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Een plek van betekenis

Voor u ligt ons plan waarin wij het Museum voor de
toekomst schetsen. Dit plan gaat over de wereld van
textiel. Maar nog veel meer gaat het over wat kunstenaars en ontwerpers er mee doen.
In ons vernieuwde museum willen wij zoveel mogelijk
mensen de rijkdom, verbeeldingskracht en de talloze
toepassingsmogelijkheden van textiel laten ervaren.
We geloven namelijk dat iedereen iets heeft met textiel.
Textiel is overal om ons heen. Het is van alle culturen
en al meer dan 5000 jaar oud. Textiel kan onze wereld
mooier, veiliger, efficiënter, socialer, comfortabeler en
duurzamer maken.
Ons huidige museum, met het TextielLab als kloppend
hart, is geen traditioneel museum. Dit unieke concept
van ontwikkel- én prestatieplek kunnen en willen we nog
beter tot zijn recht laten komen en delen met een breed
publiek. Daarom moeten we verder doorontwikkelen en
groeien. De afgelopen tijd hebben we daar intensieve
gesprekken over gevoerd. We hebben een scherp beeld
gekregen van de koers die we willen varen en wie we
willen zijn.
Het museum zal zich steviger dan ooit maatschappelijk
positioneren. Samen met partners willen we vanuit het
nu en met de historie als vertrekpunt de duurzame
mogelijkheden van textiele productie agenderen. Dit
doen we door overkoepelende thema’s als innovatie, duurzaamheid en inclusie te omarmen. Naast de professionele
makers - producenten, kunstenaars en ontwerpers die
onverminderd welkom zijn - willen we ook bezoekers
laten ervaren wat het betekent om zelf maker te zijn.
De huidige programmering maakt plaats voor alternatieve
presentatievormen waarbij we actueler en flexibeler
gaan werken en een breder samengesteld publiek willen
betrekken en bereiken.
We kijken daarbij verder dan het museum zelf. In dit plan
leest u hoe wij de doorontwikkeling van het museum en
de herbestemming van de naastgelegen leegstaande
monumentale textielfabriek voor ons zien. Samen met
partners, makers, de stad én de wijk zorgen we ervoor
dat het museum en het omringende complex een
dynamisch geheel wordt, een plek van betekenis, waar
iedereen kan ontdekken, experimenteren, maken en leren.
Dit is waar we in geloven en waar we de komende jaren
mee aan de slag gaan. Sterker nog, we zijn al begonnen.
Graag nodigen we u uit om mee te doen.
The future is now. Let’s shape it together.
Errol van de Werdt, directeur

Kustaa Saksi bewerkt zijn ontwerp Archipelago in het TextielLab
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HET MUSEUM NU
Springlevend ambacht

Het TextielMuseum bestaat nu ruim 60 jaar. In deze periode is het uitgegroeid
tot een internationaal gerenommeerde instelling met een topcollectie en
een onschatbare expertise op het gebied van (textiele) vormgeving, mode,
kunst en erfgoed. Uniek is dat het TextielMuseum een museum in bedrijf is:
in het hart van het museum bevindt zich het TextielLab waar Nederlandse
en internationale kunstenaars en ontwerpers naar toe komen om textiel te
ontwikkelen. Het publiek is hier getuige van.

De collectie als fundament

Unieke locatie

De collectie is een onuitputtelijke bron van kennis en inspiratie
en vormt de bindende factor en het fundament voor alle activiteiten. Ook speelt het een cruciale rol in ons onderscheidende
opdrachtenbeleid, dat een brug slaat tussen het TextielLab
en het collectioneren en presenteren, de meer museale
functies. Al vanaf eind jaren ’90 is het museum zeer actief als
opdrachtgever en geeft het ontwerpers en kunstenaars opdracht om met de diverse (computergestuurde) technieken in
het TextielLab te experimenteren en vaak ook specifieke ontwerpvraagstukken of thema’s te onderzoeken. Professionele
makers ontlenen hierbij inspiratie aan de rijke erfgoedcollectie.
De werken die uit de opdrachten voortkomen, worden weer
opgenomen in onze collectie. Kortom, aan de hand van onze
(historische) collectie wordt nieuw erfgoed ontwikkeld.
Bij tentoonstellingen en activiteiten ligt het accent
op het creatieve (maak)proces en de materialiteit. Het museum verzamelt en presenteert niet alleen de eindresultaten
van de opdrachten. Integendeel, bewust worden ook objecten
uit het voorproces van de ontwikkeling, waaronder schetsen,
ontwerptekeningen en stalen, gecollectioneerd en getoond. Hiermee onderscheidt het zich van traditionele (vormgevings)musea.

Het TextielMuseum is gehuisvest in één van de belangrijkste
Tilburgse textielfabrieken. Deze voormalige wollenstoffenfabriek van Mommers dreigde, samen met de Wollenstoffenfabriek van Dröge, in de jaren zeventig van de vorige eeuw
verloren te gaan. Gelukkig besloot de gemeente om beide
voormalige textielfabrieken, samen het Mommers- en Drögecomplex, in zijn geheel te behouden en te bestemmen voor
respectievelijk het TextielMuseum en de Tilburgse Dans- en
Muziekschool. In 2008 is een transparant, glazen Entreegebouw geplaatst tussen de meer afgesloten fabrieksgebouwen
van het Mommerscomplex. De combinatie van historische
en moderne architectuur gaf het monumentale complex een
nieuwe impuls, die aansloot bij de aard van het museum: het
textiele historische erfgoed verbinden met het heden en de
toekomst van textiel.

Museum in bedrijf
Uniek is dat het publiek de totstandkoming van textiel ‘live’ in
het TextielLab kan gadeslaan. Geavanceerde hi-tech textielmachines op het gebied van weven en breien zijn non-stop
in bedrijf. Bekende ontwerpers, beeldend kunstenaars en
architecten werken hier graag en ook aanstormende talenten
weten hun weg naar het lab te vinden, waar zij met computer
-gestuurde en ambachtelijke textielmachines experimenteel en
innovatief werk ontwikkelen en produceren.
Het publiek ziet ter plekke hoe de eerste proeven van
een Jacquardweefsel uit de machine glijden, en luistert mee
als de ontwerper, kunstenaar of student met de technische
staf van het lab in overleg gaat over mogelijke aanpassingen.
Naast de nieuwste technologieën zijn er de meer ambachtelijke
werktuigen en machines in het tuftatelier en op de passementafdeling. Ook deze ratelen de hele dag door.

We omarmen het ambacht

TextielLab in het hart van het TextielMuseum

Met onze manier van werken in museum en lab verbinden wij
het verleden met hedendaagse ontwikkelingen in technologie
en cultuur, en ontstaat er een nieuwe collectie voor toekomstige generaties: textielprofessionals, liefhebbers, bedrijven,
scholieren en studenten. Daarmee houden wij het ambacht
springlevend en bieden we de makers van morgen de kans hun
ideeën in textiel te verwezenlijken.

Boven: Koen Taselaar bewerkt zijn ontwerp A Slightly Inaccuracte But Nonetheless
Lightly Entertaining Story of the Bauhaus
Onder: Tentoonstelling 'Bauhaus&' in het TextielMuseum
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Om een nationaal en internationaal gewaardeerde ontwikkelplek voor
topontwerpers, aanstormend talent en bedrijven te blijven, en dit met
het publiek te kunnen delen, moeten we voortdurend investeren en
doorontwikkelen. We zullen in de voorhoede moeten blijven opereren
en inspelen op de veranderende wereld om ons heen.

