arnolli, met korte terugblik op de vorige dag 

11.00-12.15  ‘Verborgen Schatten’, deel uw passie met andere leden 

12.25-12.50 Jacoba de Jonge, voormalig privéverzamelaar en kostuumdeskundige, zal haar kennis 

delen over de functie van de lussen, bandjes etc. aan de binnenkant van kostuums 

13.00-13.25 Shari van der Waals-Atalla, draagster en vervaardigster van replica’s van historische 

kostuums deelt haar ervaringen over het dragen van replica’s van historische kostuums 

13.25-13.30 Textielkunstenares Truus de Kanter licht kort de creaties toe die door ROC-leerlingen 

Mode- en Maatkleding zijn vervaardigd tijdens het project Binnenstebuiten-India. 

Tegelijkertijd showen de leerlingen hun ontwerpen 



13.30-14.30  Lunch  

13.30-15.30 Kennis- en ontmoetingsmarkt 

Met onder meer de Zomerkraam van het Zeeuws Museum, waarin het gevouwen 

Zeeuwse jak centraal staat; demonstraties van diverse ‘binnenstebuiten’ 

borduurtechnieken als Visible Mending, Broderie d’Art en Holbeinborduren; het ‘live’ 

aankleden van historische kostuums en het zetten van de Marker kap door drie Marker 

dames; in een workshop maakt u kennis met het ontwerpen van kleding, waarbij door 

middel van vouwen, knippen, rijgen en plakken van papier een kostuum ontstaat met 

aandacht voor het thema ‘Binnenstebuiten’. 

15.30-15.55 Daan Wieman, meesterkleermaker van het Nationaal Toneel, zal ons kennis laten 

maken met onzichtbare elementen in historische mannenkleding 

16.05-16.15  Afsluiting, met een korte terugblik op de twee dagen 

16.15-17.30  Koffie en thee 

 

Locatie 
Leerhotel ‘Het Klooster’, Daam Fockemalaan 10, 3818 KG Amersfoort, tel. 033-4678700. 

‘Het Klooster’ is een leeromgeving van het MBO Amersfoort. Al het hotelpersoneel bestaat uit MBO-studenten 

die worden opgeleid in de traditie van gastronomie en gastvrijheid. En wij, als gasten, helpen hen daarbij. 

Het hotel was vroeger een klooster waar reizigers en pelgrims door paters gastvrij werden onthaald. Behalve de 

Kloosterkerk staan een aantal zalen tot onze beschikking en is er ruimte voor ontmoeting in de Kloostergangen 

rondom de Kloostertuin. Het is mogelijk om te overnachten en te dineren in het hotel. Bij Het Klooster liggen de 

gastenverblijven met vijf gastenkamers. De zuidelijke vleugel herbergt 16 Kruisherenkamers, waar vroeger de 

paters sliepen. Neem voor beschikbaarheid zelf contact op met het hotel. 

 

Bereikbaarheid 
Leerhotel ‘Het Klooster’ ligt vlak bij de A28. Vanaf Utrecht neemt u de afslag Soesterberg, volg richting Soest 

en borden Soest/Dierenpark. Vanaf Hoevelaken/Amersfoort neemt u afrit 4 (Maarn/Soest) rondweg N221 

(richting Soest/Dierenpark). Er is gratis parkeergelegenheid aanwezig. 

Leerhotel ‘Het Klooster’ ligt circa 2 kilometer van het NS-station Amersfoort en is goed bereikbaar met 

openbaar vervoer, bijvoorbeeld met bus 56 richting Wijk bij Duurstede of bus 52 richting Utrecht, uitstaphalte 

‘Zorgcentrum de Lichtenberg’ aan de Utrechtseweg. 

 

 


