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1 Inleiding 

 

Het activiteitenverslag voor 2008 is gebaseerd op het activiteitenplan van de Brabant-Collectie 

dat op 26 september 2007 (ons kenmerk 270.007) is voorgelegd aan de Provincie Noord-

Brabant. U bevestigt ontvangst hiervan op 17 december 2007 (uw kenmerk 122051/1358255). 

 

Het activiteitenplan is gebaseerd op de volgende meerjarige uitgangspunten van beleid, 

geformuleerd in het Beleidsplan voor de Brabant-Collectie 2005-2008: 

 

1.  Meer aandacht voor behoud van de collectie. 

2. Meer naar buiten treden met diensten en producten. 

3.  Ruime en brede digitalisering van de collectie. 

4.  Opbouw van een kenniscentrum beeld en geluid. 

5.  Kwaliteitsverbetering. 

 

In 2008 verscheen een rapport De Brabant-Collectie verdient veel meer bekendheid (Tilburg, juli 

2008) van de hand van een studente Bedrijfscommunicatie en digitale media aan de Universiteit 

van Tilburg Nadine Peskens,. Het rapport werd uitgevoerd in opdracht van de 

Wetenschapswinkel van de UvT en is gratis te downloaden via de URL: 

http://www.uvt.nl/diensten/dsz/cvk/wetenschapswinkel/onderzoek/afgerond/299peskens/ 

In het onderzoek werden met name leden van de heemkundekringen gevraagd naar de 

bekendheid met de Brabant-Collectie. Gebleken is dat de Brabant-Collectie minder bekend is 

dan verwacht. Zie verder bijlage . 

Het onderzoek gaf input voor het Informatieplan dat daarna opgesteld werd. 

 

Oktober 2008 verscheen in concept het Informatieplan van de Brabant-Collectie inclusief een 

Digitaliseringsplan. Dit plan kwam tot stand met financiële ondersteuning van SenterNovem te 

Den Haag. Het plan werd opgesteld met assistentie van Peter Mohnen van Schepnet B.V. te 

Tilburg. Dit Informatieplan speelt een rol als beleidsplan voor de periode 2009-2012. 

 

Doelstellingen van het Informatieplan zijn vooral: 

 

– Het vergroten van de naamsbekendheid. 

– Het vergroten van het gebruik van Internet (website en databases) en het vergroten van de 

communicatie van de Brabant-Collectie met haar klanten via dit medium. Zie voor een 

samenvatting bijlage 9. 
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1.1 Beleidsvoorbereiding en –ontwikkeling 

 

Maart 2005 kwam het Beleidsplan Brabant-Collectie 2005-2008 gereed. In dit beleidsplan zijn 

de strategische doelstellingen plus de concretisering hiervan in taken en activiteiten 

geformuleerd. Het strategisch beleid voor de periode 2005-2008 kent drie uitgangspunten: 

 

A.  Bevordering van het gebruik van de verzamelingen, producten en diensten van de 

Brabant-Collectie. Hiertoe zal o.a een communicatieplan worden opgesteld. Tevens dient 

een digitaliseringsplan te worden gemaakt. 

 

B. Instandhouding en kwaliteitsverbetering van de verzamelingen. Ondermeer is een 

conserveringsplan voorzien. 

 

C. Bouw van een breed voorzieningenpakket voor archivering van historisch beeld- en 

geluidsmateriaal. 

 

Oktober 2008 verscheen in concept het Informatieplan van de Brabant-Collectie inclusief een 

Digitaliseringsplan. Dit plan kwam tot stand met financiële ondersteuning van SenterNovem te 

Den Haag.  

 

Doelstellingen van het Informatieplan zijn: 

 

D.  Het vergroten van de naamsbekendheid van de Brabant-Collectie. 

 

E. Het vergroten van het gebruik van Internet (website en databases) en het vergroten van de 

communicatie van de Brabant-Collectie met haar klanten via dit medium.  

 

 

1.2. Materieel beheer, conservering en restauratie 

 
 
informatiedrager 

 
streefgetal 

 
resultaat 

 
tijdschriftafleveringen (materieel beheer) 

 
1200 

 
1200 

 
boeken (materieel beheer)  

 
1500 

 
2151 

 

Alle in 2008 verworven boeken, tijdschriften, cd-rom’s, videobanden en prenten zijn op 

verantwoorde wijze in de bestaande collectie opgenomen (zie ook 1.3).  

 

– Reguliere collectie videobanden (koopvideo's) 

 

In  2008 is in samenwerking met medewerkers van de IT&AV-Service Desk een begin gemaakt 

met het overzetten van de videobanden op dvd. 

Vanwege het auteursrecht is het niet toegestaan het materiaal op deze banden (dvd's) in de FFNB 

te zetten. De banden (dvd's) worden alleen bij de Brabant-Collectie ter inzage gegeven. Het 

overzetten op dvd is dan ook met name bedoeld om dit onderdeel van de dienstverlening op een 

meer adequate en modernere leest te schoeien. 
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– dozenproject Kapucijnencollectie  

 

Ook in 2008 zorgde de Brabant-Collectie voor het beheer en de informatieverstrekking rondom 

de kostbare collecties van Theologie. 
 

In december 2006 zijn de 80 handschriften, 45 incunabelen en 165 postincunabelen uit het bezit 

van de Orde der Minderbroeders-Kapucijnen in Nederland te ’s-Hertogenbosch overgedragen 

aan de bibliotheek van de Universiteit van Tilburg. In totaal gaat het om 364 banden. 

Het intensieve gebruik door de Kapucijnen heeft de nodige sporen nagelaten. Naast 

gebruikschade is de tekst vaak voorzien van onderstrepingen, aantekeningen in de marge of zelfs 

tussen de regels. 

Om de boeken voor verder verval te behoeden is besloten om alle werken in speciale op maat 

gemaakte opbergdozen te plaatsen. Alvorens er tot berging kan worden overgegaan, zal er door 

de conservator een schadeinventarisatie en schimmeltest worden verricht en vervolgens worden 

eerst alle banden gedroogreinigd.   

 

Het project is begin november 2008 opgestart en zal in 2009 worden afgerond.  Boekbinderij 

Verschoor te Voorburg zal de luxe linnen overslagdozen op maat maken in 2009. 

Het project kost € 30.000. De Faculteit Geesteswetenschappen (Theologie) en de 

Minderbroeders-Kapucijnen te ’s-Hertogenbosch nemen ieder de helft van dit bedrag voor hun 

rekening. Theologie betaalt bovendien de 8% overhead die de universiteit aan kosten 

doorberekent bij elke externe donatie. 

 

1.3 Collectievorming en –uitbreiding 

 
 
 

 
streefgetal 

 
resultaat 

 
tijdschriftafleveringen (acquisitie) 

 
            1200 

 
                12001 

 
boeken, cd-rom’s en videobanden (acquisitie) 

 
            1500 

 
                2151 

 
handschriften 

 
             p.m. 

 
                      5 

 
prenten, kaarten  

 
             p.m. 

 
                      9  

 
foto’s 

 
             p.m. 

 
Collecties Bijnen, 

Remery en Diepen 

 

 

– boeken, videobanden, tijdschriften en cd-rom’s 

 

De collectie is volgens de verwachting toegenomen met ca. 1200 afleveringen van tijdschriften 

en met 21512 boeken inclusief een behoorlijk aantal cd-rom’s en dvd’s.  

Uit antiquariaats- en veilingcatalogi werd een selectie gemaakt in het kader van het opvullen van 

lacunes in de collectie.  

                                                   
1 Schatting. 

2 Schatting gebaseerd op de aanwinstenlijsten en acquisitiegegevens.   
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Uit de veiling van de collectie Brabantica van wijlen  Jhr. Mr. M.A. Beelaerts van Blokland in 

november 2008 werden nogal wat oude dukken en enkele handschriften verworven. 

 

De nieuw verworven boeken en tijdschriften werden via de aanwinstenlijst op de website van de 

Brabant-Collectie onder de aandacht van een breed publiek gebracht.  

De aanwinstenlijst werd indien gewenst ook via e-mail aan de gebruikers toegezonden. 

 

– oude drukken 

 

De Brabant-Collectie heeft in het verslagjaar 39 oude drukken verworven (zie bijlage 3).  

Daarnaast werden ook in 2008 enkele volksboeken aangeschaft zoals Het leven van de heylighe 

Nederlantsche Susanna [van Brabant], ofte, Genoveva, huys-vrouwe van den doorluchtighsten 

palatyn Sifridus, vol van godtvrugtige leeringen;  De historie van de deerlyke destructie en 

ondergang der stad Jerusalem door den keyser Vespasiaan; De historie van docter Johannes 

Faustus; De schoone historie van den vromen en godtvruchtigen jongeling Joseph; Een schoone 

historie van het leven ende vrome daeden van den kloekmoedigen ende alderonverwinnelyksten 

Keyzer van Roomen Carolus den V. van dien naem; Den dobbelen zielentroost of vaderlyke 

leering, troostelyk voor godvrugtige christene zielen. 

 

– handschriften 

 

In 2008 werden 5 handschriften verworven. 

 

– prenten en kaarten 

 

De Brabant-Collectie heeft daarnaast in het verslagjaar 2 kaarten en 6 aanplakbiljetten 

verworven. Hans de Visser O.F.M. uit Den Bosch schonk 42 kaarten. Ten behoeve van de  

Topografisch-Historische Atlas werd een fraaie waterverfschildering gekocht van Charles 

Leickert (1816-1907) van omstreeks 1852 of vroeger: Het poortje te Woudrichem.  

Op 9 februari werd de officiële schenkingsovereenkomst getekend door mevrouw H.A. 

Schellekens, de dochter van de maker van de 52 waterverfschilderingen van plekken in Brabant, 

de amateur-schilder Jacques Schellekens (1894-1961). In 2007 en een deel van 2008 werden al 

deze prenten gerestaureerd en in 2008 gedigitaliseerd. 

 

– historische fotografie 

 

Een groeiend aantal fotografen en/of hun nazaten blijken genegen om hun collectie onder te 

brengen bij de Brabant-Collectie. Duurzaam behoud en publieke toegankelijkheid zijn daarbij 

belangrijke overwegingen. Het voorbeeld van de erven Coppens werkt in dit verband niet alleen 

als voorbeeld maar ook als stimulans.  

De Brabant-Collectie manifesteert zich in toenemende mate op het terrein van de historische 

fotografie. Daarbij streeft zij ernaar om met name het volledige werk van relevante Brabantse 

fotografen te verwerven. In 2008 leidde dit tot de volgende bijzondere aanwinsten. 

 

Collectie Jan Bijnen (1874-1959) 

Nadat eind 2007 in beginsel overeenstemming was bereikt met de nazaten van Jan Bijnen, 

fotograaf, drukker en uitgever van prentbriefkaarten, vond begin 2008 bij één van de 

familieleden te Waalre een globale eerste inventarisatie plaats van de Collectie Jan Bijnen.  
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Bijna 50 jaar na zijn overlijden hebben de nakomelingen van Jan Bijnen de fotocollectie van hun 

(groot)vader aan de Brabant-Collectie van de Universiteit van Tilburg geschonken. De collectie 

bestaat uit zo'n 500 glasplaten, foto’s en prentbriefkaarten, en is van groot historisch belang voor 

de Brabantse geschiedenis. 

