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Collection Compositions, collectie TextielMuseum (Lamp - Bellflower, Wieki Somers, 2007 | Wandkleed - Vlinders, Marc Mulders, 2002 | Interieurstof - 
Waterloop-vis (schol), Maarten Kolk & Guus Kusters, 2010 | Poef - Palla met overtrek Bonnet, Liset van der Scheer, 2005-2006 | Gordijnstof - bladmotief, Lies 
van der Sluis, 1960-1969 | Deken - The Teacher And The Taught, Simone Post (Hella Jongerius), 2015 | Stof op de grond - Happy (906), Tord Boontje, 2005 | 
Stof op rol  (donker) - Fauna, Chris Lebeau, 1937 | Stof op rol (rechts) Mira Posa, Beppe Kessler, 1999-2000). Styling en fotografie: Floor Knaapen 
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Voorwoord 
 
Groots 
2018 was voor het TextielMuseum I TextielLab het jaar van de grote projecten. Groot in formaat was 
de opdracht voor de LocHal. Met het realiseren van metershoge textiele wanden maakte het museum 
letterlijk een groots gebaar in het eigen Tilburg. Groots gingen we grenzen over; van exclusief 
geweven wandkleden voor de Noorse kunstenares Kari Dyrdal te zien in museum Sèvres Parijs 
tot  innovatief gebreide wandpanelen voor de Braziliaanse architect Isay Weinfeld voor het beroemde 
restaurant The Four Seasons in New York. Groots vielen wij in de prijzen met het winnen van de Best 
in Heritage Prijs, dé internationale prijs voor meest creatieve en innovatieve museumconcept van 
Best in Heritage in samenwerking met het International Council of Museums (ICOM). Groots werkten 
wij samen als netwerkorganisatie, zoals met het ontwikkelen van een gezamenlijk textielproduct met 
Social Label en Handweverij ASVZ. Met als doel een nieuwe impuls te geven aan onze 
maatschappelijke rol om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt actief te betrekken.  
 
En groots ontwikkelen we ons unieke museumconcept door. Wij zien het als onze missie om het 
museum de komende jaren toegankelijker te maken voor een breed publiek en doelgroepen te 
bereiken die doorgaans niet in ons museum te vinden zijn en een inclusief museum te zijn. Met de 
tentoonstelling ‘Cultural Threads’ zette het museum voor het eerst inclusie op het programma, een 
lijn die wij in de toekomst gaan voortzetten. Ook zetten wij het afgelopen jaar grootse stappen in ons 
ambitieuze vernieuwingsprogramma om de koppositie die we nu innemen te kunnen blijven behouden 
en uit te bouwen. Educatie, cultureel ondernemerschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen 
staan hoog in het vaandel. In dit vernieuwingsprogramma laten wij ons brede maatschappelijk 
gezicht zien om door niet alleen professionals maar ook bezoekers met de nieuwste technologieën 
textiel te laten ontwerpen en maken. Daarnaast willen we onze positie als kweekvijver voor 
talentvolle ontwerpers uitbouwen en het educatieve aanbod voor scholen uitbreiden. Een mooie 
eerste mijlpaal was het realiseren van de Sample Studio met R&D weefruimte.   
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Vernieuwing 
 
Het TextielMuseum is een dynamisch en creatief museum in bedrijf. Het is de enige plek ter wereld 
waar design, kunst, mode, erfgoed én innovatie op het gebied van textiel samenkomen. De combinatie 
van inspirerende tentoonstellingen, educatieve programma’s en het gespecialiseerde TextielLab voor 
onderzoek en productie maakt het museum uniek in zijn soort. In het TextielLab werken 
(inter)nationale ontwerpers, kunstenaars en veelbelovende studenten samen met onze textielexperts 
om de eindeloze mogelijkheden van materialen en technieken te ontdekken.  

Het TextielMuseum staat aan de vooravond van een ambitieuze vernieuwing om de koppositie die het 
nu inneemt te blijven behouden en verder uit te bouwen. Educatie, cultureel ondernemerschap en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen staan hierbij hoog in het vaandel. Het professionaliseren 
en optimaliseren van de werkplaats in wisselwerking met het museum is daarbij het uitgangspunt.  
 
Wij zien het als onze missie om het museum de komende jaren inclusiever te maken. Dit doen we 
door niet alleen professionals maar ook bezoekers met de nieuwste technologieën textiel te laten 
ontwerpen en maken. Ook willen we onze positie als kweekvijver voor talentvolle ontwerpers 
uitbouwen en het educatieve aanbod voor scholen uitbreiden.   

We leven in een wereld waarin mensen zich vervreemd voelen van de oorsprong van dingen. Door 
mensen te laten ontdekken wat textiel kan doen, kunnen we dit keren. Want wij geloven dat iedereen 
iets met textiel heeft. Textiel is namelijk overal en altijd om ons heen. Het kan de wereld mooier, 
veiliger, efficiënter, socialer, comfortabeler of duurzamer maken. We zijn het ons alleen niet (meer) 
bewust. We willen daarom - nog meer dan voorheen - textiel het podium geven dat het verdient en 
mensen verwonderen.   

In 2018 heeft het Vernieuwingsprogramma in het teken gestaan van de verdere definiëring, 
aanscherping en toetsing van de strategie en meerjarenkoers.  
 

Bouwsteenprojecten in 2018 
Naast het doorlopen van het strategische traject hebben we in ons jaarplan 2018 ook 4 
bouwsteenprojecten binnen het vernieuwingsprogramma geformuleerd. De verslagen hiervan zijn 
verderop in dit document uitgewerkt.  
 
Drie van de projecten zijn succesvol en binnen de gestelde doelstellingen gerealiseerd. Het project 
CYDP is voorbereid en gedefinieerd. De ontwerp-, voorbereidings- en uitvoeringsfase zijn echter 
doorgeschoven naar 2019.  
- Stalenarchief 
- Nieuwe Lasermachine 
- Customize Your Design Product (CYDP) 
- Social Label 
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MUSEUMZAKEN 
 
Voor 2018 is een divers tentoonstellingsprogramma gerealiseerd: 
 
JAZZ AGE I Fashion & Photographs (december 2017-mei 2018) 
In de ‘roaring twenties’ ontstaat een radicale maatschappelijke verandering, die zich uit in een 
nieuwe tijdgeest, een sterk toenemende welvaart en verandering. Vrouwen knippen hun haar, roken 
sigaretten in pijpjes en dragen lange parelsnoeren. Van Parijs tot Londen, New York en Hollywood, in 
de periode na de Eerste Wereldoorlog valt de moderne vrouw voor een compleet nieuwe kledingstijl, 
die ook haar veroverde vrijheid symboliseert.  
 
De tentoonstelling, samengesteld door het Fashion & Textile Museum in Londen, bood met de meer 
dan 150 gevarieerde kledingstukken en accessoires, een blik op de glamour, overdaad en frivoliteit 
van dit moderne decennium. Er is een uitgebreid programma aan publieksevenementen, 
masterclasses en workshops opgezet. De masterclasses en workshops waren vrijwel allemaal 
uitverkocht en het openingspublieksweekend is enthousiast ontvangen.  
 
Simply Scandinavian I Nordic Design 1945-2017 (juni 2018-november 2018) 
 

De hoge kwaliteit en actuele internationale 
belangstelling voor het Scandinavische textiel- en 
interieurdesign van de afgelopen 70 jaar was aanleiding 
voor deze tentoonstelling. De expositie toonde textiel, 
meubels en interieurproducten uit drie periodes, die 
hoogtepunten van het Scandinavisch design 
vertegenwoordigen.  
 
Iconische meubelontwerpen van Arne Jacobsen, Hans 
Wegner en Bruno Mathsson als belichaming van het 
organisch modernisme van de jaren '50 werden getoond. 
Spectaculair was het woonlandschap van Verner Panton, 
dat bezoekers mochten betreden en daardoor onderwerp 
was van veel social media momenten. Ook het Zweedse 
Ikea, het Deense Kvadrat en het Finse Marimekko en ook 
nieuwkomers als het Deense Hay waren te zien in de 
tentoonstelling. Het Amsterdamse design duo Scholten & 
Baijings was verantwoordelijk voor het ontwerp van de 
tentoonstelling en ontwikkelde in het TextielLab stoffen 
en een meubel voor de collectie van het museum en 

werden gepresenteerd  in de tentoonstelling. Bij deze tentoonstelling is een publicatie verschenen 
van de hand van conservator Suzan Rüsseler en diverse gastauteurs.  
 
Kleur + abstractie (maart 2018-maart 2019) 
De aspecten kleur en abstractie lopen als een rode draad door de 20ste- -eeuwse kunstgeschiedenis. 
In deze tentoonstelling traden de werken uit eigen collectie van een oudere en een jongere generatie 
in dialoog. Van de Nederlands-Braziliaanse kunstenaar Rafael Rozendaal was het monumentale 
tiendelige werk Abstract Browsing te zien. Dit werk werd gemaakt in opdracht van het museum in 
het eigen Textiellab. Hij treedt daarmee in de voetsporen van Peter Struycken, ook te zien in de 
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tentoonstelling, die als één van de eerste kunstenaars experimenteerde met kleurcombinaties van het 
computergestuurde weven. Ook het onderzoek naar driedimensionaliteit in textiel was onderdeel van 
de tentoonstelling zoals de polyesterdoeken van Loes van der Horst, de serene driedimensionale 
weefsels die de Berlijnse Ursula Wagner in het TextielLab heeft ontwikkeld en de lichtobjecten van 
Formafantasma.  
 
Storytelling I Dutch Design Damast (november 2017-december 2018) 
Hoewel verhalende ontwerpen van alle tijden zijn, nemen ontwerpers die Dutch Design 
wereldberoemd maakten, vaak verhalen als startpunt voor hun werk. In de DamastWeverij was in 
2018 tafelgoed met een verhaal te zien, dat werd uitgevoerd op de weefmachines van het TextielLab.  
Hierbij kwamen verhalen aan de orde uit de persoonlijke geschiedenis een ontwerper, zoals bij het 
ontwerpersduo Formafantasma maar ook referenties aan vakmanschap, tradities en historische 
verhalen, zoals in het werk van Studio Minale Maeda. Andere ontwerpers richten zich op de 
oorsprong en het ontstaan van een product. Zo kocht Christien Meindertsma de oogst van een 
compleet kavel vlas op en maakte er textiel, olie, verf en papier van. Het tafelgoed dat getoond werd 
in de expositie, is niet alleen uitgevoerd in het linnen van dit kavel, maar ook het dessin vertelt wat 
de bron van de vezels is: het laat luchtfoto’s zien van het kavel. 
 
Fotografie van Wil van Dusseldorp (oktober 2018-november 2018)  
Op het PanoramaDeck werd van 21 oktober tot en met  4 november in samenwerking met het 
Regionaal Archief Tilburg werk getoond van de Tilburgse fotograaf Wil van Dusseldorp. Zijn werk 
omvat een tijdspanne van veertig jaar en brengt de metamorfose van Tilburg Textielstad naar trotse 
stad van makers in beeld. In 2008 droeg Van Dusseldorp een groot deel van zijn negatievenarchief 
over aan Regionaal Archief Tilburg. Het gaat om vele duizenden negatieven, waaruit een selectie is 
gemaakt voor deze tentoonstelling.  
 
Cultural Threads (november 2018-mei 2019) 

De tentoonstelling ‘Cultural Threads’ haakte aan bij actueel 
artistiek onderzoek van kunstenaars naar culturele 
machtsverhoudingen, invloeden en relaties in een sterk 
globaliserende wereld.  
Textiel kent een lange geschiedenis van productie en 
handel. Kunstenaars laten zich door de rijke beeldtaal van 
textiel inspireren. Zij gebruiken het als symbolische drager 
om culturele invloeden en vraagstukken aan de orde te 
stellen. Of zij verbinden het aan hun eigen wereld.  
Het TextielMuseum nodigde vier kunstenaars uit om 
projecten rond het thema ‘Cultural Threads’ in het 
TextielLab te ontwikkelen. In deze projecten, van Jennifer 
Tee, Vincent Vulsma, Eylem Aladogan en Célio Braga, staan 
culturele verwevenheden centraal. Ook werd werk van 
verschillende (inter)nationale kunstenaars gepresenteerd. 
Bij de tentoonstelling is een audiotour van Akwasi 
aangeboden, waarin hij reflecteert op vier werken uit de 
tentoonstelling. Op het Panoramadeck was de 
tentoonstelling van Kunstkameraden te zien, een project in 

samenwerking met De Cultuurkantine waarbij nieuwkomers worden gekoppeld aan kunstenaars. 
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Met de tentoonstelling ‘Cultural Threads’ zette het museum voor het eerst inclusie op het 
programma, een lijn die wij in de toekomst graag willen voortzetten.  

