
 

Nieuwsbrief excursiecommissie aflevering 1 
 
De excursiecommissie van de Vrienden is van start gegaan!  
Per kwartaal organiseren wij één excursie met een verdiepingselement. Behalve 
dat je met gelijkgestemden op stap gaat, maak je iets mee, wat anderen niet zo 
gauw zullen meemaken: uitleg van een specialist of een bijzondere rondleiding, 
vaak met een link met het Gemeentemuseum of Den Haag. Ook willen we 
excursies naar plaatsen of musea organiseren, waar je anders niet zo gauw 
komt.  
Naast de verdiepende excursie stellen wij, waar mogelijk, een extra facultatief 
programma voor, zoals andere musea, die in de buurt van het excursiedoel 
liggen. 

 

 

Rondleiding Ai Weiwei in museum De Pont te 
Tilburg:  
Geen Chinese kunstenaar is zo bekend als Ai Weiwei 
(Beijing, 1957). Die roem dankt hij niet alleen aan zijn kunst, 
maar ook aan zijn strijd voor meer politieke en 
maatschappelijke vrijheid. De expositie in De Pont toont werk 
uit de jaren 2003-2011 en omvat naast een aantal grote 
sculpturen,  bijna zijn volledige videowerk. 
Beeldend kunstenaar, architect en vormgever, curator, 
fervent gebruiker van sociale media en luis in de pels; Ai 
Weiwei’s opvatting van het kunstenaarschap is zeer breed. 
De sociale component van zijn werk roept herinneringen op 
aan het ‘erweiterter Kunstbegriff’ van Joseph Beuys. Zelf 
noemt hij Andy Warhol en Marcel Duchamp als belangrijke 
voorbeelden. ‘Tot ik Duchamp ontdekte had ik er geen idee 
van dat kunst een manier van leven kon zijn.’ zegt hij in een 
interview uit 2008 met Karen Smith. ‘Het was mijn redding en 
het maakte direct een eind aan mijn geworstel. Ik begreep [...] 
dat kunst een gebaar kon zijn, en dat een gebaar iedere vorm 
kan krijgen die de kunstenaar wil. Dat kan een schilderij zijn 
maar ook iets totaal anders.’ 

De directeur van de Pont heeft de tentoonstelling samen met Ai Weiwei 
gemaakt in samenwerking met het Louisiana Museum in Denemarken. 
 
Wat: Rondleiding door medewerker De Pont  
Wanneer: Woensdag 30 mei of zaterdag 2 juni 11:30-12:30 uur, verzamelen om 
11:15 uur bij de ingang van het museum 
Waar: Museum de Pont Wilhelminapark 1,5041 EA Tilburg (www.depont.nl) 
Aanmelden: vóór 15 mei 2012: via www.vriendengemeentemuseum.nl  
NB Geef bij aanmelding een voorkeursdatum door. De datum met de meeste 
aanmeldingen gaat door. Geef ook aan indien gebruik gemaakt gaat worden 
van de onderstaande optionele rondleiding. 
Let op: entree van het museum is voor eigen rekening 
  

 



Optioneel: Textielmuseum Tilburg  
Huidige exposities: 
• Timetables. Eten en drinken smaakt lekkerder aan een mooi 

gedekte tafel. Vanaf 19 november kunt u in de Damast Weverij 
een reis door de tijd maken met Timetables; een bijzondere 
tentoonstelling gewijd aan tafelgoed en serviezen van 1900 tot 
nu. 

• Christein Meindertsma - Solo. Van 11 februari tot en met 3 juni 
2012 presenteerst Audax Textielmuseum Tilburg als eerste 
museum een grote solotentoonstelling met het werk van 
ontwerper Christien Meindertsma (1980). 

• De Ploeg. Sterke stoffen 1923 - 2012. Een fraaie 
overzichtstentoonstelling over De Ploeg. Gordijnstoffen in 
heldere, frisse kleuren als blauw, rood, groen, zwart, geel en 
oranje... Krachtige dessins met ruiten, bloemen, strepen, banen 
en golven. Smaakvol geweven meubelstoffen, toegepast als 
dekje in een rotanstoel of als bekleding op een strak 
vormgegeven bank. ‘Eerlijke’ stoffen gemaakt van katoen en wol. 

• Textiellab. De creatieve experimenteerplek van het museum! 
• Wollendekenfabriek 1900 - 1940. Van ruwe wol tot deken In de 

(semi-) permanente tentoonstelling wollendekenfabriek is een 
beeld en sfeer gecreëerd van een textielfabriek zoals die in de 
periode van 1900 tot 1940 in Nederland bestond. 

