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VOORWOORD

STIP OP DE HORIZON

‘Het
TextielMuseum
heeft de potentie
om uit te groeien
tot hét kennisen expertisecentrum op het
gebied van
textiel in Europa.
We gaan er de
komende jaren
stevig mee aan
de slag.’
Errol van de Werdt

Een extra werkplaats, een open depot, een
eigen label, een uitgebreid research & development
programma, een heringericht TextielLab; er wordt
hard aan gewerkt in de oude wollendekenfabriek aan
de Goirkestraat. De bedrijvigheid van weleer gaat
onverminderd voort in dit ‘museum in bedrijf’.
Het museum maakt zich anno 2014 op voor een
professionaliseringsslag. Een slag waarin het museum
zich zal laten gelden als cultureel ondernemer,
aansluiting zoekt bij de social innovation agenda van
Tilburg en ook bij het grote internationale publiek.
We willen mee met de tijd en daar zelfs op vooruitlopen omdat we geloven dat innovatie de maatschappij
verder kan helpen.
Het TextielMuseum heeft de potentie om uit te
groeien tot hét kennis- en expertisecentrum op het
gebied van textiel in Europa. We geven onszelf vier
jaar de tijd om dat voor elkaar te krijgen. Zodat het
museum in 2018 is uitgegroeid tot culturele hotspot:
een bedrijvige, creatieve ontmoetingsplek van
internationale allure waar nog meer bezoekers en
gebruikers genieten van tentoonstellingen, manifestaties, educatieve programma’s, experimenten en
expertmeetings.
Om dat te bewerkstelligen, hebben we een ambitieus traject uitgestippeld voor de komende vier
jaar. Dit Bidbook is het spoorboekje dat daarbij helpt.
Omwille van de werkbaarheid hebben we nu een stip
op de horizon gezet, bij wijze van tussenstation, want
een eindpunt is het natuurlijk niet. Het mooie van die
stip is dat hij minder ver weg is dan hij lijkt; hij is
al vrij goed omlijnd, zeer haalbaar en uitermate de
moeite waard. We nodigen iedereen van harte uit een
bijdrage te leveren op de weg ernaartoe.
Errol van de Werdt, Tilburg mei 2014
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DE RODE DRAAD
Textiel heeft een stevige positie binnen de creatieve
industrie ingenomen; het speelt een steeds grotere
rol in wat ontwerpers, kunstenaars en productontwikkelaars bedenken en maken. Er komen steeds meer
toepassingen bij en er worden grote stappen gemaakt
in de ontwikkeling van het materiaal. Textiel zal in de
nabije toekomst luid en duidelijk van zich laten horen,
voorspelde trendforecaster Lidewij Edelkoort in 2013.
Zij voorziet een enorme opleving van textiel door een
groeiende behoefte aan tactiliteit in een steeds digitalere omgeving. Dat zie je in de praktijk al gebeuren:
het ‘stoffige’ imago is plaats aan het maken voor iets
nieuws. De wereld van textiel is zichtbaar in beweging.
Het TextielMuseum gaat over die wereld. In het
hart van wat ooit een florerende wolstad was, herinnert het museum aan de rijke geschiedenis van de
textielindustrie. De rokende schoorstenen zijn verleden
tijd, maar een vroeg 20ste-eeuwse stoommachine is
nog te bewonderen in de machinekamer. Hier, in de 150
jaar oude fabriek van Mommers, worden de restanten
van een bijzonder verleden gekoesterd.
De collectie en archieven vormen een belangrijke
bron van ons gemeenschappelijke culturele vermogen.
Het museum koestert eeuwenlang opgebouwde kennis
over ambachten, materialen, technieken, patronen en
recepten. Van daaruit wordt zeer bewust de stap
naar het heden gemaakt. Niet alleen met inspirerende
tentoonstellingen en evenementen; er worden hier
daadwerkelijk prototypes, autonome werken en
exclusieve producties ontwikkeld en gemaakt. In het
TextielLab zijn de meest geavanceerde machines in
bedrijf, doen ontwerpers, architecten, kunstenaars en
studenten spraakmakend onderzoek. Er zijn tal van
educatieve programma’s voor talentontwikkeling. Er
wordt een ambacht met het bijbehorende vakmanschap in stand gehouden, en belangrijker nog: verder
ontwikkeld. In deze culturele hotspot wordt kennis en
expertise overgedragen op de volgende generatie.

Het TextielMuseum is volop in ontwikkeling. Het is
een museum met de ambitie om uit te groeien tot hét
kennis- en expertisecentrum voor textiel met een
nationale en internationale uitstraling. Een dynamische
ontmoetingsplek met een nog kwalitatiever en veelzijdiger totaalpakket, waarin educatie, onderzoek en
ontwikkeling, een gezaghebbende collectie en een
uitgebreide, geactualiseerde materialenbank samengaan. Daarvoor is een strakke koers nodig, een gemeenschappelijk doel en een gedeeld verlangen om
dat te bereiken. Om die reden is er dit Bidbook. Hierin
formuleren we waar we als museum voor staan, wat
onze ambities zijn en hoe we die willen waarmaken.
Het is een eerste stap in het bereiken van onze doelen.
Deze publicatie schetst wat het TextielMuseum
te bieden heeft, nu, maar ook in de toekomst. En dat
is veel. We hebben het vastgelegd, zodat iedereen
die voor en met ons werkt weet wie we zijn en
welke kant we op willen. Dit is de rode draad voor
de komende vier jaar.

Een bidbook waarin medewerkers
zich kunnen herkennen, dat houvast
biedt bij het maken en uitvoeren
van plannen en dat wij ook graag
delen met externe partners. Want
hoe meer mensen zich inzetten
voor de beschreven plannen en
meedoen aan dit avontuur, hoe
beter, mooier en interessanter het
museum zal worden.

Lenneke Langenhuijsen in het TextielLab

MUSEUM & MENSEN
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WIE ZIJN WIJ?
MISSIE
Het TextielMuseum is een museum in bedrijf.
De combinatie van inspirerende tentoonstellingen,
educatieve programma’s en een gespecialiseerde
werkplaats voor onderzoek en productie maakt het
museum uniek in zijn soort.
Het is een kennis- en expertisecentrum op het
gebied van textiel met een eigen proeftuin: het
TextielLab houdt het midden tussen een gespecialiseerde werkplaats voor het vervaardigen van
breisels en geweven stoffen en een open atelier
waarin innovatie centraal staat.
Nationale en internationale ontwerpers, architecten,
kunstenaars en veelbelovende studenten worden
hier begeleid door productontwikkelaars en technische
deskundigen om de eindeloze mogelijkheden
van materialen en technieken te ontdekken. De
toegankelijke collectie, de uitgebreide bibliotheek,
evenementen, workshops en expertmeetings maken
het aanbod compleet.
Het TextielMuseum is een veelzijdige en belangrijke
bron van inspiratie voor iedereen die geïnteresseerd
is in de geschiedenis en toekomst van textiel.