Om de schenking extra luister bij te zetten vond er op 17 mei 2008 bij de Brabant-Collectie een 

feestelijk programma plaats voor de familie Bijnen in aanwezigheid van de pers en andere 

belangstellenden. Naast enkele toespraakjes en de ondertekening van de schenkingsovereen-

komst verzorgden Emy Thorissen en Frank van der Maden een korte presentatie over de aard, de 

samenstelling en het belang van de Collectie Jan Bijnen. Bovendien was er voor de gelegenheid 

ook een kleine expositie ingericht met werk van Jan Bijnen. 

  

Collectie Gaston Remery 

In april 2008 werd overeenstemming bereikt met de heer Gaston Remery te Eersel over de 

overdracht van zijn fotocollectie aan de BC. Door familieomstandigheden van de heer Remery 

zal de overeengekomen inventarisatie van de collectie door de heer Adrie Mennen en de 

feitelijke overdracht van de collectie pas begin 2009 zijn beslag krijgen.  

 

Collectie Rees Diepen 

Grote delen van de fotocollectie van Rees Diepen hebben de afgelopen jaren reeds een plek 

gekregen bij de Brabant-Collectie. In de loop van 2008 zijn daar nog een aantal andere 

onderdelen aan toegevoegd. Verder resulteerde het overleg met betrokken partijen (afgezien van 

mevrouw Diepen en de BC/UvT, ook het Brabants Fotoarchief) op 20 december 2008 in de 

ondertekening van de Overeenkomst tot Schenking van de fotocollectie Rees Diepen. 

Het gaat om vele afdrukken, meer dan 30.000 negatieven en enkele andere zaken. 

 

Naast genoemde acquisities dienden zich, onder andere als gevolg van de publiciteit in het kader 

van het Coppensproject, in 2008 nog diverse andere relevante  fotocollecties aan. Met diverse 

partijen werden oriënterende gesprekken gevoerd. Deze leidden in het verslagjaar nog niet tot 

een concreet resultaat. De gesprekken zullen in 2009 worden voortgezet. 

 

– schenkingen 

 

Van de volgende 46 personen en instanties zijn schenkingen ontvangen: Archeologisch Centrum 

Eindhoven (Willemien van de Wijdeven); Robert Arpots, UB Nijmegen; Avans Hogeschool 

AKV St. Joos – Kunstlectoraten, Breda (Wilma Diepens); Avans Hogeschool, Expertisecentrum 

Veiligheid ’s-Hertogenbosch (Maike Kooijmans); Mariëlle van den Bergh, Schijndel; Bernezorg 

Heeswijk (Mr. J.G.C.M. van de Wiel); Drs. Jac Biemans, ’s-Hertogenbosch; dhr A.C.A.B. 

Bierings, Goirle; Prof. Dr. Arnoud-Jan Bijsterveld, Tilburg; Burgersdijk & Niermans, Leiden 

(Drs. A.W. de Bruin); Thijs Caspers, Tilburg; Theo Clemens, Utrecht; Commission 

Internationale de Hydrologie du Bassin du Rhin, Lelystad (Ing. E. Sprokkereef); Diederendirrix 

Architecten Eindhoven (Bert Dirrix); dhr P.J.G. van den Dobbelsteen, Tilburg; Marcel Gielis, 

Turnhout; dhr Giel van Hoof, Helmond; Drs. B. Fasol, Horst; dhr G.F.W.M. Graat, Haps; 

Heemkundevereniging “De Heerlijkheid Herlaar” (Frans Cooijmans); Heemkundevereniging 

“Op die Dunghen”, Den Dungen (André Schoones); Heemkundige Kring “Pladella Villa”, 

Bladel (Nico van Limpt); Rob van den Heuvel, Geldrop; Alex van Heezik, Haarlem; Dr. C.M. 

Hogenstijn, Deventer; dhr H.A. van Iersel, Udenhout; Landgoed Rozephoeve, Oisterwijk, adres 

Sight Adviseurs, J.D. Peereboom Voller, Zetten; Drs. Jaap Maessen, Tilburg; Het Markiezenhof, 

Bergen op Zoom (Marieke van Wijk); Meertens Instituut, Amsterdam; Monumentenhuis 
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Brabant, Geertruidenberg; Museum voor Religieuze Kunst, Uden (Wouter Prins); Hein van 

Oorschot, Tilburg; Jola Prinsen, Tilburg; Regionaal Archief Tilburg (Jean-Paul Korst); 

Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten, Amersfoort (Kees de Ruiter); 

mw E. van der Roest-Vingerhoets, Uffelte; SDU Uitgevers, Den Haag; Sociaal en Cultureel 

Planbureau, Den Haag; Dr. Karel Soudijn, Tilburg; Stichting Brabants Dialectenfestival Lieshout 

(J. Franssen-Verbakel); Stichting Zeelst schrijft geschiedenis, Veldhoven (Jan Bressers); Emy 

Thorissen, Eindhoven; Unie KBO, ’s-Hertogenbosch (dhr H.P.G.M. Houben-Sipman); Hans de 

Visser O.F.M, ’s-Hertogenbosch; dhr A. Vroon, Leusden. 

 

– correspondenten 

 

De collectionering van in eigen beheer verschenen of moeilijk te achterhalen publicaties is in het 

verslagjaar wederom krachtig ondersteund door enkele actieve correspondenten in de provincie 

en daarbuiten.   

 

 

1.4 Beschikbaarstelling, gebruiksbevordering en gebruik  

 
 
 

 
       streefgetal 

 
        resultaat 

 
boeken, cd-rom’s, video’s (beschrijven en 

coderen) 

 
           1500 

 
           2151 

 
toename aantal records in de Brabant Databank 

 
           1800 

 
           4695 

 

– Catalogus 

 

In het verslagjaar zijn  2151 boeken, cd-rom’s en videobanden beschreven, (deels) van 

trefwoorden voorzien en opgenomen in de catalogus van de universiteitsbibliotheek.  

In de aanwinstenlijsten werden  deze publicaties opgenomen. 

 

– Brabant-Databank 

 

De Brabant-Databank bevatte op 31 december 2008 83.513 titels. Een toename met 4695 

beschrijvingen. 

 

– Databank Topografisch-Historische Atlas 

 

De Databank groeide in het verslagjaar naar 19.475 beschrijvingen van prenten en kaarten uit de 

Brabant-Collectie. Het aantal beschreven objecten is met 299 toegenomen.  

 

– Digitaliseren prentbriefkaarten 

 

In 2008 zijn 6129 prentbriefkaarten gedigitaliseerd. De eerste 2710 werden reeds in 2007 

gedigitaliseerd. Een groot deel van de images is opgenomen in de Databank Topografisch-

Historische Atlas. 
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– Brabantse drukken 

 

Wegens personele tekorten konden ook in 2008 slechts 200 Brabantse drukken worden 

beschreven.  

 

– Samenwerking 

 

De Brabant-Collectie werkt samen met allerlei organisaties in het cultureel erfgoedveld:  

archieven, musea, (openbare) bibliotheken, Erfgoed Brabant, Brabants Heem, De Kring van 

Archivarissen in Noord-Brabant, de Stichting Brabants Fotoarchief (BFa), heemkundekringen en 

genealogische en historische verenigingen, Omroep Brabant, de pers, enz. 

Oude en Bijzondere Collecties (OBC) nam deel aan een aantal landelijke overleggen: Commissie 

Gedrukte Werken van de UKB/WSF-bibliotheken, de Commissie Kaartbeheer van de UKB/WSF 

en de Vereniging de Topografisch-Historische Atlas. Ook met andere organisaties was er 

geregeld contact o.a. met DEN, het Nederlands Genootschap van Bibliofielen, enz. 

Jos Kuijlen heeft in 2008 Kasteel Heeswijk geadviseerd over het ontsluiten van de boekcollectie. 

Jos Kuijlen trad in 2008 toe tot het bestuur van de Stichting Brabants Fotoarchief (BFa). 

Emy Thorissen is sinds juni 2008 redactielid van Brabants Heem. 

 

Beeld en Geluid (BenG) werkt samen met een groot aantal organisaties en instellingen.  

Internationaal: INEDITS Film Amateurs / Memoire d' Europe 

Landelijk: Nationaal Overleg Regionale Audiovisuele Archieven (NORAA), Nederlands 

Fotogenootschap (NFg), Nederlands Fotomuseum,  Gebruikersoverleg Pictura,  Kring van 

Archivarissen in Noord-Brabant (KAN), Bisdomarchief in Den Bosch, Brabants Heem (Film- en 

Fotobank Noord-Brabant), Brabantse Federatie van Schuttersgilden, Thuis in Brabant, Schatten 

van Brabant (Film en Media), ZLTO en diverse lokale Brabantse heemkundekringen en andere 

erfgoedinstellingen. 

 

– Openingsuren 

 
 
 

 
streefgetal 

 
resultaat 

 
openingsuren bibliotheek per week 

 
74,5 

 
91,53 

 
openingsuren oude/bijzondere collecties per 

week 

 
42,5 

 
42,5 

 
afleveringen van de Aanwinstenlijst 

 
12 

 
12 

 
groepsbezoeken en rondleidingen 

 
5 

 
7 

 
Week van de geschiedenis 

 
1 

 
1 

 

Vanaf 1 september 2007 is de bibliotheek op zondag als studiezaal open van 10.00 tot 17.00 uur. 

Er kan gewerkt worden met pc's, maar boeken lenen is niet mogelijk. Ook op zaterdag werden de 

openingstijden en de dienstverlening aangepast. De bibliotheek is dan open van 10.00 tot 17.00 

uur, maar is vanaf 14.00 uur net als op zondag uitsluitend als studiezaal beschikbaar.  

                                                   
3 Van deze 91,5 uur is er 74,5 uur  waarin uitleen mogelijk is.  



 
 

11 

Tijdens de openingstijden kan men die boeken en tijdschriften van de Brabant-Collectie 

raadplegen, die in open opstelling staan op niveau 0.  

In 2004 is het openingstijdstip van de bibliotheek op werkdagen vervroegd van 9.00 uur naar 

8.00 uur. In 2005 is deze verandering permanent geworden.  

De openingstijden van de raadpleegruimte voor oude en bijzondere werken zijn in 2008 niet 

veranderd ten opzichte van 2007.  

 

– Informatiepunt 

 

Op 1 september 2005 is het Informatiepunt Brabant-Collectie ingesteld.  

Dit informatiepunt bevindt zich bij de collecties op niveau 0 van de bibliotheek en wel in kamer 

L03 (naast de raadpleegruimte L02).  

Het telefoonnummer is: 013-466 2865. Voor de bezetting van dit informatiepunt is een rooster 

opgesteld, waarin alle medewerkers van de Brabant-Collectie participeren. 

Door de instelling van het informatiepunt garanderen we de bezoekers van de Brabant-Collectie 

dat er tussen 9.00 uur en 17.00 uur altijd een medewerker aanwezig is om vragen te 

beantwoorden en om oude drukken, handschriften en materiaal uit de Topografisch-Historische 

Atlas ter beschikking te stellen. 