Programma 2019/2020 
Uiteraard is in 2018 ook gewerkt aan het programma voor 2019 en 2020. Het betreft onder andere: 

• Black & White 
Kleuren kennen van oudsher een eigen symboliek. Wereldwijd kan er een verschil in betekenis zijn en 
ook de tijd heeft invloed op de duiding ervan. Wit en zwart zijn eigenlijk geen kleuren. Wit is licht en 
zwart is het gebrek aan licht. Zwart en wit worden beiden geassocieerd met rituelen en essentiële 
vragen omtrent menszijn, leven en dood. De collectie van het TextielMuseum bevat een rijke schat 
aan beeldende kunst en design die de symbolische waarde van zwart en wit aftast: van Marinus 
Boezem tot Bart Hess. 

 

• Bauhaus& 
In 2019 is het 100 jaar geleden dat het Bauhaus, een vooruitstrevende school voor ontwerpers, 
kunstenaars en architecten, in Duitsland is opgericht. De moderne en idealistische 
ontwerpopvattingen van de opleiding laten hun sporen ook in de Nederlandse textielvormgeving na. 
De tentoonstelling ‘Bauhaus& | Modern textiel in Nederland’ zoomt in op de invloed van het Bauhaus 
in de Nederlandse textielvormgeving en toont de lijn van het verleden naar het heden. Een handvol 
Bauhäusler, zoals de studenten worden genoemd - afgestudeerd in de weverij van het Bauhaus in 
Dessau - gaat hier in Nederland aan de slag. Zij inspireren latere generaties textielontwerpers en 
kunstenaars. In de expositie ‘Bauhaus&’ is de blik ook gericht op een viertal kunstenaars van nu, die 
in opdracht van het TextielMuseum nieuw werk maakten dat reflecteert op het erfgoed van de 
befaamde opleiding. 
 

• The Art of Lace 
De internationaal georiënteerde tentoonstelling ‘The Art of Lace’ werpt een nieuw licht op de 
hedendaagse toepassingen van mechanisch kant door modeontwerpers. Mechanisch kant, 
geïnspireerd op handgemaakt kant, combineert traditie met innovatie. De mechanische 
productiemethode, in tegenstelling tot het handwerk, maakt een oneindig aantal kleuren, texturen en 
motieven mogelijk: transparant, ondoorzichtig en zelfs driedimensionaal. De schijnbare breekbaarheid 
van kant is een illusie: de geweven textuur maakt de stof onverwoestbaar. Door deze veelzijdigheid 
is mechanisch kant een inspiratie voor vele modehuizen.  
 
Aan de hand van zestig jurken uit haute-couture en prêt-à-porter modeshows, onthult de 
tentoonstelling kant als een materiaal dat modehuizen aan het denken zet. ‘The Art of Lace’ laat zien 
hoe kant transformeert tot een haute-couture kledingstuk, soms is het nauwelijks nog herkenbaar 
als het oorspronkelijke materiaal. 
 

• Kiki van Eijk 
In 2020 bestaat de ontwerpstudio van Kiki van Eijk 20 jaar. Om dit te vieren, organiseert het museum 
in dat jaar een solotentoonstelling van haar werk. Aan de hand van werken uit de collectie en 
diverse bruiklenen, kruipt de bezoeker in de huid van Kiki.  
 

• Damastpublicatie  
Conservator Caroline Boot zal in een nieuwe  publicatie een overzicht van de topstukken uit de 
bijzondere damastcollectie van het museum geven, voorzien van veel beeldmateriaal. Deze publicatie 
zal verschijnen in 2020 tijdens een overzichtstentoonstelling van topstukken uit de damastcollectie.  
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Social Label (bouwsteenproject van de vernieuwing) 
 
Om een nieuwe impuls te geven aan onze 
maatschappelijke rol die we als museum innemen, 
initieerden we het Social Label project om mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt actief te betrekken en 
een ‘respectvolle’ plek te geven. Zo is er al jarenlang 
een structurele samenwerking met Handweverij ASVZ. 
Handweverij ASVZ is een ambachtelijke 
textielwerkplaats, gelegen naast het TextielMuseum, 
waar cliënten zelf textielproducten maken.  
Om een nieuwe impuls aan de samenwerking te geven 
heeft het TextielMuseum het initiatief genomen om deel 
te nemen aan het Social Label-project, een initiatief van 
Petra Janssen & Simone Kramer. Social Label ontwikkelt 
hoogwaardige designproducten met makers, die om 
diverse redenen een afstand hebben tot de 
arbeidsmarkt. In 2017 is de samenwerking bekend 
gemaakt tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. 
 

In 2018 is door Social Label, Handweverij ASVZ en 
TextielMuseum gezamenlijk een nieuw textielproduct ontwikkeld. 
Studio Rens heeft als jong ontwerpersduo, dat al 
(inter)nationaal bekend is in de ontwerperswereld, het ontwerp 
hiervoor gemaakt en de productie door de cliënten van ASVZ 
begeleidt. Zij zijn als ontwerpers zeer gemotiveerd om iets te 
betekenen voor de wevers van de handweverij en hebben veel 
affiniteit en ervaring met textiel. Het duo is innovatief in hun 
processen en in hun kleurgebruik. Ook hebben ze tijdens hun 
opleiding en als startende ontwerpers al gewerkt in het lab.  
 
Gedurende de DDW is het prototype van het product SKIN 
gepresenteerd. Het TextielMuseum I TextielLab heeft de 
ontwikkeling van het product begeleid: het bieden van advies op 
het gebied van garens en de te gebruiken technieken in de 
handweverij en in het TextielLab, het leveren van garens voor 
de ontwikkeling van de productlijn en het bieden van ontwikkeldagen in het Lab bij de technieken 
laseren, borduren en twijnen van garens. In het TextielLab is ook de sluiting van de armband 
ontwikkeld (technieken laseren en borduren).  
 
Publicaties 
De tentoonstellingen ‘Simply Scandinavian’ en ‘Cultural Threads’ zijn in 2018 begeleid door een 
publicatie (in een respectievelijke oplage van 500 en 350 stuks). Publicaties zijn uitermate geschikt 
om tentoonstellingen en onderzoek in te kunnen vastleggen, documenteren en daarnaast verdieping 
aan de bezoeker aan te bieden. Achter het format van onze publicaties zit bovendien een 
verdienmodel. In 2018 zijn er in totaal 885 publicaties (recente publicaties en eerdere publicaties, 
gemaakt in eigen beheer) verkocht in de TextielShop. 
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Collectie 
 
Collectieopdrachten 
Naast de collectieopdrachten voor ‘Cultural Threads’, die 2017 en 2018 werden gerealiseerd, maakten 
vier ontwerpers in het TextielLab werk in opdracht van het TextielMuseum: Saskia Noor van Imhoff, 
Krijn de Koning, Marijn van Kreij en Koen Taselaar. Het onderliggende thema was ‘Inspired by 
Bauhaus’. In 2019 is het 100 jaar geleden dat het Bauhaus in Weimar werd opgericht. In het kader 
hiervan organiseert het TextielMuseum in 2019 de tentoonstelling ‘Bauhaus&’, waar de 
collectieopdrachten getoond zullen worden. Het werk van deze kunstenaars toont verwantschap met 
de interesses van het Bauhaus in kleur, structuur en ruimtelijke constructies. Het Bauhaustextiel uit 
de collectie van het TextielMuseum diende als referentiepunt.  
 
Collectie en registratie  
Naast de collectieregistratie van aanwinsten uit 2018 op het gebied van textielvormgeving, beeldende 
kunst en industrieel erfgoed zijn twee grote schenkingen afgerond. Dit betrof een verzameling van 
500 ontwerptekeningen van Herman en Desirée Scholten en een verzameling damasten en 
ontwerptekeningen van de firma W.J. van Hoogerwou uit Boxtel.  
 
In 2018 is een verdere uitwerking gemaakt van een plan voor collectiehulpverlening. Hierbij is een 
lijst opgesteld van museale objecten die prioriteit krijgen bij evacuatie in geval van brand en 
calamiteiten.  
 
Ook is ruim aandacht besteed aan de voorbereiding van de invoering van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) op 25 mei 2018 en welke gevolgen dit heeft in relatie tot het 
collectiebeleid van het TextielMuseum. Verschillende formulieren voor bruiklenen, aanwinsten en 
collectie-opdrachten zijn AVG-proof gemaakt. 
 
Beeldmateriaal wordt in alle afdelingen van het museum toegepast. Nieuwe aanwinsten en ouder 
werk worden gefotografeerd en toegevoegd aan het collectieprogramma Adlib Museum. Zo houden wij 
de collectieregistratie up to date en werken wij achterstanden van nog niet gefotografeerde 
collectiestukken weg. In 2018 is er  bovendien een flexibel DAMS-systeem aangeschaft (mediafiler), 
dat primair gebruikt wordt voor PR-en courant beeldmateriaal. Het wordt gebruikt als aanvulling op 
de bestaande beeldfaciliteiten van Adlib Museum. 
 
Naast de eigen collectiewebsite participeert het museum met de collectiedata in tal van platforms, 
zoals Brabants Erfgoed, Digitale Collectie Nederland, Europeana en diverse themaportals, zoals 
ModeMuze. Voor sieraden in Nederland wordt op dit moment een nieuw platform ingericht. 
 
Project Textieltechniek 
In het kader van het Collectieplan heeft het TextielMuseum in 2017-2018 een herwaarderingsproject 
uitgevoerd van de deelcollectie textieltechniek, onderdeel van de collectie Industrieel Erfgoed.  
De deelcollectie bestaat uit grondstoffen, halffabricaten, gereedschappen, hulpmiddelen, werktuigen 
en machines, die gebruikt zijn bij de vervaardiging of bewerking van een textielproduct. De 
voorwerpen zijn afkomstig uit de periode circa 1850 tot heden: de tijd vanaf de industrialisering tot 
nu. Een honderdtal werktuigen stamt uit de vroege 19e eeuw. Het geografisch accent ligt op Tilburg 
(wol) en Noord-Brabant (linnen). Daarnaast ligt de focus op Nederland en de aangrenzende gebieden 
België en Duitsland. De objecten zijn zowel afkomstig uit of representatief voor de Nederlandse 
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textiele huisnijverheid als de textielindustrie. De omvang van de collectie is circa 3000 objecten: 
waaronder 1750 textielgereedschappen, 450 handwerkgereedschappen, 300 verf- en 
drukgereedschappen en 500 algemene gereedschappen.  
 
De objecten zijn langs de meetlat van het collectieprofiel gelegd en gewaardeerd volgens de 
methodiek Op de museale weegschaal. De collectiedata zijn inhoudelijk verbeterd, aangevuld en 
verrijkt door middel van verhalen. Waar mogelijk zijn gebruikte termen gelinkt aan 
terminologiebronnen. De collectiedata zijn opgenomen in Digitale Collectie Nederland. Daarnaast is 
een demo samengesteld waarop de data en bijbehorende content toegankelijk is gemaakt. Met 
Netwerk Digitaal Erfgoed is afstemming gaande hoe de content duurzaam kan worden opgenomen in 
een toekomstige nationale infrastructuur voor digitaal erfgoed. Partners in het project waren Erfgoed 
Brabant en de Stichting Historie der Techniek. Het project is gerealiseerd met subsidie van het 
Mondriaan Fonds en de Erfgoed Academie Brabant. 
 