In het TextielMuseum en TextielLab is veel te zien en vooral
van alles te beleven voor een breed publiek. Met een zeer afwisselend en gevarieerd aanbod van tentoonstellingen bieden
we iedere keer weer wat nieuws voor liefhebbers van textiel.
Ondertussen werken ontwerpers en kunstenaars in het TextielLab
aan innovatieve producten. Bezoekers kunnen het maakproces
daar op de voet volgen en ook zelf aan de slag gaan in één
van de inspirerende workshops. Scholen en academies maken
gebruik van het educatieve programma. Professionals komen bij
expertmeetings praten over de trends in het vakgebied.
De veelzijdigheid van het aanbod is iets waar we veel waarde
aan hechten. Dit hoofdstuk schetst een beeld van wat het
TextielMuseum te bieden heeft aan programma’s, activiteiten
en voorzieningen, met een beschrijving van onze missie en de
mensen die het mogelijk maken.
Het TextielMuseum is een museum in bedrijf,
gevestigd in een voormalige textielfabriek en op een
moderne manier uitgebreid, aangepast en verbouwd
tot een dynamisch instituut. Het verzamelt roerend
erfgoed op het gebied van textiel, zorgt voor het
behoud daarvan en maakt de verzameling toegankelijk voor een breed publiek. Er wordt een inspirerend
programma gebracht op het gebied van design, kunst
en erfgoed.
Het ‘kloppend hart’ van het museum is het TextielLab,
een proeftuin waar onderzoek en experiment op de
agenda staan. Het houdt het midden tussen een

gespecialiseerde werkplaats en een laboratorium
voor het vervaardigen van geweven en gebreide
stoffen, prints en borduursels. Op deze uitnodigende
experimenteerplek worden ontwerpers, kunstenaars,
studenten en bedrijven uit Nederland, Europa en zelfs
daarbuiten begeleid door productontwikkelaars en
technische deskundigen om de eindeloze mogelijkheden op het gebied van garens, computergestuurde
technieken en ambachten te ontdekken. Dit gebeurt in
opdracht van de ontwerper, kunstenaar of de student
en ook op verzoek van het museum of andere opdrachtgevers. De resultaten van de productie in de
vorm van collectieopdrachten, maar ook de meer
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‘onafhankelijke’ projecten uit het TextielLab zijn te
zien in tentoonstellingen of worden aan de collectie
toegevoegd. Het TextielLab is dé plek waar innovatieve prototypes en autonome textielwerken worden
ontwikkeld in een hoog segment van de markt.
Door de bijzondere combinatie van museum en
Lab is het ook een unieke plek voor buitenschools
leren. Het museum positioneert zich sterk met life
long learning programma’s voor uiteenlopende doelgroepen met een focus op ontwikkeling van talent en
creativiteit. De collectie, de uitgebreide bibliotheek,
de stalen- en materialenbank, de tentoonstellingen,
evenemententen en het educatieve programma vormen
voor bezoekers van het museum en gebruikers van het
Lab een belangrijke bron van kennis voor onderzoek
en inspiratie. Het museum is daarmee een kennis- en
expertisecentrum op het gebied van textiel.

Het TextielMuseum is meer dan een
‘klassiek’ museum. Het slaat een brug
tussen bewaren, tonen en maken. Het
maakt bewust de stap van cultureel
erfgoed en oude ambachten naar
innovatie voor de toekomst. De
focus ligt op het verzamelen, ontwikkelen en verbreden van kennis over
textiel. Dat doen we op een interactieve,
ondernemende en maatschappelijk
verantwoorde manier.

Mensen
In het TextielMuseum is dagelijks een bonte mix
aan mensen aanwezig: bezoekers, gebruikers, medewerkers en vrijwilligers. Een eenduidige typering is
niet te geven, textiel is van alle leeftijden en stijlen.
De een geniet van de herkenning van een oude wollen
deken van AaBe, de ander is gefascineerd door een
innovatief 3D-geweven prototype met garens die verkleuren door warmte.

Naast de ‘reguliere’ bezoekers waar het museum
dagelijks de deuren voor opent, zijn er ook groepen
die in het museum aan de slag gaan. Scholieren,
studenten, stagiaires, ontwerpers, kunstenaars en
andere professionals gebruiken het museum als
inspiratiebron en werken in het Lab aan bijzondere
projecten. Ze experimenteren met innovatieve materialen en laten er prototypes of kleine series maken.
Van beroemde namen als Rem Koolhaas en Jan
Taminiau tot studenten die nog aan het afstuderen
zijn: samen zijn zij een cruciale schakel in het proces
van kennisuitwisseling en kruisbestuiving. Deze groep
slaat een brug tussen museum, onderwijs en markt
en zorgt dat het TextielMuseum met twee benen in de
maatschappij staat.
De mensen die bij het TextielMuseum werken, zijn
al net zo divers. Conservatoren, productontwikkelaars,
garenexperts, techneuten, educatoren, publieksmedewerkers, marketeers en communicatiedeskundigen:
hun gemene deler is de liefde voor textiel. En ze zijn
stuk voor stuk specialist op hun vakgebied.
Naast deze medewerkers, werken in het TextielMuseum veel vrijwilligers. Zij helpen belangeloos
mee in het Lab, restaureren machines, staan in de
winkel, verzorgen demonstraties en bieden ondersteuning in het depot en bij de educatie activiteiten;
zij maken meer mogelijk dan de vaste bezetting van
het museum aankan en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de activiteiten.
Op de achtergrond is er tot slot nog een heel
actieve groep mensen die het museum als culturele
onderneming steunt: de stichting ‘Vrienden van het
TextielMuseum’. Zij zijn meer dan donateurs: ze fungeren als onmisbare ambassadeurs voor het museum
en spelen een grote rol bij de netwerkactiviteiten.

VOOR EN MET WIE
Individuele bezoekers
Alle geïnteresseerden in textiel, design, kunst en mode /
Huidige bezoekers / Museumkaarthouders / Volwassenen
met kinderen in Tilburg en Brabant (subdoelgroep)
Scholen en educatieve instellingen
Docenten en leerlingen van het primair onderwijs uit
Tilburg en omstreken / Docenten en leerlingen van het
voortgezet onderwijs in Brabant / Docenten en studenten
textiel, kunst- en designopleidingen MBO, HBO & WO /
Intermediairs, CiST (Cultuur in School Tilburg) Kunstbalie
(provinciale cultuurmakelaar), overige cultuurcoördinatoren
Gebruikers TextielLab
Ontwerpers en kunstenaars / Architecten / Talentvolle
studenten en alumni / (Textiel)bedrijven waarvan het Lab
leverancier of afnemer is / Private opdrachtgevers
Zakelijke markt en sponsoring
Bedrijven in en om Tilburg / Gemeenten, cultuurorganisaties
/ Professionals in Tilburg en Brabant, textielgeïnteresseerde
bedrijven en ontwerpers / Netwerk Young professionals,
bedrijfsleven en ontwerpers / Private en particuliere sector
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Het gebouw
Het museum is gevestigd in een oude textielfabriek die de Tilburgse wollenstoffenfabrikant en
‘thuisweverszoon’ Christiaan Mommers in de jaren
zestig van de 19e eeuw liet bouwen. Het Rijksmonument
bestaat uit verschillende gebouwen, waarvan sommige er in andere tijden zijn bijgebouwd. De laatste
toevoeging stamt uit 2008, toen architectenbureau
cepezed een hedendaagse uitbreiding realiseerde,
waaronder een opvallend transparant Entreegebouw
van glas. Die combinatie van oud en nieuw past
bij de aard van het museum, dat vanuit het historisch erfgoed de stap maakt naar het heden en de
toekomst van textiel. Op de begane grond van het
Entreegebouw bevinden zich het Textielcafé en
de Textielshop, met daarachter de historische
DamastWaeverij. Daar vinden bezoekers een jaarlijks
wisselende damastcollectie met oude en nieuwe
patronen. In de bijbehorende DamastWasserij kan
men damasten tafelgoed professioneel laten reinigen
en opmaken.

Een
bijzondere
combinatie
van oud en
nieuw, waardoor verleden
en toekomst
voelbaar
aanwezig zijn.

