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JAARVERSLAG STICHTING MOMMERSKWARTIER

Voorwoord Raad van Toezicht
Nieuwe werelden
Het huidig tijdsgewricht wordt gekenmerkt door veel verandering en hectiek. Herstellende van een
reeks van magere jaren lijken betere tijden aan te breken. Dat dit niet voor alles en iedereen geldt,
vernemen wij ononderbroken via een sneltrein van actieve en interactieve berichtgeving. Informatie en communicatietechnologie ontwikkelen zich in een razendsnel tempo waardoor de consument in
toenemende mate ook producent is geworden. Apps als WhatsApp, Skype en FaceTime krijgen
inmiddels al weer concurrentie van zogenaamde bots waardoor we niet meer alleen met vrienden en
kennissen op elk gewenst moment in contact zijn, maar ook met bedrijven en instellingen die via
eenvoudige artificiële intelligenties allerlei taken voor ons kunnen uitvoeren. De eenvoud maar vooral
de snelheid waarmee hierdoor veranderingen in het maatschappelijk bestel kunnen plaatsvinden,
vormen een geweldige uitdaging voor iedereen die de mogelijkheden ziet. Maar, zij zijn ook een
bedreiging voor hen die niet bij de les zijn. Dit alles leidt tot disruptie van bestaande modellen en de
opkomst van nieuwe en onverwachte spelers en spelregels.
Voor zover dat al niet het geval is, moet de kunst en cultuurwereld zich duidelijk opmaken voor deze
nieuwe wereld. Enkelvoudige bevrediging van een museum - of cultuur event spreekt niet langer tot
de verbeelding. Via sociale media kan men immers op eenvoudige wijze, weliswaar virtuele, kunst en cultuur uitstapjes maken. Waar het, meer nog dan in het verleden, op aan komt is de belevenis.
Niet enkel als toeschouwer maar meegenomen en ondergedompeld worden en het verhaal
meebeleven. Om dit te bereiken zal ook de kunst - en cultuur sector zich moeten aanpassen. Door
meer en andere verbindingen te zoeken. En niet alleen in horizontaal opzicht (makers, podia, musea),
maar ook verticaal (consumenten, instellingen, bedrijven). En dit zowel regionaal, nationaal en
internationaal.
Dit geldt zeker ook voor (dienstverlenende) bedrijven en instellingen. Hun producten en diensten
moeten langs alle relevante kanalen en media impact en verbeelding hebben op de beleving van
consumenten. Zij willen zich identificeren en legitimeren met datgene waar de voortbrengers van
product - of dienst voor staan en daar een duurzaam verantwoord en prettig gevoel bij hebben.
Juist hier kunnen kunst - en cultuur en het bedrijfsleven over en weer het verschil maken door samen
met consument en relevante kunst sympathieke en onderscheidende combinaties te vormen. Door
samen unieke en op de belevenis gerichte concepten en waardeproposities te ontwikkelen en met
elkaar te verknopen. Met de inzet van nieuwe informatie - en communicatiemiddelen en alle vormen
van (sociale) media.
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In Tilburg pleit ik al jaren voor meer samenwerking en onderlinge verbinding. In de eerste plaats
binnen de kunst- en cultuurinstellingen, door een compleet, aansprekend, afgestemd en
onderscheidend palet te bieden aan iedereen binnen en buiten de stad; een aanbod waarbij de
bezoeker wordt ondergedompeld in waar Tilburg - in cultureel en maatschappelijk opzicht - voor staat
en zich onderscheidt.
Het gaat om het verhaal van Tilburg, waarin de mensen worden meegenomen alsof zij het zelf
meemaken en beleven. Betrek hierbij relevante burgers, bedrijven en instellingen; zij zijn als geen
ander de verpersoonlijking van verleden, heden en toekomst. Zorg dat bij de spelers het primaat ligt.
En zorg dat het bij de kunst en creativiteit blijft, door serviceprocessen centraal in een taakorganisatie
te beleggen.
Stichting Mommerskwartier met de instellingen Stadsmuseum Tilburg, TextielMuseum en Regionaal
Archief Tilburg, heeft naar de hiervoor geschetste ontwikkelingen toegewerkt. De medewerkers die de
stichting vormen, en dus het verschil maken, zijn er klaar voor. Het jaar 2016 kon met uitstekende
resultaten worden afgesloten. Mede namens alle leden van de Raad van Toezicht dank ik alle
medewerkers en vrijwilligers en allen die hieraan hebben meegewerkt voor hun enthousiasme en
inzet.
Joop Kanen
Voorzitter Raad van Toezicht
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Voorwoord directie
In 2016 zijn er binnen de verschillende onderdelen van de koepel van Stichting Mommerskwartier
grote stappen gemaakt. Investeringen uit het recente verleden beginnen hun vruchten af te werpen en
geven aan dat de ingezette koers de juiste is. Die koers verloopt nooit in een rechte lijn maar wel in
een richting die uiteindelijk tot realisatie van onze doelstellingen leidt. De doelen om te
internationaliseren, de zichtbaarheid en bekendheid te vergroten en de bij de koepel aangesloten
instellingen sterk te positioneren, worden ook door de buitenwacht opgemerkt, erkend en
gewaardeerd.
Voor het TextielMuseum is in 2016 een belangrijke stap gezet door de erkenning van onze
belangrijkste stakeholder, de gemeente Tilburg, die het museum voor een periode van vier jaar (20172020) aanwijst als basisinstelling binnen de lokale culturele infrastructuur. Daarmee ontstaat een
stabiele meerjarige subsidierelatie, een belangrijke voorwaarde voor de continuïteit en het verder
doorontwikkelen van de instelling. Ook de provincie Noord- Brabant erkent het museum als zodanig
en geeft het een financiële ondersteuning voor vier jaren. In de “pipe line” zitten nog meer kansrijke
aanvragen bij diverse fondsen. In combinatie met een stevige dosis cultureel ondernemerschap,
toenemende bezoekcijfers en een stabiele omzet in de orderportefeuille van het TextielLab ontstaat
een stabiele en solide financiële basis. Die basis is nodig om de ambitieuze plannen te realiseren.
Binnen de organisatie hebben we in 2016 gewerkt volgens het nieuwe integraal managementmodel.
De directie stuurt - binnen vastgestelde kaders en mandaten en op basis van heldere
resultaatafspraken, vastgelegd in jaarplannen - de integraal managers van TextielMuseum,
TextielLab, Regionaal Archief Tilburg, Stadsmuseum Tilburg en Bedrijfsvoering aan. In de komende
jaren zullen verantwoordelijkheden nog dieper in de organisatie komen te liggen. De
begrotingssystematiek is vastgelegd in een heldere kaderbrief, die de komende jaren op basis van
praktijkervaringen verder wordt verfijnd. Zo komen we tot een optimale transparantie en een efficiënte
en effectieve inzet en beheersing van middelen.
Het tentoonstellingsprogramma voor 2016 was gevarieerd, mocht een goede pers ontvangen en was
sterk internationaal georiënteerd. Een van de hoogtepunten was de expositie over het werk van Sheila
Hicks, een icoon onder de textielkunstenaars, begeleid door educatieve programma’s en goed
bezochte workshops. Bij de tentoonstellingen verschenen verschillende publicaties. In 2016 werd het
op een na hoogste bezoekersaantal (sinds 1987) van bijna 65.000 bezoekers bereikt. Een stijging van
bijna 10 %.
Daar waar het TextielLab aanvankelijk een focus op Europa had, is inmiddels de hele wereld ons
speelterrein geworden. Door een uitnodiging van de Chicago School of Arts en een bezoek aan het
fameuze Cooper Hewitt Museum in New York zijn stevige stappen gezet op de Amerikaanse markt,
gevolgd door een interessant uitwisselingsprogramma. Het label by TextielMuseum en de webshop
hebben in 2016 een groei laten zien en zijn voor het museum een goed voorbeeld van succesvol
cultureel ondernemen.
In 2016 is een belangrijke koerswijziging ingezet wat betreft de plannen om de instelling verder te
ontwikkelen. De oorspronkelijke plannen om het Drögecomplex te betrekken bij het TextielMuseum
zijn “on hold” gezet. Het ontbreekt het museum aan voldoende financiële middelen om het plan verder
uit te kunnen werken. De gemeente Tilburg heeft ervoor gekozen om de plannen voor ontwikkeling
van het gebied zelf ter hand te nemen. Het initiatief om te komen tot een culturele hotspot komt
daarmee bij de gemeente te liggen. Dat betekent niet dat de oorspronkelijke ambities worden
losgelaten. De focus op doorontwikkeling richt zich nu primair op het terrein van het Mommerskwartier
en wordt in eerste instantie gezocht binnen de bestaande bouwdelen. De directeur van de stichting
wordt als adviseur betrokken bij de ontwikkelingen van het Drögecomplex zodat de beide complexen
elkaar uiteindelijk versterken en er alsnog een culturele hotspot kan ontstaan.
In 2016 nam Ronald Peeters, hoofd van het Stadsmuseum Tilburg na een veertigjarig dienstverband
afscheid. Hij heeft al die jaren met hart en ziel zorggedragen voor de stedelijke erfgoedcollectie en
talloze publicaties nagelaten. Voor die enorme niet aflatende inzet zijn wij hem zeer erkentelijk. Sinds
1 januari 2016 is zijn taak waargenomen door Gert Jan de Graaf, hoofd Regionaal Archief Tilburg.
Ondanks het feit dat het museum in 2016 een eeuw onderweg was, is er geen fysiek stadsmuseum
van de grond gekomen. Die gedachte is dan ook losgelaten. Dat betekent niet dat er geen
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verantwoordelijkheid voor het lokale erfgoed wordt genomen. Er is een nieuwe visie ontwikkeld om in
gezamenlijkheid, met andere lokale erfgoedpartners, vorm en inhoud te geven aan de identiteit van de
stad Tilburg. Deze visie wordt het komende jaar uitgerold. In 2016 is het plan opgepakt om de
stedelijke verzameling opnieuw te waarderen. Dat is een goede basis voor een kritische beschouwing
van de verzameling en een start voor het ontzamelen. De huisvesting van de collectie laat te wensen
over. Plannen voor een nieuw depot worden daarom meegenomen in de planontwikkeling voor een
nieuw collectiecentrum voor het TextielMuseum.
Het Regionaal Archief Tilburg heeft de ambitie om in de voorhoede van de archiefwereld te lopen. Het
wil meerwaarde bieden op basis van deskundigheid en de gemeenten ondersteunen in de omslag
naar duurzame archivering. Daartoe ging het een coalitie aan met het BHIC om te komen tot een
gezamenlijk e-depot, maar aansluiting op de landelijke voorziening werd ontzegd. In 2016 is gewerkt
aan een plan om te komen tot een eigen e-depot samen met Picturae. De uitvoering van dat plan
verloopt zeer voorspoedig en kan in 2017 in productie worden genomen. In 2016 werden belangrijke
stappen gezet in de ontwikkeling van digitale dienstverlening zoals het transcriberen en toegankelijk
maken van charters.
Het archief bevordert wetenschappelijk onderzoek van zijn bronnen. In dit verslagjaar werd bijzondere
aandacht besteed aan de collectie muurkranten. Deze collectie speelde een belangrijke rol bij de
competitie “Stuk van het jaar” waarmee het archief winnaar werd van een landelijke publieksprijs van
de “Maand van de geschiedenis”. De publieksdag van het archief over eet- en drinkcultuur van een
eeuw geleden mocht rekenen op grote lokale belangstelling.
In eigen beheer werd in 2016 een scanstraat ingericht waarmee archieven goedkoper kunnen worden
gedigitaliseerd. Het was het jaar waarin met volle vaart de digitalisering ter hand is genomen,
verdienmodellen zijn geoptimaliseerd en de zichtbaarheid en bekendheid van de activiteiten zo
optimaal mogelijk in beeld zijn gebracht.
Samengevat kan worden gesteld dat voor alle onderdelen 2016 een succesvol jaar was. Dat is alleen
mogelijk door de enorme inzet, de passie voor het vak en de professionaliteit van alle collega’s. Ik ben
hen zeer dankbaar. De onderdelen van Stichting Mommerskwartier hebben allen in hun eigen kracht
een enorme prestatie neergezet en de ambitie getoond in de voorhoede te willen lopen met de dingen
die zij doen. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst.
Errol van de Werdt
Directeur Stichting Mommerskwartier
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Stichting Mommerskwartier
Stichting Mommerskwartier is de koepelorganisatie die de instellingen TextielMuseum (waaronder het
TextielLab), Stadsmuseum Tilburg en Regionaal Archief Tilburg ondersteunt in een goede uitvoering
van hun taken. De ondersteunende activiteiten zijn gebundeld in de eenheid bedrijfsvoering. De
organisatie heeft de ambitie om met al haar onderdelen toonaangevend te zijn binnen de diverse
onderdelen van de cultuursector. De gemeente Tilburg is de belangrijkste financier en opdrachtgever
voor Stichting Mommerskwartier.
Binnen de koepel van Mommerskwartier wordt samengewerkt op basis van het shared service
concept. Dit behelst facilitaire zaken, HRM. secretariaat, ICT, financiële zaken, controlling, juridische
zaken en de dienstverlening door de accountant. Daar waar meerwaarde ontstaat wordt
programmatisch samengewerkt en kennis en expertise gedeeld. Erfgoed is een verbindende schakel
tussen de bedrijfsonderdelen. Verder wordt de kracht in de onderdelen bewaakt voor verdere door
ontwikkeling houden.
Er is in 2016 voor het eerst gewerkt in de nieuwe managementstructuur. In de praktijk krijgt de omslag
van een functionele structuur naar een structuur met zelfstandige bedrijfsonderdelen met een eigen
resultaatverantwoordelijkheid met integraal verantwoordelijke managers en een shared service center
(afdeling bedrijfsvoering) stap voor stap vorm in de management- (verticaal) en proces control
(horizontaal).
Subsidie- en cultuurbeleid
De gemeente Tilburg heeft ook in 2016 Stichting Mommerskwartier in de gelegenheid gesteld om het
TextielMuseum, Stadsmuseum Tilburg en Regionaal Archief Tilburg te exploiteren. Dat is mogelijk
gemaakt doordat de gemeente Tilburg hiertoe de financiële middelen beschikbaar heeft gesteld.
Voor de nieuwe subsidieaanvraag bij de gemeente is in 2016 een startnotitie gemaakt als eerste stap
op weg naar het nieuwe cultuurplan. In 2016 hebben hiertoe verkennende gesprekken plaats
gevonden. Daaraan heeft neemt Stichting Mommerskwartier actief deelgenomen.
Inmiddels is het Cultuurplan 2017-2020 vastgesteld en heeft Stichting Mommerskwartier in aansluiting
daarop het formele subsidieverzoek 2017-2020 in december 2016 ingediend. Voor het
Mommerskwartier zijn daarin de volgende accenten aangegeven:
- de versterking van het museumkwartier
- de verbetering van de depotvoorziening voor erfgoedcollecties
- het ontwikkelen van een gemeenschappelijke erfgoedkalender
Voor de ontwikkeling van het Drögepand heeft de gemeente voor twee jaar € 125.000 gereserveerd
voor planontwikkeling. De gemeente heeft de directeur/bestuurder van onze koepel aangewezen als
adviseur. De ontwikkelingen binnen Mommerskwartier en binnen het Drögecomplex dienen op elkaar
te worden afgestemd. Het initiatief voor de ontwikkeling van het Drögepand ligt bij de gemeente.
Samen met ontwikkelingen binnen Mommerskwartier en andere partners wordt in deze planperiode
gewerkt aan de realisatie van een culturele hotspot in het museumkwartier.
Voor realisatie van een gemeenschappelijk erfgoeddepot wil Stichting Mommerskwartier een
haalbaarheidsonderzoek begeleiden. Hiertoe zullen extra financiële middelen moeten worden
vrijgemaakt. De Stichting Mommerskwartier zal hiervoor een aanvraag doen bij de gemeente voor
2017.
Voor het Stadsmuseum Tilburg is een nieuw museumconcept ontwikkeld. Dat zal in 2017 worden
uitgerold. Dat nieuwe concept is een vehikel om een gemeenschappelijk erfgoedprogramma op te
zetten waarin rondom het thema identiteit het verhaal van Tilburg wordt verteld. Het Stadsmuseum wil
samen met de erfgoed community die rol op zich nemen om te komen tot een gemeenschappelijk
programma. Belangrijke voorwaarde is wel dat extra financiële middelen worden vrijgemaakt om het
programma te kunnen uitvoeren.
Naast de gemeentelijke financiering heeft TextielMuseum ten behoeve van zijn maatschappelijke
opdracht (collectieopdrachten, tentoonstellingen, educatie-activiteiten, etc.) ca. € 1.830.000 aan
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middelen gegenereerd. Dit bedrag is een mix van entreegelden, subsidies, verkopen in en van
TextielLab, Textielshop en de horeca.
Vanaf 2015 heeft het Regionaal Archief Tilburg een contractrelatie met de gemeente Tilburg in plaats
van een subsidierelatie. Regionaal Archief Tilburg is vanaf dit jaar met twaalf gemeenten voor een
periode van tien jaar een dienstverleningscontract aangegaan, met een optie op verlenging van vijf
maal twee jaar. Daardoor is er voor Regionaal Archief Tilburg een sterke basis gelegd waardoor het in
staat is gesteld om een leidende positie in te nemen in de versnelde digitalisering van
overheidsarchieven.
In het kader van het genoemde cultuurbeleid ondersteunt Stichting Mommerskwartier op verzoek van
de gemeente Tilburg de Stichting Kessels. Deze stichting heeft tot doel het beheren en ontsluiten van
een collectie muziekinstrumenten. De inhoud en wijze van samenwerking tussen Stichting Kessels en
Stichting Mommerskwartier is in een overeenkomst vastgelegd. De verzameling is opgeslagen in het
Drögecomplex en is op afspraak voor groepen te bezoeken.

Organisatie en financiën
Bestuur
Stichting Mommerskwartier bestaat uit drie instellingen met hun eigen ambities: TextielMuseum,
Stadsmuseum Tilburg en Regionaal Archief Tilburg. De stichting bestaat sinds 2007 en kent een Raad
van Toezicht model. Er wordt gewerkt volgens de code cultural governance. Het bestuur van de
stichting is opgedragen aan de directeur. De functiewaardering van de directeur is bepaald door de
AWVN (Algemene Werkgeversvereniging Nederland) en vastgesteld door de Raad van Toezicht.
Organigram

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat statutair uit zeven leden die ieder voor maximaal drie termijnen van
drie jaar in de Raad zitting hebben. In 2016 was er een vacature.
De samenstelling was eind 2016 als volgt: de heer J. Kanen (voorzitter), mevrouw M. Frenk, mevrouw
L. Heenk, de heer J. Opschoor, de heer Th. Thomassen en de heer E. van Nass.
Er wordt naar gestreefd verschillende kennis-/ervaringsgebieden binnen de Raad vertegenwoordigd te
hebben. Voor het aandachtsgebied ‘ondernemerschap’ bestaat een vacature.
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De Raad van Toezicht kent twee commissies: de Remuneratiecommissie en de Audit & Risicocommissie. De Remuneratiecommissie bestaat uit drie leden van de Raad van Toezicht en houdt zich
bezig met de bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden van de directeur/bestuurder, het beoordelen
van de directie en de vastlegging daarvan. De Audit & Risico-commissie bestaat uit drie leden van de
Raad van Toezicht en houdt zich o.a. bezig met risicoprofiel, accountant, begroting, financiële
verslaglegging en jaarrekening.
De Raad van Toezicht is in 2016 vier maal, in aanwezigheid van de directie bijeen geweest.
Strategisch beleid, financiën, personeel, organisatieontwikkeling en gebouwen zijn de belangrijkste
gespreksonderwerpen. In het najaar heeft tevens een overleg met de Ondernemingsraad
plaatsgevonden, waarbij ook de directie aanwezig was. De Remuneratiecommissie en de Audit &
Risico-commissie zijn elk twee maal bijeen geweest.
De leden van de Raad van Toezicht zijn onbezoldigd, waarbij de aan hun lidmaatschap gerelateerde
kosten kunnen worden gedeclareerd.
Personeel
Bij de instellingen van Stichting Mommerskwartier staan de klanten, bezoekers en gebruikers centraal.
Alle medewerkers dragen, ieder vanuit hun eigen vakgebied, hun steentje bij om mooie resultaten
neer te zetten. De al eerder genoemde kerncompetenties, te weten: ondernemend, klant- en
resultaatgericht spelen daarbij een leidende rol.
Het personeelsbestand van de stichting bestaat uit diverse categorieën personeel. Naast de vaste
medewerkers (met arbeidsovereenkomst en vallend onder de Museum CAO) en de gedetacheerde
medewerkers vanuit de Diamantgroep, is een groot aantal vrijwilligers bij de instellingen werkzaam.
Rondleidingen worden verzorgd door inhuurkrachten. Ook worden regelmatig stagiaires ingezet en
wordt incidenteel (bij pieken en als ziektevervanging) gebruik gemaakt van de inzet van
uitzendkrachten.
De verdeling van de verschillende categorieën personeel (peildatum 31 december 2016) is als volgt:

Medewerkers met arbeidsovereenkomst
Gedetacheerden vanuit Diamantgroep
Rondleiders
Vrijwilligers
Stagiaires
Uitzendkrachten
Overige inhuur
Totaal

aantal medewerkers
84
26
18
155
14
6
2
305

aantal plaatsen in fte
69,12 fte
18,83 fte
oproep
25,12 fte
11,06 fte
oproep
1,22 fte

Medewerkers met arbeidsovereenkomst
In 2016 is de bezetting van de vaste medewerkers toegenomen van 81 (65,10 fte, eind 2015) naar 84
(69,12 fte, eind 2016). Deze toename is voor het grootste deel het gevolg van inrichting van het team
Horeca bij het TextielMuseum.
Gedetacheerden vanuit Diamantgroep
Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Bij onze stichting zijn echter nagenoeg
nog alle gedetacheerden vanuit de Diamantgroep werkzaam op grond van de WSW (Wet Sociale
Werkvoorziening). Ten opzichte van december 2015 (27 medewerkers, 19,55 fte) is er sprake van
nagenoeg hetzelfde niveau.
Rondleiders
Op oproepbasis zijn 18 rondleiders werkzaam: 14 voor het TextielMuseum en 4 voor het
Stadsmuseum.
Vrijwilligers
Bij de instellingen wordt een groot aantal vrijwilligers ingezet, die allen een vrijwilligerscontract
hebben. Een grote groep vrijwilligers verricht – gedurende een beperkt aantal uren per week –
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werkzaamheden voor Regionaal Archief Tilburg (o.a. het beschrijven van foto’s en het indiceren van
genealogische bronnen). Ook leveren vrijwilligers een bijdrage aan projecten. Bij het TextielMuseum
worden vrijwilligers met name ingezet bij het TextielLab, waaronder ook de TextielShop. Het is
verheugend te constateren dat het aantal vrijwilligers is gegroeid van 137 naar 155.
Stagiaires
De stichting vindt het belangrijk jongeren de kans te geven aan het werkproces deel te nemen. Omdat
het kunnen bieden van goede begeleiding hierbij van groot belang is, hangt de inzet van stagiaires
samen met beschikbare capaciteit hiervoor. De inzet van stagiaires is wisselend. Gedurende 2016 zijn
in totaal 14 stagiaires (2015: 9) ingezet. Het eind 2015 is een start gemaakt met het meer
gestructureerd aanbieden van stageplaatsen (in samenwerking met Beroepsonderwijs Bedrijfsleven).
Dat lijkt zijn vruchten af te werpen.
Uitzendkrachten
Ook in 2016 is gebruik gemaakt van de inzet van uitzendkrachten. Het ging hier vooral om tijdelijke
vervanging wegens ziekte.
Vincentius
Vanuit ASVZ Zuid West / locatie Vincentius Udenhout vinden ongeveer vijftien cliënten met een
verstandelijke beperking sinds jaar en dag een dagbesteding in het TextielMuseum. Vanuit Vincentius
zijn begeleiders aangesteld voor dit project.
Ziekteverzuim
De wettelijke taken inzake de ziekteverzuimbegeleiding ligt bij Stichting Mommerskwartier bij
ziektegevallen van het personeel, werkzaam met een directe arbeidsovereenkomst.
Het ziekteverzuimpercentage 2016 ligt op 3,99%. Het betreft een daling t.o.v. 2015 (5,5%) en ligt
beduidend onder het streefcijfer uit het jaarplan 2016 van 5%. Op zich is dat positief.
Echter, het gemiddelde ziekteverzuimpercentage ligt (nog) wel boven het gemiddelde van de sector
(2016: ca. 3,2%; bron CBS).

