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JAARVERSLAG TEXTIELMUSEUM 2013

TextielMuseum
Stijgende lijn voortzetten

2013 was het jaar waarin we door Piet Boon de nationale Woonbeurs Pin uitgereikt kregen. Een belangrijke
erkenning voor het ambassadeurschap en de promotie van het TextielLab op het gebied van het interieur. Het
is bijzonder dat deze prijs aan een culturele instelling werd uitgereikt. Voor het museum een mooie gelegenheid
om zich op de Rai in Amsterdam te presenteren aan groot publiek en aan de vakwereld. Het jaar werd
afgesloten met ruim 55.000 bezoekers. Een mooie stijgende lijn wordt daarmee voortgezet.
Een hoogtepunt was het bezoek van de minister Bussemaker van Cultuur die tijdens het nationale
museumweekend enthousiast in ons museum aanschoof bij een workshop macramé. Zij deed dat omdat het
museum het predicaat Museum van de Maand kreeg uit handen van de Museumvereniging en de
BankGiroLoterij. Het museum kreeg veel aandacht van de pers voor het tentoonstellingsproject Talking Textiles
van de bekende trend forecaster Lidewij Edelkoort . Zij stelde een buitengewoon interessante expositie voor
het TextielMuseum samen die een grote belangstelling genoot van het museumpubliek. Ook gaf zij een aantal
seminars die binnen drie dagen uitverkocht waren.

In 2013 is sterk ingezet op het verbeteren van de zichtbaarheid en naamsbekendheid van het museum.
Daartoe werd een nieuwe identiteit ontwikkeld en een nieuwe website ontworpen. De gehele huisstijl werd
vernieuwd evenals de signing. Team Marketing en Communicatie werd uitgebreid met een online marketeer
waarmee het TextielMuseum voorop loopt in museumland. In 2013 heeft het museum zich daarmee enorm
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gemanifesteerd en liep het, wat de duur van interactie betreft, het Rijksmuseum en het Van Abbemuseum
voorbij.

2013 was ook het jaar waarin geïnvesteerd werd in het verruimen, verbeteren en dynamiseren van het
publieksaanbod. Daartoe werd voor het eerst een nieuwe tentoonstellingsruimte in gebruik genomen op de
eerste verdieping van de hoogbouw. Daar kan de eigen collectie beter getoond worden maar ook om de beste
producties van het TextielLab te laten zien. Het spits werd afgebeten met de expositie Rough, mooie ruwe
mannelijke kunst van textiel uit eigen collectie. In de toonzaal van het Lab werd het project Wooldiaries
getoond. De eigen collectie wordt steeds vaker ingezet als een belangrijke bron van inspiratie voor opdrachten
in het TextielLab. In presentatie wordt altijd gezocht naar de visuele en inhoudelijke verbinding tussen museum
en lab zichtbaarder te maken. Bij die methode wordt aandacht gegeven aan de gebruikte materialen, het
maakproces en het eindresultaat. Hiermee krijgt de bezoeker en ook de gebruiker (lab) een unieke kans om
over de schouders van de kunstenaar of ontwerper mee te kijken.

Er is in 2013 ook gewerkt aan het verbeteren van de structuur van de programmering. Daartoe zijn
tentoonstellingscriteria geformuleerd en formats ontwikkeld voor het opzetten van jaar- en
meerjarenprogrammering. Daarbinnen heeft ook de internationalisering van het aanbod een plek gekregen. In
toenemende mate wisten grote klanten het lab te vinden. In 2013 werd een start gemaakt met de
voorbereidingen voor een tweede groot project met het OMA van Rem Koolhaas. Verkennende gesprekken
werden gevoerd met andere grote partijen. Daarnaast wist een groot aantal bekende kunstenaars en
vormgevers de weg naar het Lab te vinden.

De resultaten voor 2013 waren:
•

Woonbeurs Pin

•

Museum van de Maand predicaat

•

Hoger bezoekersaantal

•

Implementatie van de nieuwe naam en huisstijl

•

Nieuwe website en online collectiedatabase

•

Verbetering collectiezoeksysteem

•

Projecten en investeringen Lab

•

Uitgebreid tentoonstellings- en evenementenprogramma

•

Expertmeeting

•

Continuering European Textile Trainee project

•

Academiedag t.b.v. onderzoek nieuwe educatieve werkplaats

•

Diverse collectieopdrachten

•

Nieuwe aanwinsten
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•

Publieksevenementen

•

Openstelling, dienstverlening en uitbreiding bibliotheek

•

Onderwijsprogramma en educatieve projecten

•

Een collectiebeleidsplan

•

Mooie tentoonstellingen

•

Presentatie Salone de Mobile

•

Yearbook Lab

(Online) Marketing & Communicatie
Naar aanleiding van de ontwikkeling van een nieuwe marketingstrategie is online marketing tot speerpunt
benoemd binnen de organisatie. In 2012 werd een basis gecreëerd om de werkzaamheden op dit terrein
optimaal te kunnen uitvoeren. In 2013 werden deze plannen uitgevoerd. De belangrijkste onderdelen van deze
basis bestonden uit: ontwikkelen nieuwe identiteit (gerealiseerd op 1 januari 2013), ontwikkelen nieuwe website
(gerealiseerd op 1 september 2013) en komst van een online marketeer (gerealiseerd op 20 augustus 2013).
Met een nieuwe identiteit kan het museum zich beter positioneren als instelling en als merk. De website is het
digitale venster op de buitenwereld. Het is het platform waar de museumbezoeker terecht kan voor algemene
informatie over het museum en het TextielLab, waar ontwerpers/kunstenaars en architecten aanvragen doen
voor het TextielLab en waar textiel geïnteresseerden hun hart kunnen ophalen aan tal van actualiteiten, blogs
en artikelen over textiel, design, erfgoed en mode.
De lezer ervaart de website als een ‘magazine‘ en dialoog met de lezers staat hoog in het vaandel. Het
TextielMuseum pioniert met deze manier van marketing in de museumwereld: community management. De
social media platformen Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Scoop.it en Youtube zijn onlosmakelijk
verbonden met de interactieve website.
De website is in samenwerking met Freshheads gebouwd, een jong en modern Tilburgs ontwerperscollectief
dat in de top vijf van beste websitebouwers in Nederland staat.