 

– Gebruiksbevordering 

 

Om het gebruik van de Brabant-Collectie te stimuleren werden een aantal activiteiten ontplooid 

zoals het verspreiden van de elektronische aanwinstenlijsten en het actueel houden van de 

website (www.brabantcollectie.nl). 

 

Op 31 januari hield Jos Kuijlen een rondleiding voor het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs 

KIVIA NIRIA. 

 

Op 22 februari hield Emy Thorissen een voordracht over de Adankaarten aanwezig in de 

Brabant-Collectie. De lezing vond plaats in  het Markiezenhof te Bergen op Zoom tijdens de 

Studiedag Cartografie over Brabant, georganiseerd door de GIN-werkgroep. 

 

Op 13 april ontving de Brabant-Collectie 13 personen van het Sint Janscentrum in Den Bosch.  

 

31 mei, inzameldag foto’s particulieren t.b.v. de tentoonstelling Gewoon de jaren 40 in het 

Noordbrabants Museum te ’s-Hertogenbosch (Emy Thorissen en Frank van de Maden). 

 

Op 13 juni ontving de Brabant-Collectie de Adelbert Vereniging (ongeveer 25 personen). Men 

kreeg een inleiding op het werk van de Brabant-Collectie en een uitgebreide rondleiding, waarbij 

kostbare handschriften en oude drukken van theologie naast andere zeldzaamheden uit de 

Brabant-Collectie werden bekeken. 

 

Op zaterdag 11 oktober stond de Brabant-Collectie met een stand op de Hoofdliedendag van de 

Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden in het provinciehuis in Den Bosch. 's-Middags 

hield Jos Kuijlen een voordracht over de Brabant-Collectie. Diezelfde middag werd door Frank 

van der Maden een presentatie gehouden over de Film- en Fotobank Noord-Brabant met als titel: 

'De gilden in beeld'. 
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Op zaterdag 8 november 2008 stond Guus Meeuwis centraal in het KRO-programma 'Profiel', 

dat om 21.20 uur op Nederland 3 werd uitgezonden. Fons de Poel gaat met Guus terug naar zijn 

geboorteplaats, om van daaruit met hem op tour te gaan. Prof.dr. Arnoud-Jan Bijsterveld, 

hoogleraar Cultuur in Brabant, belicht in de documentaire de historische context. Hij geeft in de 

documentaire antwoorden op vragen over de geschiedenis van Noord-Brabant en die van Tilburg 

in het bijzonder. De opnames bij de Brabant-Collectie vonden plaats op donderdag 12 juni 2008 

in de atlasruimte (depot van de Brabant-Collectie). Een deel van het getoonde beeldmateriaal 

was afkomstig uit de verzamelingen van de Brabant-Collectie. 

Op 11 december verzorgde Jos Kuijlen een rondleiding voor de Nederlandse Genealogische 

Vereniging (NGV) Kempen-Peelland. 

– Beeld en geluid 

 

Bij Beeld en Geluid kwamen er naast veel vragen door particulieren ook verzoeken binnen om 

informatie en advies vanuit meer professionele hoek.  

 

Aan de volgende instellingen en organisaties verleende men informatie en advies: 

 

– Studievereniging Prioritijd (bruikleen historisch filmmateriaal voor congres Booming 

Brabant) 

– Jaar van het Religieus Erfgoed (advies en ondersteuning bij samenstelling 

compilatiefilm In de Gloria voor het openingsprogramma van het Jaar van het 

Religieus Erfgoed) 

– Heemkundekring  't Hof van Liessent (advies en ondersteuning bij het gebruik van de 

Coppensdocumentaire Zelfportret Martien Coppens  in 117 foto's  tijdens 

Coppensexpositie in Lieshout) 

– Noordbrabants Museum (overleg en ondersteuning advies met betrekking tot de 

inzameldag in het kader de tentoonstelling Gewoon de jaren '40) 

– Gemeentearchief Roosendaal (viewing amateurfilms) 

– Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden (informatie en advies inzake 

filmvertoning tijdens Landjuweel) 

– Filmcollectief Apvis, Breda (advies en ondersteuning t.b.v. de film Watersporen) 

 

In een aantal gevallen leidden deze contacten tot de ontdekking van nog onbekend film- en 

fotomateriaal. 

 

– Nieuws en aanwinsten 

 

In het verslagjaar verscheen 12 keer een elektronische aanwinstenlijst. 

De website werd gebruikt om nieuwsitems onder de aandacht van het publiek te brengen. 

 

– Gebruik van de Brabant-Collectie in 2008 

 

De cijfers van de Brabant-Collectie over 2008 vergeleken met die van 2007 (zie 

bijlage 2) tonen een teruggang in het gebruik. Daarbij moet aangetekend worden 

dat er wordt getwijfeld aan de betrouwbaarheid van de metingen van het gebruik 

van de databases. Die lijken te laag te zijn! 
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Gebruikscijfers van de Brabant-Collectie over 2008 

 
 
type gebruik(ers) 4 

 
        streefgeta l   

 
         resultaat 

 
Raadplegingen oude drukken en handschriften 

 
     350 

 
      3795 

 
Bezoekers raadpleegruimte kostbare collecties 

 
     200 

 
      3786 

 
Aantal fotobestellingen 

 
     p.m. 

 
587 

 
Geleverde reproducties aan klanten (foto’s en 

digitale images) 

 
     p.m. 

 
    230 

[1325] 
 
Bruikleenovereenkomsten 

 
     p.m. 

 
     18 

 
Objecten in bruikleen 

 
     p.m. 

 
     1798 

 
Zoekacties Brabant-Databank 

 
 10000 

 
 181539 

 
Opgevraagde images uit Fotodatabank M.C. 

 
     500 

 
    3082 

 
Zoekacties Film- en Fotodatabank NBr. 

 
   1000 

 
 99085 

 
Opgevraagde images uit Film- en Fotodatabank 

 
     500 

 
         7781565 

 
Bezoekers Film- en Fotodatabank NBr. 

 
50.000 

 
         42952 

 

                                                   
4 De cijfers betreffende Raadplegers nieuwere boeken en tijdschriften en Aanvragen boeken en tijdschriften 

uit magazijn die sinds jaar en dag beiden werden geschat op 3200 worden niet meer gegeven. Wel is het zo dat 

dagelijks gebruikers te vinden zijn tussen de boeken en de tijdschriften in open opstelling en dat er met grote 

regelmaat boeken worden geleend. Een betrouwbare schatting hiervan is momenteel echter niet te geven.  

5 Deze cijfers zijn gebaseerd op volledig - door de klant - ingevulde formulieren en elektronische 

depotaanvragen 
 
6 Bezoekcijfer in 2008 groter dan vorig jaar i.v.m.  intensief gebruik van het archief Martien Coppens en de 

Theologische Collectie (in het kader van de herdenking Anthonius van Gils) t.b.v. publicatie, expositie en 

documentaire. 
 

7 Inclusief 9 foto-opdrachten gegeven door de Brabant-Collectie zelf.  766 foto’s werden vervaardigd voor 

de Coppensbiografie.  Voor presentatiedoeleinden werden 233 opnamen gemaakt voor de tentoonstelling en de dvd  

over Anthonius van Gils, 14 opnamen zijn ngemaakt voor een tentoonstelling over de landmeters Adan, 37 opnamen 

voor de bijeenkomst met de familie van Jan Bijnen en 45 opnamen werden gemaakt voor de Martien Coppens 

Kijkdag. Alle opnamen werden gemaakt door Paul Slot.  In totaal werden 1325 reproducties geleverd. 

8 Dit is exclusief de 1632 vintage prints van Martien Coppens en exclusief de 6129 prentbriefkaarten die door 

Pictura imaginis in Heiloo zijn gescand.  

9 De getallen zijn zonder het aantal zoekacties dat tot stand kwam door gelijktijdig zoeken in 

de verschillende databases (Catalogus, Brabant-Databank, Databank Topografisch-Historische Atlas, 

Fotodatabank Martien Coppens). Simultaan in verschillende bestanden werd ongeveer 1.173.000 keer 

gezocht (in 2005 was dat nog ongeveer 230.000 keer en in 2006 ongeveer 500.000 keer). 
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In september 2008 is de website vernieuwd. De home page is nu een wervende 

startpagina (www.brabantcollectie.nl).  

De Brabant-Collectie is in overleg met de verantwoordelijken bij de universiteit 

voor de website van de Universiteit van Tilburg, waarvan de Brabant-Collectie 

onderdeel uitmaakt, om het eigen webgedeelte verder te vervolmaken. 

 

De Film- en Fotobank Noord-Brabant (FFNB) wordt nog steeds intensief 

gebruikt. Er werden in 2008 door ongeveer 43.000  bezoekers bijna 8 miljoen 

pagina’s opgevraagd. 

 

 

1.5 Restauratie en conservering kerncollectie Martien Coppens (1908-1986) 

 

Een van de belangrijkste projecten van de BC is sinds 2007 het project Restauratie en 

conservering van de kerncollectie Martien Coppens, kortweg aangeduid als het Coppensproject.  

Nadat eind 2007 door diverse subsidiegevers voldoende toezeggingen waren gedaan kon begin 

2008 gestart worden met de uitvoering.  

Om ook het  brede publiek hiervan in kennis te stellen werd begin maart, aan de vooravond van 

de honderdste geboortedag van Martien Coppens (18 maart 2009), een persbericht verspreid. Dit 

had o.a. een paginagroot artikel in de Brabantse pers tot gevolg. 

 

Tegelijkertijd vond de aanbesteding plaats van de werkzaamheden. Om financiële en 

organisatorische redenen zijn de restauratiewerkzaamheden ondergebracht bij een tweetal 

restauratieateliers. Het overgrote deel (1432 foto's) is gerestaureerd door Fotorestauratie Atelier 

Clara von Waldthausen te Amsterdam. Het Nederlands Fotomuseum verzorgde de restauratie 

van het resterende deel (200 foto's). Dat betrof met name de foto's die het NFm na de restauratie 

heeft gebruikt voor de grote overzichtstentoonstelling van Martien Coppens. Om te voorkomen 

dat er zich bij de restauratiewerkzaamheden grote verschillen zouden voordoen, vond er vooraf 

overleg plaats tussen betrokken partijen. Tevens werden afspraken gemaakt over de 

documentatie en rapportage  van de uitgevoerde werkzaamheden. Dit alles leidde ertoe dat eind 

2008 alle 1632 foto's van de kerncollectie Martien Coppens volgens plan waren gerestaureerd. 

 

In 2008 werd door de Brabant-Collectie meegewerkt aan een overzichtstentoonstelling en een 

boek ter gelegenheid van het honderste geboortejaar van Martien Coppens. In het Nederlands 

Fotomuseum in Rotterdam vond van 20 september 2008 t/m 30 november 2008 een overzichts-

tentoonstelling plaats van het werk van Martien Coppens. De tentoonstelling opende op 20 

september om 17.00 uur. Het gaat in de expositie om 164 vintage prints, ter beschikking gesteld 

door de Brabant-Collectie, die Coppens zelf beschouwde als het beste van zijn werk.  