Meerjarig verloop ziekteverzuim in %
8,64

6,04

6,59

6,17
5,5

5,1

4,75

4,77
3,99

3,65

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Medewerkers Tevredenheids Onderzoek
In 2016 is er opnieuw een MTO (MedewerkersTevredenheidsOnderzoek) gehouden. Dit onderzoek
resulteerde in een mooi gemiddeld rapportcijfer algemene tevredenheid van 7,6 (bij vrijwilligers en
stagiairs lag de tevredenheid zelfs op 8,1). Gemiddeld zijn de medewerkers trots op hun werk, qua
inhoud én organisatie. De laagste scores vinden we terug op het gebied van doorgroeimogelijkheden
en invloed hebben op en meebeslissen over de koers van de organisatie. Anders dan bij het MTO
2014 is er voor gekozen deze en andere verbeterpunten niet centraal op te pakken, maar per
organisatieonderdeel. Daarbij zal er nadrukkelijk meer aandacht zijn voor het betrekken van de
medewerkers bij de totstandkoming van plannen en de doorontwikkeling van het
organisatieonderdeel.
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Met ingang van 1 januari 2016 worden de onderdelen van Stichting Mommerskwartier op het gebied
van arbodienstverlening en ziekteverzuimbegeleiding naar tevredenheid begeleid door ‘Savelsberg,
Muurling en Van Heijst’. Passend binnen het model van integraal management wordt gewerkt met
korte lijnen en direct contact tussen leidinggevende en bedrijfsarts.
In juni 2016 is de nieuwe functioneringscyclus met de leidinggevenden en de OR, als afvaardiging van
het personeel, geëvalueerd. De conclusie was dat de nieuwe manier van maken van
planningsafspraken, voeren van periodieke overleggen en het beoordelingsgesprek goed past bij de
wijze waarop de onderdelen van de stichting willen werken. Het werken met resultaat- en
ontwikkelafspraken maakt afspraken concreter. Zowel leidinggevenden als medewerkers ervaren de
nieuwe werkwijze - inclusief de nieuwe formulieren - als positief.
Arbeidsomstandigheden
In 2016 is er een asbestonderzoek gedaan in alle panden binnen de gemeente Tilburg. Hiervoor zijn
in het Textiel Museum en op het Regionaal Archief op een paar verdachte plekken monsters
genomen. Bij het TextielMuseum is op de flensen van de stoommachine asbest aangetroffen. Deze
flenzen zijn door een gespecialiseerd bedrijf helemaal schoon gemaakt. Na diverse testen zijn deze
flenzen nu asbest vrij verklaard. Dit alles is uitgevoerd met de benodigde vergunningen.
Ook is er asbest aangetroffen in een aantal verdeelstations van de stadsverwarming bij het Textiel
museum en bij de warmte verdeler van het Regionaal Archief Tilburg. De asbest komt voor tussen de
flenzen van pompen en afsluiters. De asbest tussen de flenzen en leidingen is door een specialistisch
bedrijf verwijderd en afgevoerd.
In het TextielLab is het klimaat in de zomer nog een aandachtspunt. Het is nu mogelijk om de grote
deuren bij de expeditieruimte op een veilige manier te openen d.m.v een rolluik voor is dat verse lucht
door laat. Dit rolluik is geplaatst en aangesloten op de brandmeldinstallatie en gaat bij brand open.
Tevens is er een voorziening ingericht voor calamiteiten. Door een druk op een daartoe geplaatste
knop wordt het hekwerk automatisch geopend, zelfs bij een stroomstoring.
Op het Regionaal Archief Tilburg en locatie TextielMuseum zijn ontruimingsoefeningen gehouden,
welke zonder problemen zijn verlopen. Tevens zijn de BHV-ers weer bijgeschoold tijdens de jaarlijkse
bijscholing op dit gebied. Iedereen is hiervoor weer geslaagd.
Ondernemingsraad
In 2016 bestond de Ondernemingsraad (OR) van Stichting Mommerskwartier uit vijf leden. Begin 2016
hebben twee OR leden de OR verlaten wegens het aanvaarden van andere functies. In september
2016 heeft de OR leden geworven voor de nieuwe zittingsperiode. Er zijn zeven aanmeldingen van 4
zittende leden en 3 nieuwe leden. Alle afdelingen van Stichting Mommerskwartier zijn
vertegenwoordigd (behalve het Stadsmuseum), inclusief de medewerkers die vanuit de Diamantgroep
werkzaam zijn. De nieuwe OR is in oktober van start gegaan.
Het is een zeer rustig jaar geweest voor de OR. Er zijn vrijwel geen advies- en instemmingsaanvragen
vanuit de directie gekomen. Tevens heeft het lage aantal leden tot september ervoor gezorgd dat de
focus lag op meepraten en informatie verzamelen.
De nieuwe manier van plannen en beoordelen is geëvalueerd met leidinggevenden en de OR. De OR
heeft deze verandering met een aantal medewerkers van alle instellingen besproken. Medewerkers
vinden het sturen op resultaten prettig en duidelijk In 2016 heeft de directie ook gewerkt aan het
invoeren van Integraal Management. De OR heeft hier over meegesproken en blijft aandacht vragen
voor het laag in de organisatie neerleggen van verantwoordelijkheden. Dit is ook een doelstelling van
de directie.
De ondernemingsraad vergaderde acht maal intern. Daarnaast waren er zeven formele
overlegvergaderingen en vijf informele vergaderingen met de directie. In november vond het jaarlijks
overleg met de Raad van Toezicht en de directie plaats. Op 27 mei was het TextielMuseum gastheer
voor het OR platform 013 waarbij het thema duurzaamheid was.
De OR heeft het volgende advies gegeven en instemming verleend:
2016-001 instemming klokkenluidersregeling
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Financiën
Exploitatie 2016
Gedurende het jaar is middels maandrapportages en overleg met budgethouders strak de hand
gehouden aan de begroting en is verder gezocht naar besparingen. In iedere vergadering van de
Raad van Toezicht is een financiële prognose gepresenteerd. Op hoofdlijnen kan de exploitatie van
Stichting Mommerskwartier als volgt worden weergegeven:
Budgetten
(x 1.000 euro)
Baten:
Subsidie gemeente Tilburg
Omzet TextielMuseum
Omzet Regionaal Archief
Omzet Stadsmuseum
Totaal baten

Rekening
2015

Begroting
2016

4.332
1.757
2.252
86
8.427

4.332
1.822
2.254
9
8.417

Budgetten
(x 1.000 euro)
Lasten:
Kostprijs van de omzet TM
Kostprijs van de omzet RA
Kostprijs van de omzet SM
Salarissen en sociale
lasten
Inhuur Diamantgroep
Overige personeelskosten
Afschrijvingskosten
Huisvestingskosten
Kantoorkosten
Algemene kosten
Overige kosten
Totale lasten

Rekening
2015

Begroting
2016

1.016
297
163
3.863

1.327
371
84

1.197
363
62

240
794
215
1.594
236
54
53
8.525

3.855
326
384
226
1.707
289
59
0
8.628

N
V

98
12

N
V

86

Saldo omzet en kosten
Renteopbrengst/ vrijval
voorziening
Resultaat < bestemming
Onttrekken/toevoegen
bestemde reserves
Resultaat na bestemming

Rekening Verschil t.o.v.
2016
begroting
35
10
38
5
88

4.446
1.870
2.370
95
8.781

Rekening Verschil t.o.v.
2016
begroting

Begroting
2017

V 130
V
8
V 22
N 24

1.210
412
208
4.120

3.879
268
417
206
1.641
181
47
0
8.261

V 58
N 33
V 20
V 66
V 108
V 12
0
V 367

275
387
216
1.721
234
53

N 211
V
7

V 244
V
6

V 455
N 1

N 55
V 5

86

N 204
V 204

V 250
N 250

V 454
N 454

N 50
V 50

0

0

0

0

0

Door afronding kunnen er kleine verschillen ontstaan

4.367
1.832
2.292
14
8.505

V
V
V
V
V

Begroting
2017

(N = nadeel / V = voordeel)

De omzet van Stichting Mommerskwartier bestaat in 2016 voor 51,3% uit subsidie van de Gemeente
Tilburg.
Het te bestemmen exploitatieresultaat bedraagt € 250.000 . Dit is een verschil ten opzichte van de
begroting van per saldo € 454.000 positief. Het positieve exploitatieresultaat 2016 is het gevolg van
een groot aantal verschillen in zowel de baten als de lasten:
Wat de baten betreft is er sprake van een aantal bewegingen, die ten opzichte van de begroting per
saldo ca. € 88.000 hoger zijn.
• Ten eerste is de definitieve subsidie € 35.000 hoger vastgesteld (indexering 2016).
• Ten tweede zijn er lagere baten gerealiseerd als gevolg van activiteiten die niet zijn
doorgegaan, waarbij overigens ook de begrote kosten niet zijn gemaakt (met name het
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•
•
•
•

overdragen aan de gemeente van het initiatief voor de doorontwikkeling van het Drögepand
(ca. € 202.000).
Ten derde is er sprake van hogere baten als gevolg van na de begrotingsvaststelling
gerealiseerde subsidies (m.n. project Exchanges; per saldo ca. € 96.000). Daar staan ook
hogere kosten tegenover.
Ten vierde: hogere baten door meer bezoekers (ca. € 94.000), hogere verkoop o.a. in de
TextielShop, webshop en externe verkooppunten (ca. € 75.000) en het in eigen beheer
nemen van de horeca (ca. € 48.000).
Ten vijfde zijn de begrote sponsorinkomsten niet gerealiseerd (ca. € 107.000).
Tot slot heeft het Regionaal Archief Tilburg door het uitbreiden van de dienstencatalogus een
hogere omzet van ca. € 37.000 gerealiseerd. Tot slot enkele kleinere effecten (zoals o.a. het
Stadsmuseum ca. € 5.500) van per saldo ca. € 12.000.

Wat de kosten betreft is er sprake van een aantal bewegingen die ten opzichte van de begroting per
saldo ca. € 442.000 lager zijn.
• De lagere “kostprijsomzet” (ca. € 235.000) zijn min of meer de equivalent (communicerende
vaten) van de onderdelen genoemd bij de omzetverschillen (Dröge, Exchanges, horeca, etc.).
• De per saldo hogere personele kosten van ca. € 22.000 zijn het gevolg van een groot aantal
kleinere effecten, maar qua omvang (afwijking 0,5%) binnen de kaders.
• Opvallend zijn de lagere kantoor- en huisvestingskosten. Wat de kantoorkosten betreft is er
over de hele linie sprake van meevallers.
• Mede door een managementwisseling binnen bedrijfsvoering zijn de ICT-(project-)kosten
lager (ca. € 50.000). Maar ook op de overige onderdelen, zoals de kantoorkosten, is sprake
van meevallers (ca. € 50.000 - waarvan ca. € 10.000 op werving van personeel).
• Wat de huisvestingskosten betreft, is ook daar over de hele linie (behalve de huren) sprake
van meevallers (ca. € 66.000). Gas, water en elektra zijn ca. € 37.000 lager en de kosten voor
beveiliging zijn ca. 16.000 lager. Op de overige onderdelen van de huisvestingskosten
bedragen de meevallers per saldo ca. € 13.000.
Resultaat en bestemmingsreserves
Het resultaat
Het resultaat 2016 is als volgt bestemd:
1. Onttrekkingen aan bestemmingsreserves voor in totaal € 403.842,-:
a. ter dekking van werkelijke uitgaven 2016 organisatieontwikkeling van € 189.825
Dit betreft kosten voor het opzetten van de horeca (€ 50.000), de herinrichting van de dienst
bedrijfsvoering (€ 60.000) en een vrijval (€ 79.825) van middelen ten behoeve van versterking
van TextielMuseum en TextielLab.
b. ter dekking van werkelijke uitgaven 2016 herinrichting TextielMuseum is € 33.834 ingezet. Dit
betreft tijdelijke extra personele inzet ten behoeve van de planvorming.
c. ter dekking van afschrijvingskosten 2016 van geactiveerde investeringen herinrichting
TextielMuseum en Kazernehof voor € 25.936.
d. ter dekking van de extra inspanningen ten behoeve van de digitalisering van het Regionaal
Archief is € 154.247 ingezet.
2. Toevoegingen aan de bestemmingsreserves voor in totaal € 653.660:
a. aan bestemmingsreserve digitalisering archief € 194.782;
Dit betreft het saldo van de voordelen op de directe budgetten 2016 van het Archief.
b. aan de bestemmingsreserve organisatieontwikkeling € 60.000.
De organisatie van Stichting Mommerskwartier is volop bezig om het strategisch beleid voor
de 3 instellingen en de stichting als geheel verder in te vullen. Daarnaast vergt de verdere
optimalisering van bedrijfsvoering extra inspanningen. Daarvoor is de bestemmingsreserve
‘organisatie-ontwikkeling’ ingesteld. Jaarlijks wordt bezien of deze reserve nog nodig is, in
samenhang met de plannen en de reeds in de reguliere begroting beschikbare middelen.
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In 2017 zijn in het kader van ontwikkelingen in de organisatie nog middelen nodig voor:
- een eenmalige investering in een geheel vernieuwde ICT-infrastructuur als gevolg van het
technische levenseinde van de servervoorziening in het Datacentrum Brabant in Waalwijk
(€ 50.000);
- de viering van het 10-jarig jubileum van Stichting Mommerskwartier in 2017 (€ 10.000)
Binnen bestaande budgetten is voor bovenstaande zaken in 2017 geen ruimte. In totaal is dus in
2017 € 60.000 nodig. Door middel van de bestemming van een deel van het resultaat over 2016
zal € 60.000 aan deze reserve worden toegevoegd.
aan de bestemmingsreserve vervanging machines TextielMuseum € 29.500
Dit betreft een nieuwe ingestelde reserve voor de vervanging van de machines in het
TextielLab. In het verleden is dit ten onrechte niet gebeurd. Om te voorkomen dat in de nabije
toekomst noodzakelijke vervangingen tot financiële problemen kunnen leiden is het verstandig
een ‘spaarpot’ te creëren voor investeringen in machines. Het bepalen van de noodzakelijke
omvang van deze reserve en de inzet daarvan maakt deel uit van het hierboven beschreven
project herinrichting TextielMuseum.
d. ten behoeve van de structurele versterking van het TextielMuseum en het TextielLab wordt cf.
de hierboven beschreven kaders € 276.990 van het resultaat 2016 aan deze reserve
toegevoegd. Op dit moment wordt daartoe een concreet projectplan opgesteld.
e. ten behoeve van de structurele versterking van Stadsmuseum Tilburg wordt cf. de hierboven
beschreven kaders € 92.388 van het resultaat 2016 aan de reserve doorontwikkeling
toegevoegd. Op dit moment wordt daartoe een concreet projectplan opgesteld dat aansluit op
de in 2016 door het Raad van Toezicht goedgekeurde strategisch plan.
c.

Bestemmingsreserves
Voorafgaand aan het opstellen van de jaarrekening 2016 zijn binnen Stichting Mommerskwartier
afspraken gemaakt over de wijze waarop de jaarrekening wordt opgesteld en de vraag hoe vermogen
en voorzieningen worden gevormd. Ten eerste is afgesproken dat eventueel te vormen (extra)
reserves (zowel algemeen als bestemmingsreserves) altijd herleidbaar moeten zijn naar het onderdeel
dat verantwoordelijk is voor het resultaat van waaruit de reserve is gevormd. Ten tweede zullen, bij
een voldoende niveau van de algemene reserve, positieve exploitatieresultaten terugvloeien naar het
desbetreffende onderdeel en projectmatig (incidentele besteding) ingezet worden ter versterking van
de strategie en beleidsdoelen van het desbetreffende onderdeel en daarmee de structurele
bedrijfsvoering. De hierboven toegelichte bestemde reserves zijn vanuit dit kader gevormd en zullen in
lijn met dit kader worden ingezet.
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Balans 2016
De balans van Stichting Mommerskwartier ziet er als volgt uit:
ACTIVA
Bedragen x 1.000 euro

2015

2016

VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
- Verbouwingen
- Machines en installaties
Totaal staat van vaste activa
- Onderhanden werk

830
600
230
830

624
455
169
624

VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Vorderingen op korte termijn
- Debiteuren
- Belastingen en sociale lasten
- Overlopende activa

111

119

549
317
80
152

529
297
98
134

Liquide middelen

1.162

1.528

TOTAAL ACTIVA

2.652

2.800

PASSIVA
Bedragen x 1.000 euro

2015

Eigen vermogen
- Stichtingskapitaal

544

Bestemmingsreserves
- Diverse bestemmingsreserves

901

Voorzieningen
- Overige voorzieningen
Kortlopende schulden
- crediteuren
- belastingen en sociale lasten
- overige schulden
- overlopende passiva