2013 was zowel voor de fysieke als online bezoekers een heel goed jaar. Het bezoekersaantal is ruim boven de
geprognosticeerde 50.000 geëindigd met 55.213 bezoekers in totaal. Aanleiding voor deze hoge cijfers zijn
onder andere goed bezochte tentoonstellingen als Jan Taminiau, Turkish Red & More en Talking Textiles. Ook
het predikaat Museum van de Maand leverde in de maand april bijna 2.500 bezoekers op.
Online eindigde het jaar heel goed. Met bijna 9.000 Facebook likes, 2.000 twitter volgers en ruim 4.500
nieuwsbrief abonnees kan het museum zeggen dat het een koppositie inneemt ten opzichte van alle grote
musea.
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In de Media
Het TextielMuseum en het TextielLab zijn in 2013 veelvuldig opgedoken in de pers.
Een greep uit een aantal online, ether en geschreven media:

http://www.scoop.it/t/TextielMuseum/?tag=graphic_design
http://thisispaper.com/Raw-Color-Towels-Linnen-for-TextielMuseum

http://metropolism.com/fresh-signals/2.175.000-euro-naar-musea/

Artikel in Brabants dagblad (Lenneke, ik ben heel willend; op donderdag 7 februari 2013)

http://www.scoop.it/t/TextielMuseum/?tag=Turkish_red

Museumtijdschrift nr 5, juli-aug 2013
Van figuratief naar abstract en terug : het Nederlands wandkleed heeft de afgelopen vijftig jaar een
opmerkelijke cyclus doorgemaakt.

Artikel in Brabants Dagblad van donderdag 13 juni 2013, Het wandkleed is helemaal terug.

http://www.nd.nl/artikelen/2014/januari/03/-s-winters-warm-s-zomers-koel

www.omroepbrabant.nl/?news/203210242/TextielMuseum+bouwt+expositie+over+uit+Tilburg+verdwenen+woll
enstoffenfabriek+AaBe.aspx

Ruimschoots aandacht in Brabants Dagblad en online media over bewegwijzering culturele instellingen Tilburg.

MuseumZaken
Aangaan van allianties
Met het Rijksmuseum Amsterdam worden op dit moment gesprekken gevoerd om tot een samenwerkingsovereenkomst te komen. Het Rijksmuseum ziet in het TextielMuseum mogelijkheden om een
gespecialiseerd netwerkmuseum te worden. Hiermee is een eerste stap gezet in de ontwikkeling van het
TextielMuseum als kennis- en expertisecentrum. Het gaat daarbij om de uitwisseling van zowel kennis als
collecties.
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Samenhangend collectiebeleid
Het nieuwe Collectiebeleidsplan is vastgesteld (2014-2018). Daarin wordt in tegenstelling tot het oude plan,
waarin de collectieonderdelen werden beschreven, nu ook het verzamelbeleid uiteengezet. Daartoe zijn ook
verwervingscriteria en verwervingsformats opgesteld. De internationale ambitie wordt eveneens in dit beleid
meegenomen. Daarnaast is er aandacht voor de verbetering van het collectiebeheer, waaronder de depot
problematiek.
Collectie Online
Sinds 2003 is er een online zoeksysteem voor de collectie van het TextielMuseum. In 2012 is dit zoeksysteem
voor het laatst herzien met uitbreiding van een commentaarfunctie voor het publiek en toevoeging van sociale
media om gegevens over de collectie te delen.
In 2013 verscheen een volledig nieuwe website met een online zoeksysteem waarin zogenaamde
facetnavigatie is toegepast als innovatief zoekinstrument.
Naast het aanbieden van collectie-informatie op de eigen website participeert het museum in verschillende
netwerken. Op provinciaal niveau is dat via thuisinbrabant.nl (2004), een portal voor erfgoedinformatie.
Landelijk participeert het museum sinds 2013 in het DiMCoN-netwerk (Digitale Collectie Nederland) van de
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, dat toegang biedt tot meer dan drie miljoen objecten uit Nederlandse
museumcollecties. Al deze initiatieven leiden tot vergroting van de zichtbaarheid en bekendheid van de
museumcollectie.

Tentoonstellingsaanbod
Wij zijn trots op de resultaten van het project Turkish red & more die inhoudelijk sterke en goede projecten van
de deelnemende ontwerpers en een goed ontvangen tentoonstelling lieten zien. De doelstelling om het textiele
erfgoed uit de museumcollectie te laten dienen als inspiratiebron voor nieuw design waarbij het TextielLab
ingezet werd voor de realisering is ruimschoots gehaald. Er is een aantrekkelijk side program georganiseerd.
Het TextielMuseum was in april 2013 museum van de maand. In dat kader zijn er twee weekenden met
publieksactiviteiten georganiseerd onder de noemer MacraMEE, geïnspireerd door de thematiek van Turkish
red & more om inspiratie te putten uit oude technieken en ambachten. Deze waren een groot succes, evenals
de ontwerpwedstrijd voor MBO-studenten. In plaats van het geraamde bezoekersaantal van 9.000, hebben wij
in de periode van deze tentoonstelling meer dan 20.000 bezoekers mogen ontvangen (naast de digitale
bezoekers).