Bibliotheek 
 
De bibliotheek heeft in 2018 bijna 5.000 bezoekers ontvangen. Daarvan bezochten 2.250 bezoekers de 
bibliotheek tijdens een rondleiding of voor uitleg over de Textielwarenkast. Het grootste deel van het 
groepsbezoek bestond uit studenten van kunstacademies, mode-, design- en andere opleidingen. De 
groep individuele bezoekers bestond uit museumbezoekers, ontwerpers, onderzoekers en uit bijna 150 
studenten. Ontwerpers, onderzoekers en studenten krijgen uitgebreid hulp bij het zoeken naar 
informatie, de museumbezoekers kijken zelf rond en zijn vooral geïnteresseerd in de 
Textielwarenkast. Ook interne stagiaires, rondleiders, vrijwilligers en medewerkers gebruikten de 
bibliotheek regelmatig, ruim 80 keer. Via telefoon en e-mail werden ruim 160 vragen opgelost. 
Sinds september 2017 werkt Marcia Zaaijer (archivaris) als vrijwilliger in de bibliotheek van het 
TextielMuseum. Zij werkt aan het verbeteren en opstellen van inventarissen van de archiefcollecties 
van de bibliotheek (m.n. aan collecties van Nederlandse textielontwerpers die aan het Bauhaus 
werkten: Kitty van der Mijll Dekker, Lisbeth Oestreicher, Greten Neter-Kähler). Het TextielMuseum 
beheert ongeveer drie meter archief van deze kunstenaars.  
Vrijwilliger Dorien van Ham is in 2018 gestart met het ompakken van tentoonstellingsmappen (van 
alle tentoonstellingen van het TextielMuseum is documentatie verzameld in ordners).  

We waren verheugd met de schenking van Wyers stalenboeken en tijdschriften. Wyers was tot in de 
jaren ‘60 een belangrijke groothandel in woninginrichting. De stalenboeken Déwiho dessins: 50 jaren 
tapijtindustrie, 1880-1930 en Tapis & Tissues Déwiho ensemble zijn opgenomen in de 
museumcollectie. Het tijdschrift Interieur: geïllustreerd tijdschrift voor woninginrichting, op in de 
bibliotheekcollectie, uitgegeven door J.P. Wyers Industrie- en handelsonderneming is opgenomen in 
de bibliotheek. Door deze aanvulling heeft de bibliotheek nu de jaren 1923 t/m 1968 van dit 
tijdschrift in haar bezit. 

 
Educatie & publieksevenementen 
 
Enkele van de belangrijke speerpunten voor het TextielMuseum zijn het ‘onderzoekend leren’ en het 
‘uitwisselen en overdragen van kennis en expertise rondom textiel’. In 2018 bleven we educatie breed 
inzetten in alle facetten van het museum en het TextielLab. Leerlingen, studenten en 
geïnteresseerden konden terecht in de TextielStudio’s, de werkplaats, de bibliotheek, de 
tentoonstellingen, de collectie en bij de vakmensen van het museum en het lab.  
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De educatieve programma’s werden in verschillende vormen en op verschillende tijdstippen 
aangeboden: workshops op zondag voor jongeren en volwassenen, inloopworkshops voor de spontane 
bezoeker en masterclasses voor (semi)professionals onder leiding van experts en ontwerpers uit het 
werkveld. Het programma was divers en sprak verschillende doelgroepen aan. Waar mogelijk werden 
educatieve activiteiten of programma’s gekoppeld aan de thematiek van de tentoonstellingen. 
In 2018 werden de vaste gratis minirondleidingen die gedurende de dag worden gegeven en die 
gericht zijn op de individuele bezoeker voortgezet. Deze rondleidingen duren een halfuur en gingen 
langs de vaste opstellingen in het museum (damastweverij, TextielLab en Wollendekenfabriek).  
 
Een overzicht van alle educatieve activiteiten is te vinden in de bijlage, op p. 24.  
 
Horeca & verhuur 
 
In 2018 zijn de faciliteiten in de vergaderruimtes vernieuwd, waardoor ze op een eigentijds 
eisenniveau zijn gebracht en er is een nieuwe wervende verhuurbrochure gemaakt met daarin alle 
vernieuwde vergaderarrangementen. Deze inspanningen hebben het mogelijk gemaakt om extra 
inkomsten te genereren voor het TextielMuseum.  

TextielShop  
 
De winkel van het TextielMuseum heeft in 2018 weer veel mooie 
producten ingekocht passend bij de lopende tentoonstellingen; 
‘Simply Scandinavian’ en ‘Cultural Threads’. De publicaties die zijn 
uitgegeven ter gelegenheid van deze tentoonstellingen werden 
uiteraard ook in de in de shop verkocht. De nieuwe producten 
van by TextielMuseum hebben een prominente plek gekregen aan 
het begin van de winkel. 
 
Verkochte producten (soort) in percentages:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

by TextielMuseum 30% 

Boeken 20% 

Designartikelen 14% 

Sjaals 11% 

Plaids 8% 

Artikelen voor kinderen 4% 

Sieraad 3% 

Artikelen van linnen 5% 

Overig 6% 
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TEXTIELLAB 
 
THREAD 
 
Net voor de zomer van 2018 kwam onze nieuw publicatie THREAD van de drukker. Met THREAD 
profileren we ons hele instituut als centrum voor experiment, ontwikkeling, inspiratie en 
kennisuitwisseling waarbij het maken door professionals in het TextielLab nog steeds centraal staat 
(voorheen Yearbook). De vernieuwde publicatie toont dan ook de meerwaarde van het TextielLab als 
onderdeel van het TextielMuseum. We besteden meer dan ooit aandacht aan het vakmanschap en het 
maakproces door de makers, de productontwikkelaars en de technische deskundigen en laten hen 
aan het woord over de eindeloze mogelijkheden op het gebied van garens, computergestuurde 
technieken en ambachten en de wijze van co-creatie. THREAD is vormgegeven door Raw Color en 
wordt als een promotie- én relatiemiddel ingezet om het TextielLab te profileren als kennis- en 
expertisecentrum met als doel het genereren van (nieuwe) gebruikers en samenwerkingsverbanden 
voor innovatie en ontwikkeling van projecten in co-creatie. Stakeholders van het TextielMuseum I 
TextielLab kregen deze nieuwe publicatie toegezonden.  
 

 
In THREAD hebben we een fotoserie opgenomen, Collection Compositions, samengesteld en gefotografeerd door Floor 
Knaapen. Alle stukken komen uit onze eigen collectie.  
 

Nieuwe Sample Studio en Research & Development ruimte 
 
Meteen na de zomer 2018 opende het Lab twee nieuwe ruimtes; de Sample Studio en de vernieuwde 
research & development ruimte. De Sample Studio is hét portfolio van 10 jaar werk uit het 
TextielLab. Meer dan 250 projecten, die in samenwerking met kunstenaars en ontwerpers tot stand 
kwamen, zijn ontsloten in zowel een fysiek als een digitaal archief. Van alle 250 stalen is informatie 
verzameld in woord en beeld. Van de doeken zijn productfoto’s beschikbaar, maar ook hebben we 
procesfoto’s verzameld en eindresultaten in situ. De stalen dienen ter inspiratie en kennisoverdracht 
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ten behoeve van nieuwe projecten. Tevens staat er een grote vergadertafel om met een (potentiële) 
opdrachtgever een intakegesprek te houden. Voor de museumbezoeker is de nieuwe Sample Studio 
een interessante toevoeging aan de beleving van TextielLab. Mensen kunnen op deze manier 
eindresultaten zien en voelen. In de vernieuwde research & development ruimte (voormalige 
productontwikkelruimte weven) starten studenten, kunstenaars en ontwerpers samen met onze 
experts met het ontwerpproces. Dit deel, exclusief bedoeld voor de professionele maker, is volledig 
ingericht als optimale werkplek waar hij/zij onderzoek kan doen naar de mogelijkheden op het 
gebied van materialen en technieken en kan bepalen aan de hand van de geweven proefstalen hoe 
het product het beste kan worden uitgevoerd. De vele verschillende garens hebben hun eigen plek, 
de ruimte is wit en licht voor de beste beoordeling van kleur en er zijn vele ophangsystemen voor 
textiel. De twee ruimtes versterken elkaar inhoudelijk en hiermee komen we tegemoet aan de vraag 
vanuit de professionals en talentvolle gebruikers van het lab.  

Projecten werkplaats 
 
2018 was voor de werkplaats van het TextielMuseum een vol geboekt jaar door de extreem grote 
opdracht voor de stad Tilburg: de textiele architectuur voor de LocHal. Studio Inside Outside, onder 
leiding van designer Petra Blaisse werkte intensief samen met de mensen uit het TextielLab aan de 
realisatie van zes grote gordijnen, die samen bijna een half voetbalveld in beslag nemen. De 15 
meter hoge en 50 meter brede textiele wandelementen hebben een prominente plek gekregen in de 
industriële Tilburgse LocHal in de Spoorzone waar o.a. de bibliotheek Midden-Brabant; KunstLoc en 
BrabantC huizen. Omdat deze enorme opdracht veel van onze ontwikkel & productie capaciteit in 
beslag nam hebben we een stuk minder opdrachten voor andere professionele makers kunnen 
realiseren waardoor er een lange lijst met wachtende ontstaan is. 
 

  
De LocHal in Tilburg, foto: Frans Parthesius 

 
“Het was belangrijk om energie toe te voegen aan de ruimte. Grote gordijnen kunnen een ruimte ook 
zwaar laten aanvoelen, balans in kleurgebruik is van groot belang. En daarnaast moeten textiele 
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wanden zo’n sterk en opzichzelfstaand ontwerp zijn dat wat er ook in de komende jaren in de 
ruimtes verandert het als een belangrijk onderdeel van de fundatie van het gebouw overeind blijft.”   

[Petra Blaisse, Inside Outside] 
 
Toch is de lijst met professionele makers die we wél hebben kunnen begeleiden weer indrukwekkend 
en was het werk gemaakt in het Lab te bewonderen in de hele wereld. Steeds meer internationale 
professionele makers verbleven langere tijd in Tilburg om samen met de productontwikkelaars hun 
kunstwerken te realiseren. Zo werkte de Noorse kunstenares Kari Dyrdal, die al ruim zes jaar haar 
weg naar het TextielLab weet te vinden, aan grote wandkleden voor de tentoonstelling ‘Forces de la 
Nature’ in museum Sèvres Parijs. In een ander Frans museum; het Abbaye d’Auberive, was een solo 
tentoonstelling te zien van de Franse kunstenaar Stéphane Blanquet die al eerder samenwerkte met 
het Lab. De wandkleden die hij maakte voor deze tentoonstelling ontwierp hij samen met de Japanse 
kunstenaar Tanaami Keiichi. Elementen uit de werken van de twee kunstenaars werden 
samengevoegd in een groot wandkleed. Het kleed werd geweven met garens die contrasteren met 
elkaar in kleur en structuur, waardoor het geheel een cartoonachtige uitstraling kreeg.  

 
Stéphane Blanquet & Tanaami Keiichi ‘Unexpected Incident’  

 

 
Kari Dyrdal - Museum Sévres, Parijs 
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De Braziliaanse architect Isay Weinfeld ontwikkelde voor het chique Four Seasons Restaurant in New 
York een bijzonder en innovatief interieur. Op de computergestuurde breimachines in het Lab maakte 
hij UV bestendige, brandwerende, semi-transparante panelen met een gradiënt van dicht naar open 
gebreid. Deze werden geplaatst voor alle ramen in het restaurant waardoor een fantastische 
lichtwerking is ontstaan. Voor de Braziliaans – Nederlandse kunstenaar Rafaël Rozendaal 
ontwikkelden we nieuwe 3d structuren op de computergestuurde weefmachines van het Lab. Door 
met verschillende hoogtes en lagen te werken verandert het wandkleed van beeld op het moment 
dat je voorbij loopt: een lenticulair effect opgespannen op frames. Het jonge ontwerp duo Wisi Will 
uit België ontwikkelde voor het interieur van het Antwerpse Mode Museum MoMu een aantal gebreide 
installaties onder de naam Air Dancers. Het zijn transparante breisels geworden met vele lagen, 
kleurvlakken en bloemmotieven. Ook Studio Truly Truly werkte weer met ons samen, we kennen hen 
van de plaids uit de by TextielMuseum collectie uit 2016. Dit keer ontwikkelde het duo grote 
gebreide structuren voor de trendpresentatie tijdens de belangrijke design beurs IMM Cologne in 
Keulen.  