Janet Echelman, lichtinstallatie 1.78 Madrid

Onze voortrekkersrol schept verplichtingen
We zijn er trots op dat het TextielMuseum en het TextielLab
brede erkenning krijgen en er een nog steeds groeiende
belangstelling van publiek en professionals is. Het museum
acteert in het topsegment van de creatieve industrie binnen
ons vakgebied. In het TextielLab werken (internationaal) gerenommeerde kunstenaars en ontwerpers: van Otobong Nkanga,
Carlos Amorales, Jan Taminiau en Viktor&Rolf tot ontwerpers
met Brabantse roots zoals Sigrid Calon en Kiki van Eijk, die
Nederlands design en kunst op de kaart zetten.
In 2018 wonnen we de bijzonder prestigieuze internationale prijs The Best in Heritage. Project of Influence Award
2018: in een competitie met ruim veertig andere erfgoedmusea
van over de hele wereld werd het unieke concept van het
TextielMuseum als ‘ontwikkel- én presentatie-instelling’ geprezen. Een jaar eerder sleepten we al de Nederlandse BankGiro
Loterij Museumprijs 2017 in de wacht. De voortrekkersrol die
we hebben gecreëerd, schept verplichtingen.

Het potentieel tot uiting brengen

DE URGENTIE VAN
DOORONTWIKKELING
Inspelen op actuele ontwikkelingen en groei
Iris van Herpen, collectie Haute Couture herfst/winter 2016

Ondanks de erkenning die we ontvangen voor het unieke
concept van ontwikkel- én presentatieplek, komt dit in het
museum zelf nog onvoldoende tot zijn recht. Door ruimte-

gebrek en de gefragmenteerde structuur van het complex is
het onmogelijk een logische route voor publiek en maker te
realiseren. Daardoor kunnen we ons verhaal niet op een heldere
manier vertellen. Om de verwachting voorafgaand aan een
bezoek beter in lijn te brengen met de daadwerkelijke ervaring
van het bezoek, is een sterkere en meer integrale positionering
bovendien van groot belang. We zijn het aan het publiek, de
textielsector, de museumwereld en de stad verplicht de potentie
die ons instituut ontegenzeggelijk in zich draagt nog beter
zichtbaar en kenbaar te maken. Alleen dan kunnen we textiel
het podium geven dat het verdient en kunnen we het publiek
echt deelgenoot maken van de rijke wereld van textiel.

Groeiend aantal bezoekers en professionals
Twaalf jaar na de laatste grote verbouwing lopen we tegen de
grenzen van onze mogelijkheden op. Uitbreiding van activiteiten
en groei van het bezoekersaantal zijn binnen het huidige complex vrijwel onmogelijk. Daarnaast heeft het succes van het
TextielLab geleid tot een enorm gegroeide belangstelling van
opdrachtgevers en makers. De capaciteit van het machinepark en van onze technische experts voldoet niet meer aan
de vraag. Dit leidt nu al tot wachtlijsten en afwijzingen. Met
als gevolg dat klanten naar alternatieven gaan zoeken.

“

Als museum moeten we voorop lopen in de snel veranderende
wereld om ons heen. Het Mommers-complex moet niet knellen,
maar verbinden en vernieuwen.
Errol van de Werdt, directeur
9

URGENTIE

Veranderingen in de maatschappij
Musea zijn meer dan een etalage voor mooie dingen. Het
museum voor de toekomst weerspiegelt de razendsnelle
veranderingen in de samenleving, is inclusief en neemt maatschappelijke verantwoordelijkheid. Musea nemen steeds vaker
een actieve rol in als plek voor ontmoeting en debat; een plek
waar reflectie en inspiratie rondom actuele maatschappelijke
vraagstukken kan plaatsvinden. Voor het TextielMuseum gewijd aan een van ’s werelds meest vervuilende bedrijfstakken en een industrie waar sociale rechtvaardigheid ook al
geen gemeengoed is - betekent dit, dat wij een morele plicht
hebben om deze maatschappelijke kwesties aan de orde te
stellen. Wij willen met onze activiteiten een wezenlijke bijdrage
leveren aan het besef dat de zorg voor een schonere, rechtvaardige wereld een collectieve verantwoordelijkheid is.
We zien het als onze verplichting om dat in onze
eigen werkwijze door te voeren en ook het publiek door middel
van onze programmering hierover te informeren. Want, hoe
meer we begrijpen van de totstandkoming van textiel en hoe
meer inzicht er komt in het soms uiterst gecompliceerde maakproces, hoe groter de waardering zal zijn voor het vakmanschap en de rol die creatieve makers in dit debat spelen.

Umbrella voor Medina Piazza - SL RASCH

Ontwikkelingen in ons vakgebied
Ook de actuele ontwikkelingen op het gebied van textiel
dwingen ons tot heroriëntatie. Als gevolg van de digitalisering
is er sprake van een nieuwe industriële revolutie. Daar in spelen
nieuwe technologieën, alternatieve grondstoffen, duurzaamheid en personaliseren van het aanbod een cruciale rol.
Textiel is veel meer dan een vakgebied met een fascinerende
geschiedenis. Textiel speelt – mede dankzij de toepassing van
hoogwaardige technologieën – een steeds markantere rol bij
innovaties in uiteenlopende disciplines zoals architectuur en
de medische wereld. Naast de ‘slimme’ toepassingen van textiel
zijn er vele kunstenaars en ontwerpers aan het werk die op
het eerste gezicht misschien minder bruikbare oplossingen
aandragen, maar van wie het onderzoek vaak even baanbrekend is. Partnerships met belangrijke spelers in de verschillende domeinen – van high tech tot upcycling, en van
ontwerp tot onderwijs – worden dan ook steeds belangrijker
bij het inspelen op de nieuwste ontwikkelingen. Graag positioneren we de activiteiten van het TextielLab in de context
van deze snel veranderende wereld en gebruiken we onze
museale faciliteiten om daarvan telkens opnieuw verslag van
te doen.

Actieve rol voor het publiek

Boven: Detox Catwalk in Bandung. Greenpeace, 22 maart 2015
Onder: Christien Meindertsma, project Fiber Market

Het hedendaagse museumpubliek is al lang geen passieve
cultuurconsument meer. Storytelling, beleving en interactiviteit
worden steeds belangrijker. Deze ontwikkeling sluit perfect
aan op onze ambities om de bezoeker mee te nemen in het
maak- en ontwerpproces van textiel. Textiel blijkt steeds weer
de verbindende factor te zijn tussen sterk uiteenlopende
disciplines; kunst, design, mode, architectuur en techniek. Het
is een vanzelfsprekend onderdeel van ieders dagelijks leven én
vormt tegelijk een bron van permanente verwondering. Daarnaast is maken niet enkel meer het domein van de professional. De transparantie in productiewijzen en de vergaande
digitalisering, die ook voor de liefhebber beschikbaar is, maakt
dat iedereen tegenwoordig maker kan zijn.
Een andere opzet van programmeren is daarom
noodzakelijk, waarin het publiek een grotere, actieve rol krijgt
toebedeeld. Het nieuwe museumaanbod zal actueler en
dynamischer zijn, zodat we snel kunnen reageren op relevante
gebeurtenissen met tentoonstellingen en activiteiten die
multi-sensorisch van aard zijn en alle zintuigen aanspreken.

Kans tot nieuwe impuls cultureel erfgoed

“

In onze visie is het
museum aanjager van een
nieuwe plek van betekenis in
de stad. Het verbindt
cultuurhistorie, creativiteit
en een innovatief
programma.
Philips, Experience Innovations and you
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Interactieve weefapplicatie in tentoonstelling 'Bauhaus&'

BMW, GINA Light Visionary Model

Bea Nieuwenhuis, programmamanager

Het TextielMuseum is gevestigd in een monumentale, herbestemde textielfabriek in Tilburg. Er is geen mooiere plek
denkbaar om het publiek en de professional mee te nemen in
de wereld van textiel. Op deze plek is het textielverleden van
Tilburg zichtbaar en voelbaar.
Daarnaast biedt de huidige leegstand van de naastgelegen monumentale textielfabriek Dröge een uitgelezen
kans om een volgende herbestemmingsfase in te gaan en de
twee oorspronkelijke textielfabrieken tot een samenhangend
ensemble te maken. Het gehele Mommers-Drögecomplex
kan daardoor een geweldige, nieuwe impuls krijgen. Samen
met partners uit de creatieve maakindustrie geven we hierbij
invulling aan het beleid van de stad Tilburg als makersstad en
creëren we op deze plek een nieuw ‘Makershart voor de stad’.
Zo kunnen we levendigheid en bedrijvigheid terugbrengen op
een plek die onlosmakelijk verbonden is met het textiele verleden van Tilburg. Dit zal perfect aansluiten bij de oorspronkelijke functie van de textielfabriek: een plek waar bedrijvigheid,
creativiteit en vakmanschap samenkomen.
11
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Textiele wanden, LocHal Tilburg, ontwerp Inside Outside i.s.m. het TextielLab
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Ontdek wat
textiel kan doen

VISIE

Waar geloven wij in?
Wij geloven dat iedereen iets heeft met textiel. Textiel is overal
om ons heen. Het kan de wereld mooier, veiliger, efficiënter,
socialer, comfortabeler of duurzamer maken. We zijn ons er
alleen niet altijd meer bewust van.
Het TextielMuseum streeft naar een wereld waarin mensen zich
niet vervreemd voelen van de oorsprong van dingen, maar
verbonden met het leven om zich heen.