Tijdens de opening van de tentoonstelling werd door Jac Biemans van de Stichting Brabants 

Fotoarchief het nieuwe boek over Martien Coppens gepresenteerd. Het is een uitgebreid 

biografisch portret van deze belangrijke Nederlandse fotograaf. Dit lijvige boekwerk met 

honderden foto's, waarvan de meeste uit de Brabant-Collectie afkomstig zijn en waarvan vele 

nooit eerder zijn gepubliceerd, belicht Coppens’ leven en werk vanuit fotohistorisch perspectief, 

maar ook vanuit de cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis en de semiotiek. Het boek geschreven 

door Kitty de Leeuw, Rik Suermondt en Ellen Tops, Bezielde beelden. Het oeuvre van Martien 

Coppens (1908-1986) in een biografisch perspectief (Zwolle, Waanders, 2008) werd uitgegeven 

door de Stichting Brabants Fotoarchief. Daarbij werd samengewerkt met de Brabant-Collectie. 
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De Brabant-Collectie verzorgde de beeldredactie, begeleidde het project en leverde in totaal 766 

foto’s gemaakt door huisfotograaf Paul Slot.  

De opnieuw bewerkte teksten maakten deel uit van het door de Brabant-Collectie afgeronde 

project Brabantse fotografie van de twintigste eeuw. 

Om meer bekendheid te geven aan het Coppensproject werd samen met de afdeling 

Communicatie van LIS op 22 november een Martien Coppens Kijkdag (MCK) gehouden.  

 

Het gevarieerde en afwisselende programma bestond uit: 

 

– Demonstraties  restauratiewerkzaamheden en materiële verzorging (Clara von 

Waldthausen en Emy Thorissen). 

– Doorlopende vertoning van een 15 minuten durende documentaire over de uitvoering  

restauratiewerkzaamheden speciaal voor deze gelegenheid opgenomen in het atelier 

van Clara von Waldthausen. 

– Presentaties van mijn  favoriete Coppensfoto door een aantal bekende en minder 

bekende fotodeskundigen en andere liefhebbers van de foto's van Martien Coppens. 

Onder hen zangeres Marja van Trier (Treveris). Vooral het lied 'Dankjewel Martien!' , 

dat zij speciaal voor deze gelegenheid schreef maakte veel indruk.  

Tijdens dit programmaonderdeel werden tevens de winnaars bekend gemaakt van de 

door het publiek ingezonden favorieten. 

– Inbreng door het publiek van de Coppensfoto('s) uit eigen bezit. 

Dit leverde een aantal verrassende resultaten op, zoals te zien op de foto's die de  

UvT-fotograaf maakte van de eigenaar(s) en zijn/haar/hun Coppensfoto. 

– Expositie van een groot aantal Coppensboeken afkomstig uit de BC. 

– Verkoop van de in 2008 verschenen Coppensboeken en andere fotoboeken door het 

UvT-filiaal van Selexyz . 

 

Met meer dan 250 belangstellenden en zeer veel positieve reacties werd de MCK een groot 

succes. Voor de organisatie van de MCK ontving de BC financiële steun van Schatten van 

Brabant (SvB). Op de Mondriaan Stichting werd tevergeefs een beroep gedaan. 

 

De Stichting Archief Martien Coppens (SAMC) werd gedurende 2008 met regelmatige 

tussenpozen geïnformeerd over de voortgang van het project en de uitvoering der 

werkzaamheden. Bovendien bezocht  een aantal leden van de familie Coppens de Martien 

Coppens Kijkdag. 

 

Ook met het NFm vond met zekere regelmaat overleg plaats. Enerzijds had dit overleg 

betrekking op het Coppensproject (met name restauratie, digitalisering en de daarmee 

samenhangende logistiek), anderzijds op de door het NFm te verstrekken licentie betreffende de 

door de BC beheerde Coppensfoto's (kerncollectie plus fotomateriaal in privéarchief). Ten 

aanzien van dit laatste onderwerp werd in 2008 nog geen definitief resultaat bereikt. 

 

Voor nadere informatie over het Coppensproject en de Martien Coppens Kijkdag 

zie: www.uvt.nl/diensten/lis/brabantcollectie/martiencoppens 
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1.6 Anthonius van Gils (1758-1834) 

 

In het kader van het Jaar van het Religieus Erfgoed organiseerde de Brabant-Collectie samen met 

de Faculteit Katholieke Theologie (initiatiefnemer), het Sint Janscentrum (priesteropleiding) te 

Den Bosch, het Bisdom ’s-Hertogenbosch en de Bibliotheek Midden-Brabant te Tilburg op 2 

oktober 2008 van 13.00 tot 15.30 uur in de Black Box een symposium ter ere van het 250e 

geboortejaar van de beroemde Tilburger Anthonius van Gils (1758-1834). 

Experts uit Nederland en België schetsten een beeld van de chaotische tijd van de 

godsdienstoorlogen waarin Van Gils moest leven.  

Op 2 oktober was er tevens een wetenschappelijk geörienteerde tentoonstelling te zien bij de 

Brabant-Collectie op niveau 0 van de bibliotheek. Op die dag om 16.15 uur werd in het 

stadskantoor van Tilburg door de bisschop van ’s-Hertogenbosch, mgr. Hurkmans, een kleurrijke 

tentoonstelling over Van Gils geopend, bedoeld voor een breed publiek.  

De twee exposities liepen van 2 oktober tot en met 14 november 2008.  

Zie ook: www.primus-vangils.nl.  

Ook werd er voor de manifestaties rond Van Gils een speciale dvd vervaardigd. Emy Thorissen 

heeft daarbij geholpen.  

Symposium, tentoonstelling en dvd kwamen mede tot stand met financiële steun van de 

Provincie Noord-Brabant. 

 

1.7 Herinrichting van de bibliotheek in 2009-2010 

 

In 2008 is verder voortgegaan met de voorbereidingen van de herinrichting van het 

bibliotheekgebouw van voorjaar 2009 tot voorjaar 2010, die in 2007 waren begonnen. 

In de nieuwe situatie zal de Brabant-Collectie geheel gehuisvest worden op niveau 0 van de 

bibliotheek. De trap naar niveau 0 wordt verplaatst naast de lift. Tevens komt er een afscheiding 

tussen de studieplekken voor studenten in het stiltegebied op niveau 0 en de Brabant-Collectie. 

In de nieuwe situatie komen er flexplekken. Hetgeen betekent dat niemand van de Brabant-

Collectie meer een vaste werkplek heeft. Tevens gaat er gewerkt worden volgens het concept van 

het papierloze kantoor. 

In de raadpleegruimte komt een ingebouwde vitrine. 

 

 

2 Samenwerkingsprojecten 

 

2.1 Beeld en geluid 

 

De activiteiten van Beeld en Geluid hadden in 2008 voor een belangrijk deel betrekking op de 

implementatie en promotie van de Film- en Fotobank Noord-Brabant en het project 

Conservering kerncollectie foto's Martien Coppens.  

 
– Film- en Fotobank Noord-Brabant 

 

De in het najaar 2007 gehouden promotiebijeenkomsten wierpen ook in 2008 hun vruchten af. 

Zo bleef het aantal deelnemers aan de FFNB geleidelijk toenemen met als gevolg dat eind 2008 

het aantal deelnemers de 70 passeerde. 

 



 
 

17 

Verder werden in de loop van 2008 enkele honderden films van Brabantse archiefdiensten aan de 

FFNB toegevoegd, voornamelijk materiaal dat de afgelopen jaren in het kader van het 

Mondriaanproject geconserveerd en gedigitaliseerd was. Tegelijkertijd werd in 2008 ook een 

begin gemaakt met het toevoegen van de beschrijvingen van de reguliere verzameling video-

banden van de Brabant-Collectie aan de FFNB. Dit alles leidde ertoe dat er eind 2008 ruim 

110.000 foto's en meer dan 500 films in de FFNB zaten. 

 

In het najaar 2008 is vervolgens een tweetal bijeenkomsten georganiseerd om de deelnemende 

archiefdiensten nader te informeren over de FFNB en de rol die zij voortaan spelen t.a.v. hun 

films. 

  

De goede contacten met de Brabantse archiefdiensten leidden in 2008 tot een nadere uitwerking 

van het voorstel om te komen tot een wederzijdse koppeling van de FFNB en de beeldbanken 

van een aantal Brabantse archiefdiensten. Op basis van een eerste offerte van Pictura Database 

Publishing (PDP), de leverancier van de FFNB en een aantal Brabants beeldbanken, toonden vijf 

Brabantse archiefdiensten onder aanvoering van initiatiefnemer Regionaal Archief West-Brabant 

belangstelling voor dit idee en verklaarden zij zich bereid bij te willen dragen in de kosten. 

 
– Informatieverstrekking en -beheer 

 

Ook in 2008 klopten weer veel particulieren aan bij Beeld en Geluid met vragen en 

opmerkingen. Met name de Film- en Fotobank Noord-Brabant leverde veel reacties en 

bestellingen op (zie boven). Daarnaast waren er de informatieverzoeken vanuit meer 

professionele hoek. Zo leverde Beeld en Geluid een bijdrage aan de totstandkoming van de 

documentaire 10.000 verhalen van liefde van Jeroen Neus en Carine van Vugt. Hetzelfde gold 

voor de serie portretten die Annelies Uittenboogaart (Studio Zicht) maakte voor de nieuwe 

expositie Brabant in de ban van buiten van het Brabants Natuurmuseum. In een aantal gevallen 

leidden deze contacten tot de ontdekking van nog onbekend film- en fotomateriaal. 

 

 

2.2 Erfgoed Databank Noord-Brabant (Thuis in Brabant) 

 

De Brabant-Collectie is een van de deelnemers van het eerste uur. 

 

Ook in het verslagjaar werd in de persoon van Drs. J. Kuijlen weer deelgenomen aan de 

vergaderingen van de projectgroep Thuis in Brabant.  

 

Via Thuis in Brabant zal worden geregeld dat de Brabant-Collectie met haar databases ook deel 

uitmaakt van Brabantwijzer (http://www.brabantwijzer.nl). 

 

NB Dorine van Elderen nam regelmatig deel aan het overleg m.b.t. de website van het 

Erfgoedhuis Noord-Brabant.  
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2.3 Europeana local 

 

Via Thuis in Brabant neemt de Brabant-Collectie deel aan het Europees project Europeana local. 

Het is de bedoeling dat de Brabant-Collectie haar databases via TiB inbrengt in Europeana, de 

Europese digitale bibliotheek. 

Erfgoed Brabant zit in de Management Board (stuurgroep) van het project Europeana local. 

Samen met Annette Gaalman van Erfgoed Brabant bezocht Jos Kuijlen op 25 en 26 juni de 

bijeenkomst van de Management Board in London en op 18 en 19 november in Oslo. 
 
 

2.4 Ruimtelijke component 

 

Sinds medio 2004 neemt de Brabant-Collectie deel aan het project Ruimtelijke component. Het 

door de Provincie geleide project beoogt de totstandkoming van een database van historische 

kaarten van Brabant. In het kader van dit project zijn inmiddels  ongeveer 400 kaarten uit de 

collectie beschreven en gedigitaliseerd via scanning in hoge resolutie (TIFF). 

In 2008 is een prototype van de database Brabant in kaart (www.brabantinkaart) tot stand 

gekomen. 