 
Wisi Will voor het MoMu in Antwerpen 

 
Studio Truly Truly voor IMM Cologne Keulen 
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Naast internationale makers werkten we ook voor Nederlandse makers; ontwerpster Kiki van Eijk 
ontwikkelde in opdracht van Google een serie wandkleden met als titel Softwear; een serie die de 
sensoriële ervaring van hardware tot leven brengt en gepresenteerd werd tijdens de Salone del 
Mobile in Milaan. De beelden op de wandkleden zijn technologische hardware, zoals bijvoorbeeld een 
laptop, oordopjes etc. van Google tussen alledaagse voorwerpen in verschillende leefstijlidealen.  

Ook de Amsterdamse mode ontwerper By Borre wist zijn weg naar de breimachines van het Lab weer 
te vinden. Hij ontwikkelde onder andere 100% ecologische gebreide katoen gevuld met polyester voor 
zijn eigen modecollectie die hij presenteerde tijdens de Parijse Fashion Week.  
De Nederlandse Anastasia Starostenko kreeg de opdracht om voor de Rietveld Academie gordijnen te 
ontwerpen en maken. Peeping curtain is op maat geweven op een hemelsblauwe ketting, gebaseerd 
op het idee van interactie tussen binnen en buiten. Door delen van verschillende grootte te weven 
zonder inslag, ontstaan er ‘peeping holes’. De ontwerpster verbeeldt hiermee de focus op 
samenwerking en uitwisseling tussen studenten en docenten van verschillende afdelingen.  
Met de techniek tuften realiseerden we een nieuw tapijt voor kunstenaar Lizan Freijsen met 
plantaardig geverfde garens en voor kunstenaar Luxuria van Catherina van der Ven, tuften we het 
grote kleed met 99 uniek geverfde kleuren met de titel Luxuria dat op Art Miami en Art Basel 
getoond is. 
De Tilburgse binnenhuisarchitecte Laura van der Gun en kunstenaar Simone Theelen werkten in het 
Lab aan hun project Art &amp; Architecture waarin zij het wonen uit de functionele hoek halen en de 
kijker meenemen naar de wereld van de kunst. Voor het eigen TextielCafé produceerden de 
computergestuurde breimachines in het Lab twee nieuwe lampen naar ontwerp van Rik ten Velde.  

Ook nationaal & internationaal toptalent kreeg de 
kans om met de gespecialiseerde mensen van het 
Lab te werken voor hun eindexamencollectie of 
eerste opdracht uit de markt. Zo maakte Marie 
Schumann (die in 2016 werd geselecteerd om haar 
afstudeerwerk in het TextielLab te ontwikkelen) voor 
een kantorencomplex in Zurich verschillende 
textielen die als installaties in de kantoren werden 
geplaatst. De ontwikkelingen die ze tijdens haar 
afstudeerproject is gestart met het Lab zijn verder 
uitgewerkt en de limieten van de machines zijn 
verder opgezocht. Door het werken met losliggende 
draden, ontstaat er een atmosferisch en 
driedimensionaal effect.  
 

Foto: Marie Schumann Softspace  
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De jonge opkomende mode ontwerpster Yamuna 
Forzani (die ook in 2016 geselecteerd werd om haar  
afstudeercollectie i.s.m. het Lab te maken voor haar 
studie aan de Koninklijke Academie voor de Kunsten 
in Den Haag ) werkt verder door aan haar 
spraakmakende en kleurrijke modecollecties rondom 
de thema’s gender en seks. Ze breidde in het Lab op 
de rondbreimachine grote kleurrijke lappen die ze 
verwerkten in haar kledingstukken (zie foto).  

Joana Sneider, die met haar eindexamenwerk ook 
winnaar van de keep-an-eye award 2018 was, 
werkten op de handmatige passement machines in 
het Lab. Haar afstudeerwerk, geknoopte en 
gevlochten koorden van gerecycled touwen en netten 

uit de visindustrie, is dit jaar opgenomen in de museumcollectie van het TextielMuseum. Inès 
Sistiaga, een Spaanse studente van de Design Academie, werkte op de breimachines aan haar op 
maat gemaakte kniebanden voor patiënten met unieke problemen. Ze studeerde hiermee dit jaar cum 
laude af (met onderscheiding) aan de Design Academy Eindhoven.  

Aanpassingen & aanvullingen machinepark (bouwsteenproject van de vernieuwing) 
 

In 2018 kochten we diverse nieuwe 
machines aan voor de werkplaats 
om het machinepark up-to-date te 
houden. In het begin van 2018 kwam 
er de nieuwe lasermachine 
BRM100160. Deze nieuwe laser heeft 
een groter snijoppervlak dan de 
vorige en kan rollen stof en dikkere 
materialen, alsook leer verwerken.  
 
De oudste breimachine van Stoll 
(aanschaf 2000) is dit jaar ook 
vervangen door het nieuwste type 

Stoll ADF 830-24 W multi gauge. Deze ADF vlakbreimachine is multifunctioneel. Je kan er van alles 
op breien; stoffen, kant en klare producten maar ook panddelen. De machine heeft een extra ‘weave 
in’ mogelijkheid zodat er draden tussen het breisel geweven kunnen worden. De machine biedt 
daarnaast veel meer mogelijkheden dan onze andere breimachines om kleuren in te breien. Ook zijn 
de twee oudste tuftmachines vervangen voor twee nieuwe tuftpistolen type VML 16, zijn er twee 
Condair vernevelaars aangeschaft voor het bevochtigen van de polyesterkettingen, is er een 
handpalletwagen met weegschaal gekocht om de extern geschoren kettingen te kunnen wegen en 
een nieuwe wasmachine voor het wassen van stalen. De drie weefmachines zijn voorzien van diverse 
extra sensors, voorspoelapparaten, USB poorten en knopenvangers waardoor we nog mooiere en 
betere kwaliteit kunnen leveren.  
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Customise Your Design Product (bouwsteenproject van de vernieuwing) 
 
Het project ‘Customise Your Design Product’ geeft invulling aan het realiseren van een faciliteit om 
de bezoekers zelf maker te laten zijn. We sluiten hierbij aan op ontwikkelingen op het gebied van 
digitaal fabriceren en persoonlijk maken. Internationaal is er een tendens te zien van (jonge) 
ontwerpers, makers en ondernemers die nieuwe diensten aanbieden om producten te personaliseren. 
Ook grote bedrijven zoals Nike en Adidas bieden de mogelijkheid je schoenen en kleding te 
personaliseren. Wij krijgen vanuit de bezoekers steeds vaker de vraag of er voor hen ook ruimte is 
om iets te maken of om invloed te krijgen op de producten uit ons label, op de materiaalkeuze, de 
kleur, het dessin, de afmeting of de afwerking van (textiel)producten.  
 
In 2018 hebben we deze nieuwe activiteit voor de bezoekers uitgewerkt en gedefinieerd.  
Uitgangspunt is dat bezoekers zelf een gebreid textielproduct kunnen ‘customisen’. Dit wil zeggen: 
zelf aan de computer met aangepaste software het ontwerp beïnvloeden, dat ter plekke 
geproduceerd wordt op een computergestuurde machine. Zo eindigt de bezoeker niet alleen met een 
op maat gemaakt hoogwaardig persoonlijk (design) product, maar krijgt hij, door het zelf te doen, 
ook inzicht in het proces. Voor deze activiteit creëren we in het TextielLab een inspirerende werkplek 
– een ‘ontwerp-maakstudio’ - vergelijkbaar met de werkplekken die we hebben voor de 
gerenommeerde ontwerpers en talenten. Deze activiteit wordt gefinancierd met het bedrag dat we 
ontvingen in 2017 als winnaar van de BankGiro Loterij Museumprijs. De verdere uitwerking en de 
realisatiefase van deze activiteit is doorgeschoven naar 2019. Dit heeft vooral te maken met 
capaciteit; de werving van een projectleider en de werving van een marketeer waren pas rond de 
zomer ingevuld.  
 
Educatie & talentontwikkeling werkplaats  
 
Maar liefst 4 HBO vakopleidingen en 2 MBO vakopleidingen werkten in groepen op de diverse 
machines in de werkplaats. Daarnaast werkten ca. 18 (internationale) individuele studenten met de 
experts uit het Lab aan hun (afstudeer) werk; een kleine greep uit de projecten van studenten in het 
TextielLab; Tactile Bond was het project van Ines Sistiaga, waarmee zij Cum laude aan Design 
Academy Eindhoven afstudeerde. Joanna Schneider werkte bij de passementafdeling aan haar werk A 
memorial for the netmaker. Het TextielMuseum heeft dit werk aangekocht voor in de collectie. Bij de 

tufterij werkte Susanne Yusef aan haar wandkleden gebaseerd 
op haar recente reizen naar Palestina in Israël en waarin zij 
refereert naar haar Palestijnse roots. En ook dit jaar 
selecteerde een team van inhoudelijke en technische 
medewerkers van het TextielMuseum een zestal studenten die 
hun afstudeerwerk konden uitwerken in het Lab; Yuchen Jao, 
studeerde met haar project Mice on Mars af aan de Koninklijke 
Academy van Beeldende Kunst in Den Haag.  
 
Talent in de dop Tanja Kirst (oud-stagiaire) wil met 
hennepstoffen een duurzamer alternatief bieden voor de huidige 
katoenproductie. ‘Mijn ervaring is dat textiel gemaakt van 
hennep nog steeds te veel wordt geassocieerd met een ruwe, 
matte en jeukende kwaliteit. De intentie van mijn 
afstudeerproject was om een textielkwaliteit van hennepgaren 
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te ontwikkelen die er aantrekkelijker uitziet en delicater aanvoelt.’ Het TextielLab ging de uitdaging 
aan om haar hennepgarens te verwerken in geweven stoffen (zie foto). Adam Bletchly, student 
Sandberg Institute, werkte aan een serie wandkleden met als titel Whole Earth Tapestries. Een 
drieluik: elke afbeelding toont een visuele interpretatie van moderne wetenschappelijke informatie en 
gegevens. Voor Whole Earth Tapestries deed Bletchly uitgebreid onderzoek naar klassieke en 
moderne kunst. Sofie Leenen, student aan de Design Academy Eindhoven heeft gordijnpanelen 
geweven die het licht in een ruimte beïnvloeden om aan de veranderende seizoens behoeften te 
voldoen; de structuur van het weven geeft de gordijnpanelen een industrieel kwaliteitsniveau. Emma 
de Meulenaer, masterstudent textielontwerp van LUCA Arts Gent werken op de weefmachines aan 
stoffen die ze uiteindelijk verwerkt in kleding.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adam Bletchly, Sandberg Institute, Whole Earth Tapestries 
 

Stagiaires van (internationale) vakopleidingen (HBO & MBO) 
 
Het belang van het opleiden van goed gekwalificeerde vakmensen is belangrijk zeker nu de meeste 
opleidingen gekozen hebben voor een veralgemenisering van het (beroeps)onderwijs. Het textiel 
vakmanschap wordt voornamelijk in de praktijk geleerd; de student ontwikkelt de beheersing ervan 
gedurende de uitoefening. Bij een stageperiode in het TextielLab staat leren op de werkplek centraal. 
Het gaat primair om vaardigheden opdoen en kennis overdragen op de werkplek zelf want alleen 
daar kan de beheersing van het vak worden gedemonstreerd. Het TextielLab speelt hierbij een 
cruciale rol door de semi-industriële omgeving die het kan bieden en de ervaren vakspecialisten die 
aanwezig zijn. Het zijn op maat gesneden werkperiodes met keuzemogelijkheden en ruimte voor 
persoonlijke invulling. We bieden het toptalent hierdoor professionele perspectieven die hen helpen 
bij de voorbereiding op hun toekomstige carrière in de (textiel) industrie. Een langdurige stage/ 
werkervaringsplaats in het TextielLab werkt (mede door het strenge selectiebeleid) als 
kwaliteitsstempel en draagt direct bij aan de kansen op de arbeidsmarkt van deze toptalenten.  
 