MISSIE

Waar staan wij voor?
Het TextielMuseum brengt als enige ter wereld álles rond
textiel samen: inspiratie, verdieping, erfgoed, vakmanschap,
creatie, innovatie, educatie en ondernemerschap. Wij willen
textiel het podium geven dat het verdient. Door iedereen jong en oud, professional en liefhebber, kunstenaar en
bedrijfsleven - te verwonderen met textiel. Daarom zeggen
we: ontdek wat textiel kan doen.

Formafantasma, proef voor lichtobjecten Ellipse
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DE UITGANGSPUNTEN
Het maken centraal

Carole Baijings in het TextielLab
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In het toekomstige museum staat het maakproces en de maker centraal. We willen
een professionele werkplaats, ontmoetingsplek en presentatieplek in één zijn.
Een plek waar iedereen ervaart hoe textiele werken ontwikkeld en geproduceerd
worden en welke keuzes er worden gemaakt in het ontwerp- en maakproces. Om
deze formule optimaal door te voeren, focussen we ons voor de komende jaren op
de volgende strategische uitgangspunten. ▶
17
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Het maakavontuur
tonen

200 vrouwen maken textiel i.h.k.v. 200 jaar Tilburg o.l.v ontwerper Mariëtte Wolbert

Co-creatie
Als in een krant of een live blog willen we verslag doen van
de recente ontwikkelingen op het gebied van textiel, technologie, cultuur en maatschappij. Kennis van geschiedenis
en vakmanschap is essentieel om actuele ontwikkelingen
te duiden. Onze rijke collectie beschikt over onmisbare
referenties en is een permanente inspiratie voor de makers
van nu. Daarbij functioneren de conservatoren, de experts
in het lab, onze educatoren en marketeers als scouts om
belangrijke veranderingen in het vakgebied te signaleren.
Nieuwe ontwikkelingen, talenten, perspectieven, praktijken:
wij sporen ze actief op en ontwikkelen programma’s en
projecten in co-creatie. De programmering zal aan meerdere
partijen worden toegekend. Een kunstenaar of een groep
studenten; in principe is iedereen de potentiële curator
van een volgend project. De professional of het talent kan
‘ingevlogen’ worden uit een atelier in New York, Hong Kong
of de Design Academy Eindhoven, maar kan ook aan komen
fietsen vanaf Campus 013.

Steeds vaker zal het werk uit het lab de directe aanleiding
zijn om presentaties in te richten; de ene keer slechts
voor een paar dagen, maar in een uitzonderlijk geval ook
juist gedurende meerdere jaren. Een mooi voorbeeld is het
project voor de Tilburgse LocHal, waarbij we, samen met
designstudio Inside Outside, zes grote architectonische
gordijnen ontwikkelden. Een dergelijk project biedt de
mogelijkheid tot een voortdurend te actualiseren installatie
die de bezoekers stapsgewijs meeneemt, terwijl het proces
vordert. Met hun neus op de feiten wordt het publiek
deelgenoot van de vele vragen die in zo’n complex project
naar boven komen. Soms zien ze de onmogelijkheden; later
de inventie. Soms kunnen ze met de ontwerper in gesprek,
of krijgen ze inzicht in de bijdrage van een gespecialiseerde
buitenlandse expert. Als het een keer specifiek over een
weefbinding of kleurgebruik gaat, blijkt opeens hoe belangrijk onze museumcollectie is en krijgt ook die weer een plek.
Zo geeft de wisselwerking tussen heden, verleden en toekomst een grote dynamiek aan het aanbod in het museum.

De bezoeker
wordt maker

R&D onderzoek Solar Curtain, Inside Outside i.s.m. het TextielMuseum

Kennis delen

Demonstratie lasertechniek aan studenten in het TextielLab

Binnen de toekomstplannen van het museum volstaat het
niet om alleen het avontuur van het maken van professionals
te tonen. Wij willen een stap verder gaan en bezoekers de
mogelijkheid geven om, met professionele machines, vakkundige assistentie en software, aan den lijve te ondervinden
wat het betekent om maker te zijn. Juist door zelf aan
de slag te gaan, zelf te ontwerpen, te personaliseren, te
experimenteren en te ‘tinkeren’ - het laagdrempelige proces
van onderzoekend en ontwerpend leren - krijg je inzicht in
het maakproces van textiel en in de werkwijze van professionals. Met het aanbieden van nieuwe activiteiten voor
volwassenen en kinderen, studenten en leerlingen krijgt
eenieder de kans om een eigen ontwerp- en maakproces
te doorlopen. Dit geeft meer inzicht in actuele thema’s als
fast fashion en on demand produceren en leidt tot meer
begrip en waardering voor textiel binnen de vormgevingsen beeldende kunstdisciplines. We geloven dan ook sterk in
het principe: 'Wat ik hoor, vergeet ik. Wat ik zie, onthoud ik.
Wat ik doe, begrijp ik' (Confucius).

Het museum zal nog nadrukkelijker bijdragen aan de ontwikkeling van textiele innovaties en het delen van kennis.
Dit doen we bijvoorbeeld door in te zoomen op de rol die
textieltechnieken spelen in de ontwikkeling van hoogtechnologische medische producten, zoals kunstmatig gefabriceerde bloedvaten. Of door te kijken naar de nieuwste
ontwikkelingen in de architectuur en mode.
Maar, innovatie schuilt ook in het laten zien van
nieuwe verbanden tussen disciplines, in het formuleren
van ongebruikelijke collectieopdrachten voor ontwerpers,
in het betrekken van bedrijven en studenten bij research &
development opdrachten in het TextielLab of in het delen
van een bijzondere ervaring in tentoonstellingen. Daarnaast
komt, naast de boeken, samplecollecties en de materialenbank in de bibliotheek, ook de collectie beschikbaar ter
inspiratie en onderzoek in het nieuwe open depot.
Stagiaires werken aan de borduurmachine in het TextielLab
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Bewustwording
rondom
duurzaamheid