 
Wat: Optioneel programma in combinatie met bezoek museum De 
Pont: rondleiding door medewerker Textielmuseum 
Wanneer: Woensdag 30 mei of zaterdag 2 juni  
Waar: Textielmuseum Goirkestraat 96  (op loopafstand van De Pont) 
5046 GN Tilburg (www.textielmuseum.nl/) 
Aanmelden: Geef bij aanmelding voor de Rondleiding Ai Weiwei aan 
of gebruik gemaakt gaat worden van het optionele programma. 
Let op: entree van het museum is voor eigen rekening. 
 

 

Vooraankondiging rondleiding  “Een leven in mode” 
(Vrouwenkleding 1750 - 1950) in het Mode Museum te 
Antwerpen:  

Nadat ze een bruidsjurk erfde van een groottante, begon de 
Nederlandse Jacoba de Jonge op haar zeventiende met het verzamelen 
van historische kostuums. Ondertussen telt haar verzameling om en bij 
de 2500 objecten, waarvan 250 japonnen uit de 18e, 19e en eerste helft 
van de 20e eeuw. Ze besloot deze indrukwekkende collectie 
grotendeels over te dragen aan het Antwerpse Mode Museum en dat 
was reden genoeg voor een tentoonstelling rond een deel van de 
pasverworven stukken; uiteraard in samenwerking met Jacoba de 
Jonge zelf. 

 

http://www.textielmuseum.nl/


 Aan de hand van een honderdtal silhouetten toont de 
expo de invloed van mode op het leven van vrouwen uit 
de middenklasse van West-Europa tussen 1750 en 1950. 
De tentoonstelling is opgebouwd rond verschillende 
thema’s uit het dagelijkse leven, zoals zwangerschap, 
sport, binnenhuiskleding, maskerade, winkelen en reizen. 
Door de sterke opkomst van de burgerij in de 19e eeuw 
hadden deze vrouwen immers de toegang tot ander 
tijdverdrijf, met daarbij behorende outfits. 

De tentoonstelling werd gemaakt door Office, het bureau 
van architectenduo Kersten Geers en David Van 
Severen. Dankzij de opvallende vloer die de illusie wekt 
van een kasseiweg waan je je als bezoeker dadelijk in de 
straten van Parijs. Bovendien worden op de muren oude 
foto’s afgebeeld waarop de kledij wordt gedragen. 

Mode Museum Antwerpen 
Nationalestraat 28 
2000 Antwerpen 
0032 3 470 2770 
www.momu.be/ 

 

Optioneel: Reunie-Van Quinten Metsijs tot Peter Paul Rubens 
Meesterwerken uit het Koninklijk Museum terug in de 
Kathedraal  
Onze-Lieve-Vrouwe Kathedraal (op loopafstand van het Mode Museum) 
Groenplaats 21  2000 Antwerpen 
03 213 99 51 
www.dekathedraal.be 

 

Belangrijk: voor alle excursies geldt: 
• Minimum aantal deelnemers: 15 
• Na aanmelding via het online aanmeldformulier volgt een ontvangstbevestiging 

per e-mail. Wanneer u niet beschikt over e-mail dan kunt u zich aanmelden via 
Vrienden van het Gemeentemuseum Postbus 72 2501 CB Den Haag onder 
vermelding van uw naam en telefoonnummer. 

• Wanneer er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, zal er een loting 
plaatsvinden om een zo eerlijk mogelijk verdeling te maken binnen de 
deelnemende Vrienden. Op deze manier streven wij ernaar dat iedereen een 
keer mee kan op excursie. 

• Na de sluitingsdatum volgt een bevestiging met de datum van de excursie, 
contactpersoon en een deelnemerslijst. 
 

Ideeën  
Behalve dat we zelf ideeën hebben, zijn we nieuwsgierig naar de kennis onder De 

 

http://www.dekathedraal.be/


     

Vrienden: wie een mogelijk excursiedoel heeft: laat het ons weten! Ook kunnen we 
de nodige hulp gebruiken: bij het organiseren, maar ook bijvoorbeeld bij het vinden 
van de juiste contactpersonen. 
Kortom: alles wat we kunnen gebruiken bij het verzorgen van de beste excursies 
voor De Vrienden: mail naar excursies@vriendengemeentemuseum.nl of bel 06 414 
51 228 (Odette van Dijk). 
 
Met hartelijke groeten en tot ziens op een van onze excursies, 
 
De excursiecommissie: Laurien Bosch, Lilian van Poppelen, Marie-Louise 
Wijsmuller en Odette van Dijk. 

 

mailto:excursies@vriendengemeentemuseum.nl