2016
544

544
544

901

1.151
1.151

16
16

15
15

1.191
405
234
229
323

1.090
465
195
233
197

TOTAAL PASSIVA

2.652
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Materiële vaste activa
De Stichting Mommerskwartier is huurder van de gebouwen die eigendom van de gemeente Tilburg
zijn. De materiële vaste activa betreffen verbouwingen met functie-indelingswijzigingen en inventaris.
Stichtingskapitaal
Het stichtingskapitaal is bedoeld als buffer om normale exploitatierisico’s te kunnen opvangen. In het
afgelopen half jaar is op basis van een eerste risico-inventarisatie kritisch gekeken naar de
noodzakelijke omvang van deze buffer. Vooralsnog is daaruit de conclusie getrokken dat een buffer
van € 544.000 voldoende is om de financiële gevolgen van mogelijke, ongewenste gebeurtenissen op
te vangen en de bedrijfsvoering aan de nieuwe situatie aan te passen. Risicomanagement wordt stap
voor stap geïntegreerd in de periodieke managementcyclus.
Bestemmingsreserves en voorzieningen
Het totaal van de bestemmingsreserves bedraagt per ultimo 2016 € 1.151.258 (2015: € 901.440).
De bestemmingsreserves bestaan eind 2016 uit:
1. bestemmingsreserve organisatieontwikkeling van € 60.000. (2015: € 189.825).
o een eenmalige investering in een vernieuwde ICT-infrastructuur als gevolg van het
technische levenseinde van de servervoorziening in het Datacentrum Brabant in
Waalwijk (€ 50.000)
o de viering van het 10-jarig jubileum van Stichting Mommerskwartier in 2017 (€ 10.000).
2. bestemmingsreserve investering herinrichting TextielMuseum van € 315.038,- (2015: € 71.581).
Dit bedrag is bestemd voor vervolgonderzoek en een projectplan voor de algehele (her)inrichting
van het TextielMuseum. Uiteraard wordt daarbij nauw aangesloten bij de ontwikkelingen
betreffende het Drögepand. Het projectplan wordt momenteel opgesteld.
3. bestemmingsreserve digitalisering archief ad. € 433.811 (2015: € 393.276). Deze reserve is
gevormd uit voordelen op directe budgetten van het Regionaal Archief Tilburg. In het in 2013
vastgestelde nieuwe strategische beleid voor het Archief speelt digitalisering een grote rol; deze
bestemmingsreserve legt daarvoor een goede basis; in 2017 zullen deze middelen (deels)
worden aangewend.
4. bestemmingsreserve geactiveerde investeringen herinrichting TextielMuseum ad. € 82.027
(2015: € 93.745). De hiermee samenhangende investering wordt in de komende 7 jaar
afgeschreven, waarbij de jaarlijkse dekking uit deze bestemmingsreserve komt.
5. bestemmingsreserve geactiveerde investeringen verbouwingen Regionaal Archief Tilburg /
locatie Kazernehof ad. € 108.994,- (2015: € 123.212). De hiermee samenhangende investering
wordt in de komende 8 jaar afgeschreven, waarbij de jaarlijkse dekking uit deze
bestemmingsreserve komt.
6. bestemmingsreserve doorontwikkeling Stadsmuseum ad. € 92.388. Op dit moment wordt een
concreet projectplan opgesteld dat aansluit op het in 2016 door de Raad van Toezicht
goedgekeurde strategisch plan voor de ontwikkeling van het Stadsmuseum Tilburg van de
komende jaren.
Per 1 juli 2013 is Stichting Mommerskwartier eigenrisicodrager geworden voor de gedifferentieerde
premie WGA. Dit heeft tot gevolg dat er maandelijks afdracht moet worden gedaan aan het UWV
voor WGA-gevallen die hun oorsprong hebben in de twee ziektejaren voor 1 januari 2007 (datum
verzelfstandiging). Deze afdrachten komen voor een periode van maximaal 10 jaar voor rekening van
de stichting. Aan het einde van het jaar wordt met de dan bekende gegevens een herrekening
gemaakt van de resterende op te nemen voorziening. Voor de komende jaren is nog € 4.990,- nodig.
In verband met de uitdiensttreding van medewerkers is in 2014 vanwege nog te verwachten uitgaven
een voorziening voormalig personeel van € 10.000 getroffen.
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(Financiële) risico’s
Risico definiëren we als de mate waarin (schade) een organisatie een doelstelling niet kan realiseren
als gevolg van de kans van voorkomen van één of meer ongewenste voorzienbare gebeurtenissen.
Vertaald naar de bedrijfsvoering gaat het om de vraag of wij gebeurtenissen kunnen voorzien met een
kans van voorkomen die tot financiële tegenvallers kunnen leiden. Als dat het geval is, is de vraag of
en hoe we dat risico kunnen beheersen.
In 2015 en 2016 heeft een eerste risico-inventarisatie plaatsgevonden op basis van een checklist die
is ontleend aan de Cultural Governance Code. De onderstaande weergave is het voorlopige resultaat
van deze inventaristie. In het najaar van 2016 is in overleg met de Raad van Toezicht vastgesteld dat
bij het huidige risicoprofiel een buffervermogen van € 544.000 voldoende is. In 2017 wordt verder
gewerkt aan het opzetten en integreren van risico-inventarisatie, -beheersing en –management in de
managementcyclus. Op deze wijze houden we het risicoprofiel actueel.
Hogere kosten salarissen als gevolg van cao en pensioenpremies
Dit is inmiddels geen risico meer maar een (voorlopige) tegenvaller. In de begroting 2017 is rekening
gehouden met een gecombineerd effect van cao en pensioenpremie van 2%. De cao stijgt met 1,75
en de pensioenpremie stijgt met ca. 3 procentpunten. Mogelijk dreigt een tegenvaller van ca. €
30.000. Echter onlangs is gebleken dat het kabinet de extra stijging van de salarissen van de
rijksambtenaren in de voorjaarsnota 2017 compenseert. Wij gaan in overleg met de gemeente na of
een dergelijke reparatie-operatie mogelijk ook in het gemeentefonds plaatsvindt ten behoeve van de
looncomponent die daar deel van uitmaakt. Als dat zo is zou er mogelijk een bijstelling van de
geïndexeerde bedragen voor 2017 plaats kunnen vinden. Mocht er geen compensatie plaatsvinden
dan hebben we een eenmalig tekort waarvoor vanaf 2018 structureel wordt omgebogen.
Meerjarenonderhoud van de gebouwen
Voor 2017 is voor meerjarenonderhoud € 79.500 begroot. Echter, we beschikken nog niet over een
onderbouwing op basis van een actueel meerjarenonderhoudsplan. Daar wordt momenteel aan
gewerkt. De verwachting is dat er voor het najaar van 2017 meer inzicht ontstaat in de benodigde
structurele middelen voor groot onderhoud.
Verlieslatende horeca
Vanaf 1 november 2016 voeren we de horeca binnen het Museum in eigen beheer uit. De
uitgangspunten en aannames voor een kostendekkende exploitatie van de horeca zijn conservatief.
Verder liggen de omzetten in de eerste maanden boven verwachting.
Tegenvallende omzet TextielLab
De hoogte van de omzet van het TextielLab voor 2017 is gelijk gehouden aan die van 2016. Mocht
deze tegenvallen dan zullen maatregelen in de kosten genomen moeten worden om het verlies zo
klein mogelijk te laten zijn. Dit wordt via kwartaalrapportages gemonitord.
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TextielMuseum
Voorwoord
Als we 2016 in één woord moeten samenvatten dan is dit het woord: internationaal. De
tentoonstellingen waren internationaal: we begonnen met Japan, gevolgd door Sheila Hicks en Pop
Art. Daarnaast was de collectie van het TextielMuseum te zien in Zwitserland in de reizende
tentoonstelling Body Jewels. De opdrachten vanuit het TextielLab komen vanuit de hele wereld en
deze unieke werkplaats trekt stagiaires van Zuid Afrika tot Finland. Internationale kunstopleidingen
reizen vanuit Amerika naar Tilburg om te ervaren wat wij doen. Het label by TextielMuseum heeft
meer en meer verkooppunten in het buitenland. En een steeds grotere groep professionals uit diverse
sectoren is geïnteresseerd in de unieke combinatie van museum en lab. Wij kunnen dan ook tevreden
vaststellen dat de in 2014 geformuleerde internationale ambitie is gerealiseerd.
2016 was een fantastisch jaar voor het TextielMuseum. Sinds 1987 hebben wij niet zoveel bezoekers
gehad. Ook de aandacht voor het TextielMuseum I TextielLab in de pers is fors toegenomen. We
hebben samengewerkt met diverse Tilburgse partijen in het Kabini-project en ook de samenwerking
met de Brabantse musea in het Jheronimus Bosch jaar heeft tot nieuwe verbindingen en contacten
geleid. Er staat een mooi educatief programma voor het publiek en de professionals, de horeca is
vernieuwd en in eigen beheer en dankzij diverse bestaande en nieuwe subsidies hebben wij grote
stappen kunnen maken in ons activiteitenprogramma. Kers op de taart? De toekenning van de
subsidie van de provincie Brabant maakt het mogelijk een volgende stap te zetten in de vernieuwing
van de werkplaats.
Wij zijn trots op alle medewerkers van het TextielMuseum. We hebben het afgelopen jaar als team
grote stappen gemaakt en de resultaten mogen er zijn!
Tot slot bedanken wij uiteraard de gebruikers van het Lab en de museumbezoekers. Dankzij de
passie en betrokkenheid van deze grote groep mensen, die ons steeds weer weten te vinden, kunnen
wij blijven verrassen met nieuwe presentaties, tentoonstellingen, technieken en unieke projecten.
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Highlights tentoonstellingen
Op de eerste verdieping werd het jaar ingeluid met de presentatie ‘Co-creatie’, een tentoonstelling
waar erfgoed, ambacht en innovatie samenkwamen. Stap voor stap was te zien hoe een drietal grote
projecten in het TextielLab tot stand is gekomen. Aan de hand van interieurprojecten van de
toonaangevende ontwerpers Inside Outside en Studio Samira Boon werd het proces van onderzoek
en ontwikkeling en de relaties met partners inzichtelijk gemaakt. De presentatie maakte duidelijk hoe
het TextielMuseum/TextielLab bewust de stap maakt van cultureel erfgoed en ambachtelijke
processen naar innovatie voor de toekomst.
Het TextielMuseum opende 2016 in de benedenzalen met de grootse en meeslepende
solotentoonstelling van de Amerikaanse kunstenaar Sheila Hicks (1934), pionier op het gebied van
textiel en kunst. Sheila Hicks is met haar oeuvre internationaal bekend, door haar deelname aan grote
solo- en groepsexposities. Sinds lange tijd was zij eindelijk weer uitgebreid in Nederland te zien. Met
haar kleurrijke werk, dat varieert van monumentale, textiele installaties tot metershoge sculpturen en
betoverende miniaturen, maakt zij sinds eind jaren 50 furore. Extra aandacht was er voor de speciale
band die Hicks al jaren heeft met Nederland.

Deze presentatie werd gevolgd door Pop Art Fashion & Fabrics | van Warhol
tot Westwood. Meer dan tweehonderd textiel- en modeontwerpen waren te
zien en muziek was te horen, vanaf de geboorte van de popcultuur in 1956 tot
haar roerige ondergang in de loop van de jaren ‘70. Werk van
gerenommeerde popart kunstenaars als Andy Warhol en internationaal
geprezen modeontwerpers als Mary Quant, Pierre Cardin en Vivienne
Westwood werd gepresenteerd.
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Met een rijke keuze aan tafeldamast en ander huishoudtextiel werd in de serie damastexposities in
‘Aan boord | Linnengoed voor de grote vaart’ een beeld geschetst van het linnengoed aan boord van
de grote passagiersschepen van ca. 1900 tot 1970. Het werd speciaal voor Nederlandse rederijen als
de Holland-Amerika Lijn of de Koninklijke Hollandsche Lloyd ontworpen.
‘Onlangs heb ik uw museum bezocht en ben enorm onder de indruk van de combinatie
die u weet te maken van alle afdelingen, van de kwaliteit en van de manier waarop
de bezoekers worden meegevoerd. Wat een geweldig centrum.’
[e-mail van Iris de Kievith, 12 mei]
Collectieopdrachten
Afgelopen jaar is in het TextielLab weer een aantal interessante collectieprojecten, met een voor twee
jaar toegekende financiële ondersteuning van het Mondriaan Fonds, gerealiseerd. In 2016 werkten
Célio Braga en Jennifer Tee in het TextielLab aan installaties, binnen het thema ‘Cultural Threads’. Zo
weefde Jennifer Tee een drietal wandkleden, geïnspireerd op historische Tampans (ceremoniële
schependoeken) uit Zuid-Sumatra (zie afbeelding). Hieraan worden nog drie op Sumatra geborduurde
‘Tulpentampans’ toegevoegd. Hierin is een stukje van haar eigen familiegeschiedenis terug te zien:
tulpenblaadjes, die staan voor de (tulpen)bollenhandel, waarin haar grootouders werkzaam waren
maar die ook verwijzen naar Nederland.

Ook heeft Bart Hess de collectieopdracht afgerond, die het Mondriaan Fonds vanuit een apart fonds
subsidieerde. De intrigerende installatie, deels in de passementweverij gemaakt, bestaat uit zachtroze
siliconen zakken, verbonden met harige koorden, die bij nadering subtiel bewegen. Het zijn als het
ware interactieve huiden. Dit werk ‘Stimulus: Cord reflexes’ is gepresenteerd in de tentoonstelling
‘Rafelranden van Schoonheid’.
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‘Het museum geeft op een inspirerende [wijze] invulling aan de eigen rol binnen
de keten concept, productie, presentatie en aankoop. De belangrijkste pijlers van het
collectiebeleid resoneren in het innovatieve opdracht- en verzamelbeleid.’
[toekenningsbrief van het Mondriaan Fonds mb.t. aankoop- en opdrachtensubsidie over de jaren
2016-2017]

Educatie & publieksevenementen
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 de gelegenheid om te experimenteren, te onderzoeken en
al doende te ervaren en te leren in het kader van het life long learning traject. Kennisuitwisseling staat
hoog op de agenda: het museum wil zich profileren als hét kennisinstituut op het gebied van textiel.
Daarom wordt actief ingezet op ontmoeting en uitwisseling.
Bij verschillende tentoonstellingen werd een aantal activiteiten georganiseerd om jong en oud,
professional en amateur, kunstkenner en niet-kenner, bij de tentoonstelling te betrekken.
In 2016 bood het TextielMuseum voor zowel
onderwijsgroepen als reguliere bezoekers
inspirerende masterclasses, diverse rondleidingen,
workshops, en meerdaagse programma’s, rondom
textiel, vormgeving, materialen, techniek en erfgoed
aan voor diverse doelgroepen, variërend van kinderen
tot professionals. Bij deze activiteiten wordt de
samenwerking met ontwerpers, docenten,
bedrijfsleven en andere (culturele) instellingen
gezocht.
Het onderwijsprogramma is in 2016 opgepakt en
geheel vernieuwd. In het Lab werken we nu met diverse standaardpakketten en halen de banden met
de opleidingen opnieuw aan. De Textielminor met de Design Academy Eindhoven en een intensievere
samenwerking met ROC Tilburg en Fontys zijn voorbeelden van deze aanpak.
In het kader van de tentoonstelling Pop Art Fabrics & fashion organiseerde het museum de wedstrijd
Pop Contest en nodigde jongeren en studenten uit om een eigentijds Pop-shirt te ontwerpen. De
wedstrijd was de uitsproken kans om hun talenten te tonen. Een selectie van de ontwerpen werd in
het museum gepresenteerd en bezoekers stemden op hun favoriete ontwerp. De wedstrijd is feestelijk
afgesloten met het bekendmaken van de winnaar door een vakkundige jury.
Ontwerper Roland Pieter Smit heeft voor het museum een Weefraam ontwikkeld. Het raam zal
geplaatst worden in het Lab en biedt bezoekers de mogelijkheid om met eigen handen het weven uit
te proberen.
Samenwerking
Rond 1530 ontstond in Brussel een bijzondere serie van vijf tapijten vervaardigd naar de composities
van kunstenaar Jheronimus Bosch. Van de vijf tapijten ontbreekt er 1: De Olifant. Het Noordbrabants
Museum en het TextielMuseum brachten in 2016, in het kader van de manifestatie Jheronimus Bosch
500, gezamenlijk De Olifant terug naar de Nederlanden. Geen opdracht tot het vervaardigen van een
replica van het origineel, maar een eigentijdse vertaling van het ontwerp van Bosch, uitgevoerd door
wereldberoemd Belgisch kunstenaar Jan Fabre. Het tapijt werd op een hedendaagse manier
geproduceerd in het TextielLab. Het proces - van ontwerp naar productie - waren onderwerp van de
presentatie in het TextielMuseum; het tapijt is tentoongesteld in het Noordbrabants Museum.
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Het contact met de Vrienden van het TextielMuseum is in 2016 geïntensiveerd. Samen met het
bestuur onderzoeken we de mogelijkheden tot een nauwere samenwerking.
Uiteraard werd dit jaar ook de Vriendendag weer georganiseerd, waarbij alle Vrienden - van Wevers
en Dessinateurs tot Fabrikanten – welkom waren. Dit keer werd de verbinding gelegd tussen de
tentoonstelling ‘Switch I Dutch Design on the move 1990-2015’ en de nieuwe tentoonstelling
‘Rafelranden van Schoonheid’ (3 december 2016 – 28 mei 2017).
Het TextielMuseum en het ROC Tilburg hebben in 2016 de handen ineen geslagen en zijn gestart met
het ‘Naaiatelier Tilburg’. Het katoenproject Kabini in India is een initiatief van de Rabobank Foundation
en wil door middel van een schonere productie de Indiase boeren een betere toekomst bieden. Met
als inspiratiebron India gingen studenten van de mode-opleiding van het ROC van 1 mei t/m 1
november in het atelier in het TextielMuseum aan de slag met het ontwikkelen van katoenen
boodschappentassen. De tassen dienen als alternatief voor het gebruik van plastic tasjes. Een aantal
Tilburgse economiestudenten van het Fontys werkte aan de businesscase.
Horeca
Het TextielCafé van het TextielMuseum is in 2016 vernieuwd, sinds november wordt het in eigen
beheer gerund. Het café is er niet alleen ter ondersteuning van het museumbezoek. Het maakt, net
als de winkel, onderdeel uit van de totaalbeleving.
We hebben gekozen voor eerlijk en toegankelijk eten van lokale - voornamelijk Tilburgse leveranciers. Zo is er brood van ‘Bikken en Bakken’, worstenbrood van Pulskens, bonbons van Huize
Geers en natuurlijk bier van La Trappe. De overige producten zijn afkomstig van een groothandel die
een breed assortiment van Brabantse ondernemers aanbiedt. Gastvrijheid staat in het TextielCafé
voorop. Het vernieuwde café biedt voor ieder wat wils; van een uitgebreide lunch tot een boterham
met hagelslag. Gasten kunnen zelfs een eigen ‘stukje kunst’ achter laten door de menukaart te
borduren.
Studio Boot uit Den Bosch is verantwoordelijk voor de vernieuwing van het interieur, waardoor
het TextielCafé een stijlvoller en toegankelijker karakter krijgt. Het ontwerpersduo koos voor een mix
van materialen, van messing tot hout, zachte kleuren in combinatie met designmeubelen en tafels
gedekt met tafelgoed van ons eigen label by TextielMuseum, ontworpen door Studio Job. Vooral de
messing bar met roze blad is een eyecatcher!
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Het TextielCafé is geopend op
dinsdag t/m vrijdag van 10u tot
17u en op zaterdag en zondag
van 12u tot 17u. Het
TextielMuseum heeft ook
verschillende ruimtes
beschikbaar voor zakelijke en
particuliere verhuur in
combinatie met
museumbezoek. Voor deze
boekingen neemt het
TextielCafé eveneens de
catering voor haar rekening.
Deze laatste activiteit wordt in
2017 uitgebreid.

Bibliotheek
In 2016 hebben meer dan 5.000 mensen de bibliotheek bezocht. Opvallend veel individuele
kunstacademiestudenten bezochten de bibliotheek, meer dan 120. Ruim 1.500 bezoekers bezochten
de bibliotheek in een groep bij een rondleiding. Daaronder waren veel studenten van scholen, van
kunstacademies tot hout- en meubileringscolleges, maar ook twee groepen van de Bibliotheek
Midden-Brabant.
De bibliotheek heeft twee keer een Wikipedia Edit-a-thon (schrijfmiddag) georganiseerd in 2016,
samen met Wikimedia Nederland (Gender Gap werkgroep), Stichting Textielcommissie Nederland,
ModeMuze en de Universiteit van Amsterdam rond textiel. De Nederlandstalige informatie over textiel
op Wikipedia is niet erg uitgebreid en op deze manier brengen we daar verandering in.
Om de bibliotheek van het TextielMuseum zichtbaarder te maken, is er een samenwerking aangegaan
met de Bibliotheek Midden-Brabant. De bibliotheekcatalogus wordt voortaan niet alleen op onze eigen
website, maar ook via de catalogus van de Bibliotheek Midden-Brabant aangeboden.
In de Stalenkamer presenteerde de bibliotheek verschillende prints en een originele tekening van
tekenaar Aart Taminiau uit zijn boek Wol. Wol is een graphic novel die zich afspeelt in Tilburg aan het
begin van de 20e eeuw. Aart Taminiau gebruikte technische textiel- en fotoboeken uit de bibliotheek
ter inspiratie.
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Het TextielLab
Verschillende doelgroepen wisten in 2016 hun weg naar de werkplaats van het TextielMuseum, ook
wel het ‘kloppende hart’, te vinden: van bedrijven tot toptalent, van autonoom kunstenaar tot
modeontwerper. Onze specialisten werkten samen met de klanten aan ruim 364 projecten. We
streefden opnieuw naar een goede verdeling tussen de diverse groepen en hanteerden een
selectieprocedure waarbij innovatie (technisch of materiaal) en artisticiteit voorop staat.

Projecten TextielLab 2016
4 Collectieopdrachten
12 Educatieve
programma's
76 Opdrachten
huishouddesign
251 Opdrachten Kunst
& Design & Onderzoek
21 Toptalenten

Verschillende (internationale) musea vonden hun weg naar Tilburg. Het Noord-Brabants museum gaf
Belgisch kunstenaar Jan Fabre opdracht een wandkleed te ontwikkelen geïnspireerd op een ontwerp
van Jheronimus Bosch in het kader van de Jheronimus Bosch 500 manifestatie. Voor de nieuwe
kasteelpresentaties van het Gemeentemuseum in Helmond ontwikkelde Christie van der Haak
samen met het Lab gekleurde wandbekleding van textiel.
Het Fries Museum verleende een opdracht aan
grafisch vormgever Jelle Post tot het
ontwikkelen van een collectiestuk voor het
museum: een Jacquardgeweven wandkleed
van ca. 11 x 5,3 meter. Het wandkleed laat een
wolkenlandschap zien met diverse blauw
kleuren en structuren.
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Voor de tentoonstelling in het Van Abbemuseum ‘Pracht und Prinzip’ combineert ontwerper Bas van
Beek de ontwerpprincipes van het Bauhaus en de Wiener Werkstätte met de collectie van het
museum. Hij ontwikkelde samen met het team diverse stoffen voor deze tentoonstelling.
Het beroemde Victoria & Albert Museum
in Londen gaf Kustaa Saksi opdracht om
een wandkleed te ontwikkelen voor de
museumcollectie. Het wandkleed kreeg
de titel ‘Mille Fleurs’ en is een bijzonder
weefsel waarin bloemzaden van over de
hele wereld verstopt zijn.

Voor het Wolfsonian museum in Miami ontwikkelde Christie van der Haak tevens vier grote
wandkleden voor een bijzondere installatie:

Het TextielLab gaf 21 individuele studenten de kans om in de werkplaats te werken en gebruik te
maken van alle technieken, materialen en kennis van de specialisten. Zo werkten we samen met
studenten van o.a. de Willem de Kooning Academy, Design Academy Eindhoven, ArtEZ, School of Art
Institute Chicago, Royal College of Art, Royal Danisch Academy of Fine Arts. Voor talenten bestond er
ook de mogelijkheid om een langdurige stage te lopen in de werkplaats.
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In 2016 werkten het team samen met stagiaires van (internationale) academies – zoals de Academie
Fine Arts in Parijs, Hogeschool Zuyd in Maastricht, ArtEZ in Arnhem, St Lucas in Boxtel en met
scholieren van het ROC in Tilburg. Naast de individuele studenten en stageplaatsen ontwikkelden we
educatieve programma’s op maat voor diverse opleidingen. Deze opleidingen maakten in
groepsverband gebruik van de faciliteiten van het Lab: Design Academy Eindhoven, Amsterdam
Fashion Institute, Academie voor Beeldende Kunst Zuyd, ArtEZ, Sandberg Instituut, The Arts institute
of Chicago, Luca Arts (BE) en KASK Hogeschool (BE), ROC Tilburg en Creatief Vakman Boxtel.
Een greep uit de diverse projecten is ook dit jaar weer zichtbaar gemaakt in de jaarlijkse publicatie van
het TextielLab. Gelijktijdig met deze publicatie werden de zes presentatiemeubels die in de werkplaats
zijn opgesteld, heringericht met een selectie van de nieuwste projecten.
Nieuw tafelgoed ‘Lebeau by TextelMuseum ‘
Voor het nieuwe product van het label
greep het TextielMuseum terug op
oude patronen, stoffen en technieken.
Ontwerpers Iris Toonen en Elske van
Heeswijk van Studio Prelude kregen de
opdracht het klassieke linnengoed
‘Visschen’ (nr. 561) van Chris Lebeau
[1878-1945] te herinterpreteren. Het
duo ging aan de slag met nieuwe
kleuren en materialen en verdiepten
zich in de bindingen. Het resultaat zijn
prachtige eigentijdse producten waarin
een echo van het verleden doorklinkt.