Bij de afdeling MuseumZaken krijgt jong talent de kans om zich te ontwikkelen tot conservator, 
tentoonstellingsmaker en educator.  
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Nieuwe producten Scholten & Baijings 
 
In 2018 gingen we de samenwerking aan met ontwerpersduo Scholten & Baijings. De ontwerpstijl van 
het duo, hun 'atelier-manier-van-werken' levert unieke creaties op. Het is daarom niet vreemd dat zij 
gevraagd zijn om nieuwe producten voor het label te ontwerpen. In ditzelfde jaar ontwierpen ze de 
vormgeving voor de tentoonstelling 'Simply Scandinavian – Nordic Design 1945-2018'.  
Het werd een nieuwe serie collectie kussens, gemaakt op de computergestuurde breimachines van 
het TextielLab. De kussens, met de naam Grid Knit, zijn niet de eerste producten die Scholten & 
Baijings ontwerpen voor by TextielMuseum. Momenteel bevat het label drie producten van de 
ontwerpers, namelijk het Life of a Tuna Fish tafelgoed, bestaande uit een tafelkleed en servetten 
en een op papier geïnspireerde tafelloper uit de Paper Table collectie. De kussens zijn subtiel en 
toch trekken ze de aandacht door de zachte gloed die de kleuren geven. Deze nieuwe serie lag in 
oktober in de webshop en de TextielShop van het museum en internationale museum-, design- en 
interieurshops.  
 
Met de presentatie van de nieuwe producten hebben we het label middels een Influencerdag onder 
de aandacht gebracht bij museum-, cultuur- en interieurliefhebbers. We hebben influencers 
uitgenodigd die volgers hebben binnen deze bereiken en ze geïnformeerd over de manier van werken 
van de ontwerpers en specifiek het totstandkomen van de kussens. 
 

“The colour ways of the pattern are so subtle, inviting you to look closer. So beautiful!“ 
[influencer Angel Trinidad] 

 
“Omdat het voor ons de eerste keer is dat we de techniek breien hebben toegepast, 

 was het zoeken naar de juiste look en feel: Hoe groot moet de steek zijn? Hoe werken de kleuren 
van het grid samen? Wat is het denkproces dat hoort bij het ontwerpen van een breisel? 

 De technische specialisten uit het TextielLab hebben ons fantastisch geholpen met het realiseren  
van ons ontwerp. We zijn heel trots op het resultaat.“  

[Carole Baijings] 
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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
 
De thema’s duurzaamheid, sociale innovatie en een inclusie hebben voortdurend onze aandacht , 
zowel in het museum als in het TextielLab. Hieronder lichten we enkele voorbeelden uit:  
  
• Bij de inrichting van tentoonstellingen hergebruikt het museum zoveel mogelijk materialen 

(vitrines, hout, overig tentoonstellingsmateriaal) 
• Bij het museum en lab werkt een groot aantal mensen met een contract via de Diamant Groep. 

Dit zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  
• Om een nieuwe impuls te geven aan onze maatschappelijke rol die we als museum innemen, 

initieerden we het Social Label project om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt actief te 
betrekken en een ‘respectvolle’ plek te geven. 

• Met de tentoonstelling ‘Cultural Threads’ zette het museum voor het eerst inclusie op het 
programma, een lijn die wij in de toekomst willen voortzetten. Het KunstKameraden project, 
onderdeel van Cultural Threads, gaf een podium aan creatieve nieuwkomers uit de omgeving.  

• Om de toegankelijkheid van het museum voor alle doelgroepen te stimuleren kent het museum 
het beleid dat gehandicapten gratis een begeleider mogen meenemen.  

• Het TextielCafé werkt bij voorkeur met lokale en biologische producten.  
• In 2018 is een kennisdocument Duurzaam textiel opgesteld met daarin kennisoverdracht over 

duurzaam textiel voor medewerkers en de toepassing van duurzaam werken in de organisatie.  
• Het TextielMuseum besteedt in tentoonstellingen geregeld aandacht aan het thema duurzaamheid 

(vb: High Tech Low Tech, reTHINK, Earth Matters). 
• In de Textielwarenkast in de bibliotheek en in het garenmeubel in het Lab zijn duurzame 

grondstoffen en garens te vinden.  
• Het TextielMuseum beschikt over een uitgebreide bibliotheek met literatuur over duurzaamheid 

en textiel, materialen en technieken. 
• Het TextielLab koopt zoveel mogelijk lokaal (in Europa) garens in. 
• Voor alle geweven producten van het label by TextielMuseum wordt biologisch katoen gebruikt in 

ketting en inslag, al ook linnen garens van Europese spinnerijen. Het biologisch katoen van de 
inslag is GOTS (Global Organic Textile Standard) gecertificeerd; 

• In de ververij is een palet kleurstalen met natuurlijke verfstoffen ontwikkeld. De tuftgarens 
worden in de ververij geverfd, waar mogelijk met natuurlijke verfstoffen. 

• Bij de (re)productie van kleine series werken we on demand: er worden nooit grote hoeveelheden 
geproduceerd en dus alleen op vraag van de kunstenaar. 

• Het TextielLab biedt textielafval aan lokale hobbyclubs en educatieve instellingen aan. 
• De producten ontwikkeld in het TextielLab zijn kwalitatief hoogwaardig en esthetisch duurzaam, 

wat de gebruiksduur van deze producten verlengt. 
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BIJLAGE MarCom, tentoonstellingen/activiteiten, lezingen, bruiklenen/aanwinsten, subsidies en fondsen 
 
Marketing & Communicatie 
  
In 2018 zijn 69.012 bezoekers gehaald (2017: 77.865). Sinds 2015 volgt het bezoekersaantal een stijgende trend, met een 
uitschieter in 2017 door de successen van (de campagnes rondom) Koningsdag en de Museumprijs. 
 

 
 

 
 
In 2018 bezochten 217.543 personen de TextielMuseum website. Hetzelfde jaar groeide het aantal volgers via social media 
(Twitter, Facebook, Instagram) naar ruim 50.000. Het platform Instagram groeide het meest met maar liefst 91% naar 
17.594 volgers.  
 
Het klanttevredenheidscijfer blijft stijgen en bedroeg in 2018 een mooie 8,9 (t.o.v. een 8,6 in 2017 en een 8,5 in 2016). 
 
Campagnes  
In 2018 is er campagne gevoerd rondom de volgende tentoonstellingen: 
• Kleur & Abstractie 
• 1920’s Jazz Age  
• Simply Scandinavian 
• Cultural Threads 
 
Hierbij is primair ingezet op het creëren van zichtbaarheid, met behulp van (beeldende) media die invulling kunnen geven 
aan ons gewenste imago. De media-mix die hiervoor is aangehouden bestond uit magazines, outdoor en social media. 
 
Secundair is ingezet op activatie door inzet van radio en samenwerkingen met activatiepartners. De media- en middelenmix 
die hiervoor is aangehouden bestond uit radio, social media en samenwerkingen met o.a. NS, de Museumkaart en de Pont 
museum.  
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Ook is in 2018 weer actief ingezet op PR waardoor in totaal in 2018 de volgende free publicity gerealiseerd is: 
Gemeten PR-waarde: € 2.288.289 
Gemeten bereik (impressies): 71.300.000 
Gemeten aantal berichten: 5.834 
 
*De PR-waarde is gemeten op basis van de zoekwoorden ‘TextielMuseum’ en ‘TextielLab’. Daarnaast worden de 
tentoonstellingen en de lancering van de nieuwe producten voor by TextielMuseum gemeten. De mediaandacht voor alle 
activiteiten en events in 2018 samen vormen de totale gemeten PR-waarde.  
 
Overige hoogtepunten in 2018 waren: 
• Winnen van The Best in Heritage - Project of Influencer Award 2018 

• Viering The Best in Heritage in het TextielMuseum met o.a. Henri Swinkels, gedeputeerde Leefbaarheid & Cultuur in 
Noord-Brabant 

• Artikel over het TextielLab in de New York Times 

• 60-jarig bestaan TextielMuseum 

• Persconferentie rondom de LocHal-textielen  
• Nieuwe collectie kussens i.s.m. Scholten & Baijings 

• Influencer campagne: lancering kussencollectie Scholten & Baijings 
 

1920s Jazz Age  

9 december 2017 t/m 27 mei 2018       
 
Media Inzet:  
Budget: €12.500,-  
 

• Advertenties kunst & cultuur magazines  

• Cultuurladder dagbladen  

• Outdoorcampagne Tilburg 

• Social advertising  

• Influencers & bloggers  

 
Free publicity: 
PR waarde:    € 133.947 
Bereik (impressies):   2.400.000  
Media:     Elsevier, ELLE, Financieel Dagblad, Tilburgse 
    Koerier, Brabants Dagblad, Link, NRC, Stylink, 
    Brabant Cultureel, Knipmode, Harpers Bazaar, 
    Trouw, Margriet, L’Officiel, Nu.nl(Museumweek)
    Groene Amsterdammer 
 

 
Kleur & Abstractie 

17 maart 2018 t/m 3 maart 2019     
 
Media inzet: 
Budget: €10.000,- 
 
• Outdoorcampagne Tilburg  

• Outdoorcampagne landelijk op NS stations 

• Advertenties kunst & cultuur magazines  

• Cultuurladder dagbladen  

• Social advertising  

 
Free publicity: 
PR waarde:   € 2.423   
Bereik (impressies):  90.700  
Media:    Museumtijdschrift, FORM (DE), Brabants Dagblad, 
   L’Officiel, Vakblad Mobilia, Jalta, Irene Brination 
   (blog).  
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Simply Scandinavian 
9 juni 2018 t/m 11 november 2018       

 
Media inzet: 
Budget: €30.000,- 
 
• Outdoorcampagne Tilburg  

• Outdoorcampagne 5 steden & landelijk op NS stations 

• Advertenties kunst & cultuur magazines  

• Cultuurladder dagbladen  

• Radiocampagne Ster & Cultuur  

• Social advertising  

• Influencers & bloggers  

 
Free publicity: 
PR waarde:   € 131.516 
Bereik (impressies):  553.600 
 

 
Media: Art Deco, MR Woon, ELLE, Sublime FM, Volkskrant, Knack Weekend, Tilburgse Koerier,  Dutch Design 
Daily, L’Officiel, Omroep Tilburg, Petit Passport, PI magazine, See All This, Elsevier, Art Daily, Harpers Bazar 
Stylink, Elle Decoration, Nouveau, Dichterbij (Rabobank), Museumkrant, TXP, Weefnetwerk, Museumtijdschrift, 
Libelle, FORM (DE), Trouw, Kunst Constult, Brabants Dagblad, Finse Ambassade website, Nu.nl. 
 
 
Cultural Threads 
24 november 2018 t/m 12 mei 2019     

 
Media inzet:  
Budget: € 10.000 
 
• Outdoorcampagne Tilburg 

• Advertenties kunst & cultuur magazines  

• Cultuurladder dagbladen  

• Indoor affichering + flyers in 6 steden 

• Display campagne dagbladen online 

• Social advertising incl. YouTube campagne 

 
Free publicity (t/m 31 dec 2018): 
PR waarde:  € 97.917 
Bereik (impressies)  241.500 
Media:    ELLE, Brabants Dagblad, Metropolis M,  
   Harpers Bazar, Beelden Magazine, Museumtijdschrift, 
   Hart Magazine, Fashion United, TXP, Volkskrant, Bulletin, 
   SPOOR Magazine. 

 
Owned media 
 
 Facebook volgers Twitter volgers Nieuwsbrief abonnees Instagram volgers 

2016 21381 4355 3700 8053 
2017 27249 4611 8584 9200 
2018 28449 4643 8851 17594 
Groei t.o.v 2017 4,4% 0.69% 3.1% 91.2% 
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Evenementen 2018 
Het TextielMuseum nam deel aan de Nationale Museumweek van 9 april tot 15 april 2018. In deze week organiseerde het 
museum diverse activiteiten rondom de tentoonstelling ‘1920s Jazz Age | Fashion & Photographs’. Ook was het 
TextielMuseum een deelnemer van de Open Monumentendag 2018 op 8 en 9 september. 
 
Tijdens de Open Dagen van de LocHal in het weekend van 2 en 3 juni bood het museum de Tilburger gratis entree om te 
komen kijken naar de productie van de textielen voor de LocHal in het TextielLab. In het weekend van 25 t/m 27 mei vierde 
het museum zijn 60-jarig bestaan. Bij de entree trakteerde het museum iedere bezoeker op een vilten label om te 
personaliseren op de borduurmachine of de lasermachine in het lab. Bezoekers die geboren zijn in 1958 ontvingen 
bovendien gratis toegang. 
 