Tentoonstelling 'Cultural Threads' in het TextielMuseum

Actuele
programmering
De huidige programmering met tentoonstellingen, die in
een vast ritme in tijd en vaak voor een langere periode
onveranderd de museumzalen vullen, zal veranderen. We
blijven spraakmakende tentoonstellingen maken, waarbij
onze collectie en de projecten in het lab een bron van
inspiratie zijn. Vooral de dynamiek en invalshoeken zullen
anders zijn. Het inspelen op de actualiteit, in samenwerking
met externe curatoren én het betrekken van publiek, vragen
om een andere werkwijze en uitingsvorm. Het aanbod dat
we in samenspraak ontwikkelen moet relevant en inclusief zijn
voor een zo breed mogelijke groep bezoekers en makers.
Kunstenaars die actuele, veranderende perspectieven op gender en seksualiteit voor het voetlicht brengen,
worden uitgenodigd om het publiek in deze dialoog te
betrekken. Juist een universeel medium als textiel, dat
voor iedereen een belangrijke betekenisdrager is, kan
een schakel vormen tot het verbinden en uitwisselen van
verschillende culturen. Dat kan door participatieprojecten
te realiseren waarin uitwisseling van het textiele ambacht
centraal staat en waarbij we mensen met verschillende
achtergronden betrekken. De gemeenschap die we aan ons
willen verbinden is dus aanzienlijk inclusiever en diverser
dan het publiek dat we op dit moment bereiken.
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Duurzaamheid is een onderwerp dat door steeds meer ontwerpers en kunstenaars wordt omarmd en dat ook zichtbaar wordt binnen de research & development projecten
in het Lab. We willen met onze activiteiten een wezenlijke
bijdrage leveren aan het besef dat de zorg voor een schonere,
rechtvaardige wereld een collectieve verantwoordelijkheid
is. Dit willen we doen door zelf circulair te denken en te
werken en makers en bedrijven actief uit te nodigen om
dit thema met ons te verkennen. Én door bezoekers over
de ecologische impact en de maatschappelijke gevolgen
van de textielproductie te informeren. Door middel van
een thematische tentoonstelling over de textielsector
bijvoorbeeld, waarin de schaduwzijden van de onbegrensde
consumptiedrang in beeld worden gebracht. Of een presentatie waarin modeontwerpers met hun werk de noodzaak
van circulariteit in de textielindustrie aan de orde stellen.
Een extra stap in de bewustwording is, om aansprekende
activiteiten te organiseren waarbij de bezoekers zelf aan
de slag gaan. Bijvoorbeeld in het tijdelijke Repair Café waar
zij onder leiding van een ontwerper ervaren hoe het aloude
verstellen van versleten kledingstukken een eigentijdse
betekenis en nieuw leven krijgt.

Studenten Design Academy Eindhoven in gesprek met experts van het TextielMuseum

“

Om een internationaal
gewaardeerde ontwikkelplek voor
topontwerpers, aanstormend talent
en bedrijven te blijven én dit met het
publiek te kunnen delen, moeten we
voortdurend investeren.
Hebe Verstappen, hoofd TextielLab

Leren en
experimenteren
in de praktijk
Een van de belangrijke speerpunten voor het museum is
het uitwisselen en overdragen van kennis en expertise
rondom textiel. We bieden plek aan talenten van gerenommeerde instituten in binnen- en buitenland, van de School
of Art (Chicago), de ModeAcademie Antwerpen tot de
Design Academy Eindhoven.
Van de nieuwste weefsoftware tot eeuwenoude
twijntechnieken: wat talenten hier leren kunnen ze de rest
van hun carrière toepassen. Het TextielLab – met haar
semi-industriële omgeving en ervaren vakspecialisten –
is een cruciale plek voor de studenten om het textiele vakmanschap in de praktijk te kunnen leren. Scholen kunnen
dit binnen hun curriculum op deze wijze niet aanbieden.
Daarnaast zijn er weinig andere textiele werkplaatsen, die
de ruimte en vrijheid bieden om te kunnen experimenteren
en leren. Tegelijkertijd verbinden we met deze werkwijze
jonge talenten aan ons instituut. Podium en springplank,
dat is wat we voor ze willen zijn.

Bridget Harvey, MEND MORE trui, 2015
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VOOR WIE WE HET DOEN
Van topontwerper tot families

Met onze toekomstplannen geven we vorm aan een dynamische plek voor
hedendaags makerschap, waar inspireren, experimenteren en verbinden centraal
staat. Een plek van betekenis kan alleen ontstaan door het samenbrengen van het
professionele ontwerpveld, jong talent, opdrachtgevers, bedrijven, scholieren, families,
buurtbewoners en eigenlijk iedereen die nieuwsgierig is naar de talloze mogelijkheden
van textiel. Met een vernieuwde werkwijze en een vernieuwd Mommers- en
Drögecomplex werken we toe naar 100.000 bezoekers en gebruikers. ▶
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Bezoekers in het TextielLab
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Behouden
Met de doorontwikkeling van het TextielLab en een betere
ontsluiting van de museumcollectie- en kennis optimaliseren
we de leer-, experimenteer- en werkomgeving voor professionals en onderwijs, zodat we hen optimaal kunnen blijven
bedienen. De unieke, creatieve makersplek die zo ontstaat
garandeert tegelijkertijd een inspirerende ervaring voor
de museumbezoeker. Door het presenteren van de meest
spraakmakende, actuele en tot de verbeelding sprekende
verhalen over textiel kunnen we de bestaande publieksgroepen blijven interesseren en hen elke keer opnieuw een
reden geven het museum te bezoeken.

Verjongen
Om meer bezoekers aan te spreken zullen we zowel in de
programmering als in de publiekswerving meer aandacht
besteden aan families en jongeren. Ook willen we extra
inzetten op de samenwerking met het onderwijs, om nog
meer leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs en
studenten van MBO, HBO en WO een bijzondere en leerzame ervaring te bieden.

Verbreden

Boven: Bezoeker in de tentoonstelling 'Cultural Threads'
Onder: Design studio Alissa+Nienke bespreken proef The Sun Show

Met de nieuwe programmering en werkwijze richten we ons
op het bereiken van een breder publiek. Door meer focus
op beleving, zelf maken en actuele thema’s willen we naast
de huidige bezoeker - vaak in bezit van een Museumkaart een breder cultuurgeïnteresseerd publiek verleiden tot een
bezoek. Ook activiteiten waarbij we met een open mentaliteit
gaan samenwerken met diverse communities dragen actief
bij aan deze verbreding. In samenwerking met bijvoorbeeld
oud-textielarbeiders in Tilburg of een groep jonge nieuwkomers met hun eigen verhalen rondom het textiele ambacht,
willen we voor zoveel mogelijk mensen een betekenisvolle
plek creëren waar iedereen zich welkom voelt.

Mensen verwonderen met textiel
Het doel van het vernieuwde museum is zoveel mogelijk mensen
de rijkdom, zeggingskracht en de talloze toepassingsmogelijkheden van textiel te laten ervaren. We geloven namelijk
dat iedereen iets heeft met textiel. Textiel is van alle culturen
over de gehele wereld en daarmee van iedereen. Textiel is
overal om ons heen. We zijn ons er alleen niet altijd meer van
bewust. Toen de productie van textiel geïndustrialiseerd werd
en zich steeds verder van huis begon af te spelen, verloren
we gaandeweg het zicht op het maakproces. Hierdoor zijn
we ons minder verbonden gaan voelen met textiel. Daarom
willen we textiel weer het podium geven dat het verdient.
Het vernieuwde TextielMuseum laat mensen ontdekken wat
textiel kan doen en kan betekenen. Dit doen we door middel
van verwondering. We vragen onszelf dan ook bij alles wat we
doen af: hoe kunnen we mensen verwonderen met textiel?
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“

Een museum moet de
samenleving weerspiegelen.
Als de samenleving verandert,
dan verandert het museum.
Rondleiding in het TextielMuseum

Bezoekers maken textiel in het TextielMuseum

Femke Vos, hoofd communicatie
25

DE HERINRICHTING
Ontdek wat textiel kan doen

Bezoekers in de tentoonstelling ‘Actie <-> Reactie. 100 jaar kinetische kunst’, Kunsthal Rotterdam, 2018
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De aangepaste visie van het museum leidt tot programmatische vernieuwingen.
Die vragen om een nieuwe verhaallijn en aanpassingen in de fysieke inrichting van
het museumcomplex. In de komende jaren worden bestaande publieksfuncties
en museale onderdelen uitgebreid, verplaatst of opnieuw ingericht; nieuwe
interactieve opstellingen en presentaties worden daar aan toegevoegd. ▶
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Vernieuwd
TextielLab
Het TextielLab wordt geactualiseerd, heringericht en
uitgebreid in capaciteit en technische mogelijkheden. De
focus komt, nog meer dan nu, te liggen op het ervaren en
beleven van de werkplaats voor professionals en talenten.
Als bezoeker zie en ervaar je het ontwerp- en maakproces
van textiel in deze professionele, internationaal georiënteerde werkomgeving. Dit is het unieke kijkje dat elders
vaak áchter de schermen plaatsvindt en waar het publiek
geen toegang toe krijgt. De onderdelen van het Lab worden
zo geplaatst dat het gehele maakproces, van idee tot
eindproduct, in een doorgaande route te volgen is. Het lab
is en blijft toegankelijk voor iedereen. Sommige onderdelen,
waar rust en concentratie nodig is om hoogwaardige projecten te realiseren, zijn alleen onder begeleiding toegankelijk. Dagelijks vinden hier voor bezoekers meet & greets
plaats om in gesprek te gaan met de vakman, de topdesigner of het supertalent dat op dat moment aan het werk is.

