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TextielMuseum
Recordaantal bezoekers
2012 was een topjaar. Vijfentwintig jaar geleden haalde het museum voor het laatst zulke goede
cijfers. Maar liefst 63.720 bezoekers wisten de weg naar het museum te vinden. Aanleidingen hiervoor
waren er te over.
Het was het jaar waarin het museum een speciale aanbeveling van de jury van de European Museum
of the Year Award kreeg. Maar zeker ook het jaar waarin we drie succesvolle tentoonstellingen
Christien Meindertsma. Solo, De Ploeg. Sterke stoffen 1923-2012 en Het ambacht van JANTAMINIAU
brachten. In december werd de vernieuwde eerste verdieping van het museum geopend. Enerzijds om
meer dynamiek in het tentoonstellingsaanbod te krijgen en anderzijds om meer te tonen uit de rijke
collectie van het museum. Daardoor ontstond ook ruimte om de resultaten uit het TextielLab een plek
te geven.
Gedurende het jaar werd er gewerkt aan het ontwikkelen van een nieuwe visie op de toekomst van het
Lab, de verbinding tussen Museum en Lab en de zichtbaarheid van de instelling in het algemeen. Er is
gezocht naar het verbindende element tussen bezoekers en gebruikers. De wensen van de
bezoekersgroepen werden geïnventariseerd om tot een betere afstemming te komen van de behoefte
van de verschillende bezoekers en gebruikers. In 2013 maakt het museum een start met de
implementatie van de plannen.
De resultaten in 2012 waren onder meer:
•

Commendation European Museum of the Year Award

•

nieuwe identiteit

•

tentoonstellingen en presentaties

•

uitbreiding tentoonstellingsaanbod

•

projecten en investeringen TextielLab

•

gevarieerd onderwijsprogramma en educatieve projecten

•

twee expert meetings

•

continuering European Textile Trainee project

•

publieksevenementen

•

collectievenwervingen

•

collectie zoeksysteem, beeldbank en management

•

dienstverlening via de bibliotheek

•

publicaties

•

TextielShop

•

TextielMuseum in de media
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Commendation European Museum of the Year Award
Op 19 mei ontving het museum een speciale aanbeveling uit handen van de jury European Museum of the
Year Award 2012. Het citaat uit het juryrapport luidde:
‘Het TextielMuseum, een gerenoveerd gebouw gevestigd in een voormalige textielfabriek, biedt een unieke
combinatie van museum, laboratorium en academie.
Het concept van dit instituut berust op drie pijlers: erfgoed, design en innovatie. Door zijn deuren open te
zetten voor getalenteerde ontwerpers, kunstenaars, stagiaires en studenten, die in het museum kunnen
werken of opdrachten kunnen laten uitvoeren, is het in staat cultuur- en kennisoverdracht te genereren in
Europa. Dit heeft zowel een innovatieve als sociale component. Dit ‘levend en creatief werkend museum’
is bijzonder goed in staat om een dialoog te creëren tussen heden en verleden van de lokale en Europese
textielindustrie. Actuele vraagstukken en ontwikkelingen worden opgepikt en de op erfgoed gebaseerde
creativiteit komt op een nieuwe manier voor het voetlicht.’
De nominatie zorgde zowel nationaal als internationaal voor veel media-aandacht.

Op weg naar een nieuwe identiteit
Op 1 januari 2008 ging de gemeente Tilburg voor het museum een contract aan met Audax voor een periode
van vijf jaar. In die vijf jaar voerde het museum de naam Audax Textielmuseum Tilburg. Het contract
eindigde op 31 december 2012. Deze ontwikkeling stond het museum toe na te denken over een nieuwe
identiteit. Met een nieuwe marketingstrategie in de hand, die ook in 2012 werd geschreven, liet het museum
twee jonge ontwerpbureaus pitchen. Raw Color kreeg de opdracht en ging in de laatste maanden van het jaar
aan de slag om de nieuwe identiteit te ontwerpen. Per 1 januari 2013 gaat het museum verder als
TextielMuseum.

Boeiende tentoonstellingen en presentaties
De voorjaarsexpositie getiteld Christien Meindertsma SOLO, waarin veel collectiestukken en werken gemaakt
in het TextielLab waren opgenomen, was een doorslaand succes. Wij telden ca. 8.000 bezoekers boven het
geraamde aantal en ook de reacties in de pers waren veelvuldig en lovend. Centraal in het werk van
Meindertsma staat het onderzoek naar de herkomst van producten. Wat kun je van de wol van één schaap
maken? Welke producten worden van één varken gemaakt of wat levert één kavel vlas precies op? Minutieus
onderzoekt Christien Meindertsma het hoe en waarom achter deze vragen. Ze vindt dat de consument te veel
is vervreemd van de oorsprong van de dagelijkse dingen. Vanuit haar onderzoek ontstaan nieuwe producten,
waarbij ze vaak ambachtelijke en lokale bedrijven betrekt. Naast de projecten die zij in de afgelopen negen
jaar heeft ontwikkeld, werden ook enkele boeiende films van Roel van Tour op de tentoonstelling getoond,
zoals die over het vlasproces en over het schaapscheren.
De zomertentoonstelling De Ploeg. Sterke stoffen 1923-2012 betekende de bekroning van een langdurig
project van beschrijving en digitalisering van de omvangrijke schenking van Artex (voorheen De Ploeg).
De tentoonstelling bood een overzicht van interieur- en modestoffen uitgebracht door Weverij De Ploeg.
De stoffen stonden vanaf de jaren 1930 bekend om hun moderne vormgeving en opvallende kwaliteit.
Bij de tentoonstelling verscheen een bijzondere website http://collectiedeploeg.TextielMuseum.nl en een
publicatie waarin ontwerpers van De Ploeg aan het woord komen over het werken bij en voor het bedrijf en
wordt de doorstart van het Ploeglabel, ondergebracht bij Artex, belicht.
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In het najaar presenteerde het museum de tentoonstelling Het ambacht van JANTAMINIAU. De
tentoonstelling bracht de relatie tussen het TextielLab en de couture van de internationaal doorgebroken
modeontwerper Jan Taminiau (Goirle, 1975), die prinses Màxima en Lady Gaga tot zijn clientèle kan rekenen,
in beeld. Getoond zijn zeventien outfits uit vier collecties (2003-2011) die Taminiau in het TextielLab van het
museum ontwikkelde. De couturejurken van JANTAMINIAU zijn meeslepend, poëtisch en verrassend. Een
geraffineerde, conceptuele ondertoon is aanwezig, maar de ontwerper verliest nooit de elegante, vrouwelijke
vorm uit het oog. Een film die Roel van Tour speciaal voor de tentoonstelling maakte gaf, naast proefstalen
en moulages, een indruk van het werkproces van de ontwerper. Ook werden bezoekers uitgenodigd om
kennis te maken met klassieke borduurtechnieken in het Broderie d’art atelier. In 2,5 uur kon de basistechniek
van het borduren met kralen worden geleerd. In de weekenden waren ook individuele bezoekers welkom om
onder vakkundige begeleiding aan de slag te gaan. Hoewel de tentoonstelling nog tot eind januari 2013
draait, kan nu al worden vastgesteld dat zij buitengewoon succesvol was, zowel wat betreft persaandacht als
ook wat betreft de reactie van het publiek. Gemiddeld ontvingen wij maandelijks 6.000 bezoekers voor de
tentoonstelling. De tentoonstelling kon worden gerealiseerd dankzij subsidies van SNS REAAL Fonds,
ABN AMRO en Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant.
Uit de rijke damastverzameling wordt ieder jaar een thematentoonstelling samengesteld. In 2012 was dat
Timetables, een tentoonstelling waarin het samenspel tussen tafelgoed en serviezen van ca. 1900 tot nu
centraal stond. Een particulier verzamelaar stelde zijn collectie Nederlands serviesgoed ter beschikking.
Onze eerste audiotour hebben wij voor deze tentoonstelling gemaakt. In november startte ook de nieuwe
damasttentoonstelling: Tales on the table. Onderwerp is de verhalen die de lakens en servetten uit heden en
verleden ons vertellen. Er wordt tafelgoed getoond van de Gouden Eeuw tot de tijd van Dutch Design.