Momenteel liggen de activiteiten stil. Terwijl de Brabant-Collectie ook graag haar nieuwe 

aanwinsten (meer dan 110 stuks), stadsplattegronden en vestingwerken en de collectie Van der 

Heijden (belangrijke schenking) erin zou willen opnemen. 

 

 

2.5 Netwerkaanpak Veiligheidszorg Regio Tilburg-Hilvarenbeek 

 

In 2007 werd gestart met deelname aan een door de Provincie en de Mondriaan Stichting 

gesubsidieerd project: Netwerkaanpak Veiligheidszorg Regio Tilburg-Hilvarenbeek.  

De netwerkaanpak moet er voor zorgen dat organisaties van elkaar leren en dat ze elkaar helpen 

bij rampen als overstromingen of diefstal. 

In 2008 vonden de laatste twee van de geplande vier bijeenkomsten plus een extra bijeenkomst 

plaats en wel op 14 januari, 10 maart en 6 oktober. In de laatste bijeenkomst werd afgesproken 

dat de groep niet wordt opgeheven, maar dat men ook in de jaren na 2008 elkaar regelmatig zal 

ontmoeten om onder andere ervaringen en informatie uit te wisselen. Vanuit de Brabant-

Collectie namen Jos Kuijlen en Emy Thorissen deel aan de bijeenkomsten. 

 

Voor de Brabant-Collectie heeft veiligheid van gebruikers en bewoners van het 

bibliotheekgebouw de hoogste prioriteit. De Brabant-Collectie verzorgt echter ook het beheer 

van een aantal belangrijke cultuurhistorische collecties. Dit culturele erfgoed dient zowel ter 

beschikking gesteld te worden aan de gebruikers als adequaat bewaard te worden voor zowel 

huidige als toekomstige generaties. Naast de dagelijkse zorg voor deze erfgoedcollecties is het 

van belang, te voorkomen dat delen uit de collectie beschadigd raken en/of ontvreemd worden. 

Ook moet er bij een calamiteit snel en adequaat gehandeld (kunnen) worden. Het nog op te 

stellen Collectiehulpverleningsplan (CHV-plan) moet hierin gaan voorzien. In 2008 werd reeds 

een eerste aanzet gegeven om te komen tot dit CHV-plan. Daarbij werd samengewerkt met de 

afdeling Beveiliging van de Dienst Facilitaire Bedrijven (DFB).  

Dit CHV moet een annex worden bij het reeds bestaande Calamiteitenactieplan van de 

Bibliotheek van de UvT (ook wel genoemd Bedrijfshulpverleningsplan, afgekort BHV-plan).  
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In het BHV-plan zijn preventie en bestrijding van calamiteiten van groot belang. Daarom  is er 

tevens een opleidingsplan BHV gemaakt. Naast opleiding en regelmatige bijscholing van EHBO-

ers, BHV-ers en ontruimers worden er ook op gezette tijden ontruimingsoefeningen e.d. 

georganiseerd. Het bewust maken van de gebruikers en de medewerkers in het bibliotheek-

gebouw hoort eveneens tot het BHV-plan.  

Het hoofd BHV van de universiteit is verantwoordelijk voor alles omtrent bedrijfshulpverlening.  

De bibliothecaris Brabant-Collectie, Jos Kuijlen,  is ploegleider van het bibliotheekgebouw L. 

 

 

2.6 Project Directieoverleg Brabantse Basisbibliotheken (DOBB) 

 

In 2008 werd samengewerkt in een project van het Directieoverleg Brabantse Basisbibliotheken 

(DOBB). Het project behelsde voor de Brabant-Collectie twee onderdelen: (1) Brabants erfgoed 

& bewaarbeleid en (2) een rondreizende tentoonstelling langs de Brabantse basisbibliotheken. 

 

Afgesproken werd dat de Brabant-Collectie de enige plek in Brabant is waar het Brabantse 

gedrukte erfgoed wordt bewaard. Verder werd besloten dat de Brabantse basisbibliotheken 

zouden samenwerken met de Brabant-Collectie m.b.t.t. het verzamelen van gedrukte publicaties 

over (de geschiedenis van) Brabant en publicaties van Brabantse auteurs inclusief schrijvers van 

poëzie en literatuur. Wanneer publicaties van belang voor de Brabant-Collectie worden 

afgestoten, dan wordt altijd gekeken of de Brabant-Collectie het heeft. Zo niet dan worden ze om 

niet toegestuurd. Verder helpen de collectievormers van de 22 grotere eenheden van basis-

bibliotheken bij het verzamelen van gedrukte publicaties uit de eigen regio. Dit doet men door 

attenderingen toe te zenden aan Dorine van Elderen van de Brabant-Collectie. 

Ten tweede werd afgesproken dat de Brabant-Collectie een rondreizende tentoonstelling zou 

gaan samenstellen die langs een aantal basisbibliotheken zou gaan. DOBB heeft toegezegd een 

gedeelte van de kosten te subsidiëren. 

Het project werd op 26 november feestelijk afgesloten. Op die dag hield Jos Kuijlen een 

voordracht over de Brabant-Collectie en de samenwerking met de Brabantse basisbibliotheken.  

 

 

2.7 DUB-project 

 

In 2008 werd het DUB-project afgerond met het controleren van de dubbele boeken op 

specifieke eigenschappen, zoals speciale bezitskenmerken, een ex-libris, een bijzondere band, 

opdracht van de auteur, enz. Deze exemplaren werden omgeruild voor het universiteits-

exemplaar. Alle omgeruilde exemplaren plus de universiteitsexemplaren zijn nu bezit van de 

Brabant-Collectie. De overtollige dubbelen van de Brabant-Collectie zijn verkocht aan 

Antiquariaat Duthmala te Liempde. 

 

 

2.8 Databank Digitale Dagbladen 

 

In 2008 werden 20 leggers uitgeleend aan de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag om gescand 

te worden voor het project Databank Digitale Dagbladen (http://www.kb.nl/hrd/digi/ddd/).  

Met de KB is afgesproken dat de Brabant-Collectie(BC)  van de door de BC geleverde titels de 

volledige serie images (scans) krijgt. Ze kunnen daarna gebruikt worden voor een mogelijk op te 

zetten Brabantse krantenbank.  
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2.9 Spoorzone Tilburg 

 

In 2008 werden oriënterende gesprekken gevoerd met de gemeente Tilburg, met de Bibliotheek 

Midden-Brabant en het Nederlands Instituut voor Animatiefilm (NIAF) over samenwerking in 

een nieuw verband in de spoorzone van Tilburg.  

De idee is om m.b.t. faciliteiten op het gebied van foto, film, literatuur over de geschiedenis van 

Brabant, tentoonstellingen en informatieverstrekking te gaan samenwerken. De gesprekken 

zullen in 2009 worden voortgezet. Uiteindelijk moeten ze uitmonden in onderbouwde 

voorstellen. 

Tevens wordt onderzocht of het mogelijk is om de Brabant-Collectie te verplaatsen naar een 

gebouw in de spoorzone dicht bij of samen met de Bibliotheek Midden-Brabant. 

 

 

3 Bibliotheek-Adviescommissie voor de Brabant-Collectie 

 

De Bibliotheek-Adviescommissie voor de Brabant-Collectie (BAC) heeft in het verslagjaar twee  

vergaderingen gehouden, te weten op 15 april en op 22 oktober 2008.  

 

 

4 Personeel 

 

De totale gemiddelde bezetting in 2008 bedroeg 7.53 f.t.e.  

2.2 f.t.e. kwam uit ondersteunende diensten van de bibliotheek van de UvT.  

Structureel werkzaam voor de Brabant-Collectie was 5.33 f.t.e. 
 

– Personeel Brabant-Collectie 

 

- mw. drs. Jolanda van den Akker, informatiespecialist beeld en geluid (0.8 fte) 

- mw. drs Dorine van Elderen, informatiespecialist nieuwere collecties (0.6 fte) 

- drs. Jos  Kuijlen, bibliothecaris Brabant-Collectie (1.0 fte)  

- drs Frank van der Maden, coördinator beeld en geluid (0.8 fte)  

- mw. Ilse Mulder, informatiespecialist nieuwere collecties (0.6 fte) 

- Paul Slot, behoudsmedewerker/fotograaf op oproepbasis (heeft een nuluren contract; 

daarvan werd voor ongeveer 0.3 fte gebruik gemaakt)  

- mw Lieja Stalpers, assistent oude en bijzondere collecties (0.5 fte)  

- mw. drs. Emy Thorissen, informatiespecialist oude en bijzondere collecties     

(conservator) (0.62 fte).  

 

Vrijwilligers 

- Jan Cornelissen (0.2 fte) 

- Ton van der Meer (0.4 fte) 
 

– Vacatures 

 

Wegens een personeelsstop werden in 2008 noch de vacante functie van Bibliotheek Technisch 

Medewerker Oude en Bijzondere Collecties (0.5 fte) noch die van Bibliotheek Technisch 

Medewerker (behoudsmedewerker) Beeld en Geluid (0.4 fte) opgevuld.  
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Themalunch 

 

Om de teamgeest te verbeteren werden in 2008 drie themalunches voor en door het team 

Brabant-Collectie verzorgd. De eerste op 13 februari werd verzorgd door Jos Kuijlen en ging 

over het project Brabantse drukken, de tweede op 12 maart over de Oude Warande te Tilburg 

werd verzorgd door Jolanda van den Akker en Ilse Mulde. De derde werd verzorgd door Lieja 

Stalpers en Frank van der Maden en behelsde een wandeling in het sterrenbos van de Oude 

Warande. 

 

4.1 Opleiding en training  

 

Jolanda van den Akker is in 2008 begonnen aan de cursus Informatiekunde bij de GO te Den 

Haag. Afronding volgt in 2009. 

 

Jos Kuijlen volgde in verband met Bedrijfshulpverlening (BHV) wederom de herhalingslessen 

ploegleider BHV, EHBO en EAD.  

Op 25 maart werd door hem de laatste afsluitende dag gevolgd van de cursus klantgerichtheid 

voor teamleiders (eerdere dagen in 2006 en 2007). 