De glazen gang tussen het Entreegebouw en de
oude fabriek leidt naar de andere tentoonstellingsruimten van het museum. In het voormalige onderkomen
van de spinnerij bevindt zich nu de semipermanente
presentatie van de Wollendekenfabriek, die de historische setting tussen 1900 en 1940 uitbeeldt. De
spin- en weefgetouwen worden er via een authentiek
drijfassensysteem aangestuurd door een stoommachine uit 1906. Hier is ook de passementafdeling te
vinden, waar op historische machines decoratieve
textielproducten als bandjes, franjes en koorden
worden ontwikkeld. In de voormalige weverij ernaast
laat het TextielLab als hedendaagse variant van een
fabriek zien wat er vandaag de dag allemaal mogelijk
is op het gebied van weven, breien, laseren, tuften,
borduren en printen. In dit moderne textiellaboratorium wordt juist gebruikt gemaakt van de nieuwste
technologie.
Zo is het hele gebouw zowel qua architectuur
als inrichting een bijzondere combinatie van oud en
nieuw, waarbij historisch erfgoed en antieke machines
samengaan met hedendaags design en high tech
apparatuur. Dat maakt dat zowel verleden als toekomst hier voelbaar aanwezig zijn.
DamastWeverij
Entreegebouw en hoogbouw TextielMuseum
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werk van Europese ontwerpers verzameld: hedendaagse
cross-overs tussen mode, design en kunst. Voor de
periode 2014-1018 is een Collectiebeleidsplan gemaakt,
waarin het verwervings- en collectiebeleid uitgebreid
staat beschreven.

Tentoonstelling Turkish red & more; designers and the museum collection

Tentoonstellingen
en collectie
Naast de semi-permanente presentaties als de
Wollendekenfabriek en de DamastWeverij, zijn in het
TextielMuseum zeven wisselende tentoonstellingen
per jaar te zien op het gebied van textielvormgeving,
mode, beeldende kunst en industrieel erfgoed. Er
wordt bij de programmering bewust gezocht naar
kruisbestuiving tussen verschillende disciplines met
als verbindende factor het creatieve maakproces en
materialiteit.
Het aanbod varieert van thematentoonstellingen
als Living Spaces, over 100 jaar textiel in het
Nederlandse interieur tot een solotentoonstelling
over de outfits die Jan Taminiau in het TextielLab
maakte. Ook aanstormend talent komt aan bod, zoals
Studio Formafantasma en Lenneke Langenhuijsen, die
in 2013 geselecteerd waren voor de tentoonstelling
Turkish Red & more. Presentaties over historische
thema’s worden afgewisseld met exposities waarin

De collectie en de tentoonstellingen staan niet op zichzelf;
ze zijn onderdeel van een samenhangend geheel van activiteiten in
het kader van kennisoverdracht,
waarbij het museum, het Lab en de
afdeling Educatie nauw samenwerken. Bij tentoonstellingen
worden daarom ook educatieve
programma’s ontwikkeld, publicaties
gemaakt en themabijeenkomsten of
expertmeetings georganiseerd.
‘Follies’. Ontwerp JANTAMINIAU. Collectie TextielMuseum

actuele textielontwikkelingen uitgelicht worden.
Het TextielMuseum speelt daarbij een initiërende
rol en geeft kunstenaars en vormgevers regelmatig
de opdracht om in het TextielLab een project uit te
voeren geïnspireerd op de collectie van het museum.
Het project Turkish Red van FormaFantasma is bijvoorbeeld geïnspireerd op de Driessen-verzameling
van geverfde en bedrukte stoffen. De donatie van die
stoffen en stalenboeken in 1958 luidde het startpunt
van de museumcollectie in, die sindsdien steeds
verder is uitgebreid.
Het streven is zoveel mogelijk collectiestukken in
de exposities op te nemen. De collectie bevat textielproducten, objecten en beeldende kunst uit de
afgelopen 150 jaar en wordt nog dagelijks aangevuld
met nieuwe stukken. Een greep uit de verzameling:
damasten tafelgoed, Art Nouveau batiks, Bauhaustextiel, Amsterdamse School-textiel, Ploegstoffen,
Dutch Design van Studio Job en Hella Jongerius,
wandtapijten, installaties en modeontwerpen van
Conny Groenewegen of van upcoming talent Winde
Rienstra. De afgelopen jaren wordt ook steeds meer
Tentoonstelling Van Labyrinth tot Big Mama, projecten uit het TextielLab
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‘Urchin pouf’. Ontwerp Christien Meindertsma. Collectie TextielMuseum

‘Paravent’ (#7). Ontwerp Hella Jongerius. Collectie TextielMuseum

Tentoonstelling Living Spaces
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Het TextielLab
Het TextielLab heeft een bijzondere status binnen
het TextielMuseum. Deze geavanceerde werkplaats
in huis levert een grote bijdrage aan de reputatie
van het museum wereldwijd. Het Lab is het kloppend
hart van het museum: een ‘fabriek’ in de oude fabriek
waar – net als 100 jaar geleden – de laatste technieken
worden toegepast om vernieuwende stoffen en
toepassingen te ontwikkelen. Destijds was het een
stoommachine die de spin-, twijn- en weefmachines
aandreef. Nu staat er een keur aan hoogwaardige,
computergestuurde apparatuur waar experimentele
weefsels, breisels en andere textiele producten
vanaf komen, ontwikkeld en vervaardigd met innovatieve garens en materialen. In de Garenbank zijn
de nieuwste garens te vinden, van natuurlijk geverfde biologische katoen tot brandvertragende of
stroomgeleidende garens. Weven en breien vormen
de kerntechnieken, het Lab beschikt onder meer over
hightech weefmachines van Dornier en breimachines
van Stoll. Maar er zijn ook borduur-, laser- en passementmachines, en er is een speciale ruimte voor
het tuften van (wand)tapijten.
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land werken hier aan hun afstudeerproject, internationale modeontwerpers komen stoffen ontwikkelen
voor hun volgende collectie, interieurarchitecten
komen experimenteren met materialen en technieken
en ook kunstenaars komen hier voor hun nieuwste
creaties. Klinkende namen als Jan Taminiau, Studio
Job, Scholten & Baijings, Barbara Broekman, Teun
Hocks, architectenbureau O.M.A., Jaime Hayon en
Walter van Beirendonck werkten in het Lab.

In het Lab zijn bezoekers getuige
van wat ontwerpers, kunstenaars
en architecten aan het maken
zijn; ze krijgen een uniek kijkje in
de ‘ontwerpkeuken’ die anders
meestal gesloten blijft. Door ter
plekke te ervaren hoe samples en
producten gecreëerd worden,
worden bezoekers deelgenoot
gemaakt van het maakproces.

Het Textiellab is dé plek voor het ontwikkelen van
prototypes, autonome werken en exclusieve producties.
Studenten van textielopleidingen in binnen- en buiten-

Het TextielLab
is dé plek voor het
ontwikkelen van
prototypes, autonome
werken en exclusieve
producties.
TextielLab
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Naast de gebruikers die zelf een opdracht plaatsen,
nodigt het museum ontwerpers, architecten en kunstenaars gericht uit om in het TextielLab te experimenteren.
De producten die zij maken, het ontwerp, de tekeningen
en de proefstalen worden in de museumcollectie
opgenomen. Op die manier is de afgelopen jaren een
interessante collectie opgebouwd van hedendaags
huishoudtextiel, interieurtextiel, designobjecten en
kunstwerken. Diverse in opdracht gemaakte producten
zijn te koop in de TextielShop en via een aantal
geselecteerde verkooppunten. Een gedeelte van de
eerste verdieping van de hoogbouw is ingericht als
toonzaal voor projecten uit het Lab: twee keer per
jaar is hier een presentatie van de meest spraakmakende projecten onder de titel Highlights TextielLab.
Ieder jaar verschijnt er bovendien het Yearbook
TextielLab met daarin de meest toonaangevende
projecten uit het Lab.
Het succes van het TextielLab is het resultaat van
jarenlange investering. Investering in machines én
mensen. Want in het Lab staan niet alleen de beste
machines, maar ook de mensen die het maximale uit
die machines halen. De productontwikkelaars, technici en materiaalexperts die hier werken zijn stuk
voor stuk specialisten. Ze adviseren in techniek,
materiaal, kleur- en toepassingsmogelijkheden, programmeren de machines en treden op als projectmanager. De nauwe samenwerking met externe vakmensen
uit binnen- en buitenland – machinefabrikanten,
spinnerijen en software bedrijven – is onmisbaar voor
het realiseren van de projecten.