Meer dynamiek in tentoonstellingsaanbod
In april 2012 sloot het museum de eerste verdieping van de hoogbouw en ontmantelde de presentatie
Hete Harten Koele Koppen om de tentoonstellingsruimte opnieuw in te richten. Meer dynamiek in het
tentoonstellingsaanbod, dat is wat het museum ambieerde. Wisselende tentoonstellingen samengesteld uit
de grote, boeiende collectie op het gebied van textiele vormgeving en kunst, zodat deze vaker kan worden
getoond. En een plek voor de presentatie van bijzondere projecten die in het TextielLab ontstaan, in
samenwerking met ontwerpers, kunstenaars, studenten en architecten.
Medio december is deze wens gerealiseerd: de eerste verdieping werd na een renovatie heropend.
Onder de titel ROUGH is als eerste een collectietentoonstelling georganiseerd van sculpturen en installaties.
Intrigerende beelden en installaties van ruwe textiele materialen als jute, oud zeildoek, touw en geteerd
canvas, vaak in combinatie met leer, gips, hout of afvalmateriaal worden op ROUGH gepresenteerd. De
makers zijn mannelijke Nederlandse kunstenaars uit verschillende generaties die gefascineerd zijn door de
plastische mogelijkheden en de culturele en functionele connotaties van textiel.
Op de eerste verdieping heeft het TextielLab ook de gelegenheid gekregen om iedereen het proces van
schetsontwerp tot eindproduct te laten zien. Deze ‘toonzaal’ is enorm belangrijk voor het Lab omdat veel van
de opdrachten die in het TextielLab ontstaan na ontwikkeling ‘de wereld’ in gaan en niet zichtbaar meer zijn in
het TextielMuseum. Het eerste project dat getoond werd is Highlights TextielLab, OMA for Rothschild Bank
London waarin de bijzondere samenwerking met architectenbureau OMA centraal staat. Het befaamde
architectenbureau OMA, van Rem Koolhaas en partners, met vestigingen in Rotterdam, New York, Beijing en
Hong Kong, ontwikkelde in het TextielLab een geweven wandbespanning voor Rothschild Bank headquarters
in New Court, Londen. OMA maakte op een innovatieve manier gebruik van de geschiedenis en collecties
van de Rothschild-familie in het nieuwe interieur. Te zien is hoe een idee een product wordt en welke
uitdagingen er zijn wanneer een afbeelding van 13 centimeter.naar een wand van 28 meter moet worden
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vertaald. De presentatie geeft de bezoekers een idee hoe het gebouw en zijn omgeving eruit zien en op
welke wijze het textiel is geïntegreerd.
Erfgoedobjecten uit de tentoonstelling Hete Harten, Koele Koppen worden herplaatst in het museumgebouw
en films zijn te zien in de bibliotheek. Zo blijft het (Tilburgse) erfgoed in beeld.

Presentatie tijdens Dutch Design Week
Tijdens de Dutch Design Week, die plaatsvond van 20 tot en met 28 oktober, was het museum present en
presenteerde met Show your colour een selectie van letterlijke en figuurlijke ‘kleurrijke’ ontwerpen en
ontwerpers. Te zien waren het project ‘Chair Wear’ van Bernotat&Co, stoelen met een kleurrijk, gebreid jasje,
vrolijke tafelkleden van gerenommeerde designers als Studio Job, Kiki van Eijk, Ineke Hans, Leendert
Masselink en Scholten & Baijings, die deel uit maken van de collectie eigentijds huishoudtextiel. De
reusachtige gebreide sok met de titel ‘Big Mama’ van Pieke Bergmans is een zeer verleidelijk, felgekleurd
zitobject. Show your colour was een gezamenlijke presentatie van het TextielMuseum / TextielLab,
Beeldenstorm, Frans Masereel Centrum, Nationaal Glasmuseum / Glasblazerij, NIAF en
Sundaymorning@ekwc plaats.

Projecten TextielLab
In 2012 zijn we gestart met een grondiger selectiebeleid voor de technieken weven en breien. We hebben
onszelf ten doel gesteld meer te investeren in innovatie en research en dat betekende dat het aantal
projecten voor de technieken weven en breien werd teruggebracht. Het Lab selecteerde op motivatie,
innovatie betreffende de techniek en/of het materiaal en artisticiteit, waarbij de focus lag op interieurtextiel,
mode en design.
De techniek weven vormt de hoofddiscipline binnen het TextielLab en de werkplaats wordt steeds vaker
benaderd om bij ambitieuze (interieur)projecten te adviseren en ontwerpers in de ontwikkeling van het
geweven textiel te begeleiden. Een voorbeeld hiervan is de opdracht voor het Noordbrabants Museum in
’s-Hertogenbosch. In samenwerking met ontwerper Kiki van Eijk zijn 100% Trevira CS wandbespanningen
gemaakt voor de Statenzaal van het gerenoveerde gouvernementspaleis dat deel uitmaakt van dit museum.
APTO, een Nederlands bureau voor interieurarchitectuur, ontwikkelde in het TextielLab een enorm gordijn
voor een nieuwe werkomgeving in het Microsoft-gebouw te Amsterdam. Voor deze opdracht werd een
speciale wollen ketting geschoren, zodat een 100% wollen product kon worden afgeleverd met de nodige
brandvertragende eigenschappen.
Het TextielLab organiseerde op vraag van Theaters Tilburg een ontwerpwedstrijd met als opdracht een
verkleiningsdoek voor de concertzaal te ontwikkelen. Uit de schetsvoorstellen van verschillende befaamde
Nederlandse ontwerpbureaus koos de directie van het theater samen met een vakjury voor het jongste
bureau met het meest innovatieve voorstel. Winnaars waren Studio Samira Boon samen met NEXT
architects. Uiteindelijk realiseerden zij in het TextielLab een indrukwekkend vouwbaar textielobject van
30 meter lang dat in het donker zacht licht uitstraalt.
In 2012 was er in de breiafdeling een duidelijke verschuiving merkbaar naar ingenieuze modeopdrachten.
Bekende ontwerpsters als Conny Groenewegen maakten regelmatig gebruik van de specialistische kennis en
machines. Karin van Dam gebruikte de nieuwe grove breimachine om enorme, autonome sculpturen te
vervaardigen. Met gebruik van de Knit & Wear techniek kwamen enorme ‘ballen’ in een keer uit de
breimachine. De grote verzameling van deze gebreide objecten met als titel: ‘Born in a Balloon
(travelling city)’ werd later tentoongesteld in het Gemeentemuseum Den Haag.
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De computergestuurde bewerkingstechnieken zoals digitaal printen en borduren werden veelvuldig ingezet
voor het ontwikkelen van afstudeercollecties van academiestudenten uit Nederland en andere Europese
landen. Het tuftatelier werkte aan grote autonome wandkleden voor kunstenaars als Margot Berkman en
Robert Zandvliet. Het confectieatelier werkte o.a. aan de vier gigantische wandkleden van 4 meter bij 4 meter
voor de tentoonstelling 4 x 4, 4 Visions on the North-South Junction in het Paleis voor Schone Kunsten in
Brussel.