 

Ten behoeve van deskundigheidsbevordering namen de medewerkers van de Brabant-Collectie 

in de loop van 2008 deel aan de volgende activiteiten: 

 

18 april, AV-seminar Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Hilversum (Frank van der 

Maden); 

 

20 mei, LIBER Library Collection Security Conference, British Library, Londen (Emy 

Thorissen); 

 

21 mei, DEN workshop Subsidies voor digitaal erfgoed (Jos Kuijlen); 

 

23 oktober, expert-meeting Memorix (georganiseerd door Pictura imaginis Heiloo), Stadsarchief 

Breda (Jos Kuijlen en Frank van der Maden); 

 

28 oktober, workshop op maat bij Clara von Waldthausen te Amsterdam: Praktische zorg voor 

foto’s en droogreiniging en verpakken van negatieven (Lieja Stalpers, Emy Thorissen, Paul 

Slot); 

 

6 november, symposium van de Vereniging de Topografisch-Historischa Atlas (VTHA) te 

Rotterdam: Het beeld als bron : misleiding en bedrog (Paul Slot); 

 

19 november, symposium Florarium Temporum, de Negende van Eindhoven, Bibliotheek de 

Witte Dame, Eindhoven (Emy Thorissen). 
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Bijlage 1. Rekening en verantwoording subsidie Provincie Noord-Brabant 
 

  Begroting 2008           

  Kostenspecificatie Personele Collectie Burokosten 
Centrale 
overhead 

Bijkomende 
PL 

    lasten vorming   huisvesting   

              

A 
beleidsvoorbereiding en –ontwikkeling en 
projectcoördinatie 94002   4160 40405   

B materieel beheer, conservering en restauratie 57690 20000 3840     

C collectievorming en -uitbreiding 34078 70000 2240     

D toegankelijk maken en beschikbaarstellen 160428   10400     

E informatievoorziening en dienstverlening 66296   4416     

F communicatie en promotie 9325   640     

              

  Totaal 421819 90000 25696 40405   

              

  Realisatie 2008           

              

  Kostenspecificatie Personele Collectie Burokosten 
Centrale 
overhead 

Bijkomende 
PL 

    lasten vorming   huisvesting   

              

A 
beleidsvoorbereiding en –ontwikkeling en 
projectcoördinatie 96356   9475 51563 1622 

B materieel beheer, conservering en restauratie 51375 0 5052   865 

C collectievorming en -uitbreiding 36160 54010 3556   609 

D toegankelijk maken en beschikbaarstellen 175285   17237   2951 

E informatievoorziening en dienstverlening 72858   7165   1227 

F communicatie en promotie 11193   1101   188 

              

  Totaal 443227 54010 43586 51563 7462 
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  Rekening en verantwoording Brabant Collectie 2008         

            

    rekening begroting realisatie begroting 

    2007 2008 2008 2009 

            

A 
beleidsvoorbereiding en –ontwikkeling en 
projectcoördinatie 140257 138567 159016 153640 

B materieel beheer, conservering en restauratie 98107 81530 57292 89317 

C collectievorming en -uitbreiding 96673 106318 94335 97899 

D toegankelijk maken en beschikbaarstellen 181902 170828 195473 173606 

E informatievoorziening en dienstverlening 72563 70712 81249 73007 

F communicatie en promotie 10461 9965 12482 11052 

            

            

  Totaal 599963 577920 599848 598521 

            

  Ontvangen Subsidie 2008     575000   
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BEGROTING PERSONELE LASTEN 
2008                       

                              

ACT. JK ET LSt Vac DvE IM FvdM JvdA CM ASM LS SD TOTAAL Vac 

  75.487,00 52.530,00 37.577,00 37.577,00 52.530,00 52.530,00 83.360,00 47.503,00 37.577,00 52.530,00 35.849,00 46.626,00   36.719,00 

A 0,50 0,10         0,50         0,20 1,30   

B 0,10 0,30 0,10 0,10     0,10   0,20       0,90 0,30 

C 0,10       0,15 0,05   0,10 0,30       0,70   

D 0,20 0,10 0,20 0,30 0,30 0,45 0,10 0,60 0,50 0,50     3,25   

E 0,10 0,13 0,20 0,10 0,15 0,10 0,10 0,10     0,30   1,28 0,10 

F                       0,20 0,20   

                              

TOT. 1,00 0,63 0,50 0,50 0,60 0,60 0,80 0,80 1,00 0,50 0,30 0,40 7,63 0,40 

                              

                              

                              

ACT. JK ET LSt Vac DvE IM FvdM JvdA CM ASM LS SD TOTAAL Vac 

                              

A 37.743,50 5.253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.325,20 94.001,70 0,00 

B 7.548,70 15.759,00 3.757,70 3.757,70 0,00 0,00 8.336,00 0,00 7.515,40 0,00 0,00 0,00 46.674,50 11.015,70 

C 7.548,70 0,00 0,00 0,00 7.879,50 2.626,50 0,00 4.750,30 11.273,10 0,00 0,00 0,00 34.078,10 0,00 

D 15.097,40 5.253,00 7.515,40 11.273,10 15.759,00 23.638,50 8.336,00 28.501,80 18.788,50 26.265,00 0,00 0,00 160.427,70 0,00 

E 7.548,70 6.828,90 7.515,40 3.757,70 7.879,50 5.253,00 8.336,00 4.750,30 0,00 0,00 10.754,70 0,00 62.624,20 3.671,90 

F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.325,20 9.325,20 0,00 

                              

TOT. 75.487,00 33.093,90 18.788,50 18.788,50 31.518,00 31.518,00 66.688,00 38.002,40 37.577,00 26.265,00 10.754,70 18.650,40 407.131,40 14.687,60 
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REALISATIE PERSONELE LASTEN 
2008 
 

ACT. JK ET LSt Vac DvE IM FvdM JvdA CM ASM LS SD TOTAAL Vac 

  78.446,20 56.525,21 42.252,18 56.720,06 55.822,23 56.132,03 85.418,59 49.353,66 40.667,64         36.719,00 

A 0,50 0,10         0,50         0,20 1,30   

B 0,10 0,30 0,10 0,10     0,10   0,20       0,90 0,30 

C 0,10       0,15 0,05   0,10 0,30       0,70   

D 0,20 0,10 0,20 0,30 0,30 0,45 0,10 0,60 0,50 0,50     3,25   

E 0,10 0,12 0,20 0,10 0,15 0,10 0,10 0,10     0,30   1,27 0,10 

F                       0,20 0,20   

                              

TOTA
AL 1,00 0,62 0,50 0,50 0,60 0,60 0,80 0,80 1,00 0,50 0,30 0,40 7,62 0,40 

                              

                              

                              

ACT. JK ET LSt Vac DvE IM FvdM JvdA CM ASM LS SD TOTAAL Vac 

                              

A 39.223,10 5.652,52 0,00 0,00 0,00 0,00 42.709,30 0,00 0,00 0,00 0,00 8.770,98 96.355,90 0,00 

B 7.844,62 16.957,56 4.225,22 5.672,01 0,00 0,00 8.541,86 0,00 8.133,53 0,00 0,00 0,00 51.374,79 11.015,70 

C 7.844,62 0,00 0,00 0,00 8.373,33 2.806,60 0,00 4.935,37 12.200,29 0,00 0,00 0,00 36.160,21 0,00 

D 15.689,24 5.652,52 8.450,44 17.016,02 16.746,67 25.259,41 8.541,86 29.612,20 20.333,82 27.982,50 0,00 0,00 175.284,67 0,00 

E 7.844,62 6.988,39 8.450,44 5.672,01 8.373,33 5.613,20 8.541,86 4.935,37 0,00 0,00 16.438,74 0,00 72.857,96 3.671,90 

F 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.193,00 11.193,00 0,00 

                              

TOTA
AL 78.446,20 35.251,00 21.126,09 28.360,03 33.493,34 33.679,22 68.334,87 39.482,93 40.667,64 27.982,50 16.438,74 19.963,98 443.226,53 14.687,60 
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Bijlage 2. Kwantitatief overzicht van het gebruik van de Brabant-Collectie in 2003-2008 

 

Type gebruiker10 2003 2004 2005 2006 2007 200811 

Raadplegingen oude 

drukken en handschriften 

333 270 379      798    1638  37912 

Bezoekers raadpleegruimte 276 159 195 226 286 37813 

Geleverde reproducties 191 150 226 549 531    230 [1325] 

Bruikleenovereenkomsten 14 9 17 12 13 18 

Objecten in bruikleen 257 214 448 119 128 17914 

Zoekacties Brabant-

Databank 

9559 10881 11462 13729 25128 11177 

Zoekacties DB THA 11683 9580 11055 12286 16238 9592 

Opgevraagde images uit 

Databank THA  

10111 8170 8383 6419 11248 7355 

Zoekacties Fotodata-bank 

Martien Coppens 

1930 993 1922 1888 4697 4425 

Opgevraagde images uit 

Fotodatabank M.C. 

518 226 697 1039 3300 2863 

Zoekacties Film- en 

Fotodatabank NBr. 

    114380     99085 

Views in FFNB     12270616 7781565 

Aantal bezoekers FFNB     57632 42952 

 

 

 

 

 

                                                   
10 De cijfers betreffende Raadplegers nieuwere boeken en tijdschriften en Aanvragen boeken en tijdschriften uit 

magazijn die sinds jaar en dag beiden werden geschat op 3200 worden niet meer gegeven. Wel is het zo dat dagelijks 

gebruikers te vinden zijn tussen de boeken en de tijdschriften in open opstelling en dat er met grote regelmaat boeken 

worden geleend.  

11 De cijfers over 2008 m.b.t. het gebruik van de databases geven een ietwat vertekend beeld omdat losse 

zoekacties in de databases zijn geteld. Het aantal keer dat gelijktijdig gezocht werd in de databases van de Brabant-

Collectie bedraagt net als in 2007 ongeveer 710.000. Desondanks is er een kleine terugval in het gebruik te signaleren. 

Dit heeft te maken met de werkzaamheden die in de tweede helft van 2008 werden besteed aan de website van de 

Brabant-Collectie. Daardoor waren de bestanden moeilijker te vinden.  

12 Deze cijfers zijn gebaseerd op volledig - door de klant - ingevulde formulieren en elektronische 

depotaanvragen 

 
13 Bezoekcijfer in 2008 groter dan vorig jaar i.v.m.  intensief gebruik gemaakt van het archief Martien Coppens 

en de Theologische Collectie (in het kader van de herdenking Anthonius van Gils) t.b.v. publicatie, expositie en 

documentaire. 
 

14 Dit is exclusief de 1632 vintage prints van Martien Coppens en exclusief de 6129 prentbriefkaarten die door 

Pictura imaginis in Heiloo zijn gescand. 
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Bijlage 3. Aangeschafte oude drukken, handschriften, kaarten  en prenten 

 

In overleg met andere erfgoedinstellingen in Brabant kon op 19 november 2008 op veiling 328 van 

Burgersdijk en Niermans te Leiden een aantal Brabantica verworven worden uit de collectie van wijlen  Jhr. 

Mr. M.A. Beelaerts van Blokland. Het betreft de nummers 1203, 1258, 1259, 1270, 1314, 1392, 1397, 

1398, 1425 en 1437. 

 

Oude drukken 

 

- Ampliatie ende renovatie van de instructie voor de ontfangers der baronnye van Breda. In 

’sGraven-hage, by Jacobus Scheltus, ordinaris drucker van Syne Hoogheyt den Heere prince 

van Orange. Anno 1686. 15 p. 

- Berger's adresboek van 's-Hertogenbosch. 1900/1901-1902.  

’s-Hertogenbosch, 1900-01. 2 vols. Met twee uitklapbare kaarten van Den Bosch. Met een los 

supplement op het deel 1900/1901. 

- Besteck van de bruggen over de gooten, (...) van de Latynsche schoolen, met de huysinge van 

den rector, (...) van den steen-wegh buyten de Vuchter-poort, (...) van den steen-wegh buyten de 

Hintemer-poort, (...) van 't hout ende metselwerck van alle de stadts huysingen, (...) van de 

loode gooten, (...) van het sloot en eyser werck. 's-Hertogenbosch, 1730. 64 p.  