Centre of Crafts
In het Centre of Crafts worden de technieken passement,
tuften en verven samengevoegd. De sfeer is die van een
ambachtslab. De handmatige technieken worden ingezet
voor projecten en opdrachten van professionele makers en
studenten. Het confectieatelier, het laatste stadium van
het maakproces en nu nog onzichtbaar gevestigd op een
bovenverdieping, verhuist naar de begane grond en maakt
samen met de ambachtelijke linnenwasserij onderdeel uit
van dit centre. Hier worden alle textielen afgewerkt, gewassen en gestoomd, inclusief de producten van ons eigen
label by TextielMuseum. Je ziet de bedrijvigheid, proeft
de sfeer en ervaart hoe belangrijk vakmanschap is bij de
afwerking en finishing van hoogwaardig textiel.
Boven: Sample Studio TextielLab
Onder: Design studio Scholten & Baijings in Amsterdam

Boven: Hrafnhildur Arnardóttir, Nervescape VIII by Shoplifter, Kiasma, Finland, 2019
Onder: Alissa Rees, Draagbaar infuus IV-Walk

Wondere wereld
van textiel

Centre of
Excellence

De nieuwe verhaallijn voor bezoekers start met de verwondering over de wereld van textiel. In de nieuw ingerichte
entreehal wordt de toon gezet met een prikkelende interactieve of multi-sensorische installatie, die al vanaf de
straat zichtbaar is. De sfeer bij binnenkomst is duidelijk; je
bent hier in het (inter)nationale TextielMuseum. De rijkdom
en de diversiteit van de innovatieve textiele wereld - van
hoogwaardige technische vezels in vliegtuigen tot de productie van textiele aderen als medische toepassing - wordt
voortgezet in de nieuwe presentatie ‘De wondere wereld
van textiel’. Dit is een fascinerende textiele belevingsruimte
waarin je je als bezoeker fysiek kunt onderdompelen.

In het hart van het lab komt het Centre of Excellence met
de technieken weven en breien, waar productontwikkeling
op het hoogste niveau plaatsvindt. Research, development en experiment staat centraal, evenals het vinden van
innovatieve toepassingen. De Sample Studio, een ruimte
waar de meest bijzondere prototypes en stalen uit het lab
te zien zijn, wordt uitgebreid met een projectruimte. Hier
loop je de ene keer het atelier in van een maker en zie je
de meest recente proeven van een research & development
opdracht. De andere keer tref je hier de presentatie van een
eindresultaat: een project dat net van de machines afrolt
en hier getoond wordt, voordat het naar zijn plek, ergens in
de wereld, verhuist.

Bart Hess aan het werk op de passementafdeling

New Lab Shop, the Brooklyn Navy Yard, New York
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Design Studio

Maken Vroeger

Met de toevoeging van de Design Studio in het Lab krijgt
ons unieke concept, als ideale werk- en leerplek, ook
voor bezoekers een nieuwe impuls. De bezoeker mag hier
namelijk zelf aan de slag. Net als een professioneel ontwerper,
krijgt hij de kans om een eigen high-end modeproduct te
ontwerpen en te personaliseren. In een inspirerende ruimte
- in de sfeer van een professionele designstudio - ontwerpt
de bezoeker zelf, maakt keuzes uit de biologische garens
en stuurt zijn of haar ontwerp door naar de computergestuurde machine in het lab. Binnen afzienbare tijd rolt het
designproduct uit de machine en kunnen de sokken, sjaal
of andere textiele producten mee naar huis. Door het proces
zelf te doorlopen krijg je inzicht in het maken van een
industrieel en duurzaam vervaardigd designproduct. Het
structureel aanbieden van een dergelijke activiteit is uniek
en kent op internationaal gebied nog geen voorgangers.
Impressie nieuwe inrichting MeemaakLab

MeemaakLab
Het MeemaakLab is een ruimte ingericht met werkstations en
vereenvoudigde versies van de machines die de bezoeker in
het ‘echte’ lab ook is tegengekomen zoals een weef-, brei-,
laser- en borduurmachine. Het is dé plek voor families en
leerlingen om onder begeleiding van een expert te ‘tinkeren’
met textiel aan de hand van hedendaagse thema's: duurzaamheid, innovatie, technologie en personalisatie. De uitdagende activiteiten variëren van hi-tech tot low-tech; van
het experimenteren met geleidende garens en zonne-energie
tot het verven van garens met plantaardige stoffen. De
activiteiten wisselen regelmatig om het aanbod spannend
en verrassend te houden en herhaalbezoek te stimuleren.
Hierbij denken we over grenzen heen en combineren we verschillende disciplines: kunst, design, architectuur en techniek.

Label by TextielMuseum, presentatie en verkoop tijdens Dutch Design Week

TextielShop
De verhaallijn loopt door tot in de nieuw ingerichte TextielShop.
Hier zijn de textielproducten van by TextielMuseum te koop.
Dit is een spraakmakend assortiment met huiselijk textiel
ontworpen door topontwerpers, geïnspireerd op onze
collectie en vervaardigd in het TextielLab. Zo brengen we
topdesign met een verhaal in de huiskamer en keuken van
textielliefhebbers. Ook biedt de shop plek aan exclusief
textiel, designproducten, publicaties en modeaccessoires
van de creatieve makers met wie we samenwerken.

De nieuwe presentatie Maken Vroeger vertelt het mondiale
verhaal van de industrialisatie en verbindt dit met de lokale
Brabantse en Tilburgse wol- en linnenindustrie. Het geeft
vanuit het verleden de context aan het maken van textiel
nu. Het is een eigentijdse, interactieve presentatie die thematisch van opzet is. Het vertelt aan de hand van een breed
scala aan objecten uit onze erfgoed- en vormgevingscollectie de geschiedenis vanuit verschillende invalshoeken:
de sociale en culturele omstandigheden, het ontwerp- en
maakproces zoals dat vroeger ging, de makers en ontwerpers
van toen en de internationale betekenis van de Brabantse
textielindustrie, die zeer succesvol was. Ook de actuele
mondiale en lokale textielindustrie krijgt hier een plek.
Deze presentatie bestaat, naast machines, uit een
grote diversiteit aan objecten uit onze erfgoed-, huishoudtextiel- en documentatiecollectie en wordt grenzend aan
het Lab geplaatst. De bezoeker kijkt letterlijk in tijd heen
en weer. In één oogopslag zie je het imposante historische
Jacquardweefgetouw met de fraaie damasten die hierop zijn
vervaardigd én de hi-tech computergestuurde Jacquardweefmachine die het huishoudtextiel van het eigen label
vervaardigt.
De verhalen van de oorspronkelijke fabrieksgebouwen, met de nog zichtbare historische elementen, zoals de
schoorsteen en de aanwezigheid van ondergrondse stoomkanalen, worden onderdeel van de vernieuwde verhaallijn.
Het complex zelf is zo een belangrijke troef om het Maken
Vroeger en Nu zichtbaar te maken en te duiden: het getuigt
van de groei, bloei, teloorgang en herbestemming. Deze verhalen worden buiten en binnen het museumgebouw verteld
en verbeeld, op een wijze die alle zintuigen aanspreekt.

Bezoekers in Nationaal Militair Museum, Soest
Boven en onder: Adidas, pop-up KNIT for YOU, Berlijn
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Op een plek die veel meer
is dan alleen een onuitwisbaar
bestanddeel van de Tilburgse
geschiedenis, geven we vorm aan
onze wens om als schakel naar
de toekomst te fungeren.

