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Het Textile Research Centre (TRC) wordt steeds actiever en de activiteiten breiden zich 
steeds meer uit. We zijn nu druk bezig met de nieuwe tentoonstelling over kleding en 
textiel uit Iran, die vanaf 23 januari te zien is. Daarna volgt een tentoonstelling over 
borduurwerk, de vele technieken en vormen, in de gehele wereld; over zijden en fluwelen 
textiel uit het Europa van de zestiende tot de achttiende eeuw, en we willen onze bezoekers 
ook graag, tegen het einde van het jaar, een deel van onze collectie laten zien van kleding 
en textiel van de Koptische gemeenschap in Egypte.  
 
We zijn ook druk bezig om een aantrekkelijk programma op te zetten van cursussen en 
seminars, waaronder nu ook een serie workshops gedurende het weekend. In dit alles 
werken we graag samen met andere groepen in Leiden en daarbuiten. Tot slot gaan we dit 
jaar nog een uitgebreid overzichtswerk klaarmaken voor publicatie. We doen dit vanuit het 
TRC en in samenwerking met een groot aantal enthousiaste collega’s in binnen- en 
buitenland. Dat wordt de Berg Encyclopaedia of Embroidery in the Arab World (Berg 
Publishers, UK, 2014). Genoeg te doen dit jaar ! 
 

Mag ik tot slot, aan het begin van dit nieuwe jaar,  uw aandacht vragen voor de  
Begin-van-het-Jaar-Campagne voor 2013? 

 
Met onze beste wensen voor 2013, en graag tot ziens bij het TRC,   
 
Gillian Vogelsang, directeur TRC. 
 

***** 
 

Begin-van-het-Jaar-Campagne 

 
A het werk van het TRC is onmogelijk zonder financiële steun. Het TRC draait bijna 
helemaal op vrijwillige bijdragen, en ons werk wordt geheel gedaan door vrijwilligers. 
Maar nog steeds moet de huur moet worden betaald, en gas- en electriciteitsrekeningen 
moeten worden voldaan. En dan zijn er altijd wel kledingstukken uit alle delen van de 
wereld die ons worden aangeboden en die we zo goed kunnen gebruiken bij onze 
activiteiten. Kortom, we hebben uw hulp nodig om het werk van het TRC te kunnen 
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voortzetten. Aan het begin van dit nieuwe jaar, dat een jaar vol activiteiten belooft te 
worden, vragen we daarom al onze vrienden en andere geïnteresseerden om een financiële 
bijdrage. 
 
U kunt uw donatie overmaken op bankrekening ING 2982359, onder vermelding van de 
Stichting Textile Research Centre. Omdat het TRC officieel is erkend als een Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI), en daarbij ook nog staat genoteerd als een Culturele Instelling, 
zijn giften aftrekbaar tot 125% voor particulieren, en 150% voor ondernemingen. Voor meer 
informatie hierover en de specifieke voorwaarden, verwijzen wij U naar de betreffende 
ANBI pagina’s van de Belastingdienst. 
 

***** 
 

Nieuwe TRC tentoonstelling 
 

Meer dan de Chador  
Kleding uit de bergen en woestijnen van Iran 

 
 
Van 23 januari tot en met 30 mei 2013 
presenteert het TRC een spectaculaire 
tentoonstelling van kleding uit Iran. De 
bezoekers zullen versteld staan van de 
grote diversiteit en de heldere kleuren van 
de kledingstukken, die zo'n enorm contrast 
vormen tot het doorsnee beeld dat men in 
het Westen heeft van de kleding in Iran. Er 
is echt veel meer dan de chador !  

 
Twee Bakhtiari vrouwen uit West-Iran. Foto: Ien 

Rappold, 2003. 