Textiel aan de muur is weer helemaal terug van weggeweest. Ontwerpers en kunstenaars hebben de liefde
voor de textiele aankleding van de wand herontdekt. Met Eyes on nature: wall hangings liet het TextielMuseum
zien hoe het wandkleed in Nederland zich in de laatste 50 jaar ontwikkelde: van schilderachtige en abstracte,
tot ruige of verhalende wandkleden van nu. De verbeelding van de natuur is daarbij het uitgangspunt. De
wandkleden komen grotendeels uit de collectie van het TextielMuseum. Ook collectieopdrachten, uitgevoerd in
het TextielLab werden getoond.
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Trend forecaster en design curator Lidewij Edelkoort presenteerde in het najaar hedendaags textieldesign in
Talking Textiles. Een ruime selectie objecten, waarbij innovatieve textieltechnieken centraal staan, werden
getoond, een voorbode voor de opleving van textiel binnen het interieur. Edelkoort legt uit dat Talking Textiles
onze beleving van textiel verruimt: “In een sterk gedigitaliseerde leefomgeving groeit de behoefte aan tactiliteit
en dimensie; veel gevestigde ontwerpers geven daaraan gehoor met hernieuwde aandacht voor textiel. De
nabije toekomst brengt een enorme opleving van textiel in het interieur: op vloeren, muren en meubels –
uitgebreid en op een persoonlijke manier toegepast. Textiel dat luid en duidelijk van zich laat horen: stoffen die
tot leven komen, verhalen vertellen, patronen vertonen, welvaart voorspellen en het creatieve doen herleven.”

Onder de titel ‘AaBe, een sterk merk’ brengt het TextielMuseum aan de hand van vier thema’s de geschiedenis
van het Tilburgse bedrijf AaBe in kaart. Stoffen, dekens, foto’s en pr middelen uit de collectie van het
TextielMuseum maken deel uit van de presentatie. Zo’n vijftig jaar geleden was de Tilburgse wollenstoffen en –
dekenfabriek AaBe in heel Nederland een begrip. Iedereen had thuis wel een behaaglijke wollen deken van
AaBe.
Niet alleen de producten waren bekend, ook het sociaal beleid van de fabriek was decennialang voorbeeldig.

Uit de collectie damast en gedenkdoeken wordt geput voor de expositie ‘Voor Vorst en Vaderland
Gedenkdoeken’, in de DamastWeverij. Oranjesouvenirs van textiel bestaan al lang zoals damasten tafellakens,
hals- en zakdoeken of vlaggen waarop de portretten van onze vorsten en vorstinnen zijn afgebeeld. Zij worden
vaak op de markt gebracht naar aanleiding van een feestelijke gelegenheid. Maar ook memorabele feiten als de
vrijwording van Nederland in 1813 of de viering daarvan honderd jaar later zijn op gedenkdoeken vastgelegd. In
het TextielLab worden bij bepaalde feestelijke gelegenheden nog steeds gedenkdamasten geweven. Daarmee
zet het de traditie voort. Speciaal voor het herdenkingsjaar 2013, dat het ontstaan van het huidige Koninkrijk der
Nederlanden 200 jaar geleden memoreert, heeft Studio Formafantasma een nieuw damast ontwikkeld. Het
nieuwe damast, Lowlands, wordt gedurende de tentoonstelling ook in de TextielShop verkocht.
Collectie (opdrachten en aanwinsten)

Het museum geeft (zo) op een voorbeeldige wijze invulling aan de eigen rol binnen de keten van
concept, productie, presentatie en aankoop.
[Uit: brief Mondriaan Fonds, 19 december 2013]

Ook het afgelopen jaar (2013) is in het TextielLab weer een aantal interessante collectieprojecten gerealiseerd:
Studio Makkink & Bey ontwikkelde in opdracht van het museum een visie op wonen in de toekomst. In het
TextielLab en eigen atelier vervaardigden de ontwerpers drie textiele objecten die in het teken staan van flexibel
en nomadisch wonen. De objecten VouwPlaats, VensterLicht en WarmteKleed worden als onderdeel van een
installatie op de tentoonstelling Living Spaces gepresenteerd.
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Modeontwerpster Winde Rienstra werkte in de passementweverij aan haar collectie 'Stjerren oan it Firmamint',
die ze toonde op de Amsterdam Fashion Week 2014. Haar Friese achtergrond en haar fascinatie voor het
planetarium van Eise Eisinga in Franeker waren haar inspiratiebronnen. Jetske Visser maakte gebruik voor een
serie doeken, getiteld ‘Stoom’, van de digitale printer in het Lab. Samen met het Zuiderzeemuseum in
Enkhuizen gaf het museum een opdracht aan Studio Glithero. Voor het TextielMuseum resulteerde dat in het
tafelgoed ‘Playing Cards’. Het is een ode aan jacquardweefsels. Glithero was geïnspireerd door het systeem
van ponskaarten dat het ontwerp van de doek in code bevat en dat tevens de weefmachine het patroon laat
weven.
Tot slot is er gewerkt aan een geweven 3D object naar ontwerp van Samira Boon, waarvoor begin 2014 als
laatste stap nog een speciale ketting is geschoren.

Naast de opdrachten blijft het museum uiteraard ook 'reguliere' aankopen doen. Dit betreft niet alleen werk van
hedendaagse ontwerpers en in mindere mate beeldend kunstenaars maar ook worden retrospectieve aankopen
gedaan. In 2013 zijn in dit kader werken aangekocht van onder meer de ontwerpers: Jaime Hayon, Kiki van
Eijk, Hella Jongerius, Raw Color, Studio Job. Een mooi retrospectief werk van Christine van Zeegen, een
geborduurde vis, is aangekocht.

De verwervingen op het gebied van kunst en vormgeving werden in 2013 wederom gesubsidieerd door het
Mondriaan Fonds (€ 40.000,-), de provincie Noord-Brabant (BKKC) en het Stimuleringfonds Creatieve Industrie
(samen € 25.000,-).