Collectieopdrachten in het TextielLab
Ook zijn er in 2012 in het TextielLab weer een aantal interessante collectieprojecten gerealiseerd.
Bertjan Pot ontwikkelde in opdracht een fascinerende 3D lamp aan de weefmachine. Daarnaast realiseerden
wij met behulp van subsidie van de Provincie Noord-Brabant een ambitieus project, Turkish red & more. Het
museum gaf jonge ontwerpers opdrachten om, geïnspireerd door onze rijk geschakeerde museumcollectie,
een aantal producten te ontwikkelen. Het TextielLab werd hierbij volop ingezet. Het totale project mondt uit in
een expositie, die in februari 2013 opent.
De volgende ontwerpers/studio’s zijn in dit project vertegenwoordigd: BCXSY (Boaz Cohen & Sayaka
Yamamoto) met geborduurd tafelgoed geïnspireerd door oud borduurwerk en klassiek damast;
Forma fantasma (Andrea Trimarchi & Simone Farresin) met een serie bedrukte zijden doeken gebaseerd op
de aloude verfstof Turkish red; Minale Maeda (Mario Minale en Kuniko Maeda) met een sofa en lamp,
geïnspireerd door de dessins van Art Deco trijpen en het gegeven van animatie; Lenneke Langenhuijsen met
een serie zijdezachte katoenen dekens, waarvoor zij het garen zelf ontwikkelde, met als inspiratiebron de
aloude Tilburgse AaBe dekens; Merel Boers met fashion outfits, waarbij frivolité en macramé uit de
museumcollectie als uitgangspunt dienden. Zij ontwierp bloemornamenten, die met de high tech
borduurmachine op wateroplosbare stof zijn geborduurd.
Wat onmogelijk lijkt, wordt mogelijk doordat er ruimte is voor ontwikkeling en onderzoek in het
Textiellab! Handvatten die nodig zijn voor innovatie en authenticiteit. Waar het elders gaat om productie
wordt hier gefocust op vernieuwing en productontwikkeling. Dit is waarom het de ideale omgeving is
voor ontwerpers. Ik heb bewondering voor het ijzersterke concept dat het TextielMuseum uniek en
zelfvoorzienend maakt.
[Lenneke Langenhuijsen, 2012]

Investeringen in het TextielLab
Om onze gebruikers goed van dienst te blijven is er afgelopen jaar geïnvesteerd in de aanschaf van
machines en software. Het confectieatelier is uitgebreid met een aantal nieuwe mogelijkheden waaronder een
nieuwe festoneermachine zodat we de dekens die gemaakt worden op de Dornier weefmachines op de juiste
manier kunnen afwerken. Daarnaast is een high tech Italiaanse ‘plak machine’ aangeschaft die door middel
van thermofixatie textiel aan elkaar ‘plakt’.
Zowel de twee breimachines als de borduurmachine kregen een software update. Het is op de
computergestuurde borduurmachine nu mogelijk om met de klassieke kruissteek te borduren.
Voor de ververij en digitale printafdeling is een nieuwe Mac Maniac, fotospectraalmeter aangeschaft. Dit is
een belangrijk meetinstrument om een kleur vast te stellen. Met de gemeten waarden kunnen we al onze
verfrecepten professioneel vastleggen in verband met de te reproduceren kleuren voor grote tuftopdrachten.
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Duurzaamheid in het TextielLab
Ecological Textiles heeft op uitnodiging van het TextielLab een workshop georganiseerd voor medewerkers
van de werkplaats. De doelstelling van deze ochtend was meer grip krijgen op alle bestaande duurzame
certificeringen en duurzaamheidsinitiatieven in Europa. In 2012 is het TextielLab ook gestart met het groter
inkopen van alle soorten garens om zo de transportbewegingen te halveren en is daarom begonnen met
onderzoek naar ruimere opslagmogelijkheden in ons gebouw. De verfafdeling van het Lab is begonnen met
een onderzoek naar het verven van wollen garens met natuurlijke pigmenten. Dit onderzoek doen we met
ondersteuning van Rubia Natural Colours die, vanuit in Nederland gekweekte meekrabwortel, op grote schaal
pigmenten winnen en in de professionele markt zetten. Daarnaast kwam het thema in diverse projecten die
samen met het TextielMuseum geïnitieerd zijn terug, zoals tijdens de Floriade Masterclass met Jan Taminiau
en de collectieopdracht van Lenneke Langenhuijsen.