Educatie is
speerpunt
met de
focus op de
ontwikkeling
van
creativiteit
en talent.
Educatie
Een van de motto’s van het museum is ‘een leven
lang leren’. Het museum is een educatieve instelling
die buitenschoolse programma’s aanbiedt voor alle
leeftijden en niveaus. De focus ligt daarbij op de
ontwikkeling van creativiteit en talent. Zo krijgen
leerlingen van het basisonderwijs tot het hoger
onderwijs hier de gelegenheid om te experimenteren,
te onderzoeken en al doende te leren. Voor alle
onderwijsgroepen zijn er programma’s, rondleidingen,
workshops en meerdaagse programma’s rondom
textiel, vormgeving, materialen, techniek en erfgoed.
De keus is groot: van doe-het-zelf workshops om te
leren breien, borduren, mouleren of weven tot verschillende rondleidingen door het museum met een
bijbehorend lesprogramma. Desgewenst wordt voor
groepen een programma op maat gemaakt.
Daarnaast is er een omvangrijk internationaal
georiënteerd programma, gericht op kennisuitwisseling
over de grenzen heen: voor het European Textile

Workshop
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Rondleiding onderwijs

Trainee project worden jaarlijks negen getalenteerde,
internationale masterstudenten uit heel Europa geselecteerd. Zij krijgen ruim een maand de gelegenheid
om in Tilburg te experimenteren en te werken met de
hightech machines en materialen. Vervolgens wordt
hen een stageplek aangeboden bij een gerenommeerd
textielbedrijf in en rond het Italiaanse Como. Dit
educatieve programma draagt bij aan internationale
talentontwikkeling en aan het opzetten en onderhouden
van een (Europees) netwerk van toonaangevende
opleidingen en textielbedrijven.
Ook buiten het onderwijs om organiseert het
museum regelmatig inspirerende events, rondleidingen, audiotours, workshops, expertmeetings en
symposia voor jong en oud. Van wedstrijden om een
accessoire te ontwerpen met macramétechniek tot
workshops waar kinderen knuffels maken of volwassenen ambachtelijke borduurtechnieken leren.

Kennisuitwisseling staat hoog
op de agenda: het museum wil
zich immers profileren als hét
kennisinstituut op het gebied van
textiel. Daarom wordt actief ingezet
op ontmoeting en uitwisseling met
expertmeetings, seminars en
debatten voor professionals. Er
worden met regelmaat mensen uit
het vakgebied uitgenodigd voor een
lezing over een actueel thema,
zoals trendforecasters Lidewij
Edelkoort en David Shah,
O.M.A. architect Saskia Simon of
designer Camilla Ornella Bernhach,
van het Zwitserse textielbedrijf
Jacob Schlaepfer.
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De bibliotheek
Op de tweede verdieping boven de Wollendekenfabriek en de tentoonstellingszaal voor collectietentoonstellingen ligt de bibliotheek: één van de
belangrijkste gespecialiseerde textielbibliotheken in
Europa. De bibliotheek speelt dan ook een belangrijke
rol bij de profilering van het TextielMuseum als
Europees kennisinstituut op textielgebied.
De internationale collectie bestaat uit boeken,
tijdschriften, manuscripten, archiefcollecties en
stalenboeken. Het oudste boek – met houtgravures –
dateert van 1540, het nieuwste is dit jaar uitgegeven.
Er is literatuur over werkelijk alle denkbare onderwerpen op het gebied van textiel: lijvige naslagwerken
over textielontwerp door de eeuwen heen, maar ook
de gebundelde jaargangen van ‘De vrouw en haar
huis’ de glossy van onze overgrootouders over
woninginrichting, kunst, kleding en meer. Ook de huidige periode is goed vertegenwoordigd, met nieuwe
uitgaven over smart textiles en actuele documentatie
over uiteenlopende onderwerpen: van publicaties
over ecologisch textiel tot artikelen over bijvoorbeeld
Nederlandse kunstenaars die met textiel werken.

Bibliotheek
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Een opvallend object in de bibliotheek is de
Textielwarenkast. In deze bijzondere kast wordt het
verhaal van grondstof tot eindproduct verteld: in 24
lades zitten 24 grondstoffen, van katoen tot fleece.
Bovenop de kast staan bijzondere materialen onder
plexiglazen stolpen. In de kast zijn ook halffabricaten
en eindproducten te zien en te voelen. De Textielwarenkast sluit aan op de Garenbank in het TextielLab, die
commerciële garens en hun toepassingsmogelijkheden
laat zien.
In de geklimatiseerde Stalenkamer wordt een
selectie van stalenboeken, -bunches en -mappen
bewaard. Damasten huishoudtextiel van E.J. van
Dissel & Zonen, maar ook interieurstoffen van De
Ploeg, stalen uit de oude wollendekenfabriek van
AaBe en nog veel meer. De stalenboeken van de
Leidse textieldrukker Driessen, waar de collectie van
het museum ooit mee is begonnen staan hier ook. De
bibliotheek beschikt over prettige studieplekken waar
individuele bezoekers en groepen de stalenboeken
kunnen inzien en literatuur kunnen raadplegen.

Lade ‘polypropyleen’ uit Textielwarenkast
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DamastWeverij

TextielShop

Educatieve ruimtes

weefgetouw DamastWeverij

Droogdoeken huisstijl. Ontwerp Raw Color

In de TextielShop, die samen met vrijwilligers
gerund wordt, zijn bijzondere designproducten te
koop, waarvan een groot deel in het TextielLab
gemaakt wordt: een betaalbaar aanbod van Dutch
Design op het textiele vlak.

Vergaderingen,
presentaties,
trainingen,
seminars en
symposia.
Te huur

Hier vind je 19e-eeuwse Jacquard-weefgetouwen
en een uitgebreid archief met patroontekeningen,
Jacquard-kaarten, stalenboeken en het tafellinnen
zelf, zowel in antieke als nieuwe uitvoering. Jaarlijks
wordt er een nieuwe damasttentoonstelling ingericht
op basis van de museumcollectie. In de DamastWasserij wordt het kostbare tafelgoed, ook voor
derden, professioneel gereinigd.

TextielCafé

Bertjan Pot
ontwierp
de opvallende
stalen banken
bespannen
met kleurig
koord.

Workshop vilten

Als er schoolgroepen komen, kunnen zij hier na of
voor hun bezoek aan het museum of het lab klassikaal
uitleg krijgen. In de TextielStudio’s verzorgen museumdocenten diverse workshops.

Auditory

In het TextielCafé kan iedereen tijdens openingstijden zonder toegangskaartje terecht. Bertjan Pot
ontwierp de opvallende stalen banken bespannen met
kleurig koord. Wieki Somers maakte het kunstwerk in
de vide.

In het Entreegebouw kunnen bedrijven en particulieren verschillende ruimtes huren voor vergaderingen,
presentaties, trainingen, seminars en symposia.
Daarbij zorgt het TextielCafé voor de catering.

ONZE AMBITIES
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TOEKOMSTPLANNEN
STRATEGISCHE DOELEN
1. Erkend internationaal kennisen expertisecentrum op het gebied
van textiel
2. Gepositioneerd in het
topsegment van het Nederlandse
museumbestel
3. Zichtbaarder en bekender op
lokaal, nationaal en internationaal
niveau
4. Een sterke band met bezoekers
en gebruikers
5. Optimaal cultureel ondernemerschap

Het TextielMuseum is ondernemend, innovatief en ambitieus:
we hebben veel kennis en kunde in huis, die we willen inzetten
om hét kennis- en expertisecentrum op het gebied van textiel
te worden – niet alleen in Nederland, maar ook over de grenzen.
Het streven is een nog kwalitatiever en veelzijdiger totaalpakket,
waarin onderzoek, ontwikkeling en educatie, een gezaghebbende
collectie en actuele materialenbank samengaan. Om dat aanbod
beter te ontsluiten voor een groter publiek, wordt de komende
jaren gewerkt aan de zichtbaarheid, toegankelijkheid en uitbreiding
van het museum. Voor de periode 2014-2018 heeft het
TextielMuseum vijf strategische doelen benoemd die in werkplannen en projecten concreet worden gemaakt. In dit hoofdstuk
staan die doelen geformuleerd en ook een greep uit de projecten
die op het programma staan.