Nieuwe
tentoonstellingsruimte

Elles van Vegchel, hoofd Museumzaken

Om te komen tot een actuele en dynamische programmering
is een nieuwe, flexibele tentoonstellingsruimte nodig. Een
ruimte waar we spraakmakende, grote installaties en kunstwerken met internationale allure kunnen tonen, voor presentaties met objecten die hoogte en ruimte nodig hebben.
Daarnaast moet het een ruimte zijn die modulair in te richten
is voor kleinere en intiemere presentaties met eigen verhalen
en sferen, met plek voor events en randprogrammering.
Het interieur van deze ruimte vraagt een neutrale, eigentijdse uitstraling, die aan alle internationale museale condities
voldoet. Net als het huidige glazen Entreegebouw, dat in
2008 aan het complex is toegevoegd, denken we aan een
nieuw architectonisch statement, zodat aan de buitenkant
van het gebouw al te zien is dat er binnen iets verrassends
of actueels plaatsvindt.

Publieksfaciliteiten
Alle publieksfaciliteiten, van entreehal tot shop en van
museumcafé tot workshopsruimte, worden uitgebreid en/of
krijgen een facelift. Dit is nodig om de gewenste groei naar
100.000 bezoekers te kunnen faciliteren en de bezoekerservaring te optimaliseren. Het assortiment in de horeca en
de shop onderscheidt zich en sluit aan bij de inhoudelijk
ambities om met verantwoord en duurzaam geproduceerde
producten te werken. Voor onderwijsgroepen en families
willen we een eigen speelse ontvangst- en verblijfsruimte
creëren, die grenst aan de buitenruimte.

Boven: Hubert Barrere, artistiek directeur, Maison Lesage / CHANEL Métiers d'art, Parijs
Onder: Creel and Gow, New York

Open depot
De collectie textielvormgeving, die bestaat uit industrieel
geproduceerd hoogwaardig textiel vanaf de 19e eeuw,
vormt samen met de beeldende kunstcollectie het hart
van de verzameling en is de top van de collectie. Omdat
het museum niet alleen eindproducten, maar ook ontwerptekeningen, proeven, overige bronnen en documenten
verzamelt die de totstandkoming duiden, is de collectie
een grote bron van kennis en inspiratie. Om meer objecten,
archieven en boeken voor het voetlicht te brengen, komt
er een open depot. In dit voor iedereen toegankelijke depot
worden wisselende selecties van de collectie getoond vanuit
thema’s die voor professionals interessant en inspirerend zijn.
Voor bezoekers is dit depot een schatkamer van topstukken.

The Maker Market, De Hallen Amsterdam

Chiharu Shiota, Uncertain Journey, 2016, Blain I Southern, Berlijn, Duitsland
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WE DOEN HET SAMEN
Synergie en dynamiek

Het vernieuwde TextielMuseum biedt ruimte voor experiment, verwondering
en debat. Dat kunnen en willen wij niet alleen realiseren. Het museum gaat dit
doen in een intensieve samenwerking met partners. ▶
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Kustaa Saksi en garenadviseur in het TextieLab
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Robin Pleun Maas, ontwerper collectief Envisions, Eindhoven - Rotterdam

Programmering met partners
Samenwerking is noodzakelijk om in te kunnen spelen op de
nieuwste innovaties en ontwikkelingen in het textiele werkveld,
om een breed publiek te betrekken bij het museum en om nog
beter en sneller in te kunnen spelen op actuele maatschappelijke
vraagstukken. We willen kennis delen en nieuwe kennis binnenhalen. We zoeken dan ook de samenwerking met partners
die aanvullende expertise inbrengen en met ons verrassende
verbindingen tot stand brengen tussen makers, bedrijven,
onderwijs en publiek. Denk hierbij aan een serie expertmeetings
voor professionals met studenten van de TU Eindhoven, die
onderzoek doen naar nieuwe textiele toepassingen. Of aan een
kas of tuin met planten, die samen met buurtbewoners en een
gerenommeerde ontwerper en kunstenaar als Claudy Jongstra,
kan worden gebruikt voor een experiment met plantaardige
verfstoffen en kleuren. We bieden onderwijsvernieuwers zoals
de vakschool Sint Lucas onze expertise, kennis en faciliteiten
aan om nieuwe vormen van onderwijs te ontwikkelen voor
het MBO-HBO. Het Tilburgse textielbedrijf Wolkat heeft een
enorme expertise in huis op het gebied van up- en recycling waar
we publiek én professionals graag kennis mee laten maken. Ook
nodigen we jonge talentvolle ontwerpers, zoals het ontwerperscollectief Envisions, uit om, samen met ons en innovatieve
bedrijven uit de creatieve industrie, een summerlab te organiseren, waar pas afgestudeerde makers kunnen experimenteren en
leren in het TextielLab.

Het Drögepand
De leegstand van het Drögepand, de naastgelegen voormalige
textielfabriek, biedt een uitgelezen kans om niet alleen programmatisch samen te werken met verschillende partners, maar hen
ook fysiek een plek op het terrein te geven. Zo kan het Drögepand atelierruimte bieden aan jonge makers en gevestigde professionals; er is ruimte voor onderwijsinstellingen om een tijdelijke
of permanente dependance te openen; er is de mogelijkheid
om met andere culturele partners in de stad werkplaatsen en
verblijfsruimte voor artist-in-residences te realiseren. Maar ook
meer commerciële onderdelen kunnen een plaats krijgen in dit
prachtige monumentale pand, zoals showrooms voor bedrijven
uit de creatieve maakindustrie of een horecagelegenheid die
na sluitingstijd van het museum ook open is voor bewoners,
bezoekers en professionals. Door de diversiteit van partners in
het Drögepand zal het complex aantrekkelijker en dynamischer
worden voor bezoekers, bewoners en professionals.
36

Wolkat, circulaire textiel recycling, Tilburg - Marokko

“

Voor alle toekomstige
partners is de aanwezigheid van
het museum en het TextielLab
een doorslaggevend argument
om te verhuizen.
Tabitha van den Ende, development officer

Makershart van de stad
We willen samen met partners een plek van betekenis creëren
waar creatief vakmanschap centraal staat. Het TextielMuseum
wil de katalysator worden in een hechte gemeenschap van
verwante bedrijven en organisaties voor wie het erfgoed
van deze plek, de kennis én faciliteiten in het museum en de
nabijheid van overige partners meerwaarde geven aan ieders
toekomstplannen. Mede door onze aansluiting met specialisten
uit verschillende domeinen – creatieve makers, onderwijs,
bedrijfsleven en instellingen én een potentieel publiek van ruim
100.000 geïnteresseerden - combineren en verbreden wij ons
palet en bieden we aantrekkelijke perspectieven in diversiteit.
Het museum en het lab fungeren als platform en springplank
voor internationale professionals en talent. De beschikbaarheid
van productiemiddelen, vakmanschap, expertise en de collectie
als kennisbron en toetssteen, maakt samenwerking logisch en
aantrekkelijk.
Anderzijds hebben museum en lab baat bij een omgeving met een grotere diversiteit en dynamiek. De optelsom
van mogelijkheden geeft ons vertrouwen in de synergie die in
het vernieuwde complex kan ontstaan. Het makershart van de
stad Tilburg: een laagdrempelige plek waar mensen ons en elkaar ontmoeten, waar iets te beleven en te leren valt en waar
vooral de jongere generatie tot een nieuw soort makerschap
verleid kan worden.