European Textile Trainees
Voor het vijfde jaar organiseerde het museum het European Textile Trainee (ETT) programma in het najaar
2012. Het ETT is een uitwisseling met Europese (master-) studenten van internationale textiel- en
designopleidingen in Europa. De studenten namen deel aan een leer- en werkperiode van vijf weken in het
TextielMuseum, waarbij werken in het TextielLab een belangrijke onderdeel is. Daarnaast namen de trainees
deel aan workshops en bezochten Nederlandse (textiel)bedrijven. De groep reisde vervolgens af naar Italië
en volgde een leerstage bij (textiel-) bedrijven in en nabij Como. Dit onderdeel wordt jaarlijks verzorgd door
COMO Textile institutes, Servizi Industriali Srl., UICOMO, Como, Italy.
Dit jaar ontving het museum in het kader van Vervolg Tilburg Textiles 2012 een eenmalige subsidie van
Provincie Noord Brabant en de gemeente Tilburg om het programma European Textile Talent te realiseren en
door te ontwikkelen. De subsidie werd verleend in het kader van Samen investeren in BrabantStad en leverde
zo een bijdrage van Tilburg aan 2018Eindhoven/Brabant. Met deze subsidie werd het museum in de
gelegenheid gesteld om het ETT in 2012 te continueren, alsmede te analyseren en te onderzoeken wat de
groeipotentie is om dit programma door te ontwikkelen. Een onderzoek naar mogelijke nieuwe partners zowel
binnen de opleidingen als binnen het Europese bedrijfsleven is onderzocht. Daarnaast is onderzocht of het
project voor een meerjaren Europese subsidie in aanmerking kan komen. Er zijn werkbezoeken en contacten
gelegd met de textielindustrie in en nabij Como en het consulaat in Milaan. In Engeland is de samenwerking
met de prestigieuze opleiding Central Saint Martins in Londen als partner besproken. De expertmeeting
Revolutionary Textiles met internationale sprekers is gerealiseerd.
In de maand oktober waren de resultaten van het ETT project op het PlatForm in het museum te zien. In
februari 2013 presenteert het museum het ETT project tijdens MilanoUnica/Salone Italiano del Tessile in
Milaan. MilanoUnica is een van de belangrijkste beurzen op het gebied van Europese stoffen en accessoires.
Zowel van het ETT project als van de expertmeeting zijn filmverslagen gemaakt om de resultaten breder te
delen. Al met al is veel geïnvesteerd om de potentie dat het project heeft, zichtbaarder te maken. Het
onderzoek en de uitvoering van de activiteiten is gestart in september. De conclusies, het schrijven van een
herzien meerjaren projectplan alsmede het aanvragen van een Europese subsidie loopt door naar 2013.

Expert meetings
In het voor- en najaar van 2012 zijn twee expert meetings georganiseerd waar, op uitnodiging van het
museum, ontwerpers, kunstenaars, architecten, wetenschappers en bedrijfsleven presentaties en discussies
verzorgen. Niet in de vorm van een traditionele lezing, maar met discussie en feedback met elkaar en met de
‘zaal’. Doel is informatie uit te wisselen en netwerken tot stand te brengen (meet and greet).
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In de expert meeting van mei werd het thema Open Sources benaderd vanuit verschillende perspectieven:
Marleen Stikker, directeur De Waag Society, sprak over de waarde van ‘delen’ in de designpraktijk.
Ontwerper Christien Meindertsma werd geïnterviewd door gesprekleider Tim Vermeulen, programmamanager
Premsela stichting, over haar inspiratiebronnen en werkwijze. Tot slot lichtte Martijn van Strien, de
transparante werkwijze van het fashionlabel ‘Honest By’ toe.
De tweede meeting in oktober was een inspirerende avond met als overkoepelende thema Revolutionary
Textiles. In dit kader gaven Camilla Ornella Bernbach, ontwerper bij Jakob Schlaepfer, Zwitserland en
Michele Viganò, directeur Seterie Argenti Spa, Italië, hun visies over textielinnovatie op het gebied van
design, haute couture, accessoires en interieurdecoratie. Beide meetings werden goed bezocht. Bij de
tweede meeting waren de trainees en de partners van het European Textile Trainee programma aanwezig.
Van deze meeting is ook een filmverslag gemaakt, dat via de website is gepresenteerd.

Onderwijsprogramma’s
In 2012 heeft het TextielMuseum in totaal 11.000 academie- en MBO-studenten, leerlingen voortgezet
onderwijs en basisonderwijs ontvangen. Hiermee zijn de educatieve bezoekers op gelijk niveau gebleven met
2011 toen 10.900 studenten en leerlingen deelnamen aan het educatieve aanbod. De studenten en leerlingen
nemen deel aan een gevarieerd educatief aanbod dat bestaat uit een mix van rondleidingen, workshops en
meerdaagse onderwijsprogramma’s op het gebied van vormgeving, textieltechnieken- en materialen en
erfgoed. De begeleiding van de diverse programma’s wordt uitgevoerd door een groep van enthousiaste en
professionele rondleiders, museumdocenten en stagiaires.
De meerdaagse programma’s voor MBO- studenten werden gecontinueerd in 2012. Naast ROC Tilburg,
School voor Mode, die met alle leerjaren een programma volgt, is ook een meerdaags programma met
SintLucas Boxtel in het kader van de opleiding Creatief Vakman ontwikkeld. De studenten leerden weven,
breien, alsook koorddraaien en bandjes weven in de passementafdeling.
De Design Academy Eindhoven continueerde in het voorjaar de tien-weekse minor voor haar derdejaars
studenten. De studenten werkten gedurende deze minor vijf dagen in het TextielLab. Ook Sint Lucas uit Gent
komt jaarlijks met een groep studenten workshops volgen in het TextielLab. Het Amsterdam Fashion Institute
(AMFI) heeft inmiddels structureel werkbezoeken in hun curriculum opgenomen. Jaarlijks nemen alle eerstejaars, gemiddeld 300 studenten, deel aan een dagprogramma. Derdejaars studenten volgden de minor textiel
en werkten gedurende deze minor twee dagen in het TextielLab.
Voor de leerlingen van de onderbouw van het voortgezet onderwijs is het nieuwe erfgoedprogramma
Textiel:BinnensteBuiten vanaf begin 2012 aangeboden. Het programma bestaat uit twee onderdelen: één
binnen en één buiten het museum. In het museum nemen de leerlingen deel aan een rollenspel met
opdrachten en verplaatsen zich in het profiel van een directeur, een ontwerper of een arbeider en ontdekken
wat de ‘waarde’ van het TextielMuseum voor hen is. In de buitenopdracht gaan de leerlingen in groepjes het
textiele erfgoed van de omgeving van het museum ontdekken. Met een iPad gaan ze op stap en vergelijken
de werkelijke met de ‘virtuele, historische’ wereld middels foto- en zoekopdrachten. Studenten van de richting
ArtCoDe, Fontys Hogeschool voor de Kunsten Tilburg, maakten filmpjes en animaties voor dit
programmaonderdeel. Het project is tot stand gekomen met financiële steun van de Provincie Noord-Brabant.
Begin 2012 werd het programma aan docenten en relaties gepresenteerd en kon het door scholen geboekt
worden.
Voor het basisonderwijs was, naast de reguliere programma’s, bij de tentoonstelling Christien Meinderstma
SOLO een onderwijsprogramma ontwikkeld. Middels een kijkwijzer bekeken ze op speelse wijze de
tentoonstelling. Ook werd er een programma in het kader van de Kinderboekenweek aangeboden en nam het

7

JAARVERSLAG TEXTIELMUSEUM 2012

museum weer deel aan Museumschatjes, een initiatief van de Provincie Noord Brabant om basisscholen te
stimuleren om (nieuwe) musea in de eigen provincie te bezoeken
Speerpunt binnen het museumbeleid is en blijft educatie. Met het educatieve aanbod wil het TextielMuseum
onderwijsgroepen en ‘educatieve bezoekers’ met een gevarieerd aanbod van programma’s, workshops en
rondleidingen blijven inspireren en uitnodigen actief deel te nemen en te participeren. Het plan om in 2012 de
ambities van een educatieve werkplaats, waar studenten en leerlingen zelf kunnen experimenteren met
diverse textieltechnieken, te onderzoeken en door te berekenen is door interne herschikking van taken en
functies nog niet opgepakt. Dit onderzoek is doorgeschoven naar 2013.