Strategische doelen
1. Erkend internationaal kennisen expertisecentrum op het gebied
van textiel
De ambitie is om in 2018 de plek te zijn in
Nederland en Europa waar zo veel mogelijk informatie
over textiel te vinden is in de vorm van publicaties,
materialen, voorwerpen, samples en machines, maar
ook via de mensen die er werken. Heb je een onderzoeksvraag, of een idee voor een ontwerp of toepassing?
Dan moet je in Tilburg zijn: het TextielMuseum is

binnen vier jaar dé internationaal erkende expertinstelling op het gebied van textiel, met een uitgebreide collectie, stalenverzameling, materialenbank,
referentieverzameling en bedrijfsarchieven. Er wordt
een research & development agenda opgezet, een
programma voor onderzoek en ontwikkeling op hoog
niveau. Met de Universiteit van Tilburg wordt een
bijzondere leerstoel Textielstudies ontwikkeld. Naast
een volledig online ontsloten bibliotheek is er straks
ook een groot open toegankelijk Collectiecentrum
waar alle content op verzoek te raadplegen is. In een
heringericht TextielLab wordt het onderzoek naar
een niveau hoger getild en in de nieuwe Educatiewerkplaats wordt de verworven kennis en expertise
doorgegeven.
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2. Gepositioneerd in het topsegment
van het Nederlandse museumbestel
Op nationaal niveau zijn er meer instituten die
zich met textiel bezighouden, maar het TextielMuseum
blijft een positie in de voorhoede claimen. De samenwerking met vooraanstaande onderwijsinstellingen
en bedrijven, het uitgebreide R&D programma, de
expertmeetings, het actieve acquisitiebeleid en
natuurlijk het TextielLab zullen onze plek in het
topsegment van Nederlandse musea bestendigen.
Daarbij is het van belang om als een schoenmaker
bij eigen leest te blijven: het museum heeft een
helder gedefinieerd specialisme, dat in de komende
jaren alleen maar verstevigd en aangescherpt zal
worden met verdiepende projecten. Het vergroten van
de zichtbaarheid en bekendheid van het museum zal
een belangrijke rol spelen bij de positionering: dat
alleen al is een doelstelling op zich.

3. Zichtbaarder en bekender op
lokaal, nationaal en internationaal
niveau
Het streven is het TextielMuseum van lokaal tot
en met internationaal niveau een grotere bekendheid
te geven en op termijn als ‘brand’ te laten functioneren.
Dit betekent actiever naar buiten treden met een
herkenbaar gezicht en verhaal, meer aanwezig zijn
in de stad, het land en de hele wereld. Een eerste
belangrijke stap die al genomen is in de branding van
het museum is de ontwikkeling en implementatie van
een nieuwe huisstijl: het nieuwe gezicht heeft een
professionele uitstraling en is beter herkenbaar.
Er staan verschillende projecten op stapel die het
museum zowel online als fysiek beter zichtbaar
maken en sterker in de markt zetten als culturele
hotspot op het gebied van textiel.

4. Een sterke band met bezoekers
en gebruikers
Het museum fungeert als dynamische inspiratieen ontmoetingsplek voor diverse doelgroepen. De
ambitie is meer mensen te trekken en structureel
aan het museum te binden. Enerzijds zijn dat de bezoekers; uit marktonderzoek is gebleken dat bepaalde
groepen, zoals de Museumkaarthouders, achterblijven,
dus daar is een slag te winnen. Er zit nog veel
potentieel in het bereiken van nieuwe bezoekers en
herhaalbezoek. Daarnaast willen we ook de band
met opdrachtgevers en gebruikers van het TextielLab
versterken. Om die reden zal het TextielMuseum het
aanbod nog beter afstemmen op de behoefte van
deze groepen. Uitgangspunt is dat hierbij sprake is
van interactiviteit en geen eenrichtingsverkeer. Voor
het museum is van belang dat bezoekers, gebruikers
en klanten deelgenoot en ambassadeur zijn; alle
mensen die hier komen kunnen ons helpen vraag en
aanbod goed op elkaar af te stemmen en onze
ambities waar te maken.

29

Projecten
op de agenda
De projecten die op de agenda staan voor de
komende vier jaar, zijn middelen om de geformuleerde
doelstellingen te bereiken. Hier volgt een selectie
van belangrijke programmapunten.

Het Drögepand
In 1922 nam George Dröge het complex naast
de fabriek van Mommers over – nu het Drögepand
genoemd. Het complex hoort bij het geheel van
industrieel erfgoed: de Mommers- en Drögefabrieken
vormen samen een monumentaal ensemble in de
wijk Oud-Noord van de stad. Het TextielMuseum
moet uitbreiden om de ambities te verwezenlijken:
het betrekken van het Drögepand bij het museum
biedt hiertoe een uitgelezen kans. Het pand heeft

een oppervlakte van ruim 3.000 m2 en staat al meer
dan vier jaar nagenoeg leeg. Het biedt uitstekende
mogelijkheden voor een verdere professionalisering,
vernieuwing en verdieping. Hier kunnen belangrijke
voorzieningen een plek krijgen. Voor het TextielMuseum
én voor andere cultureel ondernemers.

Het TextielMuseum wil de rol van
initiator op zich nemen om deze
plek samen met maatschappelijke
partners tot een nieuwe dynamische
ontmoetingsplek te ontwikkelen;
het gehele complex kan hiermee
uitgroeien tot een culturele hotspot
– die opereert op het snijvlak van
kunst, design, mode en architectuur
– met textiel als rode draad.

5. Optimaal cultureel
ondernemerschap
Overheden trekken zich terug uit het culturele
veld; fondsen worden kritischer en hebben minder
middelen te verdelen. En dat terwijl de ambities voor
kwaliteitsverbetering en uitbreiding van het museum
een flinke investering vergen. Het museum zal door
cultureel te ondernemen een steeds groter aandeel
aan eigen en private middelen moeten binnenhalen.
Er wordt gewerkt aan nieuwe verdienmodellen, zoals
de lancering van een eigen label voor de verkoop,
het uitbreiden van de productiecapaciteit, verhuur
van ruimten in het Entreegebouw en depotruimte
aan andere culturele instellingen. Daarnaast wordt
stevig ingezet op de acquisitie van sponsors, fondsen
en zakelijke partners. Tot slot is het van belang om
meer bezoekers en gebruikers te enthousiasmeren.
Dit draagt immers niet alleen bij aan de verbreding
van kennis die het museum voorstaat, maar levert
ook inkomsten op die het museum kan investeren in
het verbeteren van het aanbod.
Luchtfoto TextielMuseum en Drögepand
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Door de uitbreiding wordt er ruimte gecreëerd om
een open Collectiecentrum te maken dat toegankelijk
is voor het publiek. Het museum en andere culturele
partners krijgen de ruimte om op een verantwoorde
wijze museumvoorwerpen op te slaan, te ontsluiten en
te beheren. Daarnaast komt er een nieuwe educatieve
werkplaats met meer ruimte voor practicumopleidingen
voor het MBO, HBO en beginnende professionals dan
tot nu toe mogelijk was in het Lab. Er komt een flexibele hal die kan worden ingericht voor tentoonstellingen met installaties, een modeshow of filmprojectie
en andere grotere manifestaties. Verder biedt het
pand straks plaats aan kleinschalige werkplaatsen en
een pop-up-shop. Voor internationale studenten en
gebruikers van het Lab zal een artist in residencevoorziening worden gerealiseerd.
De verschillende onderdelen kunnen autonoom
opereren, maar zijn sterker door samenwerking. Elk
afzonderlijk onderdeel draagt zorg voor het beheer,
maar heeft daarnaast bijzondere aandacht voor cultureel ondernemerschap en innovatie in het kader van
de creatieve industrie. Het gaat hier niet primair om
de gebouwen, maar om de organisatie, de samenhang
en samenwerking van enkele of meerdere partijen
met elkaar. Uitgangspunt is dat het complex wordt
ontwikkeld op basis van verschillende verdienmodellen
waardoor het een gezonde financiële basis krijgt.
Verhuur en exploitatie in samenwerking met profit
(commercieel) en non-profit (creatieve makers) zorgen
voor voldoende middelen om het haalbaar te maken.
Daarbij staan maatschappelijk duurzaam en verantwoord
ondernemen voorop. Het streven is een multifunctioneel
(bedrijfs)verzamelgebouw te creëren met partners
zoals de gemeente, een woningbouwcorporatie en
maatschappelijke instellingen.