Door de mogelijkheden van de verschillende bindingen te benutten geeft Studio Prelude ‘kleur aan het
wit’ van Lebeau. Het gebruik van reflecterende garens geeft een speciaal effect, waardoor de vissen
alle kleuren van de regenboog vertonen en over de tafel lijken te zwemmen. In de servetten zitten
subtiele, bijna witte, kleuren die een spel spelen met de reflecterende garens in het laken. De
combinatie van het klassieke art nouveau dessin en de moderne bindingen en garens geeft het
tafelgoed een rijke uitstraling.
De lancering en presentatie van de producten vond
plaats van 22 t/m 30 oktober tijdens de Dutch
Design Week in Eindhoven in De Snelkookpan (van
Van Eijk & van der Lubbe) op het Ketelhuisplein
(Strijp-S). Ook werd de film ‘The making of … ‘
getoond, waarin het maakproces van het tafelgoed
werd vastgelegd door filmer Robert Andriessen.
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Regionaal Archief Tilburg
Voorwoord
Het jaar 2016 was voor Regionaal Archief Tilburg een jaar waarin een aantal belangrijke mijlpalen
werd bereikt en successen werden geboekt. Ook was het een jaar vol veranderingen. Veel
veranderingen waren al ingezet, andere werden gestart. Als highlights van het verslagjaar kunnen
worden genoemd:
-

-

-

-

-

-

-

Samen met Picturae wordt een e-depot ontwikkeld dat in februari 2017 wordt opgeleverd.
Naast de ontwikkeling van een e-depot werden in 2016 met twee gemeenten
implementatieprojecten afgesproken. Geertruidenberg en Drimmelen zullen de eerste gemeenten
zijn die archiefbescheiden in het e-depot zullen plaatsen.
Na opstelling van een business case werd in 2016 een scanstraat ingericht en in gebruik
genomen. In de loop van het jaar werd het productieproces verfijnd en verbeterd en werd nieuwe
hulpsoftware in gebruik genomen. Tegelijk raakten medewerkers ingewerkt. Inmiddels draait de
scanstraat op volle toeren en zijn nieuwe vormen van dienstverlening ontwikkeld en uitgerold:
bezoekers van de studiezaal kunnen voortaan gedigitaliseerde exemplaren krijgen in plaats van
analoge kopieën. De scanning on demand service voor gemeenten is aanzienlijk verbeterd
doordat het scanproces in eigen beheer uitgevoerd wordt. Hiernaast digitaliseert de scanstraat het
belangrijke 20e eeuwse bestuursarchief van de gemeente Tilburg.
Om te anticiperen op verwachte aanwas van archieven is de capaciteit van het depot uitgebreid
met meer dan 250 strekkende meter door vaste kasten te vervangen door verrijdbare.
Het archief maakte flinke slagen in het toegankelijk maken van de teksten van de muurkranten.
Daarmee werd zelfs het NOS-journaal gehaald op woensdag 6 april. In oktober volgde een
intensieve campagne rond de muurkranten, de Tilburgse inzending voor de verkiezing Stuk van
het Jaar tijdens de Maand van de Geschiedenis. Regionaal Archief Tilburg won deze verkiezing
met een ruime voorsprong. Op 29 oktober mocht de enige publieksprijs voor archiefdiensten in
Nederland in het Rijksmuseum in ontvangst genomen worden.
In april werd een drukbezocht wetenschappelijk congres ‘Omdat wij weten van hun lot, Onderzoek
naar Joden in Noord-Brabant 1930-1945’ georganiseerd, in samenwerking met een aantal
partners.
In juni werd het archief opgeschrikt door een hevig noodweer waardoor er zoveel water in de
studiezaal liep, dat het archief een aantal dagen moest sluiten.
In samenwerking met het BHIC Den Bosch en RHC Eindhoven is een online leeromgeving
paleografie ontwikkeld en in gebruik genomen: www.watstaatdaer.nl. Deze tool is zeer enthousiast
ontvangen en dingt mee naar de prijs voor de beste geschiedkundige website van Nederland, de
Geschiedenis Online Prijs.
Eind 2016 werd een omvangrijk onderzoeksproject afgesloten. Meer dan 30 vrijwilligers
onderzochten onder leiding van het archief in samenwerking met Stadsmuseum Tilburg de
geschiedenis van twee eeuwen textielindustrie in Tilburg. Een enorme hoeveelheid informatie is
naar boven gehaald en gepubliceerd als bron, maar vooral ook als basis voor verdiepend
wetenschappelijk onderzoek.
Het archief hield aan het eind van het jaar een publieksmanifestatie rond eetcultuur in Tilburg. Aan
Tafel! werd druk bezocht en ontving ook veel aandacht in de pers.
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-

-

In het verslagjaar is extra inspanning verricht op het gebied van digitalisering. Naast de genoemde
inrichting van de eigen scanstraat werden meer archieven dan gepland gedigitaliseerd. Een
belangrijk en veel door onderzoekers geraadpleegd archief dat nu digitaal beschikbaar is
geworden is het schepenbankarchief Oisterwijk 1418-1811. Het archief heeft de kosten hiervoor
uit de voor digitalisering aangelegde bestemmingsreserve gefinancierd.
De website Raamsdonksveeropdekaart.nl is ontwikkeld en in gebruik genomen.
In 2016 werd het Regionaal Archief Tilburg door Beroepsonderwijs Bedrijfsleven gecertificeerd als
erkend MBO-leerbedrijf.
Meer dan 4.000 mensen bezochten in 2016 het archief voor onderzoek, congressen of
publieksbijeenkomsten.

Strategie, organisatie en personeel
Archief van de Toekomst
Regionaal Archief Tilburg wil voor de aangesloten contractgemeenten meerwaarde bieden op basis
van deskundigheid. De ontwikkeling van nieuwe expertise richt zich niet uitsluitend op de
beheerfunctie van digitaal archief (e-depot), maar ook op de impact van digitale duurzaamheid op de
organisatie en systemen van de aangesloten gemeenten. Het archief wil de gemeenten ondersteunen
bij de omslag naar volledig digitaal duurzame archivering.
Om dit te realiseren is in 2015 een coalitie aangegaan met BHIC, waarbij Regionaal Archief Tilburg de
initiërende partner is vanuit de eerder opgedane ervaring met het pilot-project met gemeente Tilburg.
Het gezamenlijke e-depot project werd na een succesvolle start (aansluiting van BHIC op het e-depot
van het Nationaal Archief) gestaakt. Het Nationaal Archief trok de anderhalf jaar eerder gedane
toezeggingen aan Regionaal Archief Tilburg eenzijdig in. Hierdoor werd Regionaal Archief Tilburg de
aansluiting op de landelijke voorziening ontzegd.
Achteraf bleek deze ontwikkeling een blessing in disguise. Na onderzoek van alle mogelijke
alternatieven is ervoor gekozen een partnership aan te gaan met Picturae, al lange tijd een
vertrouwde leverancier. Samen met dit bedrijf startte Regionaal Archief Tilburg de ontwikkeling van
een eigen e-depot. Dit verloopt zo voorspoedig dat in februari 2017 een e-depot in productie kan
worden genomen, dat gekoppeld is aan het archiefbeheersysteem én aan de eigen website ten
behoeve van de publicatie van archiefbescheiden. Hiermee lopen wij wat functionaliteit betreft in één
klap ver vooruit op de voorzieningen die het Nationaal Archief aan kan aanbieden. Vanuit andere
regionale archieven, met name het nieuwe West Brabants Archief is veel belangstelling voor deze
oplossing.
De relatie met de aangesloten gemeenten wordt onder meer onderhouden door regiobijeenkomsten te
organiseren. Tijdens deze bijeenkomsten worden nieuwe ontwikkelingen toegelicht en houden
gastsprekers lezingen over interessante onderwerpen. Op 1 juni 2016 is een regiobijeenkomst in
Regionaal Archief Tilburg georganiseerd. Daarnaast heeft Hans Kollen van de gemeente Tilburg op
11 en 25 november een tweetal cursussen gegeven inzake de nieuwe procesgerichte selectielijst
2017 voor zowel medewerkers van de regiogemeenten als voor die van Regionaal Archief Tilburg.
De relatie wordt ook vormgegeven door over actuele onderwerpen in gesprek te gaan met
bestuurders (burgemeesters en wethouders) en ambtenaren. In het verslagjaar ontving het archief
wethouder en ambtenaren van de gemeente Oosterhout.
Een thema dat in 2016 zeer actueel werd is het auteursrecht en beeldrecht van afbeeldingen. Zoals
een groot aantal archiefinstellingen werd ook ons archief in 2016 benaderd door partijen die menen
rechten te hebben op afbeeldingen die op onze website gedeeld worden. In 2016 is heel hard gewerkt
aan de inventarisatie van rechten op de meer dan 110.000 afbeeldingen uit onze collectie. Dit is een
arbeidsintensieve klus die naar verwachting nog jaren in beslag gaat nemen. Inmiddels zijn veel
afbeeldingen al ‘op zwart gezet’. Bij wijze van voorzorg zal Regionaal Archief Tilburg genoodzaakt zijn
een groot aantal afbeeldingen (mogelijk tot 50.000) niet langer te publiceren. Maatregelen worden in
2017 geëffectueerd.
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Centrum van lokaal cultureel erfgoed: samenwerking met Heemkundekringen
Regionaal Archief Tilburg streeft ernaar een verzamelpunt te zijn voor iedereen die zich interesseert in
de geschiedenis en het erfgoed van de gemeenten waarvan het archief door Regionaal Archief Tilburg
wordt beheerd. Heemkundekring Tilborgh is sinds november 2014 vaste gast in het archief. De
Heemkundekring heeft de beschikking over een eigen vergaderruimte en maakte voor de
maandelijkse lezingen gebruik van de studiezaal van het archief. Na interne evaluatie binnen de
Heemkundekring is besloten deze nauwe samenwerking te continueren.
Door deze wijze van samenwerking (ter beschikking stellen van ruimtes in het gebouw) geeft het
archief concreet handen en voeten aan het speerpunt van verankering van de instelling in de lokale
samenleving.
In veel steden en dorpen van de aangesloten gemeenten vindt men een bloeiend lokaal-historisch
leven. Regionaal Archief Tilburg ondersteunt deze verenigingen actief door deskundigheid aan te
bieden en door websites te ontwikkelen en beheren waarop de verenigingen de lokale geschiedenis
kunnen documenteren en publiceren. In het verslagjaar werd de website
Raamsdonksveeropdekaart.nl ontwikkeld en in gebruik genomen.
Ook op andere wijzen wil Regionaal Archief Tilburg een rol spelen in het stimuleren en bevorderen
van de lokale en regionale gemeenschap die zich bezighoudt met cultureel erfgoed. Zo opende het
archief als gastheer zijn deuren voor veel diverse gezelschappen. Onder andere de heemkundige
vereniging Alphen-Riel kwam met een groot gezelschap op bezoek (zie foto).
Hiernaast organiseerde het archief in 2016 een dag speciaal gericht op inwoners van gemeente
Oosterhout. Deze Oosterhoutdag was een groot succes.

Vrijwilligers
De nauwe relatie die het archief wil onderhouden met de regio blijkt mede uit het grote en
enthousiaste vrijwilligerscorps waarover het archief beschikt. In 2016 waren ruim 100 vrijwilligers
formeel (door middel van een contract) verbonden aan Regionaal Archief Tilburg. Op vele manieren
worden archiefbescheiden door het werk van vrijwilligers, hetzij in de speciaal daartoe ingerichte
vrijwilligersruimte, hetzij thuis vanachter de pc, nader toegankelijk gemaakt. Een deel van de
vrijwilligers betrof werkzaamheden in het kader van onderzoeksprojecten (Twee eeuwen Tilburgse
textielfabrieken en Studenten in WOII). Het aantal reguliere vrijwilligers schommelt rond de 80.
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De inzet van een vrijwilligers-coördinator blijkt in de praktijk heel goed te werken. Deze functionaris
vervult een belangrijke rol in het warm houden van de relatie tussen de instelling en de vrijwilligers.
Regionaal Archief Tilburg is blij met zijn vrijwilligers en toont hen daarom nadrukkelijk waardering. Dat
gebeurt onder meer door de jaarlijkse excursie en de vrijwilligersbijeenkomst.
De vrijwilligers zijn op vele fronten actief bij Regionaal Archief Tilburg. Er wordt gewerkt aan de
genealogische database, namen uit bevolkingsregisters, Burgerlijke Stand en bidprentjes worden
ingebracht in de database. Tevens worden 17e- en 18e-eeuwse registers door het samenvatten van de
aktes toegankelijk gemaakt voor onderzoekers en genealogen. Door het beschrijven van foto’s
ontstaat achtergrondinformatie bij de foto’s uit de database en kunnen beelden beter gevonden
worden met behulp van zoektermen. Er zijn zelfs vrijwilligers die, vanuit hun deskundigheid uit hun
arbeidsleven archieven inventariseren en beschrijven. Tot slot helpen de vrijwilligers bij het
schoonmaken en verpakken van archieven. Vrijwilligers die werken op de behoudsafdeling van het
archief kregen eind 2016 een praktische studiedag aangeboden.
Dienstverlening, geconcentreerd op digitale kanalen
In 2016 bezochten 572 nieuwe bezoekers de studiezaal. In totaal telden we 2.477 bezoeken. Die
cijfers laten een stijging zien ten opzichte van 2015, toen er 2.037 bezoeken waren.
Het bezoek aan de website liep in 2016 verder terug. Het tweede halfjaar laat wel een herstel zien.
Afwachten of dat volgend jaar doorzet. De daling is mede te verklaren door de nieuwe website die in
juni 2015 online kwam. Na de introductie van de nieuwe website in 2015 daalde de tevredenheid van
de gebruikers fors. Hierop heeft het archief gereageerd met een proactieve campagne om bezoekers
bekend te maken met het gebruik en de functionaliteit van de nieuwe website. Hiertoe werden onder
meer bijeenkomst voor belangstellenden georganiseerd. Daarnaast werden op suggestie van
bezoekers nog aanpassingen aan de website aangebracht.
In 2016 telde Google Analytics ruim 284.000 (2015: 299.493) bezoeken aan de website. Dat leverde
bijna 99.000 (2015: 108.000) unieke bezoekers op. De bezoekers bekeken gemiddeld bijna 3 (2015:
3) pagina's en verbleven bijna 5 minuten (2015: ruim 5 minuten) op de website.
In 2016 verschenen 136 blogposts op de website. Samen werden deze 320.000 keer bekeken. Het in
2015 afgesloten oude weblog kreeg in 2016 nog ruim 10.000 bezoekers.
Het Youtubekanaal van Regionaal Archief Tilburg kreeg in 2016 opnieuw veel bezoekers. Het gebruik
liep wel wat terug maar de cijfers zijn nog steeds heel goed. De films werden ruim 20.000 keer
bekeken (bijna 35.000 minuten, gemiddeld 1 minuut 44 seconden). waarmee het totaal aantal views is
gestegen boven de 189.000. Het aantal abonnees is toegenomen tot 240 en in 2016 kwamen er twee
nieuwe filmpjes bij. In totaal staan er nu 173 films op het Youtubekanaal van het archief.
Het aantal volgers van het twitteraccount is in 2016 met 10% gegroeid tot 2267. Dat is een toename
van ruim 209 volgers. Regionaal Archief Tilburg doet actief mee met #fotovrijdag waarbij
archiefdiensten op vrijdag een link naar een foto via twitter versturen.
Sinds maart 2011 is Regionaal Archief Tilburg actief op Facebook. In 2016 groeide het aantal
vrienden met 224 naar 2.599.
Regionaal Archief Tilburg is ook passief aanwezig op Pinterest en heel actief op Instagram. In 2016
hebben we opnieuw werk gemaakt van Instagram met als resultaat dat er nu 642 volgers zijn, dat is
bijna een verdubbeling.
Samenwerking met collega-instellingen
-

Met het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC) is de goede samenwerking voorgezet.
Samen wordt een gemeenschappelijke chatfunctie voor bezoekers van zowel de website van
Regionaal Archief Tilburg als die van het BHIC verzorgd. In 2016 werden 2.432 chatgesprekken
gevoerd. Bovendien zijn ook in 2016 door beide instellingen gezamenlijke publiekscursussen
georganiseerd, zoals de cursus Familiegeschiedenis.
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-

-

Een belangrijk onderwerp van samenwerking betreft digitale duurzaamheid (zie verderop in dit
jaarverslag) en de ontwikkeling van Watstaatdaer.nl (samen met het BHIC en RHC Eindhoven).
Een medewerker van Regionaal Archief Tilburg vervulde wederom een zeer prominente rol in de
organisatie van de landelijke verkiezing Stuk van het Jaar, een activiteit van branchevereniging
BRAIN.
Fontys Hogeschool voor de Kunsten was een week te gast met een groep studenten tijdens de
Themaweek van Fontys.
Met het Cobbenhage Center van de Universiteit ven Tilburg werd nauw samengewerkt voor een
participatieproject rondom omgekomen studenten tijdens WOII.

Medewerkers
De werkwijze waarbij medewerkers hun eigen bestedingsplan opstellen op basis waarvan de
begroting van de instelling wordt samengesteld, gaat steeds beter werken. Hierdoor hebben begroting
en plannen een hoger realiteitsgehalte. De aansluiting tussen organisatiedoelen, bestedingsplannen
en individuele resultaatafspraken is sterk verbeterd. Tweewekelijks wordt het afstemmingsoverleg
gehouden, waarvoor iedereen agendapunten kan aanleveren en waarvan de agenda’s,
vergaderstukken en besluitenlijsten voor iedere medewerker beschikbaar zijn. Hiernaast wordt
wekelijks informeel een half uurtje bijgepraat (RAT-overleg).
In het verslagjaar werd in de hele Stichting Mommerskwartier een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden. De resultaten werden aan de medewerkers van de onderdelen gepresenteerd.
De medewerkers van het archief toonden zich tevreden met hun werk (cijfer 7,5 is 0,4 boven landelijk
gemiddelde). Op de affiniteit met de dienst van de organisatie, de ondernemendheid van de
organisatie en bekendheid met de doelen van de organisatie scoorden de medewerkers 100%. Het
minst tevreden zijn de medewerkers over doorgroeimogelijkheden (7%).
De vrijwilligers waardeerden het archief met een hoog cijfer: 8,2.
In het verslagjaar werd wegens pensionering afscheid genomen van Arjan van Loon. Arjan is ruim 40
jaar in dienst geweest van het archief. Hij was een autoriteit op het gebied van oude archieven en oud
schrift. Hij ontving tijdens zijn afscheid de Oorkonde van Verdienste van de gemeente
Geertruidenberg.

In 2016 werd Regionaal Archief Tilburg een erkend leerbedrijf. Een studente aan de opleiding
Collectiebeheer loopt stage bij het archief.
Ook in 2016 is het OVT-budget verhoogd tot ruim boven de cao-afspraken teneinde de medewerkers
in staat te stellen flinke stappen te zetten in hun ontwikkeling naar de toekomst. In toenemende mate
komen hier ook nieuwe kennisgebieden bij.
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Projecten
In 2016 werden belangrijke stappen gezet bij de ontwikkeling van nieuwe digitale dienstverlening voor
archiefvormers. De bouwtool werd geperfectioneerd en is nu gereed voor gebruik door gemeenten,
voor zowel interne als externe gebruikers.
Het e-depot wordt op het moment van schrijven van dit jaarverslag getest en zal binnenkort live gaan.
Hierdoor ontstaat voor zorgdragers de mogelijkheid om digitaal archiefmateriaal over te dragen naar
een duurzame omgeving. In eerste instantie zal het gaan om gedigitaliseerd materiaal, later dit jaar
ook om digital born materiaal.
Vele uren aan radio-opnames van Radio Tilburg werden beschikbaar gesteld via de website. Het gaat
om uitzendingen van 1986 tot en met 1991, de jaren dat Radio Tilburg actief was, in totaal 216
uitzendingen.
In 2016 werden weer stappen gezet in de transcriptie, en daarmee toegankelijkheid van de charters.
Hierdoor zijn bijna alle charters online goed raadpleegbaar. Uiteraard zijn ze allemaal gedigitaliseerd.
Het archief beijvert actief het wetenschappelijk gebruik van zijn bronnen. Er werden weer lezingen
gehouden voor studenten van de Tilburg University. Dit jaar werd bijzondere aandacht besteed aan de
collectie muurkranten. Dit betreft een unieke collectie van 270 muurkranten, die samen een geweldig
beeld geven van de actiecultuur in Tilburg van 1978 tot 1995. In 2016 haalde de Tilburgse Muurkrant
zelfs het landelijke NOS-journaal. Tijdens een druk bezochte lezing werden de eerste
onderzoeksresultaten met het publiek gedeeld.
De muurkranten speelden ook een belangrijke rol bij de competitie Stuk van het Jaar: een muurkrant
uit Tilburg werd de winnaar van deze landelijke publiekswedstrijd. Aan het slot van de Maand van de
Geschiedenis werd de prijs in het Rijksmuseum aan Regionaal Archief Tilburg overhandigd. De
wisselbokaal staat de komende twee jaar in het archief.
Ter ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek naar de Joodse bevolking in Tilburg tussen 1930
en 1945 heeft onder begeleiding van Regionaal Archief Tilburg een groep vrijwilligers
bronnenmateriaal nader toegankelijk gemaakt. In 2016 werd een druk bezocht wetenschappelijk
congres georganiseerd in het archief, in samenwerking met onder andere de UvT en kamp Vught.
In samenwerking met Stadsmuseum Tilburg is in 2015 een belangrijk onderzoeksproject gestart naar
200 jaar textielfabrieken in Tilburg. Aan dit onderzoek is door ruim 30 vrijwilligers deelgenomen. De
resultaten zijn in 2016 gepubliceerd.
In nauwe samenwerking met het Tilburg Cobbenhagen Centre is een onderzoeksproject gestart naar
de tijdens de Tweede Wereldoorlog omgekomen Tilburgse studenten. Dit project loopt door in 2017 en
zal onder meer resulteren in een digitaal monument.
In 2016 zijn belangrijke stappen gezet naar duurzame digitale archivering (zie hiervoor). Vanuit andere
archiefdiensten in de regio bestaat veel belangstelling voor dit project. Regionaal Archief Tilburg deelt
de opgedane kennis graag met collega-instellingen.
Regionaal Archief Tilburg is één van de archiefinstellingen die openbaarheidsdag ‘viert’: jaarlijks wordt
op 1 januari een aantal archieven openbaar. Op openbaarheidsdag (de eerste werkdag van het jaar)
wordt in de pers aandacht gevraagd voor een archief of archieven die openbaar zijn geworden. Doel
hiervan is aandacht te vragen voor de bronnen en mogelijke onderzoekers te interesseren.
In november organiseerde het archief een publieksdag die geheel in het teken stond van de eet- en
drinkcultuur van een eeuw geleden. Veel amateurkoks bereidden recepten uit de vorige eeuw,
afkomstig uit boekjes uit de archiefcollectie. Gezamenlijk werden deze in het archief geproefd en
besproken. Deze manifestatie trok ruim 200 bezoekers.
In het kader van de doelstelling om de meest geraadpleegde archieven digitaal beschikbaar te maken
is in het verslagjaar zwaar geïnvesteerd in digitaliseringsprojecten. Met name het project
Schepenbankarchief Oisterwijk verdient extra vermelding. De restauratie van dit, in slechte staat
verkerende, belangrijke archief werd in huis uitgevoerd door medewerkers van een restauratieatelier.
Deze verzorgden ook een workshop voor de vrijwilligers die zich inzetten voor restauratie en
conservering. Door deze aanpak werd niet alleen fors bespaard op kosten (naar schatting €75.000),
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maar ook kennis opgebouwd die van nut is voor verdere restauratie en conserveringsprojecten. Na
restauratie is de digitalisering uitgevoerd en inmiddels is het archief digitaal raadpleegbaar.
Reguliere werkzaamheden
Digitaliseren
In 2016 is met volle vaart de digitalisering verder ter hand genomen. Digitalisering (het door middel
van scanning digitaal maken van fysieke bestanden) vond plaats langs twee lijnen.
1 Het archief biedt thans aan studiezaalbezoekers een scanning on demand service aan.De
scanning on demand voor gemeenten wordt niet langer uitbesteed, maar zelf uitgevoerd,
waardoor de doorlooptijden sterk verkort zijn.
2 De tweede lijn betreft het proactief scannen van archiefdelen teneinde de toegankelijkheid te
vergroten.
In de bijlagen bij dit jaarverslag is een overzicht van deze in 2016 gedigitaliseerde archiefdelen toegevoegd.