Een zeer bijzondere schenking vormt veel damasten tafelgoed van de linnenweverij Van den Briel & Verster
(Eindhoven), waaronder een zeer zeldzaam damast van Chris Lanooy.
Daarnaast heeft een particuliere verzamelaar enkele bijzondere sieraden van Felieke van der Leest
geschonken.

Bibliotheek TextielMuseum
In 2013 brachten 4.562 bezoekers in totaal een bezoek aan de bibliotheek (312 meer dan vorig jaar). Onder de
bezoekers waren 100 kunstacademiestudenten en ontwerpers. Iets minder dan de helft van het aantal
bezoekers bestaat uit studenten die de bibliotheek in een groep bezoeken tijdens een rondleiding of door deel
te nemen aan de workshop Textielwarenkast. Stagiaires en ETT studenten bezochten de bibliotheek zo’n 50
keer.

De bibliotheek heeft meegewerkt aan het project Goirkestraat van Jutta Chorus en 28 studenten van de Fontys
Hogelschool Journalistiek. Tijdens de tentoonstelling AaBe : een sterk merk wordt de bibliotheek gebruikt als
plek voor de registratie van objecten die bezoekers in kunnen brengen voor de tentoonstelling en om verhalen
van bezoekers te registreren.
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Publicaties
Hebe Verstappen, Suzan Rüsseler, Caroline Boot ... [et al.] TextielLab Yearbook 2012. Tilburg : Stichting
Mommerskwartier, 2012.

Caroline Boot. Damastwasserij en –opmakerij. In: 200 Jaar Hofleveranciers onder Oranje. Voorburg [etc.] :
Stichting Hofleveranciers in Nederland [etc.], 2013. p. 224-225

Jantiene van Elk en Kim Cornelius. Leren in een museumbibliotheek : bibliotheek TextielMuseum werkt samen
met afdeling educatie. Informatie Professional. Jrg. 17, no. 3, 2013. p. 21-23

Overzicht uitgaande bruiklenen 2013
Hand Made : Lang leve het ambacht
Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam, 9 maart – 19 mei 2013
Theo van Doesburg / Stefi Kiesler, Geborduurd kussenvertrek, ca 1926-1930, inv.nr 12844
Maria Roosen, Kan met kabeltrui, 1996, inv.nr BK0413
Christina van Zeegen, Kunstnaaldwerk Zeedistel, 1919, inv.nr BK0766
MAK Design Salon #02. Studio Formafantasma. The Stranger Within
MAK - Oesterreichiches Museum fur angewandte Kunst / Gegenwartkunst, Wenen, 14 september - 1 december
2013
Studio FormaFantasma, Wandkleed / deken 'Colony / Tripoli', inv nr 15438b
Christien Meindertsma. Vlas (kavel GZ 59 west)
Vlasmuseum en Budafabriek, Kortrijk, Locatie: Budafabriek 5 oktober - 8 december 2013
Christien Meinderstma, Installatie One Sheep Sweaters, 2011, inv nr 17279
De Gezonde Mens
Het Nieuwe Instituut. Locatie: Designhuis, Eindhoven, 20 september 2013 - 5 januari 2014
Sonja Bäumel, Textured Self, inv nr BK1034a
Sonja Bäumel, Draft Bacteria, inv nr BK1034b
Glithero - Maatwerk : geweven muziek
Zuiderzeemuseum, Enkhuizen, 14 september 2013 - 30 maart 2014
Schellens & Marto, Patroontekening, ca. 1960, inv nr 10719b
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De 7 Hoofdzonden, Centraal Museum, Utrecht, 14 september 2013 - 18 mei 2014
Borre Akkersdijk, Knitting 3d patterns' C2-BB06 (broekpak), inv nr 15468
Daarom 't Gooi, de kunst en historie van Hilversum en omstreken
Museum Hilversum, 4 oktober 2013 - 18 januari 2014
Corn. van der Sluys, Tijmen de Wit en Zonen, Hilversum, Deurmat, 1923-1930, inv nr 11511

TextielLab
Het TextielLab selecteerde iedere aanvraag op motivatie, innovatie betreffende de techniek en/of het materiaal
en artisticiteit, waarbij de focus lag op interieurtextiel, mode en design. Met als doel meer tijd en ruimte te
investeren in innovatie en research. In toenemende mate wordt ook het belang van een goede balans tussen
enerzijds de productie functie en anderzijds de educatieve taak van het Lab gevoeld. Er wordt een voorstel
uitgewerkt om te komen tot een herinrichting van het Lab, waarbij deze problematiek in belangrijke mate wordt
opgelost.

De techniek weven vormt de hoofddiscipline binnen het TextielLab en de werkplaats wordt steeds vaker
benaderd om bij ambitieuze (interieur)projecten te adviseren en ontwerpers in de ontwikkeling van het geweven
textiel te begeleiden. Chris Kabel ontwikkelde dit jaar samen met het TextielLab gordijnen voor het moderne
Fogo Island Inn hotel in Canada. Geïnspireerd door het noorderlicht werden de panelen geweven met een
subtiel kleur & materiaal verloop waardoor het textiel bij het duister worden opgloeit. In de serie geweven
wandkleden gemaakt door de Finse kunstenaar Kustaa Saksi werden diverse uiteenlopende garens gebruikt
om zo zijn surrealistische, kleurrijke droomwereld uit te beelden. De wandkleden zullen te zien zijn in de eerste
Highlight tentoonstelling van 2014. Studio Van Eijk & Van der Lubbe ontwierp in opdracht van het Nationaal
Archief in Den Haag verschillende textiele producten; van boekkussen tot theedoek. Allemaal met een bijzonder
kleurverloop waardoor geen enkel kussen of theedoek hetzelfde is.