Educatieve projecten
Voor het vierde jaar werkten studenten van de Academy for Art, Communication and Design (ArtCoDe) van
de Fontys Hogeschool voor de Kunsten aan een opdracht verstrekt door het museum. Om de bezoeker meer
inzicht te geven in de ontstaansgeschiedenis, het gebruik en de specifieke kwaliteiten van de gebouwen waar
het museum in is gehuisvest, is de studenten gevraagd ideeën voor een ‘gebouwenroute’ te ontwerpen zodat
de bezoekers meer informatie krijgen over dit bijzondere complex. De concepten die de studenten uitwerkten
werden tijdens de kerstvakantie tentoongesteld in de TextielAcademie van het museum. In 2013 wordt
bekeken hoe dit project kan worden gerealiseerd.
De opleiding SintLucas Eindhoven is betrokken bij de audiotours die het museum aanbiedt bij de
Damastpresentaties. De audiotours worden in 2013 uitgebreid naar de collectietentoonstellingen op de eerste
verdieping. In samenwerking met Kunstbende regio Noord Brabant, een landelijke manifestatie op het gebied
van talentontwikkeling van jongeren tussen de 13 en 18 jaar, werden workshops in het museum
georganiseerd voor de geselecteerde modetalenten.
Publieksevenementen
In 2012 organiseerde het TextielMuseum twee publieksevenementen. Op 14 en 15 april nam het museum
deel aan de 31e editie van het Museumweekend. Dit jaar was het thema: Laat je verrijken door het museum.
In het TextielMuseum stonden verschillende activiteiten op het programma: rondleidingen, een
inloopworkshop, kijk- en doeopdrachten bij de tentoonstelling van Christien Meindertsma, een expositie van
Jan Ligthartschool Rendierhof, demonstraties bij Handweverij Vincentius en nog veel meer. Ook in de
bibliotheek vond een workshop Textielwarenkast. Aan alle programmaonderdelen en activiteiten konden
bezoekers vrij deelnemen. De entree bedroeg tijdens het weekend slechts één euro. 2.062 bezoekers
bezochten het Museumweekend.
Tijdens Open Monumentendag op zondag 9 september konden bezoekers deelnemen aan de interactieve
iPad wandeling en de omgeving van het museum verkennen. Over de bijzondere architectuur en de tuinen,
ontwerpen van Gerrit Rietveld en Mien Ruys van de voormalige Ploegfabriek in Bergeijk verzorgde
kunsthistoricus Edwin van Onna een lezing. Er waren rondleidingen door het museumcomplex, kinderen
konden aan de hand van een speurtocht het museum ontdekken en of deelnemen aan een workshop. Dit
gratis evenement werd door 266 geïnteresseerden bezocht.
Om de successen van het eerste half jaar te vieren, trakteerde het museum iedereen op 11 en 12 augustus
op vrije toegang. In totaal 698 bezoekers vierden het succes mee.

Collectieverwervingen
In 2012 zijn in dit kader van collectieverwerving, naast de al genoemde projecten uitgevoerd in het TextielLab,
werken aangekocht van onder meer de ontwerpers: Bertjan Pot, Piet Paris, Claudy Jongstra, Formafantasma
8
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en Claire Vos. Van Kiki van Eijk werd een wandkleed aangekocht, geweven in het TextielLab, van Lenneke
Langenhuijsen een stof, digitaal geprint op zelfgemaakte stof van uitgeklopte boombast. Van kunstenaar
Hinke Schreuders is een autonoom borduurwerk verworven, van Evert Nijland een halssieraad, waarvan het
‘snoer’ is gedraaid in de passementafdeling van het TextielLab.
De verwervingen op het gebied van kunst en vormgeving werden in 2012 wederom gesubsidieerd door de
Mondriaan Stichting (€ 40.000) en de provincie Noord-Brabant (€ 25.000).
Een zeer bijzondere schenking vormt het damasten tafelgoed ‘Holland-Indië vlucht Batavia’ (1924) naar
ontwerp van André Vlaanderen, uitgevoerd bij Kodijko (Eindhoven) en het unieke damast ‘Vissen en pinguïns’
(1925-1930) naar ontwerp van Chris Lanooy, uitgevoerd bij Van den Briel & Verster, Eindhoven. Hiervan is
geen ander exemplaar bekend.
Voor de collectie beeldende kunst mochten we een fraai wandkleed (1976) van Harry Boom als schenking in
ontvangst nemen.

Collectie Zoeksysteem en beeldbank
Het online Collectie Zoeksysteem is uitgebreid met zowel oudere objecten als recente aanwinsten uit de
collecties textielvormgeving, beeldende kunst en industriële cultuur. Hierdoor staat het grootste deel van deze
collecties nu online. Door de realtime opzet van het zoeksysteem is de collectie-informatie bovendien ook
steeds actueel.
Technisch en inhoudelijk is het zoeksysteem verbeterd met de geplande nieuwe zoekopties op de homepage
en interactieve elementen. Zo is er een mogelijkheid voor het publiek om commentaar toe te voegen aan een
objectbeschrijving en de objectinformatie te delen via Twitter, Facebook of e-mail. Deelname aan het
landelijke Twitter-spel Collectievissen (sinds december 2011) zorgde in een jaar voor een verdubbeling van
het aantal online gebruikers naar bijna 8.500 unieke bezoeken.
Het opschonen en ontsluiten door de registrator en de fotograaf van het digitale beeldmateriaal van
tentoonstellingen en activiteiten uit de periode 2000-2010 is voltooid. Ook is gewerkt aan het opzetten
van nieuwe beeldstandaarden en procedures voor fotobestellingen.
Bij het opschonen en registreren van de filmcollectie is ook voortgang geboekt: alle films gemaakt door of in
opdracht van het museum zijn nu digitaal beschikbaar.

Collectiemanagement
De interne procesbeschrijvingen voor collectiemanagement zijn volledig geactualiseerd. Aanleiding vormden
de periodieke risico-analyse collectiemanagement 2011 en de interne procesbeschrijving in najaar 2012.
Verschillende procedures die het museum sinds 2000 hanteert zijn gebaseerd op de internationale methodiek
Spectrum. In 2008 verscheen hiervan een Nederlandse vertaling, waarbij het TextielMuseum een van de
pilotmusea was. Alle acht basisprocedures (inkomend object, inkomende en uitgaande bruikleen, verwerving,
standplaatsbeheer en verplaatsingen, registratie en documentatie, uitgaand object en afstotingen) zijn
geüpdatet. Er is verder een aanvulling gemaakt met drie procedures: collectieopdracht, conditiecontrole en
risicobeheer.