In 2016 is de scanstraat in eigen beheer ingericht en van start gegaan. Hiermee kan het archief
goedkoper digitaliseren dan wanneer alle digitalisering wordt uitbesteed (zoals in de oude situatie). De
scanstraat is niet geschikt voor het digitaliseren van oude archieven of ingebonden archieven. Dit
wordt nog steeds gedaan door gespecialiseerde bedrijven.
Een groot project van de scanstraat, dat op het moment van schrijven halverwege gevorderd is,
betreft de digitalisering van het bestuursarchief van de gemeente Tilburg vanaf 1938. In totaal beslaat
dit 187 strekkende meter.
De business case van de scanstraat is geëvalueerd met als doel een verantwoorde beslissing te
kunnen nemen over voortzetting van deze activiteit. De besparingen die werden verwacht zijn
gerealiseerd, wat in de praktijk betekent dat het archief méér kan digitaliseren voor minder geld. Dit
gekoppeld aan de vernieuwde inzichten en werkwijze op het gebied van conserveren en restaureren
zorgt ervoor dat het tempo van digitalisering enorm verhoogd is.
Samenwerking gemeente Tilburg
Medewerkers van het Team Documentaire Informatievoorziening van gemeente Tilburg hebben een
werkplek gekregen in Regionaal Archief Tilburg om de overbrenging van delen van het archief van de
gemeente voor te bereiden. De verwachting is dat hun werkzaamheden medio 2017 zullen worden
afgerond.
Kleinere archieven
In 2016 is Regionaal Archief Tilburg doorgegaan met het toegankelijk maken van kleinere archieven.
Nieuwe archieftoegangen worden beschikbaar gesteld via de website. De voortgang wordt
beschreven op blogposts op de website van het archief.
Archiefeducatie
Regionaal Archief Tilburg begeleidt leerlingen, studenten, onderzoekers en bezoekers met
verschillende educatieve programma’s. Doelstelling is een (beter) gebruik van bronnen en inzicht in de
functie van het archief om zo uiteindelijk bij te dragen aan het bevorderen van het cultuurhistorisch
onderzoek.
In 2016 bezochten onderstaande groepen met een specifieke educatieve vraag het archief. De vraag
van de scholen en groepen is uitgangspunt voor de programmasamenstelling. Voor deze groepen zijn
programma’s en lessen op maat ontwikkeld, zodat de werkwijze aansluit bij leeftijd en opleiding:
Primair onderwijs
Elk jaar komen diverse lagere schoolklassen naar het archief. In 2016 waren 12 klassen te gast van
de basisscholen: Christoffel, Prins Bernhardschool, Stelaertshoeve, De Lochtenberg, De Vlashof en
Berkeloo. Deze scholen maakten een keuze uit de vaste educatieve programma’s die door het archief
ontwikkeld zijn: ‘Marietje Kessels’, ‘Groei van de stad’ en ‘Koning Willem II’.
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Voortgezet onderwijs
De volgende scholen uit het voorgezet onderwijs brachten een bezoek aan het archief: twee maal
College Durendael, Theresialyceum (stamboomonderzoek), Koning Willem 2 College en het
Cobbenhagen College. Voor deze groepen zijn programma’s op maat ontwikkeld. Bijvoorbeeld voor
een tweedejaars VWO-klas (Durendael, 20 leerlingen): het thema was de eigen leefomgeving en de
leerlingen werkten, onder begeleiding met een eigen deelthema in het archief.
Hoger onderwijs
Eerstejaars studenten van de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur (Tilburg University) bezochten
het archief. Zij deden een onderzoeksopdracht voor het vak Bestuurskundig Onderzoek met als
onderwerp: gezag en conflict.
Derdejaars PaBo-studenten (Fontys Tilburg): maakten kennis met het archief en kregen een
onderzoeksles als startpunt voor erfgoedlessenreeksen en -projecten.
Met medewerking van het archief vindt momenteel een afstudeerproject plaats van een student van
de Academie voor Beeldende Vorming (Fontys Tilburg). In dit project geven beeldend kunstenaars
een nieuwe interpretatie en betekenis aan ‘gevonden voorwerpen’ in het archief.
Cursussen
In 2016 werden door archiefmedewerkers de volgende cursussen gegeven:
-

Oud schrift voor beginners
Onderzoek je woonomgeving
Genealogie
Familiegeschiedenis: een online cursus i.s.m. met het BHIC, in deze cursus wordt gewerkt in een
E.L.O. (Elektronische Leeromgeving). Communicatie vond plaats via een online platform.

Het archief was in 2016 aanwezig en/of betrokken bij de volgende educatieve netwerken en
bijeenkomsten:
-

gesprekspartner Cultuureducatie met kwaliteit.
deelname aan bijeenkomsten Erfgoed Brabant
deelname aan Expertmeeting Erfgoedonderwijs, Utrecht
overleg Geschiedenislokaal
ICC-netwerkbijeenkomsten
bijeenkomst Brabantse erfgoededucatoren

Ook waren er enkele gelegenheden voor kennisvermeerdering op het gebied van archiefeducatie:
-

deelname aan onderzoeksconferentie Cultuureducatie en Cultuurparticipatie, LKCA Utrecht.
deelname aan congres Cultuureducatie met Kwaliteit, s’ Hertogenbosch
deelname aan cursus Interne Cultuur Coördinator van het L.K.C.A. (Landelijk Kennisinstituut voor
CultuurEducatie en Amateurkunst)

33

Jaarverslag 2016

Stadsmuseum Tilburg
Voorwoord
In 2016 was Stadsmuseum Tilburg ‘100 jaar onderweg’. Een eeuw geleden, in 1916, was er in Tilburg
voor het eerst sprake van een museum voor de stad. Ondanks de oprichting van diverse musea, die
de stad Tilburg nog altijd sieren, kwam er geen stadsmuseum van de grond. In april 2016 nam de stad
afscheid van Ronald Peeters die meer dan veertig jaar verbonden was aan de historie van Tilburg.
Zijn erfenis bestond niet uit een fysiek museum, noch een depot voor de stadscollectie. Wel liet hij zijn
enthousiasme en liefde voor het erfgoed van de stad na, evenals de wens om in gezamenlijkheid met
andere erfgoedpartners vorm te geven aan de identiteit van de stad Tilburg. In het najaar van 2016
ontwikkelde Stadsmuseum Tilburg een nieuwe visie voor de periode 2017-2020.
Strategie, personeel en organisatie
Personeel
Op 16 april nam Ronald Peeters
afscheid van het Stadsmuseum na een
meer-dan-40-jarig-dienstverband. Zijn
functie wordt sinds 1 januari 2016
waargenomen door Gert-Jan de Graaf,
hoofd Regionaal Archief Tilburg. Een
personeelswisseling vond plaats bij de
functie van coördinator Vincents
Tekenlokaal en Erfgoededucatie.
Jasmijn van der Hamsvoord verliet de
organisatie. Per 1 april kwam Marloes
Coppes in haar plaats. Marthe
Nagengast was van april tot september
met zwangerschapsverlof en werd
vervangen door Janita Vroomen.
Ronald Peeters ontvangt zilveren legpenning van burgemeester P.
Noordanus. Foto: Jan van Oevelen.

Nieuwe visie
In het najaar van 2016 gaf Stadsmuseum Tilburg opdracht aan een extern adviseur, Ad de Wolf, om in
een proces van co-creatie met gemeente en erfgoedcommunity een nieuwe visie voor het
stadsmuseum te formuleren. Door de wijze van totstandkoming is een visie ontwikkeld waarvoor
breed draagvlak bestaat.
Het visiedocument zal in 2017 langs de formele weg worden vastgesteld. Het jaar 2017 wordt een
transitiejaar waarin de weg gebaand wordt voor de nieuwe koers door enkele lopende vraagstukken
eerst op te lossen (positie VTL, Stadscollectie).
Belangrijk is dat Stadsmuseum Tilburg zich voor de periode 2017-2020 gaat concentreren op de
kernactiviteiten. De missie van het Stadsmuseum is
 Bevorderen van de interesse en de waardering voor de stad
 Het leveren van een bijdrage bij en vragen rond de identiteit van groepen, mensen van de stad
 Mensen de kans geven om actief deelgenoot te worden van de gemeenschap waar ze wonen

34

Jaarverslag 2016

Hiervoor zijn beleidsdoelen geformuleerd als:
Het organiseren van de dialoog tussen verleden, heden en toekomst;
- het vertellen van een basisverhaal van Tilburg, vanuit diverse perspectieven;
- het Stadsmuseum is front-office voor het erfgoed;
- Stadsmuseum zorgt voor een inhoudelijke erfgoedagenda;
- Stadsmuseum zoekt mensen, groepen, organisaties die vanuit de vraag naar identiteit projecten en
activiteiten willen organiseren.
Samenwerking
Erfgoedpartners
In overleg met de gemeente Tilburg is
gestart met de organisatie van
netwerkbijeenkomsten van de
erfgoedcommunity. Doel hiervan is
krachtenbundeling en samenwerking,
onder andere door het ontwikkelen
van gezamenlijke programmering.
De eerste bijeenkomst vond plaats op
11 mei 2016. Op 29 juni 2016
verzamelde het Tilburgse erfgoedveld
zich bij het Stadsmuseum voor een
gezamenlijke wandeling naar de
Piushaven. Het was het begin van
een nieuw samenwerkingsverband.
De volgende bijeenkomst vond plaats
op 23 september in de LocHal.

Hier werd gesproken over de Open Monumentendag 2017, het op te zetten ErfgoedLab door De
Bibliotheek Tilburg Centrum en het initiatief van Stadsmuseum Tilburg om een tiendaags
erfgoedprogramma (de ‘Tiendaagse Veldtocht’) te organiseren in aanloop naar de viering van
Koningsdag 2017, die zal plaatsvinden in Tilburg. De start op 18 april 2017 is tevens de datum van de
tweejaarlijkse viering van het verkrijgen van stadsrechten (18 april 1809).
Stadsmuseum Tilburg heeft voor 2017 een subsidieverzoek gericht aan de gemeente voor een budget
voor gezamenlijke erfgoedprojecten, erfgoededucatie en een digitaal communicatieplatform voor de
partners in de erfgoedcommunity.
Partners
In het voorjaar 2016 was Stadsmuseum Tilburg vertegenwoordigd bij de bijeenkomsten in het kader
van Cultuurplan 2017-2020 die de gemeente Tilburg op diverse locaties organiseerde. 21 april
organiseerde Regionaal Archief Tilburg een symposium over ‘Joden in Brabant’. Petra Robben werd
gevraagd zitting te nemen in het panel. Stadsmuseum Tilburg verbond zich aan De Tilburgse
Genietgroep die een app wil ontwikkelen met verhalen over bezienswaardigheden in de stad. Op het
Geheugen van Tilburg werden verhalen van wijkbewoners Jeruzalem vastgelegd door Leo Adriaanse,
masterstudent van de Fontys Hogescholen. In het najaar van 2016 haakte Stadsmuseum Tilburg aan
bij het samenwerkingsproject van Bkkc, Kunstbalie en De Bibliotheek Midden-Brabant. Vier beeldend
kunstenaars oriënteerden zich op de collecties van Stadsmuseum Tilburg, Regionaal Archief Tilburg
en TextielMuseum. Met hun ‘gevonden voorwerpen’ ontwikkelen zij een tweeledige tentoonstelling die
gestalte krijgt in het voorjaar van 2017. Met FabLab013 is contact geweest over de voormalige VOLTcollectie. In verband met de inrichting van een nieuwe ruimte in een voormalig VOLT-complex heeft
Stadsmuseum Tilburg tentoonstellingsmateriaal beschikbaar gesteld. In 2016 is een begin gemaakt
met de Historische Atlas van Tilburg, die in 2017 zal verschijnen, in samenwerking met Pieter Siebers,
Tilburg University en Uitgeverij Vantilt Nijmegen.
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Projecten
16 tot en met 24 april 2016
Tijdens de Nationale Museumweek verspreidde het museum een tiental objecten over de stad met
een schilderij van Gerard van Spaendonck en de hutkoffer van Cees Becht. Er waren 12
deelnemende winkels, bedrijven die een voorwerp plaatsten. De pop-up-expositie ‘Stadsmuseum
Tilburg. 100 jaar onderweg’ vond plaats in het kader van de Nationale Museumweek.
3 mei 2016
Verhalenavond over de Tweede Wereldoorlog: Locatie: Zomerlust. Aantal deelnemers: 120. Begin mei
organiseerde Stadsmuseum Tilburg een verhalenavond over Blonde Piet en Roosje Glaser; zij waren
betrokkenen bij de Tweede Wereldoorlog en woonachtig in de wijken Tivoli en Armhoefse Akkers.
15 juli 201
Aftrap van de maquettebouwplaats in
De Bibliotheek Tilburg Centrum. De
maquette, de erfenis van de in januari
2016 overleden Ruud Cleverens kreeg
een eigen plek in De Bibliotheek
Tilburg Centrum. Een heuse
werkplaats werd van hout opgetrokken
waarvoor De Pont Meyer en Het
Boekenschop financiële bijdragen
leverden. Medio juni werd in De
bouwplaats in Bibliotheek Tilburg
Centrum werd feestelijk geopend. Acht
vrijwilligers gingen van start om deze
bijzondere klus te klaren.
Vrijwilligers bij Maquette Bouwplaats. Foto Maria van der Heyden

Het ijkpunt is Tilburg in 1954, omdat toen nog alle fabrieken en kerken op de kaart stonden. Van dit
jaar zijn zowel kaarten als luchtfoto’s beschikbaar. Gevoed door bronnen uit Regionaal Archief Tilburg
en met behulp van het publiek vordert de bouw van maquette gestaag. Nieuwe maquettemakers
meldden zich bij het stadsmuseum. Het maquetteproject is een participatieproject: gedurende het
bouwproces komen honderden verhalen van Tilburgers aan de oppervlakte, die samen het tijdbeeld
nauwgezet weergeven.
11 september 2016
Tijdens Open Monumentendag werden objecten van Koning Willem II geëxposeerd als stadsicoon van
Tilburg. Er kwamen 175 bezoekers op af.
13 oktober 2017
Lezing bij de Tilburg maquette i.s.m. De Bibliotheek Midden-Brabant. De lezing werd gegeven door
Gerard Otten over Tilburg in de jaren 1950. Deze avond werd bezocht door 90 deelnemers.
17 november 2016
Lezing in de Bibliotheek door Ton Wagemakers over 'Textiel in de jaren 1950'. Als basis diende het
recent uitgebrachte boek 'Textiel in beeld' dat Wagemakers samen met Ronald Peeters
samenstelde. Er waren 90 deelnemers.
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19 november 2016
In samenwerking met Regionaal Archief Tilburg organiseerde
Stadsmuseum Tilburg de publieksdag ‘Aan tafel!’ Stadsmuseum
Tilburg deed daarbij de oproep om serviesgoed en tafelgerei mee
te brengen die door fotograaf Jan van Oevelen werden
vastgelegd. De resultaten werden getoond op facebook en
weergegeven in het (digitale) tijdschrift ‘Aan tafel!’ Circa 20
Tilburgers brachten een voorwerp mee. De publieksdag werd
bezocht door 200 personen.
17 december 2016
Kerstklokken kijken. Stadsmuseum Tilburg bij betrokken vanuit
Werkgroep De Torenklok. 60 deelnemers.

Meegebrachte voorwerpen in album op
Facebook

37

Jaarverslag 2016

Reguliere werkzaamheden
Stadscollectie Tilburg
De Stadscollectie Tilburg is een bescheiden en sinds 1916 op ad hoc basis gevormde collectie die van
betekenis is als het erfgoed van Tilburg. Deze collectie moet voor het nageslacht behouden blijven,
maar is onvoldoende beheerd, geconserveerd en toegankelijk (zowel fysiek als virtueel) voor het
publiek. Er waren echter ook in 2016 onvoldoende financiële middelen aanwezig om die taak serieus
uit te voeren. Er is verder gewerkt met de in het Collectiebeleidsplan 2014-2018 genoemde
voorstellen voor behoud, beheer en presentatie van de collectie. Een deel van de schilderijen en grote
objecten die zich in het tijdelijke (en in feite ongeschikte) depot in het Drögecomplex bevinden, is
beschreven. De hoop voor de Stadscollectie is gevestigd op de plannen die de gemeente Tilburg
bekend gemaakt heeft voor een onderzoek naar de ontwikkeling van een depotvoorziening voor de
stad.
Fotografie stadscollectie
In het voorjaar van 2016 liet Stadsmuseum Tilburg de collectie opnieuw fotograferen door Jan van
Oevelen. Deze foto’s worden gebruikt voor de opschoning van de collectie in 2017.
Inventarisatie VOLT-collectie
Jan van Iersel, voormalig medewerker bij De Volt, rondde zijn levenswerk af. Bijna twintig jaar werkte
hij aan de inventarisatie van de collectie VOLT-voorwerpen.
Vincents Tekenlokaal
Vincents Tekenlokaal heeft hard gewerkt om ook in 2016 haar educatieve missie op het gebied van
tekenen en talentontwikkeling verder te ontwikkelen en te verspreiden.
Educatie in eigen projecten
Masterclasses
Net als in 2015 werden onze succesvolle masterclasses gegeven
door interessante en soms bekende kunstenaars en vormgevers:
Reinoud van Vugt, Jeroen de Leijer, Ivo van Leeuwen, Linda Arts,
Danielle Lemaire, Rick de Haas, Annette Poulsen, Roy de Haan, Jan
Lieffering, HoiShan Mak, Marie-Louise Nagengast. Ze vonden zowel
in het voor- als najaar plaats en werden t.o.v. 2015 uitgebreid naar
twee per maand. De leeftijd van de doelgroep is 7 tot 14 jaar.

Masterclass Daniëlle Lemaire

DIY@DePont&VTL
een traject voor jong aanstormend talent. Het vond in 2016 twee maal plaats. In DIY@DePont&VTL
wordt nadrukkelijk de samenwerking tussen museum De Pont en Vincents Tekenlokaal ingezet.
Kinderen tussen 13 en 16 jaar ontwikkelen hun creatieve (teken)talent onder professionele
begeleiding met gebruikmaking van de context van De Pont en Vincents TekenLokaal. Beide locaties
worden gebruikt. Als afsluiting wordt het ontstane werk geëxposeerd bij Vincents Tekenlokaal. In de
afsluiting van het najaarstraject volgde na de expositie/opening bij VTL een bezoek aan het museum
waarbij de deelnemers hun bezoekers rondleidden en uitleg gaven bij kunst die hen inspireerde. Ook
kregen zij een officiële oorkonde uitgereikt: ‘Dat is waardevol voor je portfolio.’ (Marie-José Eijkemans,
hoofd Educatie De Pont)
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Summerschool
Deze workshops vonden plaats in de zomervakantie (3-17 augustus). Via het COA konden kinderen
uit de vluchtelingenopvang gratis deelnemen. Er waren workshops ‘One-line-drawing’, ‘Do the wave’
en ‘3D-drawing’, die ieder weer uit twee lessen bestonden maar ook afzonderlijk gevolgd konden
worden.
Educatie voor scholen
• In het najaar deed Vincents Tekenlokaal mee aan Museumschatjes van Erfgoed Brabant. Van 3
oktober tot 25 november bezochten in het kader van die actie bijna 1.000 basisschoolleerlingen
het tekenlokaal. In totaal bezochten 75 basisschoolklassen Vincents Tekenlokaal.
IMCweekendschool Tilburg was twee zaterdagen (10 en 17 december) onze gast. Voor hen
stelden wij een programma op maat samen.
Op 24 juni maakten we onderdeel uit van de Cultuurdag van het Koning Willem II College.
Op 6 juli bezochten 20 Chinese en op 8 maart 22 Franse uitwisselingsstudenten van het
Odulphuslyceum VTL.
• Op 24 november brachten 30 studenten van Fontys Hogescholen, opleiding IEMES, een bezoek
aan Vincents tekenlokaal in het kader van Museum Experience. Dit resulteerde op 22 december in
projectpresentaties in het Textielmuseum waarbij VTL aanwezig was als expert.
Overige bezoeken
• Vincents Tekenlokaal verzorgde 15 verjaardagsfeesten. Eén feestje was geboekt via de
Meedoenregeling van de gemeente waarbij minima voor een gereduceerd tarief de verjaardag van
hun kind kunnen vieren.
• De KinderKunstKaravaan kwam ook dit jaar weer langs met twee trajecten van 3 workshops. Het
eerste traject werd afgesloten met een expositie in Vincents Tekenlokaal.
• Op 27 mei en 4 juni hebben we voor de jubileumvoorstelling van dansschool JAAcademie decors
gemaakt samen met de jonge dansers en danseresjes. De kinderen maakten digitale tekeningen,
geïnspireerd door hun eigen dans. De resultaten werden vervolgens als achtergrond gebruikt in
de voorstelling.
Op 24/25 augustus deden we mee aan een
introductieprogramma van 013-Straatjes voor
de nieuwe studenten. Op het plein vóór VTL
werkten 255 studenten mee aan een groot
stoepkrijtportret van Vincent van Gogh.

