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Bijeenkomst KunstnijverheidsKring 

 

Zondag 1 juli 2012    14.00 u in museum Nusantara  

Rangsa Ni Tonun 

Lezing en film over de gewijde Batak weeftradities  

door Sandra Niessen en M.J.A. Nashir 

 

Ondanks de commotie rond de voorgestelde sluiting van museum Nusantara (met 
handhaving van een deel van de collectie van Nusantara in het Prinsenhof) hebben we op 
zondagmiddag 1 juli a.s. nog een zeer interessante bijeenkomst met inbreng van een 
Canadees-Nederlandse expert en een Indonesische filmer.  
 
De film Rangsa Ni Tonun gaat over de spirituele 
oorsprong van de oude weeftechnieken beoefend 
door het Batak volk van Sumatra. Volgens de 
traditionele Batak gedachten over spirituele en 
sociale krachten zet culturele instemming aan tot 
activiteiten. De oorspronkelijke tekst van Rangsa Ni 
Tonun (opgetekend in 1872 door I.C. Nommensen) is 
mystiek, mytisch maar ook feitelijk. 
De film duurt 30 minuten en is gemaakt door onze 
gastsprekers M.J.A. Nashir, een Javaanse filmer, 
fotograaf, dichter en schrijver en door Sandra 
Niessen, een antropologe die gespecialiseerd is in 
Batak textiel en in 2009 haar magnum opus voltooide 
met het boek: ‘Legacy in cloth, Batak textiles of 
Indonesia’ (zie www.Bataktextiles.com). 
 
Om enigszins tegemoet te komen aan de kosten van 
de in eigen beheer gemaakte film en de reiskosten  
en een zeer bescheiden honorarium voor de makers 
geldt dit keer voor het bijwonen van de lezing en film 
een toegang van € 5,= (natuurlijk is ook een geldig 
toegangsbewijs voor het museum vereist) 
  

 

Wij hopen u bij deze bijzondere lezing en film te mogen verwelkomen. 
 
 

Om enig inzicht te krijgen in het aantal deelnemers (er is plaats voor maximaal 24 personen) wordt u verzocht uw komst 

voor deze bijeenkomst te melden bij de coördinator Kunstnijverheidskring:  
 

Hans van Haeren tel. 015-2146791 e-mail:  haerenh@xs4all.nl 
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