 
Iran is een land met een lange en trotse 
geschiedenis. Het is ook een land met een 
ruw klimaat, met woestijnen en bergen en 
een groot gebrek aan water. Voorheen vooral bekend als Perzië, ligt het land op een 
kruispunt van wegen tussen Centraal-Azië en het Midden-Oosten. Iran is het land van vele 
oude keizerrijken, zoals dat van de Perzische Achemeniden, de Parthen, de Sassaniden en 
de Safaviden. Door de eeuwen heen zijn vele legers en volkeren door het land getrokken, 
van oost naar west en van west naar oost. Sommige nieuwkomers bleven in het land, 
anderen trokken verder. Vandaag de dag heeft Iran grenzen met  Irak, Turkije, 
Azerbeidzjan, Turkmenistan, Afghanistan en Pakistan. 
 
De ligging en gesteldheid van het land, het klimaat en de geschiedenis van zijn bewoners 
hebben een samenspel geschapen van oude culturen en tradities. En hoewel sommige oude 
gewoontes in onze moderne tijd snel aan het verdwijnen zijn, worden vele aspecten van het 
traditionele Iran nog steeds teruggevonden in de kleding van de Iraniërs, en vooral bij die 
van de vrouwen. 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/


De meeste kleding die op de tentoonstelling kan worden bewonderd dateert uit de tweede 
helft van de negentiende en uit de twintigste eeuw en wordt nu bewaard in de collectie van 
het Textile Research Centre in Leiden. De meeste kleding werd tussen 1998 en 2003 in Iran 
verzameld door Gillian en Willem Vogelsang tijdens lange reizen door het gehele land. 
 

***** 
 

Intensieve TRC textiel- en kledingcursussen en speciale weekend 
workshops, 2013 

 
Het Textile Research Centre (TRC), Leiden, organiseert een serie van drie- en vijfdaagse 
intensieve textiel- en kledingcursussen en speciale weekend workshops. Alle cursussen 
worden gegeven in het TRC in Leiden, onder leiding van mevr. dr. Gillian Vogelsang-
Eastwood, directeur TRC. Voor alle cursussen geldt een maximum van acht deelnemers. 
Neem contact op met het TRC als U belangstelling heeft om deel te nemen. Voor meer 
informatie, klik hier. De voertaal voor de cursussen is Engels, tenzij iedereen Nederlands 
begrijpt. De voertaal van de weekend workshops is in principe Nederlands, tenzij anders 
overeengekomen. 
 

 Basiscursus Identificatie van Weeftechnieken, 4-6 februari 2013 
 Weekend workshop over Faraonisch Egyptische kleding en textiel, 23-24 maart 2013 
 Weekend workshop over Iraanse kleding en textiel door de eeuwen heen , 27-28 April 
 Intensieve Textielcursus,13-17 May 2013; 
 Geverfd en bedrukt textiel, 17-19 juni 2013; 
 Cursus Identificatie van Borduurtechnieken, 12-14 august 
 Weekend workshop over Borduurwerk in de Arabische Wereld, 24-25 august; 
 Weekend workshop over 'Koptische' Kleding en Textiel uit Egypote, 21-22 september 
 De Intensieve Textielcursus, 14-18 oktober 
 Weekend workshop over het gebruik en de vele typen van sluiers, 23-24 november 2013 

http://www.trc-leiden.nl/index.php?option=com_content&viewsarticle&id=211
http://181.224.152.132/trc/index.php?option=com_content&viewsarticle&id=214
http://181.224.152.132/trc/index.php?option=com_content&viewsarticle&id=233
http://181.224.152.132/trc/index.php?option=com_content&viewsarticle&id=234
http://181.224.152.132/trc/index.php?option=com_content&viewsarticle&id=199
http://181.224.152.132/trc/index.php?option=com_content&viewsarticle&id=235
http://181.224.152.132/trc/index.php?option=com_content&viewsarticle&id=215
http://181.224.152.132/trc/index.php?option=com_content&viewsarticle&id=236
http://181.224.152.132/trc/index.php?option=com_content&viewsarticle&id=237
http://181.224.152.132/trc/index.php?option=com_content&viewsarticle&id=238
http://index.php/?option=com_content&viewsarticle&id=238