Saksi produced the eight weavings at the brilliant TextielMuseum in Tilburg, the home of a large
proportion of the most innovative textile projects being made in Europe.
[Tijdschrift ‘Cover’ winter 2013]

WoolDiaries
Het TextielLab organiseerde in samenwerking met Het Nieuwe Instituut een ontwerpopdracht voor Nederlands
modetalent. Met de ontwerpopdracht benadrukt en het TextielMuseum en Het Nieuwe Instituut het belang van
experiment en historisch onderzoek en de toepassing van materiaal en technieken. Drie modeontwerpers
werken met wol in het TextielLab: Borre Akkersdijk, Pauline van Dongen en Oda Pausma. De drie ontwerpers
experimenteerden in het TextielLab met wol, met behulp van weef- en breimachines. Voor dit project werd

9

JAARVERSLAG TEXTIELMUSEUM 2013

natuurlijk ook een speciale wollen ketting geschoren, zodat een 100% wollen product kon worden afgeleverd.
De ontwikkelde materialen wisten zij vervolgens in hun eigen ateliers om te zetten in innovatieve
kledingstukken. Een creatief proces dat resulteerde in drie minicollecties met innovatieve en duurzame
kledingstukken. Deze minicollecties vormden de Highlight tentoonstelling Wool Diaries. Wool Diaries werd
mede mogelijk gemaakt door The Woolmark Company.

Door hun inventieve gebruik van verschillende soorten garens en de in het TextielLab aanwezige
technieken & know how, hebben de drie ontwerpers kunnen aantonen wat een veelzijdige vezel wol is..
[Ingrid Oomen, Country Manager Benelux, The Woolmark Company]

In 2013 maakte Studio Marcel Wanders gebruik van de specialistische breikennis en bijbehorende machines
om tot een bijzondere lamp te komen. Het prachtige gebreide object met als titel: ‘Phoebe ’ werd later
tentoongesteld in zijn overzichtstentoonstelling in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Het Modemuseum in
Hasselt gebruikte de breimachines om enorme gebreide panelen te vervaardigen. Met gebruik van vele kleuren
en materialen ontwierp MASS Architects enorme lappen met de skyline van Florence erop. Deze gebreide
panelen werden verwerkt in de scenografie van de tentoonstelling MODA Made in Italy.

Het tuftatelier van het TextielLab werkte in opdracht van van Kloppenburg & Van Egteren aan een groot
wandkleed van 2,5 bij 3,5 meter naar de beroemde ets van Rembrandt van Rijn: ‘De Omval’. Het
indrukwekkende wandkleed hangt in de entree van het advocatenkantoor Norton Rose Fulbright in Amsterdam.

De computergestuurde bewerkingstechnieken zoals digitaal printen en borduren werden ingezet voor het
ontwikkelen van afstudeercollecties van academiestudenten uit Nederland en andere Europese landen. Studio
Job ontwikkelde samen met het TextielLab bijzondere geborduurde vaandels voor het Faena Saxony hotel in
Miami Beach. De miljoenen steken warden vooraf zorgvuldig geselecteerd uit de stekenbibliotheek uit het
sample archief van het Lab.

TextielLab wint Woonbeurs pin 2013
Het TextielLab won in 2013 de jaarlijkse Woonbeurs pin, een belangrijke onderscheiding voor personen en/of
organisaties die een toegevoegde waarde bieden aan het Nederlandse interieur. Het TextielLab wordt
toegevoegd aan de lijst met (niet de minste) prijswinnaars: Jan des Bouvrie, Piet Boon, Lidewij Edelkoort, Piet
Hein Eek, Scholten & Baijings, Frozen Fountain en Bertjan Pot. Volgens de jury is het experimenteren en
ontdekken van technieken en nieuwe materialen van groot belang voor de woonindustrie en zijn ze de terechte
winnaars van de Woonbeurs Amsterdam pin 2013. Het TextielMuseum mag bovendien voor editie 2014 zitting
nemen in de jury en krijgt de eer de nieuwe PIN te vervaardigen!
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Partners TextielLab
Een belangrijk aandachtsgebied met betrekking op de nabewerking van de geweven stoffen is het brandwerend
maken en het versoepelen van bepaalde weefsels. Het TextielLab is in 2013 met twee externe partners in zee
gegaan dit verder vorm te geven.

Binnen het Europese subsidieproject ‘Crisp’ (The Creative Industry Scientific Programme) zijn diverse nieuwe
Smart textiles gemaakt in het Lab. Samen met de TU Eindhoven probeerden we in 2013 tot ‘slimme’
textieltoepassingen en –producten (Smart Textiles) te komen door bijvoorbeeld licht te integreren in textiel. In
het kader van deze onderzoeken hebben een aantal medewerkers van het Lab een bezoek gebracht aan de
TechTex in Frankfurt. Al deze nieuwe technologische kennis zal in 2014 toegepast worden bij de ontwikkeling
van hoogwaardige interieurtoepassingen ten behoeve van de tentoonstelling Architextiles (najaar 2014).

Investeringen
Om nog beter op de vraag van kunstenaars, ontwerpers en studenten in te kunnen spelen is het noodzakelijk
om technisch bij te blijven. Om flexibeler te kunnen werken op onze Dornier weefmachines hebben we de
software voor onze Cad cam activiteiten vernieuwd en verder uitgebreid. De drie weefmachines kregen onder
andere allen een software update waardoor het mogelijk werd nog grotere rapporten te programmeren. In 2013
zijn we gestart de diversiteit aan aangeboden kettingen uit te breiden; zo werd onder andere geweven op een
Trevira CS, een wollen en een Multi colour ketting.

Diverse personen hebben in 2013 een bezoek gebracht aan de garenbeurzen Piti Filati in Florence en de Filo in
Milaan. Twee medewerkers van het Lab hebben een intensieve training gevolgd in Turkije om meer resultaat uit
de computergestuurde multifunctionele twijnmachine te halen. Vanaf 2014 kunnen de gebruikers van het
TextielLab zelf nieuwe samengestelde garens maken, waardoor de mogelijkheden voor geweven en/of
gebreide producten nog groter is geworden. Om de groeiende hoeveelheid aan garens en materialen beter te
beheren is in 2013 een start gemaakt met het inrichten van een professioneel garenmagazijn.