European Textile Trainees

Minale Maeda in collectiedepot TextielMuseum

‘Super Folds’ (XL Miura Fold). Ontwerp Studio Samira Boon. Collectie TextielMuseum

Het Drögepand maakt het mogelijk om op flexibele
wijze in te spelen op actuele ontwikkelingen en is
daardoor steeds vernieuwend. Het is het ondernemende
broertje van het museum. Voor de stad Tilburg biedt
de nieuwe combinatie de potentie van een nieuwe
culturele hotspot, een knooppunt van sociale ontmoetingen, maatschappelijke dienstverlening en cultureel
ondernemerschap. Een uitgebreid complex draagt bij
aan de internationale profilering van het museum en
de stad. De ontwikkeling van het Drögepand past net
als de andere projecten van het TextielMuseum binnen

de social innovation agenda die de stad Tilburg heeft
omarmd: creatieve kennisontwikkeling op topniveau en
gedurfde experimenten aangaan, die bijdragen aan de
kwaliteit van de samenleving van vandaag en morgen.
In 2014 wordt een brede klankbordgroep samengesteld met vertegenwoordigers van alle bij de ontwikkeling betrokken partijen om het concept verder uit
te werken en de mogelijkheden en onmogelijkheden in
kaart te brengen.

DOOR UITBREIDING MET HET DRÖGEPAND
KAN HET TEXTIELMUSEUM PLEK BIEDEN AAN:

Collectiecentrum (TextielMuseum /
verhuur)
Multifunctionele tentoonstellingsruimte
en flexibele hal (TextielMuseum /
verhuur)
Educatiewerkplaats voor textiele
technieken (TextielMuseum /
onderwijspartners)
Restauratiewerkplaats voor technisch
erfgoed (sociale werkvoorziening /
werkervaringsplaats)
Ruimtes voor uitbreiding / plaatsing
nieuwe machines (TextielLab)
Meet, greet and exchange café
(verhuur)
Flexwerkplekken (TextielMuseum /
verhuur)
Ateliers (multidisciplinair werken
en verkopen / verhuur)
Pop-up-shop (verhuur)
Artist in residence en textielhostel
voorzieningen (TextielMuseum /
verhuur)
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Collectiecentrum
Voor de bestaande depots, die verspreid zijn over
verschillende locaties, wordt een nieuw professioneel en
dynamisch Collectiecentrum ontwikkeld; niet alleen voor
het TextielMuseum zelf, maar ook voor andere musea. Het
centrum functioneert als een plek om de verzamelingen
goed te behouden, te verzorgen en te onderzoeken.
Het Collectiecentrum krijgt een open karakter zodat
veel meer objecten dan tot nu toe toegankelijk zullen
zijn voor het publiek, gebruikers en onderzoekers. Dat kan
de bekendheid en de waardering voor de rijke collectie
van het TextielMuseum vergroten. Objecten, samples,
ontwerptekeningen en dergelijke kunnen in een fysieke
ruimte worden opgevraagd, net als in een bibliotheek. Het
is een optimale vorm van het ontsluiten van verzamelingen
en delen van kennis. Ook de professionele gebruikers
van het TextielLab krijgen hierdoor toegang tot onze
zorgvuldig opgebouwde collectie, die als inspiratiebron
kan dienen voor hun ontwerpen. De participatie wordt
gefaciliteerd in een speciaal ingerichte onderzoeksruimte.
Daarnaast zijn er ook ruimten die verhuurd kunnen worden aan andere musea en particuliere verzamelaars.
Het Collectiecentrum voldoet aan alle internationaal erkende museale normen op het gebied van
klimaat- en lichtbeheersing en veiligheid tegen
brand en inbraak. Het wordt uitgerust met een overslagruimte, verpakkingsruimte, quarantaineruimte,
restauratieruimte, studieruimte, publieksfaciliteiten
en opslagruimten die per discipline worden georganiseerd. Deze voorzieningen zijn noodzakelijk om op
een professionele manier samen te werken met lokale
partijen als Stadsmuseum Tilburg en het muziekinstrumentenmuseum Kessels, landelijke partners als het
Noordbrabants museum en het Rijksmuseum maar ook
met internationale museale partners.

Research &
Development agenda
Bij een organisatie die ontwikkeling en innovatie
hoog in het vaandel heeft staan, hoort een research

Rust en
ruimte zijn
belangrijke
voorwaarden
om innovatieve
ontwikkeling
op gang te
krijgen.
& development agenda. Experimenteren met de
nieuwste technologieën en materialen in bijvoorbeeld
de architectuur, smart & intelligent textiles of mode
kunnen textiel nadrukkelijker op de kaart zetten.
Deze onderzoekstrajecten dragen bij aan het beter
positioneren van de instelling als kennis- en
expertisecentrum binnen de creatieve industrie.
Het TextielMuseum start met een meerjarig onderzoeksprogramma, te beginnen met Architextiles; over
textieltoepassingen binnen de (interieur)architectuur.
Ook onderwerpen als duurzaamheid en kleur komen in
dit programma aan de orde. De thema’s worden op een
integrale manier onderzocht, een samenwerking tussen
bedrijfsonderdelen als het TextielLab, educatie, de
museumcollectie en de bibliotheek. Daarbij wordt
actief samengewerkt met professionals, educatieve
partners, industriële partners en andere kennisinstituten buiten het museum.
Rust en ruimte voor experiment en onderzoek zijn
belangrijke voorwaarden voor het welslagen van innovatieve ontwikkelingen. De resultaten van het research
& development programma leveren nieuwe praktische
kennis op waarmee we de gebruikers van het Lab nog
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beter van dienst kunnen zijn. De uitkomsten versterken
de programmering en houden het aanbod actueel en
relevant.