Pencil vs. Pixel, project over onderwijsvernieuwing, SintLucas Boxtel – Eindhoven, MU en Studio Lonk

RUIMTELIJKE VERKENNING
Een nieuwe plek van betekenis

Om de geschetste toekomstvisie van het TextielMuseum waar te kunnen maken
is een grootschalige ingreep in het Mommers-Drögecomplex noodzakelijk.
Het TextielMuseum heeft architectenbureau UNStudio gevraagd om daarvoor
een eerste ruimtelijke verkenning te doen. Het bureau kwam met een
tot de verbeelding sprekend plan. ▶
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Versterken historische waarde
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De historische waarde en verhalen uit de stad vormen voor
UNStudio de basis van hun verkenning. Verspreid door de
stad liggen nog altijd de stille getuigen van de geschiedenis:
de voormalige fabrieksgebouwen waar generaties Tilburgers
hun brood verdienden. Dit verhaal ligt stevig verankerd in het
collectieve geheugen van de gemeenschap. Het maakt deel
uit van de identiteit van een stad van makers en doeners, een
plek die is uitgegroeid tot de zevende stad van Nederland.
Kenmerkend voor een textielstad als Tilburg is de stedelijke
architectuur waarbij werken, wonen en leven verweven zijn.
Dit stedelijk weefsel is ook zichtbaar in de Goirkestraat, waaraan het TextielMuseum zich bevindt, en andere delen van de
omringende wijk Oud-Noord. Het museum, gevestigd in één
van de oudste textielfabrieken van Tilburg, heeft de status
van Rijksmonument. Dit is niet voor niets, want weinig andere
fabriekscomplexen in Nederland weerspiegelen zo goed de
historische ontwikkeling met een diversiteit in gebouwdelen
en zijn zo goed bewaard en zichtbaar gebleven.
De herbestemming van het nabijgelegen De Pont
museum in de voormalige wolspinnerij Thomas de Beer, is een
ander voorbeeld van een succesvolle herbestemming in deze
wijk. Dit soort herbestemmingsverhalen, waar gebouw en
programma samenkomen en elkaar versterken, zijn voor het
architectenbureau uitgangspunt voor de ontwikkeling van hun
ruimtelijke verkenning, die ook aansluit op de stedelijke visie
van de stad Tilburg.

De stad Tilburg ontwikkelt zich in razend tempo. De Spoorzone,
het Kernwinkelgebied in de binnenstad en de Piushaven laten het
nieuwe elan en de ambitie van de stad zien. Dit wordt (h)erkend.
Zo valt de LocHal als huiskamer van de stad meermaals in de prijzen en staat de bijzondere ontwikkeling van het Spoorpark in de
belangstelling als voorbeeld van vernieuwende burgerparticipatie.
In aansluiting op deze geslaagde stedelijke vernieuwing kan het
Museumkwartier, waar De Pont museum, PARK platform for
visual art en het TextielMuseum zich bevinden, een volgende
aanjager zijn. Een nieuwe onderscheidende plek van betekenis
en een aantrekkelijk verblijfsgebied voor jong en oud, vanuit
het verhaal van textiel en het maken. Dit kunnen we realiseren
door het oorspronkelijke stedelijke weefsel nieuw leven in te
blazen en door het verborgen erfgoed en de verhalen aanwezig
beter zichtbaar te maken of een nieuwe invulling te geven.
Ditmaal vanuit de hedendaagse textiele- en creatieve maakindustrie. Een meer passende herbestemming is volgens ons
niet denkbaar.

Opdracht UNStudio
Versterk vanuit een hedendaagse architectonische visie en
met respect voor de historische waarde de ensemblewerking
tussen de verschillende gebouwdelen. Zorg voor verbinding
met de openbare ruimte en de omliggende wijk. Het complex
moet daarbij niet alleen een duurzaam TextielMuseum
voor de toekomst huisvesten, maar ook ruimte bieden aan
toekomstige partners en makers om gezamenlijk een creatieve
broedplaats te realiseren, waarbij de wijk en de buurtbewoners
betrokken kunnen worden.

Museumkwartier
TextielMuseum

“

Historische complexen lenen
zich uitstekend voor revitalisering
van wijken en gemeenschappen.
Een creatieve broedplaats waar
mensen elkaar kunnen ontmoeten
en kennis opdoen.

Spoorzone

De Pont museum

Piushaven

PARK

Crystal Tang, architect UNStudio
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Creëren Makershart van de stad
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Om al onze ambities - groei, herinrichting en huisvesting
partners - te realiseren, is er ruimte nodig. Het bouwkundige
antwoord van het architectenbureau bestaat uit een combinatie
van renovatie, ingrepen aan het bestaande museumcomplex
en nieuwe architectonische toevoegingen. Met deze aanpassingen kan het complex worden getransformeerd van een afgesloten parel tot het creatieve Makershart van de Stad, waar
professionals, jonge makers, bezoekers en (buurt)bewoners
gebruik van kunnen maken en elkaar ontmoeten.
Het Drögepand wordt hierbij gerenoveerd om ruimte
te bieden aan de huisvesting van de toekomstige partners.
Naast de nieuwe doorgangen en verbindingen tussen het
Mommersgebouw, het Entreegebouw en het Drögepand, is
het voorstel om nieuwe architectonische elementen toe te
voegen. Tussen de bestaande gebouwen is het voorstel om
een overdekte passage te creëren die als centrale ruimte in
het complex fungeert. Met de overkapping van deze historische
fabrieksstraat wordt een mooie publieke verbinding tussen de
Goirkestraat en de achterliggende wijk in ere hersteld en wordt
bovendien een nieuwe programmeerbare ruimte geschapen
voor partners, stad en museum.

Voor het Mommerspand heeft UNStudio een aantal ingrijpende
bouwkundige aanpassingen geschetst die moeten resulteren in
een optimaal functionerend TextielMuseum en Lab. Zo kan de
toevoeging van een nieuwe trap-liftkern aan de achterzijde
van het museum samen met de aanpassing van de vloerbelasting over alle verdiepingen voor een verbeterde ontsluiting en
beter gebruik van de hoogbouw zorgen. Dit biedt veel meer
ruimte voor onze publieksprogrammering. Op de achterzijde
van het Mommersgebouw zouden we, bovenop de bestaande
bouw, een architectonisch statement toevoegen, dat als nieuwe tentoonstellingsruimte met open depot en schatkamer kan
gaan dienen. Tot slot kan met een nieuw te bouwen ondergrondse geklimatiseerd depot ook de collectie op verantwoorde
wijze een plek krijgen op het terrein.
De ruimtelijke schetsen die UNStudio heeft opgeleverd
bieden een aantrekkelijk perspectief op de toekomst voor
een volgende herbestemming van het Dröge- en Mommerscomplex tot nieuwe plek van betekenis. Ze laten zien hoe de
gebouwen, de openbare ruimte en de programmering die er
plaats vindt, in samenhang kunnen gaan functioneren.

Play
& experience
Students & locals

Verwondering
& storytelling
bezoekers & makers
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UNStudio heeft de architectonische en ruimtelijke kansen
voor het Mommers-Drögecomplex geschetst en verbeeld,
die een open en toegankelijk gebouwenstructuur en openbaar gebied realiseren. Een uitnodigende plek waar mensen
het museum en elkaar ontmoeten, waar veel te beleven en
te leren valt. Het museum bevindt zich nu nog als een parel
in een te afgesloten gebied. Dat willen we openbreken door
het terrein doorwaadbaar te maken. De oude verbindingen uit
de tijd van de textielindustrie willen we herstellen en nieuwe
elementen willen we toevoegen.
Om het complex aan alle kanten te openen en te ontsluiten is het plan om drie ontmoetingspleinen te creëren met
ieder een eigen sfeer. Deze sferen zijn: storytelling & verwondering
/ spelen & beleven / experimenteren & business.
De pleinen worden ingericht in samenspraak met de gebruikers,
respectievelijk: bezoekers & makers, leerlingen, families & buren,
partners & makers.

Daarnaast is het belangrijk om de diverse gebouwen met elkaar
te verbinden om de logistiek en circulatie te verbeteren. Zo ontstaat er een betere routing in het museum zelf en ook in relatie
tot de partners in het Drögepand. Het effect is eveneens dat
het publiek en de gebruiker de werking van het ensemble in zijn
geheel als een toegevoegde kwaliteit gaat ervaren. Ook worden
op strategische plekken gevels van het complex opengebroken
om etalages en doorkijkjes te creëren, zodat voorbijgangers,
bezoekers en bewoners zien wat er binnen allemaal gebeurt.
Door de toevoeging van pleinen, daktuinen, groenzones, met
passage- en podiumzones worden het complex en de publieke
ruimte aantrekkelijker en toegankelijker.