- Ceriziers, P. Renatus de, Het leven van de heylighe Nederlantsche Susanna, ofte, Genoveva, 

huys-vrouwe van den doorluchtighsten palatyn Sifridus, vol van godtvrugtige leeringen om te 

bewysen de wondere Goddelyke voorsigtigheyt, seer nut voor alle staeten ... / gemaekt in 't 

Fransch door den Eerw. P. Renatus de Ceriziers, en vertaelt in het Nederduyts door den Eerw. 

P. Carolus van den Houcke, ... . t'Antwerpen : By Andreas Colpyn, 1758. [16], 223 p. 

- Christyn, J.B. de, Rechten ende costuymen van de stadt Brussel, van Syne Majesteyts hooft-

bancke tot Uccle, van de stadt Nyvel, van den souvereynen leen-hove van Brabant, ende van 

Lothryck : mitsgaders de statuyten der stadt Brussel nopende ... de turben ende vonnissen / 

[uytg.] door J. B. Christyn ; met ... tafelen, alles in de Fransche ende Nederduytsche taele. Tot 

Brussel : by J. Moris, boeck-drucker ende boeck-verkooper op de Pens-merckt in den Bybel, 

1762. 3 dln. in kalfsleren banden. 

- Constitution de la Belgique.  Bruxelles : Delevingne et Callewaert, 1852.  [57] p., [11] bl. 

Platen. 

- De Clerck, N., Tooneel der beroemder hertogen princen graven ende krtygs-helden van 

Christenryck binnen dese drij laeste eeuwen. Vervatende hare beeldnissen, comsten en 

voornaamse daen … Republieken van Venetien, Genua, Switserlandt ende Geneven.  

 Ut de geloofweerdighste schrijvers bij een vergadert door N.D.C. 

- De historie van de deerlyke destructie en ondergang der stad Jerusalem door den keyser 

Vespasiaan, met veele en verscheidenen geschiedenissen der Joden. Van nieuws overzien, 

gecorrigeert en verbeterd. Te Amsterdam by de erve Hendrik Rynders, in de tweede 

Tuyndwarsstraat, by de Angelierstraat, [18e eeuw]. 

- De historie van docter Johannes Faustus die een uytnemenden grooten tovenaar in zwarte 

konstenaar was. Van zyn duivelsche verschryvingen, van zyn onchristelyk leven … uit het 

Hoogduitschen exemplaar nagezien. [Zonder plaats, zonder naam, eind 18e eeuw.] 

Geïllustreerd met 60 houtsneden. 

- De schoone historie van den vromen en godtvruchtigen jongeling Joseph. Tot Gend : by Jan 

Meyer, op d’Hoog-poorte in ’t gekroont sweirdt, [ca. 1780]. 55 p. 

- Een schoone historie van het leven ende vrome daeden van den kloekmoedigen ende 

alderonverwinnelyksten Keyzer van Roomen Carolus den V. van dien naem. t'Antwerpen : by 

Joannes Hieronymus Verdussen, [ca. 1770]. 96 p.  

- Extract uyt het register der resolutien van schepenen gezworens en raden der hooft-stad  

’s Hertogenbosch. Zaturdag den 21 may 1746. [’s-Hertogen- bosch, 1768]. 9 p. Ondertekend 12 

maart 1768 Ant: Martini. Betreft: Ordre en reglement op het geeven van goude penningen voor 

het stellen van nieuwe gevels.  



 
 

28 

- Extract uyt het register der resolutien van schepenen gezworens en raden der hooft-stad ’s 

Hertogenbosch. Woensdag den 2 december 1767. Ampliatie van het reglement. Eveneens 

ondertekend door Martini. 

- Extract vvt eenen brief gefonden van Breda den 6 Iuny. 1625. Tracterende alles t.gene daer 

gheschiet is geduerende de belegeringhe. ('s-Hertogenbosch : A. Scheffer, 1625). (8) p. 

- Fundatie van het Borger Weeshuys (...), dato 29, May 1566 [’s-Hertogen-bosch]. 17 p. 18e 

eeuwse herdruk.  

- Gerenoveerde en geamplieerde ordonnantie, waar naar by forme van collecte zal worden 

geheeven de impost op de ontgronding en op den uytvoer van den turf die in de Provintie van 

Utrecht gemaakt wordt. Gearresteert den 16. july 1755. Tot Utrecht, gedrukt by Willem Jan 

Reers, ordinaris drukker der Ed: Mog: Heeren Staten ’s Lands van Utrecht, 1755. 

- Huishoudelijk reglement van het Collegie van regenten van de godshuizen en de algemeene 

armen te ’s Hertogenbosch. ’s Hertogenbosch : Snelpers-drukkerij C.N. Teulings, [1873].  

       11 p. 

- Iournael, ofte cort ende bondigh verhael, van alle de ghedenckwaerdighste gheschiedenissen 

dieder voorghevallen zijn, (...) beginnende op den 13 Junij, ende soo vervolghens tot de 

victorieuselijcke overwinninghe der Stadt Breda, ende desen teghenwoordighen dagh. 

Amsterdam : J. v. Hilten, 1637. 62, (1) p. Knuttel, 4506. 

- Oktroi (...) tot het oprichten van een Roomsch Armen-Weeshuis te  

's-Hertogenbosch, in dato 12 Februarij 1778, en Reglement op de administratie van het zelve. 

's-Hertogenbosch., 1779. 36 p.  

- Ordonanntie [!] ghemaeckt by den doorluchtighen, hoochgeboren furst Mauritz … opte stuck 

vande euictie, ende vytwinninge van huysen … binnen der stadt ende den geheelen lande van 

Breda. Tot Dordrecht ghdrukt by my Pieter Verhagen voor Jasper Troyen, 1597. (2), 15 p. 

[Titelblad ontbreekt.] 

- Paddenburg,  Gerrit Gĳsbert van,  Twee brieven aan eenen vriend, over het gebeurde in ’s 

Hertogenbosch, het gedrag van den bisschop te Gend, de mogelĳke gevolgen daarvan, en de 

behoedmiddelen daartegen te nemen : opgedragen aan alle verdraagzame christenen.  

Rotterdam : N. Cornel, 1815. 44 p. 

- [Philaletius, I. = E. Teellinck]. De wachter brengende tijdinge vande nacht, dat is van het 

overgaen van Breda, met eenen heylsamen raet, wat daer over te doen staet. ‘s-Gravenhage : 

A. Meuris, 1625. (24) p. Knuttel, 3606. 

- Placaat tegens den in- en uyt-voer van het rund-vee, gearresteert den 21. april 1751. Tot 

Utrecht, gedrukt by Willem Jan Reers, ordinaris drukker der Ed: Mog: Heeren Staten ’s Lands 

van Utrecht, 1751. (11) p. 

- Placaet ende ordonnantie op het stuck van den opheve van de generale ende gemeene middelen 

over den Quartiere van Brabandt. Den Haag : H.J. van Wouw, 1654. 8, (12), 18, (126) p. 

Interessante verzameling ordonnanties over o.a. wijn, brandewijn, azijn, tabak, bier, zeep, zout, 

enz. Dit exemplaar afkomstig uit de bibliotheek van J.B. van Eersel die het kocht in januari 

1792. 

- Porrey, D., Eene aalmoes, als het u belieft! Beroep op de liefdadigheid der ingezetenen van ’s-

Hertogenbosch, ten behoeve van derzelver algemeene arme. [’s-Hertogenbosch], 1854.  

        7 p. 

- Publicatie. Landdrostambt in Braband. ’sHertogenbosch : Palier & zoon [etc.], 1807. Plano. 

Annotatie:  De landdrost in het Departement Braband aan de ingezetenen van hetzelve. 

Overwogen zĳnde het decreet van Zĳne Majesteit den Koning, gegeven, in hoogstdeszelfs 

Paleis op het Loo, den 28en Mei dezes Jaars, ... gedaan te 'sHertogenbosch, heden den 5en Junij 

1807 (geteekend) P.E. de la Court.  

- Publicatie tegen het voor- of opkopen van aard-appelen. Gearresteert den 12. november 1756. 

Tot Utrecht, gedrukt by Willem Jan Reers, ordinaris drukker der Ed: Mog: Heeren Staten ’s 

Lands van Utrecht, 1756. 

- Reglement ende ordonnantie op de aanstellinge van kerck- en armmeesters. 's-Gravenhage, 

1700. 13 p.  
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- Reglement of keure der belasting op de bieren en azijnen binnen de stad 

’s Hertogenbosch. Gearresteerd den 5 december 1822. Te ’sHertogen-bosch, ter boekdrukkerij 

van de wed. C.A. Vieweg en zoon, [1822]. 18 p.  

- Reglement of keure der belasting op de boter te ’s Hertogenbosch. Gearresteerd den 11 junij 

1817. Te ’sHertogenbosch. Bij J. B. van Gulpen, stads-drukker 1817. 

- Reglement of ordonnantie der belasting op het gemaal, binnen de stad van ’sHertogenbosch. 

Gearresteerd den 5en december 1822. Te ’sHertogen- 

bosch, bij W.F. Duncan, boekdrukker en boekverkooper in de Korte Putstraat. 1823. 7 p. 

- Reglement of ordonnantie der belasting of impost op het geslagt, binnen de stad van 

’sHertogenbosch. Gearresteerd den 5en december 1822. Te ’sHertogenbosch, bij W.F. 

Duncan, boekdrukker en boekverkooper in de Korte Putstraat. 1823. 8 p. 

- Reglement voor het Roomsch Armen Weeshuis te ’s Hertogenbosch.’s-Bosch : Stoomdrukkerij 

C.N. Teulings, [1910]. Doorschoten exemplaar.  

- Schuler, J., Danck-predicatie over de glorieuse herstellinge van Carolus II. Coninck van Groot 

Britannien, Vranckrijck ende Ierlandt, &c. Nae dat hy daer over …tot Breda was 

gecongratuleert. Amsterdam : A. v.d. Burch, 1660. (10), 21, (4) p.  

- Smidt, Petrus Franciscus de, Hondert-jaerigh jubile-vreught bewesen in dese stadt Antwerpen 

ter oorsaecke vande herstellinge des gelofs in ’t jaer 1585. door de glorieuse waepenen van 

sijne catholijcke Majesteyt, onder t’beleyt vanden victorieusen prince Alexander Farnesius 

hertogh van Parma &c. behelsende de bedietsels ende op-schriften der arcken, verthooninghen 

der triumph-waegens, der cavalcade ende processie. / Ghemaeckt ende by-een vergadert door 

den eerweerdighen heer Petrus Franciscus de Smidt. t’Antwerpen, by Hieronymus verdussen 

den jonghere, woonende op de oude Coremert inde gulde Tes, 1685. 23 fol. 12 afb. Bevat 

autograaf van J.F. Van de Velde. 

- [Thienen, Frans van], Den dobbelen zielentroost of vaderlyke leering, troostelyk voor 

godvrugtige christene zielen … verklaarende de tien godelyke geboden … nieuwelyks overzien. 

Te Venlo by de weduw H. Bontamps [18e eeuw, datum 1722 geschreven op titelpagina]. 

- Verordening op de genees- heel- en artsenijkundige dienst, bij de godshuizen en ten behoeve 

van de algemeene armen te ’s Hertogenbosch. 24 p. Bevat los formulier (Model B.) met 

Voorwaarden. ’s Hertogenbosch : Snelpers-drukkerij C.N. Teulings, [1873]. 11 p. 