Krijten op de stoep voor locatie Vincents Tekenlokaal

Vincents Tekenlokaal deed mee aan:
• Open Monumentendag 11 september, 312 bezoekers
• TilburgvoorCultuurnacht 2016, 29 oktober, door een administratieve fout is het exacte
bezoekersaantal niet meer te achterhalen
• We waren tijdens de 10 dagen van de Tilburgse Kermis geopend, dat leverde 1.330 bezoekers
op.
Exposities in Vincents Tekenlokaal
• Tot en met 8 januari 2016 was de expositie ‘In de ban van Vincent’ door KBO Heijkant-Quirijn in
Vincents Tekenlokaal.
• KinderKunstKaravaan in maart en april
• Er waren twee exposities van talentvolle jonge tekenaars: vanaf 17 september Sophie Mols en
vanaf 27 november Matijs Everstijn.
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Nieuwe ICT
Vanaf september vond overleg plaats om het beheer van ICT van VTL onder te brengen bij een
externe partij. Tegelijkertijd kwam er een aanbod van WACOM om 24 gebruikte tekenschermen en
300 pennen te leveren. De schermen zijn in december geleverd en geplaatst. De overgang naar een
nieuwe beheerder en het plaatsen van nieuwe computers had meer voeten in aarde. Er moest lang
worden gewacht op het leggen van een kabel voor een nieuwe internetverbinding. Complicerende
factor was dat de boekingen voor Vincents Tekenlokaal hun doorgang moesten kunnen blijven vinden.
Verwacht wordt dat eind januari 2017 de werkzaamheden worden afgerond.
En verder…
• Van 13 t/m 15 september was VTL niet open voor publiek. De vloeren van de entree en het
digitale tekenlokaal waren ernstig verzakt en moesten worden vervangen.
• Vanaf 1 oktober is Vincents Tekenlokaal alleen open op afspraak. De bezoekerscijfers voor de
‘losse aanloop’ waren niet erg hoog. Daarbij stond het de educatieve invulling van die uren in de
weg. Door deze wijziging vervielen helaas de taken van Jan Boudewijns. Hij zal per 1 februari
2017 de stichting verlaten.
• In 2016 is gewerkt aan enkele projecten die in 2017 gaan plaatsvinden:
• Overleg over nieuw CIST-aanbod rondom het boek ‘Harrie de Haon’ een boek van Erik van Os in
Tilburgs dialect met illustraties van VTLrondleider Marieke Coenen.
• Overleg met FabLab over gezamenlijke workshop(s).
• Overleg met KunstpodiumT over De Nieuwe Vincent 2017
• De voorbereidingen voor een zoektocht naar een nieuwe samenwerkingspartner voor VTL
begonnen eind 2016.
• Na een zeer magere start in de eerste maanden van het jaar zijn de bezoekerscijfers in de loop
van het jaar gestaag omhoog gegaan. Uiteindelijk brachten 6.478 mensen in 2016 een bezoek
aan VTL.
Erfgoededucatie
• Er liggen afspraken Stadsmuseum Tilburg i.c.m. gemeente, CiST, Factorium.
• Er zijn goede contacten met Erfgoed Brabant.
• Marloes Coppes neemt deel aan het ICCnetwerk.
• I.v.m. nieuwe visieontwikkeling van het Stadsmuseum en door tijdsgebrek zijn er dit jaar geen
educatieve projecten georganiseerd. Voor het Kasteel van Tilburg was al in eerdere jaren
onderwijsaanbod gecreëerd. Enkele scholen hebben hier in 2016 gebruik van gemaakt.
• Het kasteel van Tilburg: in MFA De Poorten is in 2013 de permanente presentatie Het Kasteel van
Tilburg en zijn bewoners gerealiseerd. Een lesboekje (uit 2012) is opgenomen in het aanbod van
CiST (Bureau Cultuur in School Tilburg).
Digitale media
Website Stadsmuseum Tilburg
De ‘website’ van Stadsmuseum Tilburg is een weblog, waarop regelmatig een post is geplaatst. Totaal
waren dat er in 2016 52. De weblog werd in 2016 ruim 50.000 keer bekeken, een gemiddelde van 136
keer per dag. Het aantal views van de website overschreed in het verslagjaar 100.000. Topberichten
in 2016 waren:
Tilburgse klok in Turkije te koop
1.668 views
Verhalen gezocht voor SPOTTN
1.003 views
Collectie VOLT Tilburg. Levenswerk van Jan van Iersel
866 views
Website Vincents Tekenlokaal
We hebben dit jaar geconstateerd dat de site van Vincents Tekenlokaal onpraktisch is in gebruik. Zo
kan er niet worden gelinkt naar de juiste pagina of naar het workshop inschrijfformulier. Ook kunnen
we veel wijzingen (bijvoorbeeld nieuwe openingstijden) niet zelf doorvoeren. Om deze redenen
hebben we weinig gebruik gemaakt van de website voor communicatie. In plaats daarvan is veel
gebruik gemaakt van het Facebookaccount van VTL (1.181 vrienden).
Geheugen van Tilburg
Al enkele jaren beheert Stadsmuseum Tilburg de website Geheugen van Tilburg: een interactieve
verhalenbank waar de Tilburgers zélf hun verhalen vastleggen of op verhalen kunnen reageren. Er
staan nu 3.466 verhalen op, dat is een groei van een kleine 3% ten opzichte van 2015 (3.370
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verhalen). De website www.geheugenvantilburg.nl werd 164.020 keer bezocht door 47.132 unieke
bezoekers. Zij bekeken 2,69 (bijna 3) pagina’s en brachten een gemiddeld bezoek van 1:54 (bijna 2)
minuten (Bron: Google Analytics).
Social media
Twitter:
Stadsmuseum Tilburg @Stadsmuseum013
Facebook:
Stadsmuseum Tilburg

1.200 volgend en 536 volgers
1.273 vrienden

Publiciteit
Stadsmuseum
• Interview Radio 5 over Standbeeld koning Willem II (Ronald Peeters) 10 november 2016.
• Brede aandacht in gedrukte en online pers voor het afscheid van Ronald Peeters als hoofd
Stadsmuseum Tilburg en verkrijgen Zilveren Legpenning (o.a. in Brabants Dagblad en tijdschrift In
Brabant)
• Interview Omroep Brabant over MaquetteLab. Textielfabrieken in de jaren ‘50 (Petra Robben) 8
oktober. Brede aandacht in geschreven en online media over de maquette en de programmering
daaromheen (o.a. Brabants dagblad, Tilburgse Koerier en Stadsnieuws)
• Kort promo-filmpje over de Maquette voor MEST-magazine.
• Vincents Tekenlokaal en Stadsmuseum Tilburg namen samen deel aan de eerste CultuurKrant
van Tilburg (een uitgave van de Tilburgse Koerier).
Vincents Tekenlokaal
• De Nieuwe Vincent: nieuwsitem op Omroep Brabant 13 januari; diverse persberichten in binnenen buitenlandse bladen waaronder National Geografic
• Zeven journalisten uit binnen- en buitenland op bezoek bij Vincents Tekenlokaal.
• Persberichten over de activiteiten en exposities in regionale en lokale kranten zoals Brabants
Dagblad, Stadsnieuws en de Tilburgse Koerier en online op sites als Tilburg.Com.
• Met Kidsproof.nl/Tilburg werd een samenwerking aangegaan, waarbij Vincents Tekenlokaal
gericht op de jonge doelgroep in Tilburg en omgeving online in de aandacht werd gezet (via
nieuwsbrief, Facebook, winacties etc.).
• Brede aandacht in geschreven media over de beslissing alleen nog op afspraak open te zijn.
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Bijlage: afspraken Gemeente
Uitvoering subsidiecontract gemeente Tilburg
In het subsidiecontract 2015-2016 tussen gemeente en Stichting Mommerskwartier zijn met betrekking tot de het
TextielMuseum en Stadsmuseum prestatieafspraken vastgelegd. Over deze afspraken dient in het jaarverslag te
worden gerapporteerd. Gedurende het jaar is rapportage alleen nodig bij zeer bijzondere afwijkingen; deze
situatie heeft zich in 2016 voor de drie publieksgerichte instellingen niet voorgedaan.
TextielMuseum
Contractafspraken

Contract

Realisatie

1.950

1.950

Bezoekersaantallen:
normaal 50.000 per jaar.

60.000

64.594

Tentoonstellingen:
3 grote tentoonstellingen
per jaar

3

3+

Educatieve programma’s:
15 per jaar

15

15+

2

2+

Openingstijden (voor publiek):

Georganiseerde
publieksevenementen:
normaal 2 per jaar, waarvan 1
specifiek gericht op inwoners
Tilburg

Toelichting
openingstijden di t/m vr 10 – 17 uur,
zat & zon 12- 17 uur
feestdagen afwijkende openingstijden
Waarschijnlijke oorzaken voor deze groei:
-inzet op tentoonstellingen voor breder publiek
-gerichte focus op grotere zichtbaarheid in de
(social) media.
• Co-creatie | In het TextielLab (16 jan – 12 mrt)
• Sheila Hicks | Why Not? (5 mrt – 5 juni)
• Switch | Dutch Design on the move
• (19 maart 2016 – 12 maart 2017)
• Pop Art Fashion & Fabrics | van Warhol tot
• Westwood (18 juni – 20 november)
Diverse programma’s voor het basis- en
voortgezet onderwijs, MBO, HBO. particulieren en
professionals.
De evenementen waren o.a.:
• Museumweekend (16-24 april 2016)
• (gericht op inwoners van Tilburg)
• Open Monumentendag (10 en 11 september)
• (gericht op inwoners Tilburg,)
• Een breed scala aan publieksactiviteiten
• (lezingen, workshops, rondleidingen) rondom
tentoonstelling Pop Art Fashion & Fabrics.

Stadsmuseum Tilburg (inclusief Vincents Tekenlokaal)
Contractafspraken

Contract

Realisatie

Toelichting

Tentoonstellingen
(op passende locaties in de
stad): 2 per jaar
Educatieve programma's:
1 per jaar
Aantal publicaties:
1 per jaar
Onderhoud website ´Het
geheugen van Tilburg´
Bezoekers Vincents
Tekenlokaal
Beheer/behoud Kessels
Collectie en financieel
bijdragen aan de
bestuurskosten van Stichting
Kessels
Financieren
Heemkundekringen “Tilborch”
en “De Kleine Meierij”
Onderhouden expositie over
kasteel Tilburg
Voorstel collectiebeleid
stadscollectie Tilburg

2

3

1

1

• Museumweek: Stadscollectie 100 jr onderweg
• Open Monumentendag: Willem II Icoon
• Aan Tafel: Tilburgs servies en tafelgerei
Kasteel van Tilburg

1

1

Textiel Erfgoed in Tilburg

Onderhoud

Onderhoud

Aantal verhalen: 2016: 3.466

6.000

6.463

Regelen beheer/
behoud
Financieel
bijdragen

Gerealiseerd

Doorbetalen
subsidie

Gerealiseerd

Onderhouden

Gerealiseerd

Voorstel aan
gemeente

• Collectie ondergebracht in Drögepand
• Huur en servicekosten Drögepand betaald.
• Samenwerking op basis van overeenkomst
(2014)
• Subsidie is doorbetaald aan Kessels

Een waarderingstraject m.b.t. de collectie is
opgestart. Dit is de basis voor een
ontzameltraject op grond van de LAMO
(leidraad afstoten van museumobjecten)

42

Jaarverslag 2016

Rapport Visie depotvoorzieningen erfgoedcollecties

Loopt door. Wordt gecontinueerd in 2017 in
afstemming nieuwe museumconcept SMT.
Notitie rondom urgentie nieuw depot is
voorgelegd aan gemeente. Er komt een
vervolgonderzoek m.b.t. vraagstelling
depotproblematiek als basis voor
haalbaarheidsstudie nieuw depot stedelijke
collecties.

Voorstel aan
gemeente
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Bijlage Stichting Mommerskwartier: lezingen, openingen en bijeenkomsten directie




2 maart
15 maart
16 t/m 22 maart







24 maart
25 maart
28 maart
31 maart
2 april









11 t/m 14 april
21 april
11 mei
13 mei
14 mei
15 mei
22 mei



4 augustus









5 september
16 september
7 oktober
7 oktober
20 oktober
25 oktober
28 oktober






3 november
18 november
23 november
30 november

stadsgesprek cultuurnota gemeente Tilburg
Brabants Zeeuwse Werkgeversorganisatie Lenteprikkel, Tilburg
presentaties op uitnodiging van en voor de Chicago School
of Arts, Chicago, Cooper Hewitt Museum, New York (label by
TextielMuseum) en JFK Airport Terminal 4, New York
training Medezeggenschap, Utrecht
bestuursvergadering Textielcommissie, Tilburg
bestuursvergadering Textielcommissie, Tilburg
kennisdeelsessie RAT Twee Eeuwen Textielfabrieken Tilburg
Stichting Vrienden TextielMuseum Lezing over Museum Labs
gegeven, Tilburg
Salone di Mobile, Milaan
International Districts of Creativity Network, lezing gegeven, Tilburg
stadsgesprekken Cultureel Erfgoed, Stadsmuseum Tilburg
vereniging Kunst Cultuur en Recht, Amsterdam
kennisdeelsessie RAT Alfresco, Tilburg
Interpolis afscheid Jack Buckens, Tilburg
Nanjing Governmental Delegation China in Tilburg (representatie en
kennisdeelsessie), Tilburg
Skype Conference Heather Mackenzie , New York, interview
TextielMuseum
CAST, stakeholdersbijeenkomst, Tilburg
werkbezoek delegatie Tweede Kamer in Eindhoven en Oisterwijk
ontbijtbijeenkomst Rabobank katoenproject India, Tilburg
Modern Erfgoed Van Nelle fabriek Lecture, Rotterdam
afspraak adviseur Europarlement uit Brussel
Dutch Design Week, Eindhoven
opening tentoonstelling Terugkeer van de Olifant, Noordbrabants
Museum, Den Bosch
uitreiking BNA Cubus Ben van Berkel en Caroline Bos, Amsterdam
vereniging Kunst Cultuur en Recht, Amsterdam
CAPITAL C collectors view, Amsterdam
bijeenkomst culturele partners in Tilburg met betrekking tot de
toekomst Cultuurnacht, Tilburg
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Bijlage TextielMuseum: overige bedrijfsgegevens en -informatie,
tentoonstellingen, activiteiten, lezingen, bruiklenen en aanwinsten
Bezoekers TextielMuseum
Het bezoekerstarget voor 2016 was 60.000 bezoekers. Met een eindstand van 64.594 bezoekers is het
TextielMuseum 8% boven deze target uitgekomen.
Ten opzichte van 2015 (58.777 bezoekers) is een groei van 10% gerealiseerd.

Realisatie bezoekers 2016 vs begroot en 2015
6.533

6.628
5.959

5.711
4.660

4.348

Begroot:

5.618

5.427

5.274

Vorig jaar:

4.280

Realisatie:

Van de bezoekers in 2016 was

49% Museumkaart houder (47% in 2015),

21% bezoeker algemeen: 17% volwassenen, 3% kinderen en 1% jongeren (19% in 2015),

16% scholier: 5% BO, 3% VO, 4% MBO 4% HBO/WO (18% in 2015),

7% acties en evenementen (7% in 2015) en

7% bezoeker openbare ruimtes (9% in 2015).
De volgende 3 oorzaken liggen ten grondslag aan deze groei:

Tentoonstellingen die een breder publiek hebben getrokken:
o Fiber Futures | Kunst uit Japan (tm 7 februari)
o Sheila Hicks | Why not? (5 maart tm 5 juni )
o Popart Fabrics & Fashion (18 juni tm 20 november)

Cross sell effect Bosch Grand Tour, Jheronimus Bosch Jaar
o Making of ‘De terugkeer van de Olifant’ (8 april tm 30 september)

Opschaling MarCom activiteiten

Focus: zichtbaarheid en merklading d.m.v.
o PR
o Free publicity
o Adverteren
o Acties
o Evenementen
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Websitebezoek www.TextielMuseum.nl
In 2016 steeg het totale aantal online bezoeken met ruim 22%. De online bezoeken stegen van zo'n 254.200 in
2015 naar meer dan 311.300 bezoeken in 2016. Ruim 20% van de totale online bezoeken in 2016 was afkomstig
van AdWords met behulp van Google Ad Grants.

Websitebezoek www.textielmuseum.nl
33.141
30.755

29.793

28.574

27.545

25.042
22.824

22.019

2016

24.324

22.894

22.462

21.947

2015

Webshopbezoek by.TextielMuseum.nl
Het aantal bezoeken aan de webshop is in 2016 ruim verdriedubbeld ten opzichte van 2015. In totaal ontving de
webshop meer dan 84.800 online bezoeken. Van de totale bezoeken in heel 2016 was ruim 31% afkomstig van
de displaycampagne, en 12% van AdWords.
Deze groei in bezoek heeft geleid tot een omzetgroei voor de webshop van +57% ten opzichte van 2015.

Webshopbezoek by.textielmuseum.nl
15461

14424
11857

5441

4643

4419

4723

4775

4130

3888

2015

3418

2016
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Volgers TextielMuseum
De groep volgers van het TextielMuseum is ten opzichte van 2015 met 10.000 gestegen naar ruim 40.000 volgers
in 2016.
Medium
Facebook TextielMuseum
Facebook by TextielMuseum
Twitter TextielMuseum
Pinterest
Youtube
Instagram TextielMuseum | TextielLab
Instagram by TextielMuseum
Nieuwsbrief
TOTAAL

Volgers
21.381
124
4.355
3.300
191
3.700
143
8.053
41.247

Media & Middelen
PR
MarCom heeft in 2016 relaties geïntensiveerd met pers. Naast het verzenden van persberichten hebben we actief
ingezet op kennismaking en beleving door uitnodiging op locatie.

Pers preview georganiseerd voor de tentoonstelling Popart Fabrics & Fashion

Pers lunch / preview productlancering Lebeau by TextielMuseum

by TextielMuseum presentatie op Dutch Design Week
Dit heeft geleid tot diverse publicaties met betrekking tot TextielMuseum, TextielLab en by TextielMuseum.
Free publicity
Bron
Printmedia

Aantal
151

Online artikelen

703

TV/Radio
Social media (anderen die ons
vernoemd hebben)
Productuitleen stylingbureau’s by
TextielMuseum

6
2986

Voorbeelden
ELLE, L’Officiel, TROUW, Volkskrant, Brabants Dagblad,
FD, ELLE Decoration, Linda, Museumtijdschrift, Harpers
Bazaar, Collect, Damn, Eigen Huis & interieur, VT Wonen,
Jan
Mister Motley, Hart Magazine, Modemuze, Tilburg.com,
Fashionweek, Stylink
Mijn Stad (RTL), Radio 1, Omroep Brabant, Kunst & Kitsch
Instagram, Facebook, Google plus, Twitter, Wikipedia

Adverteren
Lokaal:

distributie museumagenda naar 500 locaties in regio Tilburg, Eindhoven, Den Bosch, Breda

museumkrant naar 50 VVV kantoren

MUPI’s Tilburg

huis-aan-huis kranten Tilburg

lokale media
Nationaal:

special interest magazines (Museumtijdschrift, TextielPlus, Kunst & Cultuur Magazine)

dagbladen, cultuurladder (Volkskrant en Trouw)

postercampagnes

online (SEA, display en social ads)
Acties

Winacties (by TextielMuseum)

Kortingsacties (met partners als NS/Spoor, Museumkaarthouders)

Vakantieprogramma’s met gratis rondleidingen en workshops
Evenementen
Traffic:

Open monumentendag (416 bezoekers)

Museumweek (2900 bezoekers)

Dutch Design week (4280 bezoekers)

Publieksopeningen tentoonstellingen

Sustainable Fashion Week
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PR:





Pokemon laseren
Moederdag|Vaderdag zakdoek borduren
Breiloft
PopContest

Overig
Externe verkoop by TextielMuseum

Relatiedag verkooppunten by TextielMuseum

Aanschrijving museumwinkels

Aanschrijving sterrenrestaurants
TextielLab promotie

Yearbook verspreiding: relaties en prospects

Uitnodiging expert visits tentoonstelling Co-creatie

Externe presentaties

MOAM
Kwantitatieve doelstelling 2017
Het TextielMuseum heeft voor 2017 de doelstelling op 63.000 bezoekers gezet, +5% hoger dan de doelstelling
van 2016.
Deze groei wordt gehaald door een focus op
1)
verjonging
2)
volumedoelgroepen
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Subsidies en fondsen
Mede dankzij de steun van overheid en fondsen kan het TextielMuseum zijn activiteiten realiseren.
Naast de exploitatiesubsidies, kregen we dit jaar bijdragen voor de realisatie van ons jaarprogramma van:
Gemeente Tilburg
Provincie Noord Brabant / bkkc
Mondriaan Fonds
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Fonds 21
Stichting Bosch500
Stichting Vrienden TextielMuseum

(exploitatie algemeen)
(tentoonstelling Co-creatie)
(collectieopdrachten / aankopen)
(diverse tentoonstellingen, collectieopdracht,
talentontwikkeling, ontwikkeling/presentatie nieuw
labelproduct, filmproject, educatie)
(project Sheila Hicks)
(Terugkeer van de Olifant / Jan Fabre)
(aankoop collectie)

Stage- en werkervaringsplaatsen
Voor talenten (nationaal en internationaal) bestaat er de mogelijkheid om in de organisatie een langdurige stage variërend van drie maanden tot een half jaar - te lopen.
De stagiaires in 2016 waren:
TextielLab:
•
Sanet Stegmann studeerde Interieur Architectuur aan de universiteit van Pretoria in Zuid-Afrika en heeft in
juni van dit jaar haar Master of Arts gehaald in Parijs. Tussen haar studies door heeft ze vier jaar
werkervaring opgedaan als ontwerper bij Tonic Design in Johannesburg. Ze was stagiaire bij de
weefafdeling.
•
Linda Senden studeert aan Zuyd Hogeschool, Faculty of Arts en was stagiaire bij de weefafdeling.
•
Nine van Weert en Pien Vissers, beide student St Lucas Boxtel (3e jaars / MBO) liepen stage bij de
afdelingen borduren/laseren/passement/confectie.
•
Suzanne Oudehengel is afgestudeerd aan Artez Arnhem, richting productdesign. Zij liep stage bij de afdeling
breien.
Museumzaken:
•
Kelly Ehrencron, derdejaarsstudente International Lifestyle Studies, stagiaire bij afdeling MarCom
•
Sabine de Groot, afgestudeerd aan de UvA richting Algemene Cultuurwetenschappen en Reinwardt
Academy heeft MarCom team een half jaar ondersteund bij diverse communicatie-uitingen en activiteiten. Zij
had een werkervaringsplek.
•
Remon Melenboer en Fenne Vermeer studeren Communication & Multimedia Design aan de Avans in Breda.
Zij werken aan een afstudeeronderzoek, waarvan een interactieve installatie het eindresultaat zal zijn.
•
Emma Järvenpää, student kunstgeschiedenis Rijksuniversiteit Leiden, assisteerde bij het onderzoek naar
Nederlandse Trijpweefsels uit de periode van de Amsterdamse School.
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Tentoonstellingen in 2016
Aan boord | Linnengoed voor de grote vaart, 1900-1970
21 november 2015 – 30 oktober 2016
Co-Creatie | In het TextielLab
16 januari 2016 – 12 maart 2017
Sheila Hicks | Why not?
5 maart – 5 juni 2016
Switch | Dutch Design on the move
19 maart 2016 – 12 maart 2017
Making of ‘De terugkeer van de Olifant’| Onderdeel van de manifestatie Jheronimusch Bosch 500
8 april – 30 september 2016
Pop Art Fashion & Fabrics | van Warhol tot Westwood
18 juni 20 november 2016
Rafelranden van Schoonheid | Nieuw werk v Heringa/Van Kalsbeek, Bart Hess, Nan Groot Antink e.a.
3 december 2016 – 7 mei 2017
‘Schitterend | Damast en Glas, van Klassiek tot Art Deco’ van 12 november 2016 tot en met 29 oktober 2017
Externe presentatie:
Chris Lebeau by TextielMuseum
22 - 30 oktober tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven

Educatieve activiteiten
Onderwijs

Nieuwe onderwijsprogramma’s Bo, Vo MBO en HBO

Rendierhof expositie -> De Studio

Doorontwikkeling MBO-programma’s

ROC + Koning Willem I

Introductiedagen opzetten voor HBO’s in Lab.