Bi

Openen en verbinden met de wijk

Spelen
& beleven
leerlingen, families & buren

Daktuinen
Trappenhuis & lift
Overdekte passage
Nieuwbouw bovengronds
Nieuwbouw ondergronds
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High Line, New York

Daktuinen
Tai Kwan / Centre of Heritage, Arts & Textiles (CHAT), Hong Kong

Nieuwbouw
bovengronds

High Line, New York

Inspiratie
Trappenhuis
& lift

Whitworth Art Gallery, Universiteit Manchester

Referentie glazen lift

Referentie glazen trappenhuis

Exterieur Amos Rex Art Museum, Helsinki

Overdekte
passage
Kunstmuseum, Den Haag

Interieur Amos Rex Art Museum, Helsinki

Nieuwbouw
ondergronds

The Maker Market, De Hallen Amsterdam
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“

Het TextielMuseum is het
belangrijkste instituut op het
gebied van onderzoekend textiel
ontwerp, zonder jullie zouden alle
textielontwerpers in Nederland het
bij lange na niet zo goed doen.

BEELDVERANTWOORDING/IMAGE CREDITS
TextielMuseum
Foto’s/Photo’s: Josefina Eikenaar, p. 2, 6, 7 (boven/above), 13, 16-17,
29 (boven & onder/above & below), 34-35; Floor Knaapen, p. 5 (styling
& foto/styling & photo); Diewke van de Heuvel, p. 7 (onder/below),
22-23; William van der Voort, p. 10 (rechtsonder/right below), 21, 37;
Joep Vogels, p. 18 (boven/above); Camiel Donders, p. 18 (onder/below);
Tommy de Lange, p. 19 (boven/above), 24 (onder/below); Daisy van
Knotsenburg, p. 20 (boven/above), 24 (boven/above); Maria van der
Heyden, p. 24 (midden/middle).

Simone Post, ontwerper

Makershart
van de stad

“

Wat een opwindende gedachte
dat het museum en zijn omgeving
dezelfde metamorfose kunnen
ondergaan als andere gebieden
in Tilburg zoals de Piushaven en
de Spoorzone! Een levendige,
sfeervolle, inspirerende plek waar
het heerlijk verblijven en
rondlopen is. Top!
Joselieke Mutsaers, baliemedewerker TextielMuseum

“

Een divers museumaanbod waarin hoog segment én laagdrempelig
aanbod worden gecombineerd, betere zichtbaarheid vanaf de straat,
mogelijkheden voor kinderen, een fijne buitenplek om te verblijven: dat
kan voor zowel bewoners als bezoekers van de wijk heel aantrekkelijk zijn.
En deze wijk, die vanuit het verleden natuurlijk textiel ademt, verdient het.
Mariette van Dooren, buurtbewoner

Schetsen & plattegronden/Sketches & floorplans: NorthernLight, p. 31
(boven/above), middenpagina (Meemaaklab/ExperienceLab); UNStudio,
p. 38-39, 40, 41 (rechts/right), 42, 43, middenpagina/middle page.
Foto’s middenpagina/Photo’s middle page: Josefina Eikenaar (Centre of
Crafts, Kunstenaars residenties/Artist residecies, Horeca/Hospitality);
Maria van der Heyden (Workshops); William van der Voort (Masterclasses, Demonstraties/Demonstrations); Daisy van Knotsenburg
(Lezingen/Lectures).
Derden
Foto’s/Photo’s: Raw Color (cover); Willeke Machiels i.o.v. Visit Brabant,
p. 3; Team Peter Stigter, p.8; Matthew Echelman, p. 9; Greenpeace /
Hati Kecil Visuals, p. 10 (boven/above); Roel van Tour/Mathijs Labadie,
p 10 (midden/middle); Philips, p. 10 (linksonder/left below); SL RASCH,
p. 11 (links/left); BMW Group, p. 11 (rechts/right); Peter Tijhuis, p.
12-13; Bridget Harvey, p. 20 (onder/below); Willeke Machiels i.o.v. Visit
Brabant, p. 25; Fred Ernst, p. 26-27; Haley Moore, p. 28 (boven/above);
Femke Rijerman, p. 28 (midden/middle); Navy Yard, p. 28; Inga Powilleit,
p. 29 (midden/middle); Raw Color, p. 30 (boven/above); Adidas,
p. 30 (midden, onder/middle, below); Anne Reitsma, p. 31 (onder/
below); Sunhi Mang, p. 32; Birgit Loit, p. 33 (onder/below); J.M. Kucy I
JMK-Gallery.com, p. 33 (midden/middle); RUNWAY, p. 33 (boven/
above); Envisions, p. 36 (links/left); Wolkat, p. 36 (rechts/right);
Corneel de Wilde, p. 37; Timothy Schenk, p. 44 (High Line NY); foto
1046191- pxhere.com, p. 44 (trappenhuis/stairway); Christian Mueller-pxhere.com, p. 44 (lift/elevator); Birgit Loit, p. 44 (passage links/
passage left); Kunstmuseum Den Haag, p. 44 (passage rechts/passage
right); Iwan Baan, p. 45 (Tai Kwan); Alan Williams, p. 45 (Withworth
Art gallery); Tuomas Uusheim, p. 45 (Amos Rex Art Museum interieur &
exterieur/interior & exterior).
Plattegrond/Floorplan: Ludo Hermans, Gemeente Tilburg, p. 41
Middenpagina/Middle page: Fred Ernst (Entree/Entrance); Behnaz
Farahi Wondere Wereld/Incredible world); Adidas (Design Studio); Inga
Powilleit (Centre of excellence); Anne Reitsma (interactieve presentatie/
interactive presentation); Sunhi Mang (Tentoonstellingen/exhibitions);
J.M. Kucy I JMK-Gallery.com (Open depot); Birgit Loit (Podium); Marlissa
Hilkman (Dakterassen/Roof terraces); Wolkat (Up- en recycling experience); Envisions (Makersateliers/Makers’ateliers); BMW Group (Bedijfsshowrooms/Business showrooms); Raw Color (TextielShop/Textile
Shop); Matthew Echelman (Kunst openbare ruimte/ Art in public space).
Het TextielMuseum heeft getracht alle rechthebbenden te achterhalen.
Mochten personen en/of instanties van mening zijn dat beeldrechten
zijn geschonden, dan kunnen zij zich wenden tot het museum./The
TextielMuseum has made every effort to try and reach all copyright
holders. Should people or organisations believe that image rights have
been overlooked, please contact the museum.
Van werken van beeldende kunstenaars aangesloten bij een CISACorganisatie is het auteursrecht geregeld met Pictoright te Amsterdam.
© c/o Pictoright Amsterdam 2019/For works of visual artists affiliated
with a CISAC-organization, the copyrights have been settled with
Pictoright, Amsterdam. © c/o Pictoright Amsterdam 2019

TextielShop
Textile Shop

Centre of Excellence
Centre of Excellence
Up- en recycling experience
Up- and recycling experience

Spectaculaire entree
Spectacular entrance

Tentoonstellingen hedendaagse makers
Exhibitions contemporary makers

Kunst in openbare ruimte
Art in public space

Wondere wereld van textiel
The incredible world of textiles

Design Studio
Design Studio

Makersateliers
Makers’ ateliers

Bedrijfsshowrooms
Business showrooms
Kunstenaar residenties
Artist residencies
Interactieve presentatie
Interactive presentation

Masterclasses
Masterclasses

MeemaakLab
Experience Lab
Workshops
Workshops

Horeca
Hospitality

Podium voor de stad
Podium for the city

Centre of Crafts
Centre of Crafts

Kenniscentrum
Knowledge centre

Open depot en schatkamer
Open depot and treasure trove

Dakterrassen en tuinen
Roof terraces and green zones

Lezingen en symposia
Seminars and symposiums

Demonstraties en rondleidingen
Demonstrations and tours