Om in de DamastWasserij het gewassen tafelgoed na het wassen beter te kunnen strijken is een nieuwe
strijkmachine van Miele Professional aangekocht. In de TextielShop is de verlichting en het kassameubel
aangepast aan de behoeften van de klanten.

Presentatie tijdens Salone del Mobile in Milaan
Tijdens de Meubelbeurs in Milaan in april 2013 is het vierde Yearbook TextielLab aan een (inter)nationaal
publiek gepresenteerd. Gelijktijdig toonden wij in het Nederlandse consolaat in Milaan een klein overzicht van
de tentoonstelling Turkish red & more; designers and the museum collection, die met veel enthousiasme is
ontvangen.

11

JAARVERSLAG TEXTIELMUSEUM 2013

Educatie
Op het gebied van educatie heeft het museum veel te bieden. Om precies te zijn maar liefst vijftien educatieve
programma’s in 2013. Het museum wil per definitie een educatieve instelling zijn die als geen ander
buitenschoolse programma’s biedt in het kader van het long life learning traject. De focus ligt daarbij op de
ontwikkeling van creativiteit en talentontwikkeling. In de programmering wordt in dat verband uitdrukkelijk
ingezoomd op het meenemen van bezoekers en gebruikers van het museum in het creatieve proces. Zo
beschikt de instelling, door de aanwezigheid van een permanente educatieve werkplaats, over de
mogelijkheden om op alle niveaus, van basisonderwijs tot hoger onderwijs, leerlingen en studenten in de
gelegenheid te stellen om te experimenteren, te onderzoeken en spelend te leren. Voor alle onderwijsgroepen
zijn er programma's, rondleidingen, workshops, cursussen en meerdaagse programma’s, rondom textiel,
vormgeving, materialen, techniek en erfgoed.

Buiten het onderwijs organiseert het museum regelmatig inspirerende events, rondleidingen, audiotours,
workshops, expertmeetings en symposia voor diverse doelgroepen, variërend van kinderen tot professionals.
Bij deze activiteiten wordt de samenwerking met ontwerpers, docenten, bedrijfsleven en andere (culturele)
instellingen gezocht.

In 2013 is het TextielMuseum gestart met het organiseren van workshops op de eerste en derde zondag van
iedere maand onder leiding van museumdocenten. De workshops lopen uiteen van mouleren met autogordels
voor volwassenen tot een kussensloop bedrukken voor kinderen. Ook vonden twee masterclasses voor
textielliefhebbers plaats. Saskia ter Welle verzorgde de masterclass 'Glamour' waar borduurtechnieken die
worden toegepast in de haute couture werden aangeleerd. De masterclass 'Mouleren', waarbij het maken van
kleding zonder gebruik te maken van patroontekenen centraal stond, werd verzorgd door Ton Verswijveren.
In het kader van de tentoonstelling 'Talking textiles' vond in november drie keer een design & lifestyle
trendseminar plaats met in de hoofdrol Lidewij Edelkoort. Zij presenteerde aan ruim 300 deelnemers haar visie
op textiel in het interieur voor de komende jaren.
Educatieve samenwerkingspartners
Structureel werkt het museum nauw samen met een aantal regionale opleidingen waarbij studenten
multimediaprogramma’s voor het publiek maken. Studenten van SintLucas Boxtel / Eindhoven ontwikkelen
audio tours bij de damastpresentaties en de collectietentoonstellingen. Studenten ArtCoDe (Art, Communication
en Design) van Fontys Hogeschool Tilburg maakten attractieve en informatieve animaties en filmpjes bij
tentoonstellingen en educatieve programma’s.
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Voor het ontwikkelen van de programma’s die passen binnen het curriculum van opleidingen is eveneens
samenwerking essentieel. Binnen het ETT project (European Textile Trainees) werd in 2013 samengewerkt
met:
•

Aalto University School of Arts, Design and Architecture, Helsinki (FI)

•

Bergen National Academy of the Arts, Bergen (NO)

•

Hochshule für Kunst und Design Burg Giebichenstein, Halle (DE)

•

La Cambre, Brussels (BE)

•

LUCA, School of Arts, Ghent (BE)

•

The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation, Copenhagen
(DK)

•

University College Ghent / Royal Academy of Fine Art (KASK), Ghent (BE)

•

Weissensee School, Berlin (DE)

Bedrijfspartner ETT is: COMO Textile institutes, Servizi Industriali Srl., UICOMO, Como, Italië

Working with staff at the TextielLab, I could feel their delight when taking risks and exhausting
the possibilities of the looms to make my project work
[Christian Smirnow, design student, Academy of Arts Berlin]

Gesprekspartners op het niveau van academies zijn: Design Academy Eindhoven, Amsterdam Fashion Institute
(AMFI) en Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Tilburg. Naast het afleggen van werkbezoeken aan de
academies zijn docenten en studenten klankbord voor het ontwikkelen van programma’s en activiteiten.
Gesprekspartners van middelbare beroepsopleidingen zijn: ROC Tilburg / School voor Mode en SintLucas
Boxtel / Eindhoven. Met deze twee opleidingen op MBO gebied zijn inmiddels meerdaagse lesprogramma’s, die
plaatsvinden in het TextielMuseum, ontwikkeld welke structureel in het curriculum zijn opgenomen. Daarnaast
werkt educatie samen met de Kunstbende, al jarenlang dé landelijke organisatie voor talentontwikkeling voor
jongeren tussen 13 en 18 jaar. De kern van de organisatie is de landelijke wedstrijd met voorrondes door heel
het land. Bij het TextielMuseum verzorgen we workshops voor de fashion talenten en maken ze kennis met
nieuwe textieltechnieken en materialen en ontmoeten een talentvolle modeontwerper, met als doel om deze
talentvolle jongeren te helpen in hun ontwikkeling en de stap naar een kunstvakopleiding te stimuleren.

