
 
 
 
 
 
 
         Secr. VVNK 1900 
         Stalpertstraat 33 
         2597 RP Den Haag 
         Tel. 070-324 2569 
 
         Den Haag, 24-2-2005 
          
AAN DE LEDEN VAN DE VVNK 
 
 
In onze laatste nieuwsbrief maakten wij melding van ons bezoek op zaterdag 19 maart 2005 
aan het Nederlands Textielmuseum in Tilburg en de tentoonstelling:  

 
”Textielkunstenaressen; Art Nouveau – Art Deco 1900-1930”. 

 
Hierbij nadere informatie met een aanmeldingsformulier. 
 
Voor het eerst wordt het werk van vijf kunstenaressen uit Art Nouvau en Art Deco getoond en 
wel van Constance de Nerée tot Babberich, Agathe Wegerif-Gravestein, Bertha Bake, 
Christine van Zeegen, en Ragnhild d’Áilly. 
De tentoonstelling laat zien hoe eigen het werk is maar ook hoeveel verwantschap het heeft 
qua stijl, vormgeving en materiaalkeuze. Juist vrouwen kozen in die tijd vaak voor 
textiel(technieken). Ze sloegen hun eigen weg in door de te kiezen voor een bepaald 
materiaalgebruik en een uitdrukking en verbeelding via dit materiaal. Er waren echter nog 
weinig kunstenaressen; dat maakt deze vijf vrouwen vrij uitzonderlijk.  
Er is tevens enig aanvullend werk te zien van tijdgenoten (Lanooy, van Zeegen, de Winter, 
Carel de Nerée tot Babberich, Wegerif en Zwollo).  
De werken komen zowel uit museale als particuliere collecties. Er is een publicatie 
uitgegeven door het Textielmuseum te koop (€ 14,90). 
 
Wij zijn erg verheugd dat mevr. Hanneke Oosterhof conservator, bereid is een inleiding over 
de tentoonstelling te verzorgen en vragen te beantwoorden.  
 
Behalve deze tentoonstelling is de permanente opstelling van het museum evenzeer de moeite 
waard. Zij geeft een beeld van de geschiedenis en de toepassingen van textiel. “Hete harten 
koele koppen” gaat in op het leven van de textielarbeider vanaf 1860 . “Museum in bedrijf” 
geeft een beeld en de sfeer van een wollendekenfabriek in 1900-1940 en er worden 
historische machines werkend gedemonstreerd. 
 
 



Programma 
Wij stellen ons het programma als volgt voor: 
- 12.00 (wanneer het museum open gaat) tot 12.30 uur: ontvangst met koffie/thee in het 

restaurant; 
- 12.30-13.30: gezamenlijke Brabantse koffietafel incl glaasje traditionele brandewijn; 
- 13.30- 14.30: inleiding en beantwoording vragen door Hanneke Oosterhof; 
- vanaf 14.30 gelegenheid de tentoonstelling en het overige museum individueel te 

bekijken. 
 
Bereikbaarheid 
Het museum is gevestigd in een voormalige textielfabriek in het hart van een oude 
textielbuurt: Goirkestraat 96  5046 GN Tilburg, tel 013 536 7475. 
 
Treinreizigers:  
O.a. Utrecht V 11.04, overstappen den Bosch V 11.39. Bus Tilburg nr 43 om  12 uur; vanaf 
halte Kasteeldreef 1 min.lopen. 
O.a. Den Haag CS V 10.51 of  HS 10.55 beiden rechtstreeks. Bus Tilburg nr 41  om 12.10; 
vanaf halte Kwaadeindstraat 6 min lopen. 
Eerdere bus nr 41  V 11.55 van Tilburg station en laatste nr. 43 V 12.15.   
Neemt men genoemde treinen dan heeft men ook voldoende tijd om in ca 20 minuten naar het 
museum te lopen. 
Gratis parkeren in de omgeving. 
 
Opgave: 
De toegangsprijs voor het museum is gratis voor MJK-houders en bedraagt € 2,75 voor 
overigen. 
De bijdrage aan de VVNK  is € 21 voor leden en € 24 voor een introducé(e). 
Het minimum aantal deelnemers is 25.  
 
U kunt zich opgeven door vóór maandag 7 maart het onderstaande strookje op te sturen aan:  
Mevrouw F.I. Steffelaar-Moulijn 
Frankenstraat 29  2582 SE Den Haag  (tel 070-355 5036, niet voor opgave) 
 
Als u 8 maart geen bericht heeft ontvangen kunt u er van uitgaan dat u geplaatst bent. 
 
Het belooft een interessante dag te worden met voor velen van ons een goede gelegenheid 
kennis te maken met dit unieke museum. Wij hopen velen van u te kunnen begroeten. 
 
Het bestuur 
 
 
Ondergetekende:……………………………………………………………… 
 
Tel……………………    E-mail………………………………………….. 
 
Meldt voor het bezoek aan het Textielmuseum op zaterdag 19 maart 2005 aan: 
……….. lid/leden (€ 21,-) 
………...introducé(e)s (€ 24,-) 
 
Datum……………………..  Handtekening: 