Relatiescholen opzetten (Rendierhof + DNS)

Naaiatelier
Particulier

Masterclasses (bij iedere tentoonstelling)

Workshop Op Zondag (bij iedere tentoonstelling)

KunstKudde (maandelijks)

Weefnetwerk cursussen
Familieactiviteiten

Truitje Schaap bij Japan

Speur&Ontdek

ProefLab
Rondleidingen

Nieuwe rondleidingen

Nieuwe rondleiders

Training voor meer interactief rondleiden (nov)
Vakantieprogramma

Gratis Rondleidingen in vakanties (families)

Inloopworkshops
Evenementen

Open Monumentendag

Museumweekend

Warme Truiendag: Breiloft

Kunstbende
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Pop Contest
Festival Mundial (laten liggen)
ILS evenementbespreking
Personeelsdag

Vakantieprogramma

Gratis Rondleidingen in vakanties (families)

Inloopworkshops

Lezingen
8 april - Geertje Jacobs
Keeping the crafts alive
Expertmeeting over ambacht binnen het Holland-Kyushu project van Dutch Culture
Kyushu, Japan
10 november 2016 - Guus Boekhorst
Adlib in het TextielMuseum
Najaarsbijeenkomst 2016 Adlib Gebruikersgroep
TextielMuseum, Tilburg
1 november 2016 - Jantiene van Elk
Collectie bibliotheek TextielMuseum
Inspiratielab Collectioneren Nieuwe Stijl
Cubiss / Bibliotheek Midden-Brabant
TextielMuseum, Tilburg
18 november 2016 - Jantiene van Elk
Geschiedenislokaal013: bringing together educational historical sources in a virtual class room
Die Zukunft in Kunst- und Museumsbibliotheken: Digitale Wissensräume
LWL-Museum für Kunst und Kultur, Westfälisches Landesmuseum, Münster, Duitsland
19 november 2016 - Jantiene van Elk
Textiel en het Wikimedia project Nederland in de wereld
Wikimedia Conferentie Nederland
Utrecht
2 december 2016 - Suzan Rüsseler
Opening tentoonstelling
Rafelranden van Schoonheid
TextielMuseum
13 december 2016 - Suzan Rüsseler
Rafelranden van Schoonheid/ Switch
Vriendendag
TextielMuseum
12 januari 2016 - Stef Miero
Presentatie TextielLab
Mecanoo (architectenbureau), Delft
19 januari 2016 - Stef Miero
Qatar and Monofil onderzoek
Tentoonstelling Co-creatie in het TextielLab
TextielMuseum
23 januari 2016 - Sarena Huizinga
Innovatief breiwerk, van ‘Plastiche Knitwear’ tot ‘Solar Curtain’.
Winterdag Nederlandse Kostuumvereniging
Theater de Harmonie, Leeuwarden
18 februari 2017 - Sarena Huizinga
Presentatie breien
Breiloft
TextielMuseum
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18 maart 2016 - Hebe Verstappen
TextielLab: best practices
Department of Fiber and Material Studies School of the Art Institute of Chicago
17 maart 2016 - Stef Miero
Qatar onderzoek samenwerking creatief beroep
Fontys Hogeschool voor de Kunsten
TextielMuseum
19 mei 2016 - Martijn van Strien
Smart Textiles / TextielLab
Materia Café
Broeinest / Baars en Bloemhof, Eindhoven
22 juni 2016 - Martijn van Strien
Craft meets Technology
BNI-kennismiddag over textiel
TextielMuseum
12 oktober 2016 - Martijn van Strien
Duurzaamheid
Dutch Sustainable Fashion Week
TextielMuseum
15 december - Judith Peskens
TexTalk
Saxion, Enschede

Nevenactiviteiten
Geertje Jacobs
Bestuur Museumvereniging – sectie Collecties
Caroline Boot
Jurylid Pop-contest (TextielMuseum)
Suzan Rüsseler
Gecommitteerde Eindexamen afdeling Textiel, LUCA, Gent (België)
Suzan Rüsseler
Juryvoorzitter Profielprijs, Stichting Profiel en lezing Juryrapport bij uitreiking Profielprijs aan José Teunissen,
Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam
Hebe Verstappen
Jurylid New Material Award 2016, Het Nieuwe Instituut, Rotterdam
Hebe Verstappen
Jurylid YOUNG & MAD Designprijs (mode & textiel) Brussel (België)
Martijn van Strien
Jurylid Pop-contest (TextielMuseum)
Organisatie-ontwikkeling
Museumzaken: training projectmanagement tentoonstellingen
TextielLab : training presentatietechnieken
Publicaties
Rafelranden van Schoonheid, Suzan Rüsseler, 2016 (bij de gelijknamige tentoonstelling)
Yearbook TextielLab
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Uitgaande bruiklenen
Textilmuseum St. Gallen, Zwitserland
complete tentoonstelling Body Jewels van TextielMuseum is verkocht aan St. Gallen, expositie aldaar:
2016-07-05 - 2016-10-09
Overzicht uit de collectie draagbare objecten van het TextielMuseum, Tilburg.
Stedelijk Museum, Amsterdam
Wonen in de Amsterdamse School: ontwerpen voor het interieur 1910-1930, 2016-04-09 - 2016-09-04
06788, Chris Lebeau, Jaap Gidding, Eetkamerstoel met trijp bekleding, ontwerp 'Arend', 1930
06838, Jaap Gidding, KVT, Vloerkleed 5012, ca 1920
08367, Ragnild dÁilly, Doek met schelpen, inktvissen en bloemen, ca 1919-1920
10138, Jaap Gidding, Van Vlissingen & Co., Gordijnstof, ca 1928
Cuypershuis, Roermond
Design Derby: Nederland - Belgie (1815-2015) hoogtepunten, 2016-04-24 - 2016-10-02
14897a=b, Diek Zweegman, Premsela Vonk, Storck van Besouw Interior, Goirle, Stalenbundel met staal en losse
staal van lussentapijt '3801', ca 1970
Museum Speelklok, Utrecht
Glithero: Geweven Muziek, 2016-03-17 - 2016-09-04
10719, Schellens & Marto, Eindhovensche Trijpfabrieken, Patroontekening voor trijp, ca 1960
13141, Diverse patroonkaarten
Provincie Noord-Brabant, CHV Noordkade, Veghel
De Erfgoedfabriek presenteert, 2016-06 - 10-2016-12-01
Diverse objecten Weverij De Ploeg.
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), Den Haag
Collectiepresentatie TextielMuseum bij Ministerie van OCW (Van Dissel), 2016-10-11 - 2017-10-31
Diverse objecten van Linnenfabriek E.J.F. van Dissel & Zonen, AaBe Wollenstoffen- en Wollendekenfabrieken en
het label TextielMuseum.
Rijksmuseum, Amsterdam
Vaste collectiepresentatie van de afdeling 20e eeuw, 2016-12-06 - 2017-08-31
16696d, Carel Visser, Weverij De Ploeg, Gordijnstof 'Ovika', 1957
Verhalenhuis Belvedere, Rotterdam
Noodtentoonstelling Wederopbouwkinderen, 2016-12-11 - 2017-03-15
BK0607, Elenbaas, Wally (Valdemar Hansen), 'Twee vrouwen', 1957-1958
Aanwinsten
Opdrachten
'Memory Unsettled', Braga, Célio, TextielMuseum, 2016-2016, installatie, aankoop, subsidie Mondriaan Fonds,
inv.nr BK1230
Ontwerpen voor installatie 'Memory Unsettled', Braga, Célio TextielMuseum, 2016-2016, installatie, ontwerp,
aankoop, subsidie Mondriaan Fonds, inv.nr BK1231
Proeven voor installatie 'Memory Unsettled', Braga, Célio TextielMuseum, 2016-2016, installatie, proef, aankoop,
subsidie Mondriaan Fonds, inv.nr BK1232
Installatie, Tee, Jennifer, TextielMuseum, 2016-2016, installatie, aankoop, subsidie Mondriaan Fonds, inv.nr
BK1233a=f
Ontwerpen voor installatie, Tee, Jennifer, TextielMuseum, 2016-2016, installatie, ontwerp, aankoop, subsidie
Mondriaan Fonds, inv.nr BK1234
Proeven voor installatie, Tee, Jennifer TextielMuseum, 2016-2016, installatie proef, aankoop, subsidie Mondriaan
Fonds, inv.nr BK1235
Zonder titel, uit de serie 'Brancos', Braga, Célio, 2003-2004, object, aankoop, inv.nr BK1255a=c
Herinterpretatie van tafelgoed 'Visschen' (dessinnr.561), Prelude, Studio TextielMuseum Lebeau, Chris, 19262016 ontwerp ca 1926, uitvoering herinterpretatie 2016, tafelgoed tafellaken, museum, , inv.nr 17923a=e
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Tafelloper met herinterpretatie van dessin 'Visschen' (dessinnr.561), Prelude, Studio TextielMuseum Lebeau,
Chris, 1926-2016 ontwerp ca 1926, uitvoering herinterpretatie 2016, tafelgoed loper (bedekking voor meubilair),
museum, , inv.nr 17924
Proefstalen van de herinterpretatie van tafelgoed 'Visschen' (dessinnr.561), Prelude, Studio TextielMuseum
Lebeau, Chris, 1926-2016 ontwerp ca 1926, uitvoering herinterpretatie 2016, tafelgoed tafellaken, museum, ,
inv.nr 17925a=d
Woonplaid 'The Teacher And The Taught', Post, Simone Jongerius, Hella TextielMuseum, 2015-2015 ,
meubelbekleding meubelstof, aankoop, , inv.nr 17781
Woonplaid 'The Teacher And The Taught', Truly Truly, Studio Jongerius, Hella TextielMuseum, 2015-2015 ,
meubelbekleding meubelstof, aankoop, , inv.nr 17782
Proeven voor woonplaid 'The Teacher And The Taught', Post, Simone Jongerius, Hella TextielMuseum, 20152015 , meubelbekleding meubelstof, overdracht, , inv.nr 17784
Proeven voor woonplaid 'The Teacher And The Taught', Truly Truly, Studio Jongerius, Hella TextielMuseum,
2015-2015 , meubelbekleding meubelstof, overdracht, , inv.nr 17785
Geweven lichtinstallatie, Formafantasma, Studio (Andrea Trimarchi en Simone Farresin), TextielMuseum, 20162016, verlichting, aankoop, subsidie SCI, inv.nr 17926a=c
Ontwerpen voor lichtinstallatie, Formafantasma, Studio (Andrea Trimarchi en Simone Farresin), TextielMuseum,
2016-2016, verlichting, aankoop, subsidie SCI, inv.nr 17927
Proefstalen voor lichtinstallatie, Formafantasma, Studio (Andrea Trimarchi en Simone Farresin), TextielMuseum,
2016-2016, verlichting, aankoop, subsidie SCI, inv.nr 17928
Beeldende Kunst
Las Vegas, Haak, Christie van der, TextielMuseum, 2007-2007, wandkleed, aankoop, inv.nr BK1209
Zonder titel, Heringa/Van Kalsbeek, 2013-2013, sculptuur, aankoop, inv.nr BK1218
'Melted mohair' (gesmolten mohair), Hicks, Sheila, 1976-1980, kunstobject, schenking, inv.nr BK1219
'5 x textiel', Hicks, Sheila, 1976-1976, tekening, schenking, inv.nr BK1220
High-Twist Wool / Silver Ellipse, Wagner, Ursula TextielMuseum, 2016-2016, kunstwerk, inv.nr BK1222
'Mask', Pot, Bertjan, wandobject, 2015, aankoop, inv.nr BK1223a=b
'Gloves', Pot, Bertjan, wandobject, 2016, aankoop, inv.nr BK1224a=c
Titel onbekend, Schenk, Willem, 1960-1969 ca, wandkleed, schenking, inv.nr BK1226
Titel onbekend, Dreesmann, Cécile, 1960-1969 ca, wandkleed, schenking, inv.nr BK1227
'Incanto', Vinken, Jeroen, TextielMuseum, 2010-2010, wandkleed, schenking, inv.nr BK1229a=e
'Hematiet broche', Kessler, Beppe, 1997-1997, broche, schenking, inv.nr BK1202
'Knopenbroche', Kessler, Beppe, 1996-1996, broche, schenking, inv.nr BK1203
'Dubbel peperschoentje', uit de Family collectie, Kessler, Beppe, 1998-1998, broche, schenking, inv.nr BK1204
'Hematiet broche', Kessler, Beppe, 1997-1997, broche, schenking, inv.nr BK1205
'Crystal broche', Kessler, Beppe, 1997-1997, broche, schenking, inv.nr BK1206
Broche 'Pompernickel', uit de Family collectie, Kessler, Beppe, 1998-1998, broche, schenking, inv.nr BK1207
Flexicap 'cirkel' (zwart), Blaisse, Maria, 1984-1984, hoed, schenking, inv.nr BK1228
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Collectie ontwerptekeningen, schetsen en maquettes, Scholten, Herman en Desiree, 1950-1995 ca, ontwerp,
schenking
Textielvormgeving
Gedenkdoek, Leidse Katoen Maatschappij (Leiden), 1870-1900 ca, gedenkdoek, schenking, inv.nr 17795
Droogdoek met ingeweven naam ‘Glasdoek’ (dessin 600), Mijll Dekker, Kitty (Fischer-) van der, Dissel & Zonen,
Linnenfabrieken E.J.F. van (Eindhoven), 1950-1971, keukentextiel, aankoop, inv.nr 17548
Katoenen 'Classic Handdoek', Scheer, Liset van der, TextielMuseum, 2015-2015, keukentextiel, aankoop, inv.nr
17783a=d
Proeven voor het servet 'Graffiti', Viktor&Rolf, TextielMuseum, 2014-2014, tafelgoed, overdracht, inv.nr 17786a=c
Tafelgoed 'Palatium Pontificium .. Mons 1722', onbekend, 1722-1722, tafelgoed, onbekend, inv.nr 17788a=g
Tafellaken 'Harpsleutel' (dessinnr. 11A), Dijk-Manders, Van (Waalre), Walra, 1875-1900 ca, tafelgoed, onbekend,
inv.nr 17789
Stalenboek beddentijk van matrassenfabriek Union, Baekers & Raijmakers, Textielfabrieken (Eindhoven) Union
fabrieken, N.V., 1950-1965 ca, stalenboek, schenking, inv.nr 17793
Servetten voor de 1e klasse KLM, Klingers, Jo KLM, 1958-1960, tafelgoed, schenking, inv.nr 17823a=d
'MESSENDOEKJE' met ingeweven naam, onbekend, 1937-1937 ca (zie opm), keukentextiel,schenking, inv.nr
17826a=b
Droogdoek met ingeweven naam 'HANDDOEK', 1892-1892 ca, droogdoek, schenking, inv.nr 17827
Droogdoek met ingeweven naam 'CLOSETDOEK', 1892-1892 ca, droogdoek, schenking, inv.nr 17828
Droogdoek met ingeweven naam 'CLOSETDOEK', 1892-1892 ca, droogdoek, schenking, inv.nr 17829
Glasdoek met ingeweven naam 'Glasdoek', 1892-1892 ca, droogdoek, schenking, inv.nr 17830
Theedoek met te midden van bloemen ingeweven naam 'Theedoek', 1892-1892 ca, droogdoek, schenking, inv.nr
17831
Lila-wit tafellaken met patroon van kersen, onbekend, 1892-1892 ca, tafelgoed, schenking, inv.nr 17832
Gebreide plaid met geometrisch patroon, Scheer, Liset van der, Kasaro, 2015-2015, beddengoed, aankoop,
inv.nr 17882
'Margotje', vingerdoekjes met motieven tennisrackets, tollen en kegels, Lebeau, Chris Dissel & Zonen,
Linnenfabrieken E.J.F. van (Eindhoven), 1930-1930, tafelgoed, schenking, inv.nr 17889a=c
'Kers' (dessinnr. 600), vingerdoekje, Lebeau, Chris Dissel & Zonen, Linnenfabrieken E.J.F. van (Eindhoven),
1910-1910 ca, tafelgoed, aankoop, inv.nr 17890a=b
Proefstaal van randmotief servet 'Vlinder' (dessinnr. 505), Lebeau, Chris Dissel & Zonen, Linnenfabrieken E.J.F.
van (Eindhoven), 1906-1906 ca; ontwerp, tafelgoed, aankoop, inv.nr 17891
Servet 'Plantmotief', Mus, Cor Hzn. Dijk, Koninklijke Weverij Van (Eindhoven), 1930-1930 ca, tafelgoed, aankoop,
inv.nr 17894
Vingerdoekjes 'Damast ruit dessin'(dessinnr. 300), Lejeune, Albert Maurice (toegeschreven), Nuenen & Zoon,
Linnenfabriek Wed. J. van (Zeelst / Meerveldhoven), 1912-1915 ca, tafelgoed, aankoop, inv.nr 17895a=e
Servet met bloemenmotief, Elias Textielfabrieken, J. (Eindhoven), 1930-1930 ca, tafelgoed, aankoop, inv.nr
17896a=f
'Classic handdoek', Scheer, Liset van der Huisman Tricot, 2007-2008, keukentextiel, aankoop, inv.nr 17921a=d
Tafellaken met vingerdoekjes 'Aalbes' (dessin 610), Lebeau, Chris Dissel & Zonen, Linnenfabrieken E.J.F. van
(Eindhoven), 1906-1971 ontwerp ca 1906, 1971, tafelgoed, aankoop, inv.nr 17922a=f
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Gebatikt vleugelkleed, Bogtman, Louis (toegeschreven), 1920-1929 ca, meubelbekleding, schenking, inv.nr
17794
Kleurproeven voor gordijnstof met slingermotief, Schaap-van Laarhoven, Jeanne Ploeg, Weverij De (Bergeijk),
1971-1971, raambedekking, schenking, inv.nr 17796a=p
Stalenbundels, gordijnstoffen en kleurproeven van ontwerpen Artemis, Damon', Arcea, Solair, Areal, Polaris,
Regula, Arcade, Modica, Formula, Schaap-van Laarhoven, Jeanne, Ploeg, Weverij De (Bergeijk), 1969-1977,
raambedekking, schenking, inv.nr 17797=17811
Gordijnstof 'Silphium', Ploeg, Weverij De (Bergeijk), Moritz, Ulf, 1968-1968, raambedekking, schenking, inv.nr
17821
De 'Utrecht' stoel van Rietveld met bekledingstof Boxblocks, Pot, Bertjan Rietveld, Gerrit Cassina, 1935-2016
1935: ontwerp stoel. 2016: presentatie van stoel met Boxblocks gepresenteerd op de Salone del Mobile in limited
edition, meubilair, aankoop, inv.nr 17822
Passement, ontwerp nr. 562, Sluys, Corn. van der, 1933-1933, 1918 ontwerp, meubelbekleding, schenking, inv.nr
17833a=c
Gordijnstoffen van ontwerpen Sanssouci, Nympha, Piuma, Swan, Habanera, Biba, Fold, Matador, Flamenco,
Casimir, Venus, Hommage, Moritz, Ulf, Sahco Hesslein, 2007-2012, raambedekking, inv.nr 17834=17845
'Labyrinth Chair', Studio Job TextielMuseum Moooi, 2006-2016 oorspronkelijk ontwerp 2006; in 2012 in collectie
Moooi opgenomen; deze stoel is in 2016 geproduceerd, stoel, aankoop, inv.nr 17857
Meubelstof 'Composition', Scheer, Liset van der, B&T Textiles Oniro, 2012-2015, meubelbekleding, schenking,
inv.nr 17883
Meubelstof ‘Fruit’’ (0003 olive), Jongerius, Hella, Maharam Kvadrat, 2015-2015, meubelbekleding, aankoop,
inv.nr 17884
Meubelstof 'Colorwheel' (0006 charcoal), Jongerius, Hella, Maharam Kvadrat, 2013-2013, meubelbekleding,
aankoop, inv.nr 17885
Stalen van 'Chrysalis', 'Colorfield' en 'Eden', Jongerius, Hella, Maharam Kvadrat, 2013-2015 Chrysalis: september
2013; Colorfield: september 2015; Eden: september 2014, meubelbekleding, schenking, inv.nr 17886a=h
Stalen van meubelstoffen 'Buttons', 'Dots', 'Sunshine', 'Off line', 'Cross over' en 'Lines'., Scheer, Liset van der,
B&T Textiles Oniro, 2012-2015 2012 ontwerp, 2015 uitvoering, meubelbekleding, schenking, inv.nr 17887a=f
Trijp tafelkleed in de stijl van de Art Nouveau, Nieuwenhuis, Theodoor (toegeschreven), onbekend, 1915-1935 ca,
meubelbekleding, aankoop, inv.nr 17897
Trijp tafelkleed in de stijl van de Amsterdamse School, Retera Wzn, W. Schellens, Léo, 1925-1935 ca,
meubelbekleding, aankoop, inv.nr 17898
Trijp kapstokkleed met geometrisch abstracte blokken, onbekend, 1915-1935 ca, meubelbekleding, aankoop,
inv.nr 17899
Trijp kapstokkleed in de stijl van de Amsterdamse School, onbekend, Schellens, Léo (?), 1920-1935 ca,
meubelbekleding, aankoop, inv.nr 17900
Trijp tafelkleed in de stijl van de Amsterdamse School, onbekend, 1915-1935 ca, meubelbekleding, aankoop,
inv.nr 17901
Trijp tafelkleed in de stijl van de Amsterdamse School, Gidding, Jaap (?) onbekend, 1915-1935 ca,
meubelbekleding aankoop, inv.nr 17902
Trijp tafelkleed in de stijl van de Amsterdamse School, onbekend, 1915-1935 ca, meubelbekleding, aankoop,
inv.nr 17903
Trijp tafelkleed in de stijl van de Amsterdamse School, onbekend, 1915-1935 ca, meubelbekleding, aankoop,
inv.nr 17904
Meubelbekleding, onbekend, 1915-1935 ca, meubelbekleding, aankoop, inv.nr 17905=17917
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Kussentje, onbekend, 1915-1935 ca, aankoop, inv.nr 17918
Schoorsteenkleedje, onbekend, 1915-1935 ca, meubelbekleding, aankoop, inv.nr 17919=17920
Stof voor 'The Beatles Dress', dessin w 02, Hoogenboom, Henny, Stoomweverij Nijverheid (Enschede), 19641964, kleding, aankoop, inv.nr 17824
'The Beatles Dress', dessin w 02, Hoogenboom, Henny, Stoomweverij Nijverheid (Enschede), 1964-1964,
kleding, aankoop, inv.nr 17825
Gordijnstof met abstract dessin, Appel, Karel, Hart & Co., Herman (Amsterdam), 1950-1959 ca, kleding, aankoop,
inv.nr 17893a=b
Jumper 'Trincula' met rok 'Rosalind', uit de collectie Electric Co 01, Groenewegen, Conny, TextielMuseum, 20162016, kleding bovenkleding trui, aankoop, inv.nr 17892a=d
Ringband met diverse schetsen en ontwerpen voor gordijnstoffen, Schaap-van Laarhoven, Jeanne Ploeg, Weverij
De (Bergeijk), 1971-1977, ontwerptekening, gordijnstof, schenking, inv.nr 17812
Ontwerptekeningen, ontwerpen en schetsen voor gordijnstoffen, Jeanne Ploeg, Weverij De (Bergeijk), 1971-1973
, ontwerptekening, gordijnstof , schenking, , inv.nr 17813=17819
Ontwerpen inspiratiebronnen van meubelstoffen, Scheer, Liset van der, 2012-2015, 2012 ontwerp, 2015
uitvoering van stoffen, ontwerptekening, schenking, inv.nr 17888a=j
Collectie ontwerptekeningen, schetsen en maquettes, Scholten, Herman en Desiree, 1950-1995 ca, ontwerp,
schenking
Industrieel Erfgoed
Gedenkboek T.V.B. Twernerij en Ververij Broekhoven, in 2 delen, Wouters, Vincent , 1955-06-22-1955-06-22 ,
foto fotoalbum , schenking, , inv.nr F0505a=b
Autobus met logo en wapen van Leithen Wol, Bemmelen, Foto Van, 1959-1960, foto, schenking, inv.nr
TMT001001985
Neveda Breiwol kwartetspel, Leidsche Wolspinnerij, 1950-1959, reclamemateriaal, schenking, inv.nr 13144
19 strengen gebleekt en ongebleekt vlas, Nederlandsche Vlas Spinnerij Tilburg, 1920-1930 ca, grondstof,
overdracht, inv.nr 13145
Maatstok textielfabrikant Hendrik Zeger Mathijsen (1797-1879), 1825-1850 ca, meetinstrument, schenking, ,
inv.nr 13148
Wandelstok textielfabrikant Hendrik Zeger Mathijsen (1797-1879), 1825-1850 ca, persoonlijk accessoire,
schenking, inv.nr 13149
Vijf jacquardkaarten, Hoogerwou & Zn., W.J. van (Boxtel), 1909-1909, jacquardkaart, museum, inv.nr 13141
Schaalmodel van houten verfkuip, 1940-1950 ca, schaalmodel, schenking, inv.nr 13147
Films
Woven Song, Glithero, Studio (Tim Simpson en Sarah van Gameren), TextielMuseum, Zuiderzeemuseum, 20132013, film, schenking, inv.nr AV294
By TextielMuseum, 2015-2015, film, opdracht, inv.nr AV299
Making of 'De terugkeer van de olifant', Tour, Roel van, 2016-2016, film, opdracht, inv.nr AV300a=d
Film over herinterpretatie van tafelgoed Visschen van Chris Lebeau, Andriessen, Robert, TextielMuseum, 20162016, video, opdracht, inv.nr AV311
Films bij expositie ‘Rafelranden van Schoonheid’: Bart Hess, Tanja Smeets, Heringa/Van Kalsbeek en Nan Groot
Antink, Andriessen, Robert, TextielMuseum, 2016
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Bijlage Regionaal Archief Tilburg: aanwinsten en digitalisering
Alphen-Chaam
Aanvulling op de volgende bestanden:
2126. Hinderwetvergunningen van de gemeente Alphen en Riel, 1989-1996, 12,75 meter
2127. Hinderwetvergunningen van de gemeente Chaam, 1989-1996, 19,5 meter
2151. Bouwvergunningen van de gemeente Alphen en Riel, 1981-1996, 1,375
2917. Bouwvergunningen van de gemeente Chaam, 1981-1996, 1,5 meter
In totaal: 35,125 meter
In beheer overgenomen door de gemeentearchivaris.
Dongen
950. Aanvulling op het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente Dongen-Rijen, 0,375 meter.
Schenking.
1609. Toneelvereniging Kunst naar Kracht te Dongen over de periode 1933-2013, 0,3 meter.
Geschonken door de vereffenaars en bewaarders van het archief van de Toneelvereniging Kunst naar Kracht.
Verlies
937. Bijlagen tot de jaarrekeningen 1916-1937, 1962-1963 (oud inv. nrs. 15-32, 41-45) dagafschriften, 1946-1966
(oud. inv. nrs. 46-48) uit het archief van het Burgerlijk Armbestuur, 2,6 meter.
Vernietigd.
Drimmelen
2400. Diverse stukken uit het dorpsarchief Terheijden afkomstig uit het archief van de landsvergadering in de
Baronie van Breda, 1795-1810, 0,125 meter
Door de gemeentearchivaris Breda overgedragen aan de gemeentearchivaris.
2502. Aanvulling op het schepenbankarchief Hooge en Lage Zwaluwe:
Stuk behorende tot het proces tussen Johan vanden Bergh baljuw tegen Harm Peeters, 1671.
Verzoekschrift van Jan Dielissen betreffende de betalingen van de verpondingen, ongedateerd.
Specificatie van de boedelinventaris van Joost Janssen in beheer bij Cornelis Berrenden, 1665.
Stuk behorende bij de boedeldeling van Gabriel de Ruijschen, 1672.
Belastingaanslag voor Jouffrou Dingemans, 1721.
Stukken betreffende de inkwartiering van drie paarden van de artillerie door Christiaen Zwaens namens de
Koning van Brittannië in de Zeedijk bij Hooge Zwaluwe, 1701.
Openbare verkoop van de boedelinventaris van Josijntje tel Meurs, 1672.
Schuldbekentenissen, 1645, 1647-1649
Overgedragen door de streekarchivaris van Heusden en Altena.
Verlies
2340. Diverse stukken van het Katholiek Vrouwengilde Made, 0,125 meter
Geretourneerd aan schenkster.
Gilze en Rijen
2842.Brochure van Lederfabriek gebroeders Theeuwes Rijen. Gedrukt. 0 meter
Geschonken door mw. M. Verkade via het Stadsarchief Breda.
Goirle
1209. Aanvulling op de collectie Dasché. 0 meter
Geschonken door L.G. Orlovskaya aan de gemeente Goirle.
Hilvarenbeek
1593.Archief en foto's van de Koninklijke Harmonie Concordia, 1839-2014, 1 meter
Geschonken door het Algemeen Bestuur van de Koninklijke Harmonie Concordia.
Oisterwijk
419. Collectie 419 Van LIER-PUTS: “Pastoorsfeest 2 mei 1938” (in het blik “2 mei 1948”!)
“schaatsen Staalberg” en films over diverse dorpsfeesten:
‘Gods kerk ieders werk’ (Oisterwijk 1951-1953).
In beheer overgenomen van de Brabant Collectie van de Universiteit van Tilburg.
Oosterhout
419. Collectie Hamers: Ziekenhuis Oosterhout 1973
In beheer overgenomen van de Brabant Collectie van de Universiteit van Tilburg.