Daarnaast is er bij de afdeling educatie elk schooljaar plaats voor een stagiaire afkomstig van een
lerarenopleiding of academie waarbij de student museumlessen verzorgt voor leerlingen en studenten. Ook
wordt gezamenlijk een onderzoeksopdracht geformuleerd zoals het onderzoeken en/of ontwikkelen van een
nieuw educatief programma voor een specifieke onderwijsgroep.
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European Textile Trainees (ETT)
Om een bijdrage te leveren aan de creatieve industrie heeft het museum een internationaal georiënteerd
programma, het European Textile Trainee (ETT) project, opgezet in het kader van talentontwikkeling. Dit
programma vindt vanaf 2007 elk najaar plaats. Voor dit internationale uitwisselingsprogramma selecteert het
museum een negental getalenteerde, internationale masterstudenten. Het programma kent twee werkperiodes.
De eerste vindt plaats in het TextielMuseum, waarbij het werken in het TextielLab aan een onderzoeksvraag
centraal staat. Het Lab biedt de trainees de creatieve ruimte om te experimenteren en te innoveren. De
tentoonstelling, de expertmeetings en werkbezoeken aan relevante bedrijven en ontwerpers / architecten gaven
input en focus en dagen de trainees uit om hun eigen creatieve concepten uit te werken en op de
geavanceerde computergestuurde textielmachines te experimenten. De resultaten van de werkperiode in het
TextielMuseum werden gedurende de maand oktober gepresenteerd in het museum. Het is elk jaar fascinerend
om te zien hoe de student de eigen culturele bagage, opleidingsbenadering, designtraditie, stijl en smaak
inbrengt. Naast de werkperiode in het museum werden de trainees in de gelegenheid gesteld om in Italië stage
te lopen bij gerenommeerde textielbedrijven in en rond Como.

Het ETT bevordert de ontwikkeling en uitwisseling van creativiteit en expertise tussen de studenten onderling.
Maar ook de medewerkers van het museum en het Lab en de betrokken bedrijven worden uitgedaagd en leren
van deze enthousiaste jonge mensen. Met dit educatieve programma draagt het museum bij aan het actief
opzetten en onderhouden van een (Europees) netwerk in samenwerking met toonaangevende opleidingen en
textielbedrijven. Samen begeleiden en coachen we deze jonge talenten met een passie voor textiel op weg
naar een professionele carrière in de creatieve sector.
Expertmeetings
Elk voor- en najaar biedt het TextielMuseum twee expertmeetings aan waar, op uitnodiging van het museum,
ontwerpers, kunstenaars, architecten, wetenschappers en bedrijfsleven presentaties en discussies verzorgen.
Niet in de vorm van een traditionele lezing, maar met discussie en feedback met elkaar en met de ‘zaal’. Doel is
informatie uit te wisselen en netwerken tot stand te brengen. De thema’s zijn altijd actueel en de sfeer
informeel. De voorjaarseditie werd in samenwerking met Premsela georganiseerd rondom het project Wool
Diaries. In het najaar is expertmeeting gericht op de toekomstvisie van textieleducatie op MBO en HBO niveau.
Ontwerpwedstrijd voor studenten ROC/ MBO
Het museum organiseerde begin 2013 de online-wedstrijd i CONTEST en nodigde studenten van het ROC /
MBO uit een eigen accessoire (bijvoorbeeld een sieraad, tasje, hoed, kraag) te ontwerpen en te maken. De
wedstrijd vond plaats in het kader van de tentoonstelling Turkish red & more. i CONTEST is voor studenten een
uitsproken kans om hun talenten te tonen. De inspiratie vinden zij in de rijke collectie van het museum. De
techniek waarin hun accessoire moest worden uitgevoerd is knopen, macramé en koorddraaien. De ontwerpen
werden via de Facebook-app van i CONTEST ingeleverd. Een selectie van de ontwerpen werd in het museum
gepresenteerd en de bezoekers stemden op hun favoriete ontwerp. Eind mei werd de tentoonstelling feestelijk
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afgesloten met het bekend maken van de winnaars. I Contest wordt in 2014 gecontinueerd, nu gekoppeld aan
de tentoonstellen Living Spaces is de opdracht het ontwerpen van een interieurtoepassing.

Educatieve projecten voor bezoekers in samenwerking met opleidingen
Al meerdere jaren werkt het museum nauw samen met een aantal regionale opleidingen waarbij studenten
multimediaprogramma’s voor het publiek maken. Studenten van SintLucas Eindhoven ontwikkelen audio tours
bij de damastpresentaties in de Damastweverij en de collectietentoonstellingen, startend met de tentoonstelling
ROUGH. Studenten ArtCoDe (Art, Communciation en Design) van Fontys Hogeschool Tilburg maakten het
afgelopen jaar al attractieve en informatieve animaties en filmpjes bij tentoonstellingen en educatieve
programma’s. In de afgelopen kerstvakantie presenteerde het museum de resultaten van een nieuw (pilot)
project met ArtCoDe waarbij de geschiedenis van het gebouw uitgangspunt is. Doel van dit project is om met
film en animaties de bezoeker middels historische bronnen (foto’s, film, objecten en archiefstukken) op
eigentijdse wijze inzicht te geven in de oorspronkelijke functie van de diverse ruimtes en de bijzonderheid van
de architectuur van de gebouwen.