Samenwerkingen  
 
Lokaal: 
• Beekse Bergen en Dierenrijk 
• Zomer & kerst actie i.s.m. de Pont 
• Topchef arrangement i.s.m. VVV Tilburg 
• Ticket to Tilburg - City Marketing Tilburg 
• VVV hotspots Tilburg 

 
Nationaal: 
• KRO/NCRV  
• Elsevier i.s.m De Pont & Natuurmuseum & Citymarketing Tilburg 
• NS Favourites 
• NS Spoor magazine 
• Visit Brabant 
• Museumkaart  
• Rabobank Dichterbij 
• Harpers Bazaar 
 
Ook heeft het TextielMuseum deelgenomen aan/samengewerkt met diverse sociaal-maatschappelijke initiatieven:   

• Meedoen regeling 
• De Zonnebloem 
• Quiet 
• Samenwerking Social Label 
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Tentoonstellingen 2018 
 
De Wollendekenfabriek 1900-1940 
3 november 2002 – 1 januari 2020 
 
Ornamentale Patronen | Trijpkleden van de Amsterdamse School 
25 maart 2017 - 4 maart 2018 
 
1920 JAZZ AGE | Fashion & Photographs 
9 december 2017 - 27 mei 2018 
 
Stories | Dutch Design Damast 
11 november 2017 - 2 december 2018 
 
Simply Scandinavian | Nordic Design 1945-2017 
9 juni - 11 november 2018 
 
Kleur en Abstractie 
17 maart 2018 - 10 maart 2019 
 
Fotografietentoonstelling Wil van Dusseldorp 
21 oktober 2018 - 4 november 2018  
 
Cultural Threads 
24 november 2018 - 12 mei 2019 
 
Kunstkameraden 
24 november 2019 – 12 mei 2019 
 
Educatieve activiteiten 
 

• Onderwijsprogramma’s (op aanvraag/doordeweeks te boeken). 
Voor diverse onderwijsgroepen programma's rondom textiel, vormgeving, materialen, techniek en historie. Het 
ontdekken en ontwikkelen van eigen interesses, vaardigheden, inspiratie en talenten was bij alle programma's het 
uitgangspunt.  

• Masterclasses - in de thematiek van de lopende tentoonstelling. 
De bezoeker deed ervaring op met uiteenlopende textieltechnieken onder leiding van experts. De technieken worden op 
een simpele manier uitgelegd, er wordt geoefend en aan het eind van de dag zijn proeven gemaakt en kan het 
instructiemateriaal mee naar huis. De masterclasses zijn een opstapje om zelf aan de slag te gaan. Naast techniek is 
er aandacht voor de herkomst en gebruik van textiel. Basis textielkennis is gewenst, niet noodzakelijk.In 2018 zijn er 
masterclasses gerealiseerd bij de tentoonstellingen Jazz Age, Simply Scandinavian en Cultural Threads. De 
masterclasses zijn allemaal uitverkocht.  

• Gratis minirondleidingen (vier keer per dag, 3 keer in de weekenden). 
Onze rondleiders namen dagelijks individuele bezoekers op tour langs de highlights van het museum en lab.  

• Workshops op Zondag (twee keer per maand). 
Op de 1ste en 3de zondag van iedere maand bood het museum Workshops op Zondag aan onder leiding van 
museumdocenten. De workshops sloten aan bij de thematiek van de tentoonstelling (in 2018: jazz Age, Simply 
Scandinavian en Cultural Threads, allemaal uitverkocht) en waren geschikt voor jongeren en volwassenen. 

• ProefLab (permanent). 
De hele dag door waren families en andere bezoekers met kinderen welkom in het ProefLab. Daar startten zij samen 
een onderzoek naar de kunstwerken op zaal. 

• Maak het zelf (permanent) 
Het onderzoeken van de techniek voor maken van een ponpon om mee naar huis te nemen.   

• KunstKudde (laatste zaterdag van de maand). 
Voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar oud organiseerde het museum op zaterdagmiddagen van 14:00u tot 16:00u de 
KunstKudde. Iedere maand was er iets nieuws te beleven en worden kinderen in groepen door het museum geleid. Ze 
kwamen in aanraking met de werkwijze van kunstenaars en deden inspiratie op in de tentoonstelling en in het Lab. Na 
de rondleiding gingen ze creatief aan de slag met het maken van een kunstwerk gebaseerd op technieken uit het 
museum. 
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• Open Monumentendag 
Tijdens Open Monumentendag op zondag 9 september was het museum gratis toegankelijk voor bezoekers en werden 
er gratis activiteiten aangeboden, waaronder drie lezingen en een speciale kinderspeurtocht met als thema In Europa 
(thema van de open monumentendag Tilburg).  

• Museumweek  
Tijdens de Nationale Museumweek werd er een reeks aan gratis activiteiten aangeboden. Veel van de activiteiten 
stonden in het teken van de tentoonstelling ‘1920’s JAZZ AGE | Fashion & Photographs met onder andere een roaring 
20’s photobooth en het maken van een jaren 20 headdress.  

 
Externe publicaties en lezingen 

• Liza Swaving (junior conservator), ‘Tussen poëtisch engagement, activisme en kwetsbaarheid. Interview met Domenique 
Himmelsbach de Vries’, Tubelight, #106/mrt 2018 

• Liza Swaving, ‘Cultural Threads – TextielMuseum’, Bulletin Nederlandse Kostuumvereniging, dec 2018 

• Caroline Boot (conservator), artikel over Bauhaustextiel in publicatie Nederland <-> Bauhaus, pioniers van de nieuwe 
wereld bij de gelijknamige tentoonstelling in museum Boijmans van Beuningen. 

• Caroline Boot e.a. kunst met een grote K : selectie van kunstwerken in en om het provinciehuis. 's-Hertogenbosch: 
Provincie Noord-Brabant, 2018. 

• Elles van Vegchel (Hoofd Museumzaken): Lezing over co-creatie in het TextielLab en de collectie van het 
TextielMuseum met focus op vlas/linnen op de Linnen Biënnale van Noord-Ierland 

• Jantiene van Elk (bibliothecaris): Lezing tijdens conferentie A Universe of Patterns : Pattern Books in the Industrial 
Context of the 19th and 20th Century (incl. vier blogs over stalenboeken in de bibliotheek van het TextielMuseum over 
trends, globalisering, het gebruik van stalenboeken in de fabriek en in textielscholen) 

• Jantiene van Elk: Lezing Hoe chemiebedrijven trendwatchers werden : modetrends en Tilburgse stalenboeken. 

Werkbezoek en lezingen directie 
8 januari   Museumvereniging, Apeldoorn 
16 januari   BKKC en Kunstbalie, Tilburg 
17 januari   CAST, Tilburg 
24 januari   Cultuuralliantie, Tilburg 
25 januari   Stadsgesprek Cultuur, Tilburg 
16 februari   Ontvangst mevrouw Z. Chaika, Ural Industrial Biennial of     
   Contemporary Art (via Dutch Culture) Jekaterinburg, Rusland 
21 februari   NWE Vorst, Tilburg 
8-10 maart   Siyum – International Investment Forum of Architecture and Design,   
   Kazan, Rusland 
22 maart   Opening Vincents Tekenlokaal, Tilburg 
7 april   Vriendendag TextielMuseum, in TextielMuseum 
16-18 april   Salone del Mobile, Milaan 
25-28 april  Symposium Ruslui, St. Petersburg, Rusland 
15 mei    Social Label Lab, ‘s-Hertogenbosch 
17 mei    Ontvangst delegatie uit Changzhou, China in TextielMuseum 
23 mei   Cultuuralliantie, Tilburg 
24 mei   Erfgoed Tilburg, Tilburg 
2 juni   LocHal, Tilburg 
6 juni   BrabantBorrel, Den Haag 
14 juni   Ontvangst ICOM Costume, in TextielMuseum 
15 juni    Appel Galeries, Tilburg 
16 juni   Koninklijke Academie Beeldende Kunsten, Den Haag 
22 juni   Ontvangst delegatie (via Dutch Culture), Rusland 
25 juni   Koninklijk Paleis Noordeinde, Den Haag 
28-29 juni  Werkbezoek, diverse locaties in Barcelona, Spanja 
24 augustus  Koningshoeven Meeting, Berkel Enschot 
31 augustus  Natuurmuseum, Tilburg 
6 september  Weverijmuseum, Geldrop 
20 september  Taskforce cultuurvisie BrabantStad, Eindhoven 
25-29 september  The Best in Heritage award, Dubrovnik, Kroatië 
2 oktober   Cultuuralliantie, Eindhoven 
4-7 oktober  ADD Awards, St. Petersburg, Rusland 
30 oktober  Lakenhal, Leiden  
21 november  Erfgoed Tilburg, Tilburg 
22 november  Ontvangst LWL-Industriemuseum Westfälisches Landesmuseum für    
   Industriekultur, Duitsland 
4 december  Ontvangst Mondriaanfonds in TextielMuseum 
6-9 december  CHAT, Hong Kong 
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Bestuursfuncties 
Nederlands Museum Register, toezichthouder 
CHAT (Center of Heritage and Textile), Hong Kong, advisory board 
KABK (Textiel & Mode), Den Haag, werkveldcommissie 
 
Prijzen 

• Winnaar van de Best in Heritage, Project of Influence 2018 (ICOM)  
 

Awards kunstenaars/ ontwerpers die werkten in het TextielLab 

• Samira Boon: popular choice and the jury award for the Architizer A+Award 2018 in the category Fabric+Textiles 

• Alexandra Gaca, Dutch Design Award ‘best in product category 2018. 3d geweven textiel BLOKO gemaakt voor Renault 
SYMBIOZ concept car 

• Eszter Révész heeft de Hungarian Design Award 2018 gewonnen met stoffen die in het lab geweven zijn.  

• Joana Sneider; eindexamenwerk winnaar van de keep an eye award 2018. 

Organisatieontwikkeling 
De organisatie van het TextielMuseum en TextielLab is altijd in beweging. In 2018 hebben diverse medewerkers een 
projectleiderscursus gevolgd omdat de organisatie steeds meer projectmatig gaat werken. Verder hebben medewerkers zich 
kunnen ontwikkelen door het bezoek aan diverse kennisdagen, congressen en overige cursussen.  

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 2018 waren: 
 
TextielLab 
8 stagiaires van (internationale) vakopleidingen HBO  

• Suzanne Koolman, Artez University of Arts, Hall/ Nederland 

• J.D. Geiger-Dedio, University of Arts Berlin, Berlijn/ Duitsland 

• Charlotte Jessie Lade, Falmouth University, Londen/ Engeland 

• Pui Yee So, Glasgow School of Arts, Glasgow/ Engeland 

• Emma de Meulenaer, Luca School of Arts Gent, Sint Niklaas/ België 

• Inés Sistiaga, Design Academy Eindhoven, Barcelona/ Spanje 

• Lauren Luckert da Costa Tavares, Staatliche Akademie der Bildenden Kunste, Stuttgart/ Duitsland 

• Emily Cai, Rhode Island School of Design, Moenroe Township/ NJ/ Amerika 
 
5 stagiaires van vakopleidingen MBO 

• Esther Hendriks, ROC Mondriaan, Rotterdam/ Nederland 

• Lune Engbers, Cibap, Almelo/ Nederland 

• Sarah Lieve Dam, Cibap, Arnhem/ Nederland 

• Jill van Bakel, St Lucas Boxtel, Boxtel/ Nederland 

• Samantha Staals, St Lucas, Eindhoven/ Nederland 
 
MuseumZaken 

• Sara Bastiaanssen, Fontys ABV, stagiaire educatie, coördinatie tentoonstelling KunstkameradenYOU! 