Herkomstonderzoek
In 2012 is het project Museale Verwervingen vanaf 1933 voltooid, georganiseerd door de Nederlandse
Museumvereniging. Het project richt zich op kunstvoorwerpen in de Nederlandse musea, verzameld vanaf
1933, waarvan de herkomstgeschiedenis vragen oproept of verwijst naar roof, confiscatie of verdachte
omstandigheden in relatie tot de Tweede Wereldoorlog. In oktober heeft het museum hieraan haar bijdrage
geleverd.
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Dienstverlening via de Bibliotheek
In 2012 brachten in totaal 4.250 personen een bezoek aan de bibliotheek (3.315 in 2011). Onder de
individuele bezoekers waren ruim honderd studenten die aan een textielopleiding studeren. Daarnaast
bekijken veel museumbezoekers de Textielwarenkast en de presentatie Stalenkamer.
Bijna de helft van het aantal bezoekers bezoekt de bibliotheek in een groep, tijdens een rondleiding of neemt
deel aan een workshop, georganiseerd door educatie. Zo is er bijvoorbeeld in 2012 een nieuwe workshop
ontwikkeld voor kunstacademiestudenten, die deels in de bibliotheek wordt uitgevoerd. Voor het
Museumweekend heeft de afdeling Educatie bij de Textielwarenkast (een educatieve kast met grondstoffen
en eindproducten van textiel) een opdracht voor kinderen ontwikkeld. Ook ontwikkelde de bibliotheek in
samenwerking met het Stadsmuseum een digitale bronnenboek voor de studenten ArtCode, Fontys
Hogeschool voor de Kunsten Tilburg in het kader van de ‘gebouwenroute’ en begeleidde de ontwerpers van
het project Turkish red & more bij hun onderzoek in de collectie.
De bibliotheek heeft mede dankzij de verkoop van dubbele boeken in 2012 een bijzondere aankoop kunnen
doen. Via een antiquariaat zijn vijf nummers van het tijdschrift Interieur: geïllustreerd tijdschrift voor
woninginrichting uitgegeven door J.P. Wyers Industrie- en handelsonderneming aangeschaft. In deze
nummers uit de jaren 1930-1931 staat een serie artikelen door de Nederlandse kunstenaar Theo van
Doesburg onder de titel ‘Oude en nieuwe textielkunst’.

Publicaties
Bij de tentoonstelling Ploegstoffen verscheen een publicatie waarin ontwerpers van De Ploeg aan het woord
komen over het werken bij en voor het bedrijf. Ook wordt de doorstart van het Ploeglabel, ondergebracht bij
Artex, belicht. In 2012 verscheen het derde Yearbook TextielLab (Engelstalig). Getoond worden bijzondere
projecten, technische hoogstandjes en experimenten, alle uitgevoerd in 2011. Het TextielLab presenteerde de
publicatie Yearbook TextielLab 2011, de derde uitgave (eerder verschenen het Yearbook 2009 en 2010).
De Engelstalige publicatie, vormgegeven door Rob van Hoesel, werd ingedeeld via een vast stramien:
people, proces, product. We publiceerden de meest toonaangevende projecten uit 2011 met uitgebreide
projectbeschrijvingen, interviews en quotes. Tijdens de Salone Internazionale del Mobile in Milaan, werd het
eerste exemplaar uitgereikt aan Marjan Hammersma, directeur-generaal Cultuur en Media van het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Daarnaast wordt het aangeboden aan potentiële partners van het TextielLab als relatiegeschenk. Ook wordt
het verkocht in de TextielShop en andere geselecteerde verkooppunten.

TextielShop
De medewerkers van de TextielShop hebben het afgelopen jaar, met behulp van een enthousiast team van
twaalf vrijwilligers, de klanten van de winkel het verhaal achter onze producten goed weten te vertellen. De
hoge bezoekersaantallen hebben er mede voor gezorgd dat de verkoop in de TextielShop in vergelijking met
2011 gestegen is. Het assortiment met huishoudtextiel vervaardigd in het TextielLab wordt door de bezoekers
hoog gewaardeerd. Een van de best verkochte tafellakens in 2012 was het tafelkleed ‘1234 G tablecloth’, een
ontwerp van Christien Meindertsma. In de maand april organiseerde het TextielMuseum een High Tea voor
klanten van de ABNAMRO bank. De bekende damastset, van Bert Jan Pot kon met korting worden gekocht.
Daarnaast verkocht de Shop diverse designproducten waaronder een aantal bekende items van Droog
Design.
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TextielMuseum in de media
Het TextielMuseum vergaarde in een jaar met zoveel bezoekers de nodige media-aandacht. Een greep uit
alle aandacht:
Brabants Dagblad schreef over alle tentoonstellingen in 2012. Verder verschenen artikelen over onze
tentoonstellingen in verschillende media:
Over CHRISTIEN MEINDERTSMA – SOLO verschenen artikelen in Selvedge, de Volkskrant, het
Museumtijdschrift en op internet. De tentoonstelling De Ploeg : sterke stoffen 1923-2012 kreeg een
bespreking in Trouw en op MisterMotley.nl en design.nl. Het ambacht van JANTAMINIAU heeft bijzonder veel
media-aandacht gekregen, bijvoorbeeld in NRC Handelsblad, Spits, Museumtijdschrift en Elsevier. Ook
verschenen er over deze tentoonstelling opvallend veel berichten op internet, ruim 80, van tweets tot
weblogberichten tot artikelen op mode- en glamourwebsites. Over de damasttentoonstelling Tales on the
table werd op internet geschreven op Artplatform.nl, bij Marie Claire en op Dagjeweg.nl. Over de nieuwe
inrichting van de eerste verdieping van de hoogbouw en de daar geopende tentoonstellingen ROUGH en
Highlights TextielLab: OMA verschenen onder andere artikelen op design.nl.
Verschillende projecten van het TextielLab kregen aandacht in de media: Jaime Hayon, Mae Engelgeer,
Karin van Dam, Bozar, Ina Meyer, Merkx + Girod, The Exchange hotel en Samira Boon.
Een verzameling artikelen op internet over het museum is terug te vinden via:
http://www.scoop.it/t/TextielMuseum.

VOOR DE PARTNERS
Het TextielMuseum werkte in 2012 weer samen met diverse partners. De vorm van samenwerking
verschilde: van het samen organiseren van activiteiten tot het delen van kennis en het verlenen van
diensten. De partners, te onderscheiden in de volgende vormen van samenwerking, kregen bijzondere
aandacht:
•

partners TextielLab

•

educatieve partners

•

stageplaatsen

•

museale partner

•

2018Eindhoven/ Brabant

•

instellingsgerelateerde partners

•

partners binnen projecten

•

sponsorpartner

•

subsidiepartners

•

stichting Vrienden van het TextielMuseum

Partners TextielLab
Doordat het TextielLab veelvuldig met nieuwe garens experimenteert en ze op een innovatieve wijze inzet,
fungeert het steeds vaker als proeftuin voor andere kennisinstellingen en de industrie. Een mooi voorbeeld
hiervan is het Europese subsidieproject ‘Crisp’ (The Creative Industry Scientific Programme) . Samen met
verschillende industriële partners, kennisinstellingen en vormgevers, probeerden we in 2012 tot ‘slimme’
textieltoepassingen en –producten (Smart Textiles) te komen door bijvoorbeeld licht, warmte of stroom te
integreren in textiel. Deze nieuwe technologische kennis zal in 2013, in samenspraak met ontwerpers,
toegepast worden bij de ontwikkeling van hoogwaardige mode, design of interieurontwerpen.
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Het afgelopen jaar stond in het teken van onderzoek en ontwikkeling. We maakten zoveel mogelijk gebruik
van kennis uit onze eigen organisatie en uit netwerken. The Woolmark Company adviseerde ons over de te
gebruiken garens en bracht ons in contact met nieuwe leveranciers tijdens onze jaarlijkse onderzoeksweken
met als agenda: ‘transparante stoffen ontwikkelen die kunnen dienen als mode- en of interieurstoffen’. Er zijn
in 2012 meer dan 10 nieuwe spinnerijen gebruikt uit verschillende Europese landen waaronder The Lurex
Company Limited uit Londen (UK) en Filati Buratti uit Bielle (IT)