Onderzoek haalbaarheid educatieve werkplaats
Speerpunt binnen het museumbeleid is en blijft educatie. TextielMuseum biedt een gevarieerd aanbod aan van
programma’s, workshops en rondleidingen waarmee leerlingen en studenten worden geïnspireerd en
uitgenodigd actief deel te nemen. In 2014 wordt onderzocht en doorberekend of de ambities om een educatieve
werkplaats met diverse technieken te starten, kunnen worden gerealiseerd. In deze werkplaats kunnen
leerlingen en studenten zelf, onder begeleiding van een vakkracht, werken.
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Publieksevenementen
In de maand april was het TextielMuseum door de Stichting Museumkaart en de Bankgiro Loterij benoemd tot
Museum van de Maand. De maand april kreeg de titel MacraMEE. Niet voor niets koos het museum een
oeroude knooptechniek als basis voor een maand boordevol activiteiten. Macramé is namelijk weer terug van
weggeweest! De belangrijkste aanleiding voor het thema Macramé was de tentoonstelling Turkish red & more;
designers and the museum collection. Gedurende de hele maand is het publiek uitgedaagd om de oude
knooptechniek macramé eigen te maken. Daarom ontving iedere bezoeker in de maand april een
verrassingspakketje bij binnenkomst. Ook organiseerde het museum in de weekenden van 6 & 7 april en 20 &
21 april een evenement. Op die data konden museumkaarthouders gratis deelnemen aan workshops macramé.
Er was keus uit twee soorten workshops voor volwassenen: Hanging basket en Kekke keychain. Kinderen
konden deelnemen aan de workshop Cool koordje.
2.417 bezoekers bezochten de activiteiten in de maand april

Op zondag 15 september gunde het TextielMuseum zijn bezoekers een kijkje achter de schermen in het kader
van de landelijke Open Monumentendagen. Het centrale thema was 'macht en pracht' en het museum haakte
daar met een uitgebreid programma graag op in. Zo waren er vijf unieke rondleidingen samengesteld. De
entree was vrij en ook de inloopworkshop was die dag kosteloos.
1.051 bezoekers bezochten Open Monumentendag op 15 september

Incubate en het TextielMuseum hebben de vooraanstaande Poolse kunstenaar Grzegorz Klaman uitgenodigd
om in september 2013 een Tilburgse editie van zijn ‘Subjective Bus Line’ op te zetten. In deze tocht langs het
textielverleden van Tilburg vertellen ex-werknemers hun persoonlijke verhalen die verbonden zijn aan deze
plekken. Zo geeft het project een stem aan de bijzondere herinneringen die verborgen liggen in de
geschiedenis van de textielindustrie. Het project werd eerder in Gdańsk en op de Manifesta in Genk uitgevoerd.

Museum de Pont, TextielMuseum en Park hebben de handen ineen geslagen voor de derde cultuurnacht op 26
oktober 2013. Zo kon je genieten van het Tilburgse ´dertien-uur-cultuur-menuutje´. Om het volledige menu te
nuttigen, pendelde de bezoeker via zogenaamde fietslifthaltes van locatie naar locatie. Naast een diner, hadden
de drie instellingen ook nog een ijzersterk eigen programma.
239 bezoekers bezochten het museum in het kader van Cultuurnacht

Vrienden TextielMuseum
Stichting Vrienden van het TextielMuseum speelde ook in 2013 een belangrijke rol. Het bestuur initieerde tal
van activiteiten om textiel en in het bijzonder het TextielMuseum onder de aandacht te brengen bij haar leden.
De meest in het oog springende is natuurlijk de Vriendendag op 25 mei geweest. Daar werd onder andere de
Vriendenprijs uitgereikt aan de talentvolle afgestudeerde ontwerpers Barbara Medo en Martijn van Strien.
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Het bestuur voert regelmatig overleg met de directie van het TextielMuseum en het Team Marketing en
Communicatie. Enkele bestuursleden hebben in 2013 intensief geparticipeerd in de totstandkoming van de
nieuwe website en in de online redactie van het museum.
De vrienden zijn belangrijke ambassadeurs. Om die reden worden zij bij de openingen van grote tijdelijke
tentoonstellingen ook steevast uitgenodigd
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Tentoonstellingen en activiteiten 2013
Het ambacht van JANTAMINIAU
29 september 2012 t/m 27 januari 2013

Turkish Red & more
designers and the museum collection
9 februari t/m 26 mei 2013

Eyes on nature. / Wall hangings
8 juni t/m 15 september 2013

Talking Textiles (curated by Lidewij Edelkoort)
28 september 2013 t/m 26 januari 2014

ROUGH
15 december 2012 t/m 8 december 2013

AaBe, een sterk merk
19 december 2013 t/m 16 maart 2014

Highlight. TextielLab: OMA
15 december 2012 t/m 14 april 2013

Highlight. Wooldiaries
27 april t/m 3 november 2013

Highlight Glowing Caterpillar
14 nov 2013 t/m 13 april 2014

Tales on the Table
17 november 2012 t/m 3 november 2013

Koningsdamast (Margot Berkman)
mei t/m 8 september 2013
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Voor Vorst en Vaderland, gedenkdoeken
30 november 2013 t/m 23 november 2014

Expertmeeting
DAVID SHAH & WOOL DIARIES
23 mei 2013

Vriendendag
25 mei 2013

Museumweekend
13 en 14 april 2013

Open Monumentendag (thema macht & kracht)
15 september 2013

European Textile Trainees project
27 augustus t/m 26 september 2013 (werkperiode)
27 september t/m 27 oktober 2013 (PlatForm presentatie)

Academiedag
27 september 2013

Woonbeurs Amsterdam
1 t/m 6 oktober 2013

Cultuurnacht
26 oktober 2013

Lidewij Edelkoort´s design & lifestyle trendseminars
27 november 2013
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Uitgave van
Stichting Mommerskwartier
Postbus 4265, 5004 JG Tilburg
www.stichtingmommerskwartier.nl
Stichting Mommerskwartier
bestaat uit de instellingen:
Stadsmuseum Tilburg
www.stadsmuseumtilburg.nl
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TextielMuseum
www.TextielMuseum.nl
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