58

Jaarverslag 2016

1614. Collectie Jos van Alphen bestande uit ansichtkaarten Dorst, 0,125 meter.
Geschonken door de familie.
Tilburg
47. Aanvulling op het archief van de R.K. Parochie Hasselt, 1975-1991, 0 meter
Geschonken aan de gemeentearchivaris.
116. Aanvulling op het archief van de Tilburgsche Hypotheekbank, 0 meter
Geschonken door dhr. H. van Poppel aan de gemeentearchivaris.
276. Notulen van de padvinderijgroep Sint Leonard Horde Tilburg, 1938-1939, 0 meter
Geschonken door H. van Felius aan de gemeentearchivaris.
298. Aanvulling op het archief van de R.K. Parochie H. Dionysius 't Goirke, 1992-2011, 0,125 meter
Geschonken aan de gemeentearchivaris.
307. Aanvulling op het archief van de Nederlands-Israëlitische Gemeente (NIG) Tilburg, 1821-2012,
0,625 meter
Bruikleen.
338. Aanvulling op de collectie handschriften, 1883, 1892, 1909, 1913, 0 meter
Geschonken door T. van Rooij aan de gemeentearchivaris.
399. Aanvulling op de documentatie Etesmi, 0 meter.
Geschonken door R. Cozijnsen aan de gemeentearchivaris.
399. Documentatie op het gebied van Invaliden Sportclub Tilburg (I.S.T.), 0 meter
Geschonken door mw. J. Bekers aan de gemeentearchivaris.
419. Collectie Hamers: “Zoo Tilburg 1965”
- Collectie Van Os, afkomstig van mw. Van der Hagen uit Veldhoven: Beelden uit het dagelijks leven van de
Tilburgse familie Van Os, in het bijzonder de vrijetijdsbesteding in de zomermaanden
- Collectie Arends: Bevat o.a. beelden van burgemeester Becht.
In totaal: 0,2 meter.
In beheer overgenomen van de Brabant Collectie van de Universiteit van Tilburg.
474. Volt Contact 1974-1992, 0,5 meter
Geschonken door het Stadsmuseum Tilburg.
513. Aanvulling op het archief van de Partij van de Arbeid afdeling Tilburg, 1974-2013, 1,625 meter
Bruikleen.
683. Aanvulling op het archief van de R.K. Parochie De Besterd, 1927.
Geschonken aan de gemeentearchivaris.
1241. Familiearchief Van Dooren, 0,25 meter.
Geschonken aan gemeentearchivaris.
1440. Aanvulling op het archief van de R.K. Parochie van de Heilige Theresia, 1991-1993, 0,125 meter
Geschonken aan de gemeentearchivaris.
1445. Aanvulling op het archief van de R.K. Parochie van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand aan de
Gasthuisring, 1954-1966, 0,125 meter
Geschonken aan de gemeentearchivaris.
1446. Aanvulling op het archief van de R.K. Parochie Vredeskerk, 2002-2004, 0,25 meter
Geschonken aan de gemeentearchivaris.
1447. Aanvulling op het archief van de R.K. Parochie Tilburg Noord-West, 1985-2007, 0,25 meter
Geschonken aan de gemeentearchivaris.
1489. Aanvulling op de collectie Cees van Dun, 1950. 1 band, 0 meter.
Geschonken door P. van Dun aan gemeentearchivaris.
1601. Archief van de Stichting Tilburg 2009, 2005-2009, 1 meter
Geschonken aan gemeentearchivaris.
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1611. Digitale fotocollectie van Jan van Oevelen, 2013-2015, 732 MB.
Geschonken door Jan van Oevelen.
1617. Korfbalvereniging Jeugdige Protestanten die Samenwerken (J.P.S.), 1942-1952, 0,10 meter.
1618. Voetbalvereniging Jeugdige Protestanten die Samenwerken (JPS), 1961 - 2002, 1,125 meter.
Geschonken door dhr. A. van Loon aan de gemeentearchivaris.
1621. Bedrijfsarchief Schraven-Eijsbouts N.V. met voorgangers, 1923-1967, 0,125 meter.
Geschonken door mw. M. Leyten-Schraven aan gemeentearchivaris.
1628. Neveningang van wegen in Tilburg, 1935-1985, 0,25 meter
In beheer overgedragen aan de gemeentearchivaris.
Verliezen
14. Diverse documenten niet behorend tot het schepenbankarchief Tilburg en Goirle, 0,125 meter.
Geschonken aan Brabants Historisch Informatie Centrum Stadsarchieven Breda en Dordrecht, Gelders Archief,
Gemeente Gemert, Streekarchivariaat Harderwijk, Stadsarchief 's-Hertogenbosch, Streekarchief Langstraat,
Heusden Altena en Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.
125. Diverse documenten uit het archief van N.V. Wollenstoffenfabriek Janssens de Horion, 0,375 meter.
Vernietigd.
250. Bijlagen tot het ledenregister van de R.K. Volksuniversiteit De Kleine Academie te Tilburg en stukken die
geen verband houden met deze instelling, 1960-1975, 0,375 meter.
Vernietigd.
314. Facturen van het familiearchief Mutsaerts, 1933, 1947-1950, 0,25 meter.
Vernietigd.
688. Kaartsysteem op straatnamen met vermelding van persoonsnamen aangesloten bij het Centraal
Antennesysteem Tilburg, 1968-1980, 3,25 meter
Vernietigd.
690. Vernietigbare stukken uit het archief van de Openbare Lagere School de Leyevoorde te Tilburg,
1986-1995, 0,875 meter
Vernietigd.
1613. Cassettebandjes van Radio Tilburg na digitalisering,
3,5 meter Vernietigd.
Gemeente

meters

Alphen-Chaam

35,125 meer

Baarle-Nassau

0 meter

Dongen

1,925 minder

Drimmelen

0 meter

Gilze en Rijen

0 meter

Goirle

0 meter

Hilvarenbeek

1 meter meer

Loon op Zand

0 meter

Oisterwijk

0 meter

Oosterhout

0, 125 meter meer

Tilburg

2,325 minder
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Digitalisering Regionaal Archief Tilburg
Gemeente
Alpen-Chaam
Baarle-Nassau
Drimmelen

Dongen

Geertruidenberg

Gilze en Rijen
Goirle
Hilvarenbeek

Loon op Zand
Oisterwijk

Oosterhout

Tilburg

Archieven en collecties
Charters: 15 stuks
Scanning on demand (diverse dossiers)
Charters: 29 stuks
Scanning on demand (diverse dossiers)
Burgerlijke stand late vermeldingen Hooge en Lage Zwaluwe, 2014-2015
Burgerlijke stand late vermeldingen Terheijden, 2014-2015
Burgerlijke stand late vermeldingen Made en Drimmelen, 2014-2015
Charters: 81 stuks
Charters: 13 stuks
Foto’s: 52 stuks
Scanning on demand (diverse dossiers)
Charters: 2 stuks
Notarieel archief Geertruidenberg, 1546-1935
Schepenbank Hendrik Luiten Ambacht, 1542-1810
Charters: 16 stuks
Scanning on demand (diverse dossiers)
Scanning on demand (diverse dossiers)
Burgerlijke stand late vermeldingen Hilvarenbeek, 2015
Burgerlijke stand late vermeldingen Diessen, 2015
Foto’s: 85 stuks
Notarieel archief Hilvarenbeek, 1605-1935
Foto’s: 25 stuks
Notarieel archief Loon op Zand, 1720-1925
Burgerlijke stand late vermeldingen Moergestel, 2015
Burgerlijke stand late vermeldingen Oisterwijk, 2015
Charters: 3 stuks
Foto’s: 33 stuks
Notarieel archief Moergestel, 1582-1851
Notarieel archief Oisterwijk, 1594-1925
Schepenbank in de Eninge van Oisterwijk, 1418-1811
Scanning on demand (diverse dossiers)
Charters: 20 stuks
Scanning on demand (diverse dossiers)
Inv.nr. 20a - Oosterhout - Liber matrimoniorum, (huwelijksregister) 17621861
Charters: 19 stuks
Foto’s: 350 stuks
Fotonegatieven Multivision: 170 stuks
Fotonegatieven Van Dusseldorp: 400 stuks
Geluidsbanden vergaderingen gemeenteraad Berkel-Enschot, 1974, 1978
Geluidsbanden vergaderingen gemeenteraad Tilburg, 1967-2002
Gemeentebestuur gemeente Tilburg 1938-1985 (50%)
Notarieel archief Udenhout, 1803-1935
Plattegronden gemeente Tilburg, 1898, 1978, 1984, 1991
Receptenboekjes diverse
Tekening Korvelplein Leonard Springer, 1914
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Bijlage Stadsmuseum: publicaties, aanwinsten, bruiklenen, scholing en
aanwezigheid in de stad
Publicaties












Peeters, R., R. van Putten, P. Robben, Textielerfgoed in Tilburg. Drie wandelroutes (Tilburg 2016).
Redactie J. Ketelaars, R. van Putten, P. Robben, G. Steijns, T. Wagemakers, De verbeelding van Tilburg
(Tilburg 2016).
Robben, P., 'Een bezigheid van burgers', inleidend hoofdstuk in S. van Bladel, Brabant bekoort. 140 jaar
Koninklijk Tilburgs Mannenkoor Sint Caecilia (Tilburg 2016) 8-27.
Robben, P., 'Erfgoed in de wijk. Een kerk en een pastorie' in Wijkkrant Koningshaven Tilburg, november
2016'.
Robben, P., 'Het Nederlandse Leeds op de Internationale Tentoonstelling voor Nijverheid, Handel en
Kunst te Tilburg in 1913' in: Red. J. Ketelaars, R. van Putten, P. Robben, G. Steijns, T. Wagemakers, De
verbeelding van Tilburg (Tilburg 2016) 132-135.
Robben, P., Identiteit van Tilburg gevangen in nieuw lettertype. TilburgsAns als maatschappelijk
bindmiddel' i.s.m. P. de Kroon in: In Brabant (2016).
Robben, P., 'Industrieel imago ongewenst? Tilburg en de Internationale tentoonstelling voor Nijverheid,
Handel en Kunst 1913', paper in kader van module MA Open Universiteit Volop vertier! Vrije tijd en
stedelijke cultuur 1870-2010.
Robben, P., 'Ligging der industrieën. 1940?' in Wijkkrant Koningshaven Tilburg, februari 2016.
Robben, P., 'Lokale identiteit en gezamenlijk erfgoedbeleid. Erfgoedorganisaties Schijndel, Sint
Oedenrode en Veghel kijken vooruit' i.s.m. P. de Kroon in: In Brabant (2016) 40-45.
Robben, P., 'Pension Mariëngaarde (1935) in Tilburg. Kloosterachtig of een modern tehuis?' in: Tijdschrif
Tilburg (2016) 81-87.
Robben, P., 'Traditioneel of religieuze moderniteit? De katholieke morfologie van pension Mariëngaarde te
Tilburg (1934-1935) door architect A.J. Kropholler', paper in kader van module MA Open Universiteit Kunst
en identiteit in het interbellum.

Herinneringstegeltje Fa. Schraven-Eijsbouts.
Stadscollectie Tilburg

Publicatie Stadsmuseum Tilburg. ‘Textielerfgoed in Tilburg’

Aanwinsten
In 2016 werden de volgende objecten aan de Stadscollectie Tilburg toegevoegd:
-

-

-

Letter S, uit de serie TilburgsAns, schenkers Sander Neijnens en Ivo van Leeuwen.
Driekoningen schilderij op stof; Driekoningen tegeltje 1960; Gedenktegel 50 jaar Schraven-Eijsbouts 1900
1950 (fig. 6); Geweven labels Schraven-Eijsbouts; Spaarzegeltjes en boekje Schraven-Eijsbouts; Stok
speelkaarten Schraven-Eijsbouts; Veevoederzak voedermix Schraven-Eijsbouts. Schenker Mw. LeijtenSchraven.
Ter aanvulling op de stadscollectie werd er in de hal van het archief een maquette van een nooit gebouwd
sportfondsenbad achtergelaten. Deze maquette werd gemaakt door de Nederlandse architecten Baanders
en Baanders uit Amsterdam. Schenker onbekend.
Penning Internationale Tentoonstelling 1934. Schenker Henk Nuijten.
Icoon Koning Willem II, uit de serie TilburgsAns, schenkers Sander Neijnens en Ivo van Leeuwen.
Letters ‘Tilburgsche Hypotheekbank’, schenker H.J.A.M. van Poppel, Berkel-Enschot.
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Bruiklenen
• Houten rouwbusseltje uit de 19e eeuw (SMT 00201) aan Gemeentemuseum Jacob van Horne, Weert. 15
februari tot en met 15 november 2016.
• Uitlening schilderij uit Stadscollectie ‘De overgave van Hasselt 1831’ aan expositie Het Verloren Koninkrijk.
Willem I en België in STAM te Gent.
Ontwikkeling en scholing
Medewerkers van Stadsmuseum Tilburg namen deel aan symposia, studiedagen, congressen en een
expertmeeting. Op 4 maart 2016 nam Petra Robben deel aan een conferentie over erfgoededucatie,
georganiseerd door Vereniging van Geschiedenisdocenten Nederland i.s.m. Kleio. Ook nam zij deel aan de
vierdaagse cursus Collectie Open Data, georganiseerd door Kennisland. Op 26 mei 2016 nam Petra Robben deel
aan de studiedag over Storytelling, georganiseerd door Erfgoed Brabant. Op 14 juli 2016 was zij aanwezig bij een
bijeenkomst in het Archeologisch Depot in Den Bosch. Op 8 oktober ging Petra Robben met Jojanneke van
Zandwijk en Astrid de Beer naar het Geschiedenisfestival in Haarlem.
Op 16 juni waren Petra Robben en Marloes Coppes bij een expertmeeting Erfgoedonderwijs in het
Catharijneconvent in Utrecht. In het tweede deel van 2016 namen Petra Robben en Marloes Coppes deel aan de
cursus ‘Ik heb een idee, wat nu?’ een cursus over projectplannen en financiering, georganiseerd door Kunstbalie.
Marloes Coppes nam deel aan het congres voor Cultuureducatie met Kwaliteit/FCPcongres op 8 december in
Den Bosch. Ook ging zij op 21 november naar een inspiratiesessie van The Creative Code in Eindhoven. Deze
sessie ging over multidisciplinariteit in kunsteducatie.
In november 2016 is zij begonnen aan de ICC-cursus (Interne Cultuur Coördinator) via Kunstbalie/L.K.C.A. Deze
cursus loopt nog door tot april 2017.
Deelname aan werkgroepen
- Gert-Jan de Graaf, Lid bestuur Stichting Van Gogh Brabant
- M. Coppes, lid Werkgroep Kènderkwèèk, Stichting Tilburgse Taol
- P. Robben, lid Werkgroep de Torenklok. Medio mei 2016 initieerde Stadsmuseum Tilburg mede de
oprichting van Werkgroep De Torenklok, als onderdeel van Heemkundekring Tilburg.
- P. Robben, lid Werkgroep Platform Ruimtelijk Erfgoed Tilburg (PRET)
- M.Coppes, betrokken bij overleg Van Gogh Brabant, Visit Brabant
Aanwezigheid in de stad
Stadsmuseum
•
Stadsmuseum Tilburg nam deel aan de volgende bijeenkomsten:
•
10 april 2017. Lancering van het lettertype TilburgsAns in De NWE Vorst.
•
11 juni 2016. Opening van het Ronde Tafelhuis en de Bibliotheek Tilburg Wagnerplein.
•
6 september 2016. Presentatie jaarplan 2017 CAST
•
8 september 2016. Thema-avond Werkgroep Open Monumentendag
•
21 september 2016. Hackaton van Bkkc in De Kennismakerij
•
18 november 2016. Stadstafel Cultuur ter voorbereiding op Koningsdag 2017
•
20 november 2016. Boekpresentatie ‘Brabant Bekoort’ van Tilburgs Mannekoor St. Caecilia
•
23 juni 2016. Culturele Sociëteit bij Museum De Pont
•
15 december 2016. Culturele Sociëteit bij Fontys Hogeschool voor de Kunsten
•
Lezingen en voordrachten
•
In 2016 vonden de volgende voordrachten en lezingen plaats:
•
22 februari 2016. Petra Robben bij Cultureel Café in De NWE Vorst i.v.m. project Twee Eeuwen Tilburgse
textielfabrieken.
•
1 maart 2016. Petra Robben: ‘Stadsontwikkeling aan de hand van foto’s uit Regionaal Archief Tilburg’ bij de
Orde van den Prince, Tilburg / Riel.
•
17 mei 2016. Petra Robben: ‘Erfgoed is meer dan stenen’ bij Ledenvergadering D66 Tilburg.
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Colofon
Missie
Stichting Mommerskwartier is de koepelorganisatie die de instellingen TextielMuseum, Stadsmuseum Tilburg en
Regionaal Archief Tilburg ondersteunt in een goede uitvoering van hun taken. De ondersteunende activiteiten zijn
gebundeld in de eenheid Bedrijfsvoering. De organisatie heeft als ambitie om met al haar onderdelen
toonaangevend te zijn binnen de diverse onderdelen van de cultuursector.
De gemeente Tilburg is de belangrijkste financier en opdrachtgever voor Stichting Mommerskwartier en heeft de
stichting v.w.b. erfgoed en musea een sleutelrol toegekend in het regisseren van de samenwerking tussen
culturele en maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen, bedrijven en particulieren teneinde de verhalen
van Tilburg te vertalen naar aansprekende presentaties.
Slagkracht zit in de instellingen, waarbij zelfstandigheid van handelen is geborgd in de koers en onderlinge
afspraken. Samenwerking tussen de eenheden wordt gestimuleerd, maar is geen noodzakelijke voorwaarde voor
het succes.
Bedrijfsvoering is ondersteunend, faciliterend, signalerend en adviserend voor de 3 instellingen. Bedrijfsvoering
richt zich daarbij op kwaliteit, efficiency en effectiviteit van de organisatie, zodanig dat de doelen van de
instellingen worden behaald.
Uitgave van
Stichting Mommerskwartier, Postbus 4265, 5004 JG Tilburg
www.stichtingmommerskwartier.nl
Stichting Mommerskwartier
bestaat uit de instellingen:
TextielMuseum
Stadsmuseum Tilburg
Regionaal Archief Tilburg

www.TextielMuseum.nl
www.stadsmuseumtilburg.nl
www.regionaalarchieftilburg.nl

Tekst / coördinatie
Errol van de Werdt, Karel Heijs, Raad van Toezicht (Joop Kanen)
Hebe Verstappen, Geertje Jacobs, Gert-Jan de Graaf
Verspreiding
Digitaal op de website van Stichting Mommerskwartier
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