
Programma textielsymposium  

Textiel van alle tijden 
 

Symposium: donderdag 15 november 2012 

Locatie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

 Smallepad 5, Amersfoort 
 

 

09.00 – 10.00 Inschrijving en ontvangst met koffie en thee 
 

10.00 – 10.10 Welkom Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

Janneke Ottens (onder voorbehoud), sectorhoofd kennis roerend erfgoed 

 

10.10 – 10.20 Inleiding op het programma en mededelingen Textielcommissie.nl 

Dagvoorzitter Elsje Janssen, conservator textiel Rijksmuseum Amsterdam 
 

10.20 – 11.00 Van spinnenweb tot WorldWideWeb, textiel in de context van taal en culturele evolutie 

Loan Oei, zelfstandig onderzoeker, tentoonstellingsmaker en grafisch vormgever 
 

11.05 – 11.35 Inspirerend vakmanschap, de relatie tussen prehistorisch textiel en kunst van de 21e eeuw  

 Maarten van Bommel, senior onderzoeker Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amsterdam 
 

11.40 – 12.10 Terug naar de dorpen! 

Sandra Niessen, antropoloog en Batak specialist 
 

12.10 – 12.20 Gelegenheid tot vragen en discussie 
 

12.20 – 12.30 Jubileumgeschenk 50 jaar Textielcommissie.nl 

Jolanda Branderhorst, Handwerklab Wereldwijven  
 

12.30 – 14.30 Lunchpauze, waarin tevens: 

 - uitreiking van het jubileumgeschenk; 

- gelegenheid tot deelname aan een rondleiding door het gebouw van de RCE;  

- filmvertoning over het Hallstatt project en reconstructies van de gevonden objecten;  

- Batak textiel van Sandra Niessen nader te bekijken;  

- verkoop van publicaties van de Textielcommissie.nl, van speciale uitgaven over het Hallstattproject en 

  boeken over Batak textiel.  
 

14.30 – 15.00 Intimacy, mode in de relatie tussen intimiteit en technologie 

Daan Roosegaarde, kunstenaar en innovator 
 

15.05 – 15.35 Kogelwerende huid, textiel in het tijdperk van de life sciences, potentie en ethiek  

 Jalila Essaïdi, biokunstenaar 
 

15.35 – 15.50 Gelegenheid tot vragen en discussie 
 

15.50 – 16.15   Afsluiting met koffie en thee 

 

Met dank aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Prins Bernhard Cultuurfonds.  
  

 

 

 

 

 

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 en 112. Stap uit bij de eerste halte, voor het stadhuis. Vanaf hier loopt u richting 

viaduct. Na ongeveer 30 meter gaat u rechts het trapje op. U steekt het parkje door terwijl u links aanhoudt om voor de deur van 
het RCE-gebouw uit te komen.  