Herinrichting van het
Museum en Lab
In 2004 is het TextielLab in de huidige vorm
ingericht. Nu, tien jaar later, maakt het museum de
balans op en ontwikkelt het een nieuw inrichtingsplan
waarin de kern en uitgangspunten van het museum in
zijn geheel en het TextielLab in het bijzonder overeind
blijven. Enerzijds een levendige museumpresentatie
waar de bezoeker meekijkt over de schouder van
de maker en zo deelgenoot wordt van het creatieve
proces. Anderzijds een professioneel Lab voor ontwerpers, architecten, kunstenaars en studenten die samen
met productontwikkelaars en technisch medewerkers
experimenteren en werken aan de ontwikkeling van
prototypes, autonome werken en exclusieve producties.
De afgelopen jaren heeft het Lab zich steeds meer
geprofessionaliseerd. Dit wordt gerealiseerd door een
selectief aannamebeleid, optimaliseren van kennis van
de medewerkers en het reserveren van meer tijd voor
productontwikkeling. Om beter te kunnen focussen
op de kwaliteit van het onderzoeks- en ontwikkelingsproces, is een nieuwe inrichting nodig. In 2014 wordt
onderzocht hoe sommige werkplekken voor de gebruiker en belevingsplekken voor het publiek meer
gescheiden kunnen worden. Hierdoor creëren we meer
rust voor gebruikers van het Lab en optimaliseren we
de beleving voor de bezoekers van het TextielMuseum.
Ook zijn we aan het onderzoeken welke nieuwe
techniek(en) aan de werkplaats toegevoegd kunnen
worden vanuit het perspectief van onze gebruikers.
Een grondige inventarisatie van de wensen van de
klanten van het TextielLab kan wellicht leiden tot
aanpassingen van het aanbod, zoals de aankoop van
nieuwe weefmachines, een uitbreiding van de garenbank of het toevoegen van een innovatieve techniek,
zoals een gespecialiseerde 3D-printer voor textiele
toepassingen. Een andere wens is om de confectieafdeling en het garenmagazijn, nu op de tweede en
derde verdieping, dichterbij het Lab te brengen. Niet

alleen om het logistiek makkelijker te maken, maar
ook om de confectieafdeling zichtbaarder te maken
voor het publiek als essentieel onderdeel van het
maak- en ontwerpproces.

De herinrichting van het
TextielLab staat niet op zichzelf.
De aankoop van nieuwe machines,
de mogelijke verplaatsingen van
machines en afdelingen en de
ontwikkeling van een Educatiewerkplaats en een Collectiecentrum heeft
vergaande gevolgen voor de indeling
van het museum. Al deze plannen
hangen met elkaar samen: dit vraagt
om een algehele visie hoe de fysieke
inrichting er voor de toekomst
uit komt te zien.
Daarnaast is er een samenhang tussen de semipermanente historische presentaties DamastWasserij
en -Weverij, De Wollendekenfabriek 1900-1940 en het
TextielLab. Bij de DamastWeverij is er de wens deze
in de toekomst weer meer levendigheid te geven, die
deze afdeling zeker verdient. Ook de Wollendekenfabriek is meer dan tien jaar geleden ingericht en aan
vernieuwing toe. Bovendien moeten we onderzoeken
hoe we een aantal historische machines uit deze
presentatie in de toekomst kunnen blijven inzetten
voor het professionele ontwikkel- en productieproces
van het TextielLab.
Deze herinrichting is een ambitieus project waar
een geïntegreerde visie voor nodig is, die gefaseerd
zal worden uitgevoerd. In dit plan is en blijft het
‘museum in bedrijf’ concept leidend. De levendigheid
en de persoonlijke aandacht in het presentatie- en
demonstratieaanbod van het TextielMuseum en het
Lab mogen niet in gedrang komen. Vernieuwde (digitale) overdrachtsvormen en interactieve opstellingen
worden ingezet om deze doelstellingen te realiseren.
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Educatiewerkplaats
Het educatieve aanbod van het museum richt zich
in toenemende mate op studenten van (inter)nationale
beroepsopleidingen op MBO- en HBO-niveau. Het
museum heeft zichzelf als doel gesteld om gespecialiseerde onderwijsinstellingen te ondersteunen in het
opleiden van goede vakmensen op textielgebied. Binnen
het reguliere onderwijs staan het aanleren van specifieke textieltechnieken en vaardigheden onder druk:
expertise en faciliteiten verdwijnen of worden flink
ingekrompen. Het (huidige) TextielLab werkt als een
magneet voor deze textielontwerpers in spe en studenten zien het als het ‘summum’ om hier te mogen
werken. Echter de capaciteit en de inrichting van
het huidige Lab is te professioneel, te kostbaar en
heeft een te geringe capaciteit – mede door de groei
van professionele gebruikers – om in deze groeiende
vraag te voorzien. Ook is het didactisch te beperkt
voor groepen studenten en individuele studenten die
niet voldoende basiskennis hebben.

Het inrichten van een nieuwe
Educatiewerkplaats in het
museumcomplex biedt meer
ruimte en flexibiliteit: deze werkplaats dient straks als voorportaal
voor het professionele TextielLab.
Ook in de Educatiewerkplaats staan computergestuurde en industriële textielmachines. Studenten
kunnen hier zelf productontwikkelaar zijn, zelf achter
de computer zitten en met de gespecialiseerde software hun ontwerpen in weefbindingen omzetten en
breipatronen programmeren. Ook de graphicscan om
te laseren en de computergestuurde borduurmachine
mogen zij hier zelf programmeren en bedienen. Er
worden gerichte trainingen en cursussen aangeboden,
en er zijn goed opgeleide museumdocenten en werkplaatsassistenten aanwezig om te helpen en ondersteunen.
Terwijl technische studenten de machines onderhouden, de ketting scheren en het weefgetouw
inrijgen, werken textiel-, design- en modestudenten
hun creatieve ontwerpen uit, waarna ze de garens
erbij kiezen en hun ontwerpen doorsturen naar de
machines. In deze Educatiewerkplaats is veel tijd en
ruimte om zelf te experimenteren en te leren. Er is
plek voor stages en werkervaringsplaatsen; je krijgt
hier een goede praktijkopleiding. Na het doorlopen
van deze ‘leerschool’ kan de vervolgstap worden
gezet naar het professionele Lab, omdat de programma’s en machines zijn afgestemd op de machines en
softwareprogramma’s die daar staan.
De Educatiewerkplaats is ook in te zetten voor
andere doelgroepen, zoals leerlingen van het basisen voorgezet onderwijs, amateurs, jonge en oudere
talenten. Er wordt een pakket van onderscheidende
workshops en cursussen aangeboden, bij voorkeur
ontwikkeld en begeleid door de studenten die hier
zelf zijn opgeleid.

‘100% Original Weavandwear’ Ontwerp Christian Smirnow (ETT)
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Droogdoeken huisstijl. Ontwerp Raw Color

Label TextielMuseum
Het TextielMuseum wil zijn positie als cultureel
ondernemer versterken en nationaal en internationaal
zichtbaarder zijn. Een van de projecten die hieraan
bijdraagt, is de (door)ontwikkeling van een eigen
of private label: hoogwaardige textielproducten die
in opdracht van het museum door ontwerpers en
kunstenaars in het TextielLab zijn ontwikkeld en
geproduceerd. Deze producten hebben altijd de link
met de marktsegmenten design, mode en kunst
en sluiten aan op de collectiepeilers van het
TextielMuseum.
Het assortiment bestaat uit tafellakens, lopers en
servetten, droogdoeken die geweven of gebreid zijn.
Het verhaal achter het ontwerp en het ontwikkelproces maakt dit assortiment onderscheidend.
Gerenommeerde ontwerpers leveren de ontwerpen
voor deze exclusieve huishoudtextiellijn. Uiteraard
zijn de producten prominent aanwezig in onze eigen

TextielShop en een nog te ontwikkelen webshop, die in
2014 wordt gelanceerd. Met aanvullende verkoop via
exclusieve nationale en internationale verkooppunten
zoals museumshops, galerieën en designwinkels,
wordt het assortiment breed in de markt gezet.