Educatieve partners
Voor het ontwikkelen van programma’s die passen binnen het curriculum van opleidingen is intensieve
samenwerking met onderwijsinstellingen essentieel.
Binnen het ETT project wordt in 2012 samengewerkt met:
•

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

•

LUCA School of Arts, Ghent (BE)

•

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

•

Bergen National Academy of the Arts, Bergen (NO)

•

Burg Giebichenstein, University of Art and Design, Halle (DE)

•

Weissensee School, Berlin (DE)

•

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

•

Industry COMO Textiles institutes, Servizi Industriali Srl., UICOMO, Como (IT)

•

In 2012 is La Cambre, Brussels (BE) als nieuwe partner toegevoegd

Gesprekspartners op het niveau van academies zijn: Design Academy Eindhoven, Amsterdam Fashion
Institute (AMFI), Fontys Hogeschool voor de Kunsten Tilburg, Gerrit Rietveld Academie Amsterdam en LUCA
School of Arts en University College Ghent / Royal Academie of Fine Art beiden in Gent, België. Hogeschool
Sint Lucas Gent. Naast het afleggen van werkbezoeken aan de academies, zijn docenten en studenten
klankbord voor het ontwikkelen van programma’s en activiteiten.
Gesprekspartners van middelbare beroepsopleidingen zijn: ROC Tilburg / School voor Mode en SintLucas
Boxtel. Met deze twee opleidingen op MBO gebied zijn inmiddels meerdaagse lesprogramma’s, die
plaatsvinden in het TextielMuseum, ontwikkeld welke structureel in het curriculum zijn opgenomen. Ook met
het voortgezet onderwijs, in dit geval het Koning Willem II College in Tilburg, is een programma op het gebied
van weven structureel van aard. BO Rendierhof in Tilburg is onze samenwerkingspartner voor het
basisonderwijs. Zij presenteren jaarlijks een selectie van hun textielprojecten tijdens het museumweekend.
In het kader van talentontwikkeling voor jongeren tussen de 13 en 18 jaar organiseert Kunstbende een
landelijke wedstrijd met voorrondes door heel het land. Voor de werving, coaching, de wedstrijd en het
natraject wordt intensief samengewerkt met locale partners. Het TextielMuseum was betrokken bij de werving
van jongeren voor de wedstrijd en leverde met haar expertise een onmisbare schakel in de ontwikkeling van
de winnaars in de Kunstbende categorie Fashion.

Stageplaatsen
In het TextielLab werd in 2012 gestart met langlopende stages (circa een half jaar) voor jonge, internationale
textieltalenten bij de technieken weven en breien. Met de stageopdracht die samen met de
productontwikkelaars is geformuleerd gaat de stagiaire aan de slag. Hierbij is het uitgangspunt dat er aan het
einde van de werkperiode een zichtbaar onderzoek achterblijft. Bij educatie is vanaf september een stagiaire
van de docentenopleiding Willem de Kooning Academie Hogeschool Rotterdam actief die wordt ingezet voor
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de begeleiding van de onderwijsprogramma’s en onderzoek doet naar de doorontwikkeling van programma’s
op het gebied van weven. Een stagiaire van Universiteit Utrecht, richting kunstgeschiedenis, versterkte
gedurende een aantal maanden de afdeling Presentatie en deed praktijkervaring op tijdens de
totstandkoming van de tentoonstelling De Ploeg, sterke stoffen.

Museale partners
Het Tilburgse museumoverleg is in 2012 weer opgepakt met Museum De Pont , Natuurmuseum Brabant en
Stadsmuseum Brabant. Zowel op directieniveau als op het gebied van communicatie en educatie vindt
afstemming plaats. Daarnaast neemt TextielMuseum (Stichting Mommerskwartier) deel aan het
directieoverleg met de Tilburgse Kunst & Cultuurinstelllingen.

2018Eindhoven/Brabant
In het kader van de nominatie Culturele Hoofdstad 2018Eindhoven/Brabant diende het TextielMuseum een
projectvoorstel in onder de titel Identity in transition. Het project is opgenomen in het bidbook dat in 2012 is
aangeboden aan de Nederlandse jury die verantwoordelijk is voor de nominatie van een Nederlandse stad als
Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Eind november werd bekend dat Eindhoven/Brabant zich heeft
gekwalificeerd voor de volgende beoordelingsronde en op de shortlist van kandidaten is geplaatst.
Daarnaast ontving het museum in het kader van Vervolg Tilburg Textiles 2012 een eenmalige subsidie van
Provincie Noord Brabant en Gemeente Tilburg om het programma European Textile Talent te realiseren en
door te ontwikkelen. De subsidie werd verleend in het kader van Samen investeren in BrabantStad en leverde
zo een bijdrage van Tilburg aan 2018Eindhoven/ Brabant.

Instellingsgerelateerde partners wat betreft gezamenlijke presentaties
Tijdens de Dutch Design Week (DDW) Eindhoven werkte het TextielMuseum samen en presenteerde zich
gezamenlijk met sundaymorning@ekwc , NIAF (Nederlands Instituut voor Animatiefilm), Beeldenstorm, Frans
Masereel Centrum en Nationaal Glasmuseum / Glasblazerij.