• Eva Zandkuijl, AKV St Joost, stagiaire educati, begeleiding ‘Design Contest I Reinventing Textiles’ 

• Emma van der Kammen-Järvenpaä, voorbereiding publicatie Bauhaus& I Modern Textiel in Nederland 
(literatuuronderzoek/bronnen/objecten) 

• Eva de Bruijne, Media, Kunst, Design & Architectuur te Amsterdam, werkervaringsplaats, voorbereiding publicatie en 
tentoonstelling ‘Bauhaus&’; literatuuronderzoek/bronnen/objecten/ 

       collectie; inschrijving collectiestukken (Van Hoogerwou, Damast- en Linnenweverij te Boxtel) 

• Inge van Vught, Kunstgeschiedenis, Rijksuniversiteit Utrecht, vooronderzoek damastexpositie ‘Flora en Fauna I Chris 
Lebeau’ (literatuuronderzoek/collectie/zaalteksten); inschrijving collectiestukken, m.n. schenking trijpontwerpen van 
Schellens & Marto, te Eindhoven 

 
Marcom 

• Joris de Jager, Communicatie IEMES – International Events, Music & Entertainment Studies, 
communicatiewerkzaamheden 
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COLLECTIE OP REIS – Overzicht uitgaande bruiklenen 2018 
 
Overzicht van tentoonstellingen bij andere musea met werken uit de collectie van het TextielMuseum 
 
Museum am Rothenbaum, Hamburg 
Flow of Forms / Forms of Flow (Hamburg), 2018-03-01 t/m 2018-09-30 
15438a=c, Formafantasma, Studio (Andrea Trimarchi en Simone Farresin), 'Colony', wandkleden, dekens, 2011 
 
Openbare Bibliotheek Amsterdam / Modemuze, Amsterdam 
Innovation in Fashion, 2018-05-17 t/m 2018-09-02 
15414a=c, Taminiau, Jan, Jurk, Masker en schoenen uit Couture Collectie 'Irradiance voorjaar 2011', 2010. 
 
Verhalenhuis Belvedere, Rotterdam 
Tuschinski loves Annabel, 2018-06-08 t/m 2018-09-09 
06836, Gidding, Jaap, Remake loper Tuschinski Theater, 1921 
08684 Gidding, Jaap, Vloerkleed Silma 5012, ca 1920-1940 
10021a=b Gidding, Jaap, Eetkamerstoel met trijp bekleding, 1920-1924 
10138 Gidding, Jaap, Gordijnstof in beige, turkoois, zwart en oranje, 1928 
11039 Gidding, Jaap, Ontwerptekening voor tapijt wandelgang Tuschinski Theater te Amsterdam, 1921-1971 
11043 Patroontekening en kleurkaart voor 5012 Silma tapijt, ca 1920-1940 
12171 Gidding, Jaap, Fauteuil met trijpbekleding, 1923-1925 
 
Rijksmuseum Twenthe, Enschede 
Ars Longa, Vita Brevis, 2018-06-23 t/m 2021-06-27 
BK1221, Hess, Bart, Film 'STIMULUS: cord reflexes', 2015-2016 
 
Design Museum London, London 
Home Futures, 2018-11-07 t/m 2019-03-24 
17549a=c, Makkink & Bey, Studio, VouwPlaats, uit het project HuisRaad, 2013-2014 
17533a=c, Makkink & Bey, Studio, Vensterlicht, uit het project HuisRaad, 2013-2014 
BK1279, 'Softwear 04', Eijk, Kiki van, TextielMuseum, 2018 
BK1280, 'Softwear 02', Eijk, Kiki van, TextielMuseum, 2018 
 
CODA Museum, Apeldoorn 
Rijkdom, 2018-10-22 t/m 2019-02-15 
BK0650a, Brink, Mecky van den, Halssieraad z.t., 1980 
BK0650e, Brink, Mecky van den, ‘Halssieraad’, 1980 
 
Cube Design Museum, Kerkrade 
Luxe?, 2018-09-22 t/m 2019-06-02 
17276a=b, Meindertsma, Christien, 'One sheep sweater', twee prototypes, 2003 
 
Afrikamuseum, Berg en Dal 
Sieraden – Makers en Dragers, 2018-10-12 t/m 2019-06-02 
BK0981, Willemijn de Greef, Halssieraad 'Leguaan' uit serie: Zuiderzeewerken II, 2009 
BK1080, Felieke van de Leest, Broche 'Cradleboard Bambi', 2013 
BK1196, Ineke Heerkens, Halssieraad 'Shifting Mass - Single Digit Thick', 2015 
 
Het Nieuwe Instituut, Rotterdam 
Speculatief Design Archief, 2018-10-18 t/m 2019-03-10 
06185, Eckhardt, Rob, Cubic 3 Design, Stoel 'Groeten uit Holland', 1984 
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AANWINSTEN 2018 
 
Textielvormgeving  
Eetkamerstoel met trijp bekleding, ontwerp 'Paardebloem', Lebeau, Chris Schellens & Co., Léo (Eindhoven) , 1925-1925 ca, 
meubilair stoel , aankoop, , inv.nr 17921a=b 
 
'Perished', droogdoek, Studio Job Textielmuseum , 2004-2018 ontwerp 2004, uitvoering 2018, huishoudtextiel keukentextiel 
droogdoek, aankoop, , inv.nr 17966a=c 
 
'Folklore', droogdoek, Studio Job Textielmuseum , 2004-2018 ontwerp 2004, uitvoering 2018, huishoudtextiel keukentextiel 
droogdoek, aankoop, , inv.nr 17967a=c 
 
'Insects pattern', droogdoek, Studio Job Textielmuseum , 2004-2018 ontwerp 2004, uitvoering 2018, huishoudtextiel 
keukentextiel droogdoek, aankoop, , inv.nr 17968a=c 
 
'Folklore', plaid, Studio Job Textielmuseum , 2004-2018 ontwerp 2004, uitvoering 2018, interieurtextiel meubelbekleding 
deken, aankoop, , inv.nr 17969a=b 
 
'Perished', plaid, Studio Job Textielmuseum , 2004-2018 ontwerp 2004, uitvoering 2018, interieurtextiel meubelbekleding 
deken, aankoop, , inv.nr 17970a=b 
 
'Insects', plaid, Studio Job Textielmuseum , 2004-2018 ontwerp 2004, uitvoering 2018, interieurtextiel meubelbekleding 
deken, aankoop, , inv.nr 17971a=b 
 
Theedoek en handdoek 'Baan-Brekend', Wolbert, Mariëtte onbekend , 2016-2018 ontwerp 2016; uitvoering 2018, 
huishoudtextiel keukentextiel droogdoek, aankoop, , inv.nr 17973a=b 
 
Theedoek en handdoek 'Bella Salmonella', Wolbert, Mariëtte onbekend , 2016-2018 ontwerp 2016; uitvoering 2018, 
huishoudtextiel keukentextiel droogdoek, aankoop, , inv.nr 17974a=b 
 
'Cyclamen' (dessinnr. 564), servet, Lebeau, Chris Dissel & Zonen, Linnenfabrieken E.J.F. van (Eindhoven) , 1935-1935 het 
weven van dit dessin, waarbij Lebeau aanwezig is, is te zien in de film van Van Dissel uit 1935., huishoudtextiel tafelgoed 
servet, aankoop, , inv.nr 18275a=b 
 
'Bliss Big', vloer- of wandkleed, Engelgeer, Mae cc-tapis onbekend, 2018-2018 , interieurtextiel vloerbedekking vloerkleed, 
aankoop, , inv.nr 18282 
 
Vloerkleedje in de stijl van de Amsterdamse School, Bazel, K.P.C. de  , 1915-1923 sterfdatum 1923, interieurtextiel 
vloerbedekking vloerkleed, aankoop, , inv.nr 18283 
 
Vingerdoekje 'Roos' (dessin 509), in twee variaties van het dessin, Lebeau, Chris Dissel & Zonen, Linnenfabrieken E.J.F. van 
(Eindhoven) , 1905-1906 , huishoudtextiel tafelgoed vingerdoekje, aankoop, , inv.nr 18284a=b 
 
Gordijnstof 'Jolica', Wichard, Frits Swinkels Textieldrukkerij (Geldrop) Ploeg, Weverij De (Bergeijk), 1954-1954 ca, 
interieurtextiel raambedekking gordijnstof, schenking, , inv.nr 18285 
 
'Kite Lamp', prototype (blauw), Somers, Wieki Kinnasand Kvadrat, 2017-2017 , interieurtextiel verlichting lamp, aankoop, , 
inv.nr 18286 
 
Swan-zakdoeken in doosje met afbeelding van Sint en Zwarte Piet, Swan  , 1950-1970 ca, kleding kledingaccessoire 
zakdoek, schenking, , inv.nr 18287a=d 
 
Kussenovertrek met abstract motief, Verwey, Margaretha  , 1915-1935 , interieurtextiel meubelbekleding kussensloop, 
schenking, , inv.nr 18290 
 
Staaltjes van kunstnaaldwerk, Verwey, Margaretha  , 1915-1935 , interieurtextiel kleedje sierkleed, schenking, , inv.nr 
18291a=d 
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Staaltjes van kunstnaaldwerk, Verwey, Margaretha  , 1915-1935 , interieurtextiel kleedje sierkleed, schenking, , inv.nr 
18292a=b 
 
Geweven tafelloper met streeppatroon, Verwey, Margaretha  , 1915-1935 , interieurtextiel meubelbekleding loper (bedekking 
voor meubilair), schenking, , inv.nr 18293 
 
Tafellaken 'Meidoorn' (dessin 528), Lebeau, Chris Dissel & Zonen, Linnenfabrieken E.J.F. van (Eindhoven) , 1926-1971 
ontwerp ca 1926, 1971 sluiting fabriek, huishoudtextiel tafelgoed tafellaken, ruil, , inv.nr 18294 
 
Verzameling van 66 ontwerptekeningen voor trijp, Schellens & Marto, Eindhovensche Trijpfabrieken  , 1900-1980 ca, 
tekening, schenking, , inv.nr 18296=18362 
 
Stalenboek 'Déwiho 585, Tapis & Tissus, Dewiho Ensemble, Carpettes et Tissus Sunwiho', Koninklijke Vereenigde 
Tapijtfabrieken (Deventer) (toegeschreven) Déwiho Wyers' Groothandel (Amsterdam), 1880-1930 , interieurtextiel 
meubelbekleding meubelstof, schenking, , inv.nr 18401 
 
Stalenboek 'Déwiho 588, 50 jaren tapijt-industrie 1880-1930', Koninklijke Vereenigde Tapijtfabrieken (Deventer) 
(toegeschreven) Déwiho Wyers' Groothandel (Amsterdam), 1880-1930 , interieurtextiel meubelbekleding meubelstof, 
schenking, , inv.nr 18402 
 
Gedenkdoek ter herinnering aan de Vader des vaderlands, Willem van Oranje, 1533-1933, onbekend , 1933-1933, 
beeldmateriaal gedenkdoek , aankoop, , inv.nr 18418 
 
Deken met geel-zwarte abstracte motieven, Kollau, Jan (toegeschreven aan) AaBe Wollenstoffen- en Wollendekenfabrieken, 
Koninklijke (Tilburg) , 1954-1954 , huishoudtextiel beddengoed deken, aankoop, , inv.nr 18419 
 
Gordijnstof 'Colette' (kleur 002), Moritz, Ulf Sahco Hesslein Kvadrat, 2018-2018 , interieurtextiel raambedekking gordijnstof, 
aankoop, , inv.nr 18420 
 
Meubelbekledingstof  'Industry' (466255), Studio Job Maharam Kvadrat, 2014-2014 , interieurtextiel meubelbekleding 
gordijnstof, aankoop, , inv.nr 18421 
 
Gordijnstof met cirkels en blokken, Ploeg, Weverij De (Bergeijk)  , 1965-1970 , interieurtextiel raambedekking gordijnstof, 
schenking, , inv.nr 18422 
 
Gordijn met plantenmotief, Ploeg, Weverij De (Bergeijk)  , 1970-1979 , interieurtextiel raambedekking gordijnstof, schenking, 
, inv.nr 18423 
 
Deken met felgekleurde blokken en rechthoeken, Pessers van Zuijlen (Tilburg)  , 1950-1959 , huishoudtextiel beddengoed 
deken, schenking, , inv.nr 18424 
 
Karpet 'Sienna' (549), Jongerius, Hella Kvadrat , 2014-2014 voor het eerst gepresenteerd tijdens de Salone del Mobile 
(Milaan) in 2018., interieurtextiel vloerbedekking vloerkleed, aankoop, , inv.nr 18426 
 