Het verhaal
achter
het ontwerp
maakt het
assortiment
onderscheidend.
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Internationaal
programma
Bij de internationale ambities van het museum
hoort een meerjarenprogramma over onderwerpen
met een internationale betekenis en uitstraling. Het
museum kijkt in de toekomst meer over de grenzen.
Er werken gaandeweg steeds meer internationale ontwerpers en kunstenaars in het TextielLab. De directie
en medewerkers van het museum worden steeds vaker
uitgenodigd als spreker op internationale congressen
en meetings. De R&D agenda is internationaal georiënteerd. Het collectieopdrachtenbeleid, waarbij het
museum ontwerpers en kunstenaars opdracht geeft
om experimenteel onderzoek te doen en producten te
ontwikkelen in het TextielLab, is inmiddels met internationale opdrachten uitgebreid. De resultaten van
deze opdrachten worden aan de collectie toegevoegd.
Het beter ontsluiten van de collectie middels Europese
digitale portals maakt de verzameling zichtbaarder en
breder inzetbaar in het internationale bruikleenverkeer.
Internationalisering is ook een focus in de tentoonstellingsprogrammering. De komende jaren staan
tentoonstellingen op de verlanglijst als Building with
Textiles, Sheila Hicks, de werkplaats van William
Morris (Arts & Crafts Movement), de textielwerkplaats van het Bauhaus, de Wiener Werkstätte en
Joseph Beuys (Vilt en Vet). De tentoonstellingen
zullen samen met (internationale) partners worden
geïnitieerd en vormgegeven. Daarnaast presenteren
we ons op Europese platforms als de Salone in
Milaan of de Architectuurbiënnale in Venetië. De
doorontwikkeling van het European Textile Trainee
project, het programmeren van expertmeetings en
manifestaties met internationale sprekers en creatieve makers zijn andere uitingen waarmee het
museum zichzelf internationaal meer op de kaart
willen zetten.

Places of Memory
Het programma Places of Memory is een erfgoedconcept dat, soms tijdelijk, soms permanenter, een deel
van de (Tilburgse) geschiedenis in de schijnwerpers
Tentoonstelling ARTIST TEXTILES. Picasso to Warhol, organised by the Fashion and Textile Museum, London

Het museum
kijkt in de
toekomst
meer over de
grenzen.
zet op een relevante locatie in de stad. Het gaat
primair om plekken, gebeurtenissen en personen die
de culturele identiteit van Tilburg hebben bepaald.
Dit programma wordt geregisseerd door het Stadsmuseum Tilburg, dat hierbij actief de samenwerking
met (culturele) partners in de stad opzoekt.

Het TextielMuseum is een
belangrijke Place of Memory,
textiel zit in het DNA van de stad.
Het historische gebouw is ons
topstuk en staat symbool voor het
verhaal waaruit het museum is
voortgekomen. Met het doorontwikkelen en vernieuwen houdt
het museum de geschiedenis en
de herinneringen levend en
voegen we er nieuwe betekenissen
en verhalen aan toe. De ambitie is
dat de Tilburgers het TextielMuseum
als ‘hun’ museum ervaren waar
zij dat erfgoed op eigentijdse
wijze kunnen beleven.
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In 2015 start Places of Memory met een textielgerelateerde programmering, waarbij lokale en
internationale makers de identiteit van Tilburg
herinterpreteren. Idealiter ontstaat er een jaarlijks
terugkerend programma, waar tal van partners
samen optrekken, dat in 2018 is uitgegroeid tot een
manifestatie van internationale allure.
Een ander deelproject binnen Places of Memory is
het ontwikkelen van een aantrekkelijke cultuurroute
door de stad. Onder curatorschap van een visionaire
kunstenaar wordt het centrum van de stad via de
Spoorzone naar het TextielMuseum en De Pont doorgetrokken. Deze route vergroot de zichtbaarheid en
bereikbaarheid van de musea en de wijk. De cultuurroute versterkt het streven om van deze wijk achter
het station een must see area te maken en het
museum en Tilburg nationaal en internationaal op
de kaart te zetten.

Detail ‘Blood Brothers’ . Ontwerp Kustaa Saksi
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Meerjarenplannen
De genoemde projecten zijn slechts een greep
uit de plannen voor de komende vier jaar. Bovendien
brengen grote, overkoepelende programma’s weer tal
van deelprojecten met zich mee. Voorbeelden daarvan
zijn het opstellen van een aantrekkelijke evenementenagenda, de (door)ontwikkeling van het Yearbook het
oprichten van klankbordgroepen om onze plannen en
ideeën te toetsen, nieuwe workshops te ontwikkelen
of de life long learning doelstelling te verbreden –
het zijn er te veel om hier op te noemen. Dit Bidbook
presenteert slechts de grote lijnen: de details worden
vastgelegd in de meerjarenplannen die in 2014 voor
de verschillende bedrijfsonderdelen en afdelingen
zijn of worden geschreven. Hierin worden meetbare
kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen geformuleerd en de voorwaarden waaraan de organisatie
moet voldoen om die waar te kunnen maken.

Over vier jaar is
het TextielMuseum
verder uitgegroeid
tot culturele hotspot:
een bedrijvige,
creatieve
ontmoetingsplek
van internationale
allure waar nog
meer bezoekers en
gebruikers genieten
en participeren.

HET MUSEUM IN 2018
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TOT SLOT
Het TextielMuseum is een bijzonder museum met een unieke
positie in Nederland en Europa. Dat is het nu al. Dit Bidbook
heeft een blik gegeven op het huidige aanbod en onze unique
selling points, maar ook op onze ambities voor de nabije
toekomst. We willen ons programma uitbreiden en verdiepen
in de komende jaren, conform het beschreven vierjarenplan.
In 2018 heeft het museum zich ontwikkeld tot een
gerespecteerd nationaal en internationaal kennis- en
expertisecentrum op het gebied van textiel. Onze
positie binnen de creatieve industrie maakt ons tot
een vanzelfsprekende partner als het over ontwikkelingen op textielgebied gaat. De collecties vormen de
ruggengraat van de instelling, met verzamelingen op
het gebied van textiele vormgeving, beeldende kunst
en industrieel erfgoed. Daarbij horen een uitgebreide
stalenverzameling, een actuele materialenbank en goed
gedocumenteerde bedrijfsarchieven. De collectie is
uitgebreid met gerichte verwervingen, schenkingen en
een actief collectieopdrachtenbeleid. De bibliotheek van
het museum is volledig digitaal ontsloten en laat zich
gelden als dé textielbibliotheek van Europa.
Over vier jaar is het TextielLab verder geprofessionaliseerd, heringericht en uitgebreid met nieuwe materialen en machines. Bezoekers kijken er nog altijd mee
over de schouder van de maker, maar er is tegelijkertijd
meer rust en ruimte voor productie, onderzoek en experimenten; kleinschalig maar gericht op het hoogste
segment van de markt. In aansluiting op de social innovation agenda van Tilburg houden we ons bezig met
creatieve kennisontwikkeling op topniveau. Een research
& development agenda voor toegepast wetenschappelijk
onderzoek heeft een schat aan kennis opgeleverd over
thema’s als architextiles, smart textiles en duurzaamheid.

Ook in het Drögepand, naast de oude Mommersfabriek, borrelt het van de creativiteit. Het Collectiecentrum, het nieuwe depot waar bezoekers zelf
stukken kunnen opvragen, is gerealiseerd. In de
Educatiewerkplaats wordt met programma’s voor
MBO en HBO invulling gegeven aan het life long
learning programma. Hier is ook extra ruimte gecreëerd voor de studenten van het uitgebreide European
Textile Trainee-programma.
Kortom, in 2018 is het TextielMuseum nog meer
de moeite waard dan het al was en kan het met recht
dé culturele hotspot op het gebied van textiel genoemd
worden. Om dat voor elkaar te krijgen, is het museum
op zoek naar partners. Mensen, bedrijven, overheden
die enthousiast worden van de beschreven plannen
en die graag een steentje bijdragen aan de realisatie
ervan.

Wie meedoet wordt zelf ook
een beetje ‘maker’. Iets wat het
museum graag faciliteert. Want
hoe meer makers, hoe mooier de
toekomst eruitziet.
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EEN
MUSEUM
MET EEN
UNIEKE
POSITIE IN
NEDERLAND
EN EUROPA