Partners binnen projecten
Partners collectieopdrachten Turkish red & more
Voor het project Turkish red & more selecteerde het museum vijf (jonge) ontwerpers of duo’s voor een
collectieopdracht: Studio FormaFantasma, BCXSY Boaz & Sayaka, Lenneke Langenhuysen, Minale Maeda
en Merel Broers. Zij lieten zich inspireren door de rijke museumcollectie en gaven een eigentijdse interpretatie
van een historische textieltechniek, ambacht of patroon. Dit leidde tot objecten die (deels) worden uitgevoerd
in het TextielLab. De hieruit voortvloeiende tentoonstelling zal voorjaar 2013 in het TextielMuseum worden
gepresenteerd. Het project is financieel ondersteund door bkkc (brabants kenniscentrum kunst en cultuur).
Project Archief De Ploeg
Het registratie- en digitaliseringsproject Archief De Ploeg werd in mei voltooid. De collectie, geschonken door
Artex, omvat duizenden stalen, stoffen, voorwerpen, ontwerptekeningen, foto’s en documenten van Weverij
de Ploeg, en een kleiner deel gewijd aan dochteronderneming ’t Spectrum. Hiermee werd de collectie die het
museum al had, gecomplementeerd. Zowel interne als externe medewerkers werkten aan het project. De
collectie is als vormgevingsarchief van nationaal belang en ontsloten als onderdeel van een landelijk project
ontsluiting vormgevingsarchieven. De objecten en foto’s zijn te zien op een bijzondere website
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http://collectiedeploeg.TextielMuseum.nl, die genomineerd werd voor de Geschiedenis Online prijs. Het
Ploegproject kwam tot stand dankzij de financiële ondersteuning van Mondriaan Fonds, Provincie NoordBrabant, Erfgoed Brabant, Gemeente Bergeijk, Spectrum en de Vrienden van het TextielMuseum.
Wij hebben de collectie via de website bekeken en waren onder de indruk van de toegankelijkheid
voor zowel bezoekers als onderzoekers en studenten.
[brief toekenning Mondriaan Fonds d.d. 19 juli 2012]

Sponsorpartner
Op 1 januari 2008 is de gemeente Tilburg voor het museum een contract aangegaan met Audax voor een
periode van vijf jaar. In die vijf jaar heeft het museum de naam Audax Textielmuseum Tilburg gevoerd. Het
contract eindigde op 31 december 2012. Wij zijn Audax dankbaar voor de belangrijke bijdrage aan het
TextielMuseum, waardoor de langgekoesterde wens van een nieuw entreegebouw in 2008 kon worden
gerealiseerd.

Subsidiepartners
In 2012 werd TextielMuseum financieel ondersteund en werden activiteiten en projecten mede mogelijk
gemaakt door: Gemeente Tilburg, Provincie Noord Brabant, Mondriaan Fonds, Prins Bernard Cultuurfonds,
SNS Reaalfonds, Erfgoed Brabant, Spectrum, Gemeente Bergeijk, ABN AMRO en Vrienden van het
TextielMuseum.

Stichting Vrienden van het TextielMuseum
Het bestuur van de Vrienden verraste haar Vrienden (ledenaantal december 2012: 722) in mei op een
inspirerende Vriendendag in het museum. De bijeenkomst startte met presentaties van vier recent
afgestuurde ontwerpers van de Design Academy Eindhoven. Daarna was er gelegenheid het museum te
bezoeken, te netwerken en te stemmen op het favoriete ontwerp. Degene met de meeste stemmen was
Roland Pier Smit met zijn project Wolwaeren en hij ontving de Vriendenprijs van € 1.000,-. Een extra
Vriendendag vond plaats in september in het kader van de tentoonstelling Het ambacht van JANTANMINIAU.
Een inleiding op de tentoonstelling werd verzorgd door de conservator van het museum.
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Bijlage
Tentoonstellingen en activiteiten
I FABRIC. EUROPEAN TALENT
t/m 29 januari 2012
Christien Meindertsma SOLO
11 februari t/m 3 juni 2012
De Ploeg. Sterke stoffen
16 juni t/m 16 september 2012
Het ambacht van JANTAMINIAU
29 september 2012 t/m 27 januari 2013
ROUGH
15 december 2012 t/m 29 september 2013
Highlights TextielLab: OMA for Rothschild Bank London
15 december 2012 t/m 14 april 2013
Timetables
t/m 4 november 2012
Tales on the Table
17 november 2012 t/m 3 november 2013
Expertmeetings
31 mei & 4 oktober 2012
Museumweekend
14 april & 15 april 2012
Open Monumentendag
9 september 2012
European Textile Trainees project
4 september – 4 oktober 2012 (werkperiode)
4 t/m 28 oktober 2012 (PlatFormpresentatie)
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Uitgaande bruiklenen 2012

In 2012 zijn de volgende bruiklenen verstrekt uit de collectie van het TextielMuseum:

DesignHall, Stockholm, Zweden
Tentoonstelling Edelkoort Exhibitions / Talking Textiles, 3 februari – 15 april 2012
15327 Maarten Kolk en Guus Kusters; TextielMuseum, Karpet 'Waterloop-Algengroei', 2010
Nikkei, Inc., Tokio, Japan
Reizende tentoonstelling Katagami Style: paper stencils and Japonisme
Mitsubishi Ichigokan Museum, Tokio, 6 april – 27 mei 2012
National Museum of Modern Art, Kyoto, 7 juli – 19 augustus 2012
Mie Prefectural Art Museum, 28 augustus – 14 oktober 2012
06761 Berta Bake, Enveloppe batik handtasje, 1910-1920
11509 Corn. van der Sluis; Eindhovensche TrijpfabriekenGordijn Schellens & Marto, 'Opbouw',
ontwerp nr 740, 1919
Museu de Serralves, Porto, Portugal
Tentoonstelling Marijke van Warmerdam : de perto à distância, 10 juli – 14 oktober 2012
BK0333 Marijke van Warmerdam, 'Pin's Head', 1992
Villa Zebra, Rotterdam
Tentoonstelling Ah wat lief, 4 oktober 2012 - 12 mei 2013
17279a=u Christien Meindertsma; TextielMuseum, 'One sheep sweaters', installatie, 2011
Historisch Museum Deventer
Tentoonstelling Geknoopt en geweven: kleurrijke Deventer tapijten, 16 november 2012 - 2 april 2013
06836 Jaap Gidding; uitvoering remake onbekend, Remake loper Tuschinski Theater, 1921,
diverse objecten zoals oorkonde, getuigschrift, tapijtstalen, stalenboeken en patroontekeningen.
MUDAC, Musée de design et d’arts appliqués contemporains, Lausanne, Zwitserland
The Pop-Up Generation, 22 november 2012 – 3 maart 2013
15464 Borre Akkersdijk; TextielMuseum, 'Ready-Made Jacket (kinderjas)’, 2010
BK1040a=d Jaime Hayon; TextielMuseum, ¿Que pasa guey?, jaar
Centraal Museum, Utrecht
Tentoonstelling Blue Jeans: 350 jaar spijkergoed, 24 november 2012 – 10 maart 2013
BTMM0882 Stalenboek, anoniem, 1904
BTMM0883 Stalenboek, anoniem, zonder jaar
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Publicaties

Hanneke Oosterhof, Marjan Blomjous. Weverij De Ploeg: ontwerpers aan het woord.
Tilburg: TextielMuseum: 2012.
Uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling 'De Ploeg Sterke stoffen 1923-2012' in
TextielMuseum van 16 juni t/m 16 september 2012
Hanneke Oosterhof. 2012. ‘Twee boeken over markante textielfabrikantenfamilies onder de loep: Menko en
Spanjaard.’ Textielhistorische bijdragen 52: 116-132.
Hebe Verstappen, Suzan Rüsseler, Caroline Boot ... [et al.]. TextielLab Yearbook 2011: People Process
Products. Tilburg: Stichting Mommerskwartier: 2012.
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