'Darning Sampler' (Eggshell), Scholten & Baijings Maharam Kvadrat, 2018-2018 , interieurtextiel meubelbekleding 
meubelstof, schenking, , inv.nr 18427 
 
Kussen 'Darning Sampler' (Fog), Scholten & Baijings Maharam Kvadrat, 2018-2018 , interieurtextiel meubelbekleding 
meubelstof, schenking, , inv.nr 18428 
 
Stalen van de meubelstof  'Darning Sampler' (Eggshell), Scholten & Baijings Maharam Kvadrat, 2018-2018 , interieurtextiel 
meubelbekleding meubelstof, schenking, , inv.nr 18429a=f 
 
Tafellaken en servet 'Cyclamen' (dessinnr. 564), Lebeau, Chris Dissel & Zonen, Linnenfabrieken E.J.F. van (Eindhoven) , 
1935-1935 ontwerp; op de fabrieksfilm van Van Dissel uit 1935 is Lebeau aan het werk met dit patroon., huishoudtextiel 
tafelgoed tafellaken, aankoop, , inv.nr 18430a=g 
 
Sjaal met schilderachtige vis- en bloemmotieven, Kruiningen, H. van  , 1970-1975 volgens schenker, kleding 
kledingaccessoire sjaal, schenking, , inv.nr 18431 
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Damasten vingerdoekje 'Zeepaardjes en vissen' (blauw), Escher, M.C. Dissel & Zonen, Linnenfabrieken E.J.F. van (Eindhoven) 
, 1950-1955 , huishoudtextiel tafelgoed vingerdoekje, aankoop, , inv.nr 18441a=d 
 
Remake van 'Glasdoek progressieve randen in rood en blauw' (dessinnr. 400), Mijll Dekker, Kitty (Fischer-) van der  , 1935-
2018 ontwerp 1935, huishoudtextiel keukentextiel droogdoek, museum, , inv.nr 18443a=b 
 
Vingerdoekje 'Aardbei' (dessin 602), Lebeau, Chris Dissel & Zonen, Linnenfabrieken E.J.F. van (Eindhoven) , 1910-1910 begin, 
huishoudtextiel tafelgoed vingerdoekje, schenking, , inv.nr 18444 
 
Film 'The Secret Garden Project by Scholten & Baijings', Powilleit, Inga Weemen, Mark Textielmuseum, 2018-2018 , video  , 
opdracht, , inv.nr AV323 
 
Film 'Nelly weet wat zij wil...' (over firma Bendien, Almelo), Bendien (Almelo  , - , beeldmateriaal film , schenking, , inv.nr 
AV325 
 
Beeldende kunst en sieraden 
Broche 'Wegwijs 1', Kessler, Beppe  , 2017-2017 , kledingaccessoire sieraad broche, aankoop, , inv.nr BK1263a=b 
 
'Kiku', Müller, Regula Maria Textielmuseum , 2017-2017 , kunstwerk wandobject , schenking, , inv.nr BK1272 
 
'Ume', Müller, Regula Maria Textielmuseum , 2017-2017 , kunstwerk  , schenking, , inv.nr BK1273 
 
Tapisserie 'Energie I', Wiegersma, Pieter Tapisserie- en Damastweverij (Tilburg) , 1977-1977 zie andere datering op 
ontwerp. Volgens schenkster zou het ontwerp uit 1973 zijn., wandkleed tapisserie , aankoop, , inv.nr BK1274 
 
Ontwerptekening voor het werk 'Imagine, a rose garden 3', Verwey-Verschuure, Anna  , 1979-1979 ca, kunstwerk 
wandobject installatie, schenking, , inv.nr BK1278 
 
'Softwear 04', Eijk, Kiki van Textielmuseum , 2018-2018 , kunstwerk wandkleed , aankoop, , inv.nr BK1279 
 
'Softwear 02', Eijk, Kiki van Textielmuseum , 2018-2018 , kunstwerk wandkleed , aankoop, , inv.nr BK1280 
 
Totem: Schlund (Serie: Pluis), Schneider, Joana Textielmuseum , 2018-2018 , kunstwerk  , aankoop, , inv.nr BK1281 
 
Woven Movie (serie), Woven Movie 9.00am, Woven Movie 2.45 pm,, JongeriusLab Engelen & Evers, Van (Heeze) , 2017-2018 
Ontwerp 2017, uitvoering eerste serie 2017, uitvoering voor TextielMuseum 2018, wandkleed  , aankoop, , inv.nr BK1282a=b 
 
Woven Movie (serie),  Woven Movie 7.30 pm, JongeriusLab  , 2017-2018 Ontwerp 2017, uitvoering eerste serie 2017, 
uitvoering voor TextielMuseum 2018, wandkleed  , aankoop, , inv.nr BK1282c 
 
Ontwerpschets van het wandkleed 'Softwear 02', Eijk, Kiki van  , 2018-2018 , kunstwerk wandkleed ontwerp, schenking, , 
inv.nr BK1285 
 
Ontwerpschets van het wandkleed 'Softwear 04', Eijk, Kiki van  , 2018-2018 , kunstwerk wandkleed ontwerp, schenking, , 
inv.nr BK1286 
 
Site-specific installatie 'Werk voor TextielMuseum/TextielLab ('de Machinekamer')', Koning, Krijn de Textielmuseum , 2018-
2018 , kunstwerk installatie , opdracht, subsidie Mondriaan Fonds, inv.nr BK1290a= 
 
Proef van het getufte kleed van de installatie 'Werk voor TextielMuseum/TextielLab ('de Machinekamer')', Koning, Krijn de 
Textielmuseum , 2018-2018 , kunstwerk installatie proef, opdracht, subsidie Mondriaan Fonds, inv.nr BK1291 
 
Ontwerpschetsen van de installatie 'Werk voor TextielMuseum/TextielLab ('de Machinekamer')', Koning, Krijn de 
Textielmuseum , 2018-2018 , kunstwerk installatie ontwerpschets, opdracht, subsidie Mondriaan Fonds, inv.nr BK1292 
 
Wandkleed ‘A slightly inaccurate but nonetheless lightly entertaining story of the Bauhaus’, Taselaar, Koen Textielmuseum , 
2018-2018 , kunstwerk wandkleed , opdracht, subsidie Mondriaan Fonds, inv.nr BK1293 
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Proeven van het wandkleed ‘A slightly inaccurate but nonetheless lightly entertaining story of the Bauhaus’, Taselaar, Koen 
Textielmuseum , 2018-2018 , kunstwerk wandkleed proef, opdracht, subsidie Mondriaan Fonds, inv.nr BK1294a=c 
 
Ontwerp van het wandkleed ‘A slightly inaccurate but nonetheless lightly entertaining story of the Bauhaus’, Taselaar, Koen 
Textielmuseum , 2018-2018 , kunstwerk wandkleed ontwerp, opdracht, subsidie Mondriaan Fonds, inv.nr BK1295 
 
Werktekeningen en garenstaaltjes van het wandkleed ‘A slightly inaccurate but nonetheless lightly entertaining story of the 
Bauhaus’, Taselaar, Koen Textielmuseum , 2018-2018 , kunstwerk wandkleed ontwerp, opdracht, subsidie Mondriaan Fonds, 
inv.nr BK1296 
 
Installatie 'Untitled (Gunta Stölzl, 5 Chöre, 1928, 3  Jacquard weavings), Kreij, Marijn van Textielmuseum , 2018-2019 , 
kunstwerk wandkleed installatie, opdracht, subsidie Mondriaan Fonds, inv.nr BK1297a= 
 
Proeven van de wandkleden uit de Installatie 'Untitled (Gunta Stölzl, 5 Chöre, 1928, 3  Jacquard weavings), Kreij, Marijn 
van Textielmuseum , 2018-2019 , kunstwerk wandkleed installatie, opdracht, subsidie Mondriaan Fonds, inv.nr BK1298a= 
 
Ontwerpen van de wandkleden uit de Installatie 'Untitled (Gunta Stölzl, 5 Chöre, 1928, 3  Jacquard weavings), Kreij, Marijn 
van Textielmuseum , 2018-2019 , kunstwerk wandkleed installatie, opdracht, subsidie Mondriaan Fonds, inv.nr BK1299 
 
Werktekeningen en garenstaaltjes van de wandkleden uit de Installatie 'Untitled (Gunta Stölzl, 5 Chöre, 1928, 3  Jacquard 
weavings), Kreij, Marijn van Textielmuseum , 2018-2019 , kunstwerk wandkleed installatie, opdracht, subsidie Mondriaan 
Fonds, inv.nr BK1300 
 
Industrieel erfgoed 
Groepsfoto familie Léo Schellens en Nella Schellens-Keunen, Beurden, A. van  , 1920-1929 ca, beeldmateriaal foto 
groepsfoto, schenking, , inv.nr 13175 
 
Penning van de Wereldtentoonstelling 1937 in Parijs,   , 1937-1937 , medaille  , schenking, , inv.nr 13177 
 
Gouden horloge 50-jarig jubileum P. van Dal 1901-1951, Dooren & Dams Textielfabrieken, Van (Tilburg) Moeris , 1951-1951 , 
horloge  , schenking, , inv.nr 13178 
 
Zilveren medaille 50-jarig jubileum P. van Dal 1901-1951, Dooren & Dams Textielfabrieken, Van (Tilburg) Rijskmunt Utrecht 
, 1951-1951 , medaille  , schenking, , inv.nr 13179 
 
Twee naamplaatjes van Twernerij en Ververij Broekhoven te Tilburg,   , 1950-1950 , informatievorm naamplaat , schenking, , 
inv.nr 13180a=b 
 
Gedenkbord  125-jarig jubileum J. Brouwers Lakenfabriek, Amha Holland, Plateelbakkerij  , 1953-1953, beeldmateriaal 
gedenkbord , schenking, , inv.nr 13181 
 
Lichtkast Pantone color viewing light, Just Normlicht  , 1970-1980 , meetinstrument lichtkast , schenking, , inv.nr 13182 
 
Tester voor waterstotende stoffen, Heal & Co., James H.  , 1970-1980 , meetinstrument testapparaat , schenking, , inv.nr 
13183 
 
Wrijfechtheidsmeter, Heal & Co., James H.  , 1970-1980 , meetinstrument wrijfechtheidsmeter , schenking, , inv.nr 13184 
 
Stalenstans, Heal & Co., James H.  , 1970-1980 , gereedschap en uitrusting stalenstans , schenking, , inv.nr 13185a=b 
 
Schilderij met weversinterieur, Pijnenburg, Reinier, beeldmateriaal schilderij , schenking, , inv.nr 13187 
 
Portretfoto van Wed. van Nuenen, in lijst, onbekend  , - , beeldmateriaal foto , schenking, , inv.nr 13188 
 
Vlasbewerkingsgereedschap, 1920-1940, vlasbewerkingsgereedschap  , schenking, , inv.nr 13189 
 
Vlasbewerkingsgereedschap, 1920-1940, vlasbewerkingsgereedschap  , schenking, , inv.nr 13190 
Garendoosje met Zebra gekleurd machinegaren, Garenfabriek Bieze, Stork & Co. (Hengelo)  , 1950-1950 ca, naaigerei 
garenklos , schenking, , inv.nr 13193 
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Subsidies en Fondsen 
 
De steun van subsidies, fondsen en stichtingen is essentieel voor het TextielMuseum. We bedanken onze partners voor hun 
buitengewone toewijding. 
 
Subsidiegevers 
Gemeente Tilburg 
Provincie Noord-Brabant 
  
Fondsen & Stichtingen 
BankGiro Loterij 
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie 
Fonds 21 
Mondriaan Fonds 
Prins Bernhard Cultuurfonds 
Stichting Vrienden TextielMuseum 
Stichting Zabawas 
VSBfonds  
 
Fondsbijdragen per project 2018  
 

Fonds 21  Simply Scandinavian (tentoonstellingsproject) 

Stichting Zabawas   

Simply Scandinavian (tentoonstellingsproject) 

Mondriaan Fonds  Textieltechniek in de collectie Nederland  

Mondriaan Fonds  Collectieprogramma's 2018-2019 

SCI (Stimuleringsfonds 
Creatieve Industrie) Wij gaan het maken! 

(Activiteitenprogramma 2018) 

VSBfonds  
Cultural Threads I Akwasi in je oor (audiotour) 

 
 

 