- Verordening op de invordering eener plaatselĳke belasting op de honden in de gemeente ’s 

Hertogenbosch en besluit tot heffing. ’s-Hertogenbosch : J.J. Arkesteyn & zoon, [1866]. 

- [Wagenaar, Jan], Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat der Oostenryksche, Fransche 

en Pruissische Nederlanden. Met naaukeurige landkaarten en printverbeeldingen versierd. Te 

Amsterdam, by Isaak Tirion, 1738. (16), 548, (12) p. Met 14 uitsl. pltn. [NB In jaartal een 3 

over een 4 heen gedrukt of geschreven.] 

- Zuĳlen Jr, R.A. van,   De banken van leening, ook tafelen van leening of Lombarden genaamd, 

derzelver oorsprong en vestiging in Brabant, vooral te  

      ’s Hertogenbosch. ’s Hertogenbosch : Palier, 1853. 66 p. 

 

 

Handschriften 

 

- Martini van Geffen, H.B. Eenige grafzerken in de nabijheid van 's-Hertogenbosch omstreeks 

1840 bevonden en geteekend. (c. 1840). 14 bladen in een groter schetsboek met tekeningen in 

pen en potlood van grafzerken in kerken in de omgeving van Den Bosch (grotendeels blank) en 

met ms-aantekeningen. Mogelijk bedoeld als een soort supplement op Sanderus. Het toont 

grafzerken die niet te vinden zijn bij Sanderus of die na publicatie zijn aangelegd. Vooraan zijn 

7 bladen met aantekeningen bijgebonden met aantekeningen bij Sanderus’ Grand theatre sacré 

de Braband. 
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- Rou(c)k, Th. de. Icy sensuit la Fidelle Copie de la Descente de l'illustre Maison des Marquis de 

Bergues y ioint les nobles familles qu'y l'ont possedé depuis l'an 1277. Transl. de flamand en 

françois du Livres de Monsieur Rouk Bourgm(ait)re de Berghes intitulé Den nederlandschen 

Herault. (Laatste kwart van de 17e eeuw). Handschrift in het Frans op 40 folio’s. Vertaling van 

het werk van Thomas de Rouck (1592-1660). 

- Schatting der landerijen van den algemeenen armen van Bosch door J. van Engelen, october 

1874. 5 p.  

- Staat der landerijen van de administratie der Godshuizen en Algemeene Armen te 's-

Hertogenbosch. 1873-76. 24 p. 

- Ordonnantie over de costen vande begraeffenissen, luyden der clocken, baercleden als 

andersins waer naer voortaen een ieder binnen deser stadt van S’hertogenbosch, in het 

begraven door [sic!] dooden hem sal hebben te reguleren [ 17 artikelen]. Was onderteeckent J. 

van Blotenb: d: Ruijsch Rutg van Berckel J: B: V; Leeffdael A: Schuijl de Walhoorn Q van 

Dorst [?] J: V: Graeff./.  17e eeuws afschrift. 8 fol. 

 

 

Kaarten en prenten 

 

- Leickert, Charles H.J. (Brussel 1816 – Mainz 1907). Het poortje te Woudrichem. Aquarel met 

gouache op papier 32,7 x 29,5 cm. Omstreeks 1852 of vroeger.  

- Nieuwe kaart van het hertogdom Brabant, Limburg en Opper Gelder. Amsterdam, Isaak Tirion, 

ca. 1750. 

- Novissima et accuratissima Brabantiae ducatus tabulae. Amsterdam, Hondius, 1629.  

- Verpachtingen tienden over den oogst van den jare, 1862, 1863, 1864, 1869, 1872, 1877.  

- ’s-Hertogenbosch,  1862-77. Collectie van 6 publieke aankondigingen op posterformaat  (ca. 60 

x 50 cm elk) gedrukt op groen (3), oranje (1) en wit papier (2).   

- 42 kaarten geschonken door Hans de Visser O.F.M. te ’s-Hertogenbosch. 

 

 

Fotocollecties 

 

- Collectie Jan Bijnen 

- Collectie Gaston Remery 

- Collectie Rees Diepen 
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Bijlage 4. Overzicht van het gebruik van oude drukken en handschriften     

 

Gebruikers 

80% niet-studenten en 20% studenten en promovendi 

 

Materiaal Brabant-Collectie en collectie theologie 

17,8% handschriften, 79% oude drukken (voor 1851) en 3,2% overig (na 1851) 

 

Onderwerpen 

Geschiedenis Theologische Faculteit Tilburg – Hanewinckel – molens – Brabant omstreeks 1830-

1840 – Anthonius van Gils – Biesbosch – Martien Coppens – schuttersjaarwensen – Heilige 

Dymphna – brief aan de Hebreeën – Hertogdom Brabant – falsificaties Wegenaer – Amsterdams 

Lectionarium – lokale geschiedenis – cartografie – landgoederen in Brabant – spelling Siegenbeek 

– topografische afbeeldingen Esch – Meierij – Fraters van Tilburg – nachtvlinder – 17e eeuwse 

dokters – liturgiegeschiedenis – Adriaan van Willigen – genealogie – kanoniek recht – industrieel 

erfgoed – ’s-Hertogenbosch – geschiedenis Waalwijk – LePrince de Beaumont – Provinciaal 

Genootschap – Brabantse kastelen – Joodse begraafplaatsen – Liber ordinarias – Kasteel Heeswijk 

– Abdij Thorn – sacramentsspel – De la Court – Nederlandse atlas in 19e eeuw – moderne devotie 

– kerkwijdingen – varken – Meierij in de Middeleeuwen – huishoudonderwijs in Noord-Brabant – 

Cornelius Jansonius – geschiedenis Oosterhout – Napoleon in Nederland - Jan van Herlaar – 

rupsen – Bataafse Republiek – geschiedenis Zeeland – bekergeschiedenis - St. Katharina van 

Alexandrië – archeologie – Dickens – costumen – Mechelen – plakkaten – Andries Schoemaker – 

reizen van Lodewijk Napoleon door Brabant – Land van Strijen – heraldiek – rechtsgeschiedenis – 

Gerrit Paape – vervoer in Brabant – kerkenpaden en mariagrotjes – ius patronatus – advocatuur – 

Antwerpse woordbrieven – kranten uit de 19e eeuw – synoden en gereformeerde kerken – heiligen 

– Haarense handschriften – Heren van Boxtel – Junius 1588 – heemkunde Terheijden – 

streekgeschiedenis  – Zwart Front – Zwanenburghuis – geestelijke zorg – ketterij – Parijs 19e eeuw 

– spoorweg – grafheuvels op de Regte Hei Goirle – bijzondere rituelen in de Middeleeuwen – 

bibliografie van Friese juristen – Justinianus – Brabantse drukken – Hugo de Groot – wapens, 

zegels en oorkondes – Bossche protocollen – Jan Wier – straatnamen en spelling – ethnografica – 

insecten – bijbelstudie – Jan Heesters – Bataafse Republiek – fascistische literatuur – de Dieze – 

Brabantse gilden – rituelen – Lourdes – amuletten – Hans Memling – Granvelle – synode van 

Antwerpen – toneel – Euripides – Hoge Raad van Holland – fabelkunde – Hl. Blasius – Boxtel – 

Hollandse en Vlaamse kunstschilders – nooddoop – Engelbewaarder – Hoog Militair Gerechtshof 

– Lof der Zotheid – geschiedenis van strafrecht – Cesare Beccaria – 10daagse veldtocht – Beleg 

van ’s-Hertogenbosch –Vrijheidsheidsoorlog van Nederland – Jacob van Oudenhoven – historie 

van Gelderland – Latijns/Belgisch woordenboek – biografie E.J. Fontenelle – boekverluchtingen – 

handschriften Mariënhage – gradualen – Limburgse opnamen van Martien Coppens – 

bedevaartplaatsen – reformatie 16e eeuw – boekbanden – Joost van den Vondel – Duits recht – 

Lodewijk XIV – Hadrianus – Nederlands recht – kerkelijke historie van Nederland – Hollandse 

patriotten – Bisdom ’s-Hertogenbosch – Hl. Franciscus – Pentateuchus – openbaring van de Geest 

van Elisabeth Vos – Cicero – plakkaten en ordonnanties – grafmonumenten – Illustere 

Broederschap van O.L.V. ’s-Hertogenbosch – geschiedenis van de mosasaurusroof door de 

Fransen in 1794 in Maastricht – Herlaar – bestuurskunde – godsdienstvrijheid – klooster Ten Hage 

– topografie – watersnood – Land van Heusden en Altena – Middelnederlands prekenrepertorium – 

ontwikkeling van vechten op gemene gronden – 20e eeuwse beeldhouwkunst – David Beck – 

Livius  
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Bijlage 5.  Raadplegingen handschriften, oude en bijzondere drukken  
 
BRABANT-
COLLECTIE  COLLECTIE THEOLOGIE    

KHS 23  K TFH HS 175    

KOD 96  K TFH INC 61    

TRE 179  TF PRE 356    

TRE C 39  K TFK HS 84    

TRE L 3  K TFK INC 45    

TRE R 14  PRE TFK E 167    

TRE T 17  CBM TF  43    

CBM 11  CBM TF L 3    

CBM B / C 4  CBC TFH 143    

CBM L 3  CBC TFK 102    

CBM R 7         

CBM T 1         

            

            

            

            

            

            

TOTAAL 397#  TOTAAL 1179*    

        

        

(*) inclusief handschriften en oude drukken t.b.v. bruiklenen en expositie 'Anthonius van Gils'   

en het opmeten van dozenproject Kapucijnen-collectie     

(#) er is intensief gebruik gemaakt van Coppens archief en Topografisch-Historische Atlas, maar dit is niet geregistreerd 
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Bijlage 6. Statistische gegevens bruiklenen Oude en Bijzondere Collecties 
 
  BRUIKLEEN-

OVEREEN- 
KOMSTEN 

OBJECTEN IN  
BRUIKLEEN 

EXPOSITIES     

Museum Tongerlohuys, Roosendaal 1 1 

Expositie 'West-Brabant à la Carte, drie generaties Adan', 15 
december 2007 t/m 15 juni 2008 

  boek (1) 

Historisch Centrum Markiezenhof, Bergen op Zoom 1 2 

Expositie 'à la Carte: drie generaties Adan landmeters', 15 
december 2007 t/m 15 juni 2008 

  kaarten (2) 

Museum Jan Heestershuis, Schijndel 1 3 

Expositie 'Gemengd boeket. Stillevens van de Schijndelse 
meesters Dorus van Oorschot en Jan Heesters', 10 februari t/m 8 
juni 2008 

  etsen (3) 

Stadhuis, Culemborg 1 3 

Expositie 'De bijbel & de naam', 3 t/m 14 september 2008   postincunabelen 
(2) 
oude druk (1) 

Nederlands Fotomuseum, Rotterdam 1 164 

Overzichtstentoonstelling Martien Coppens (1908-1986), 20 
september t/m 30 november 2008 

  vintage prints 
(164) 

Landcommanderij Alden Biesen, Bilzen (België) 1 1 

Expositie '"… Bedorven, geruïneerd ende affgebrant". Oorlogsleed  
van Alva tot Napoleon in het Land van Loon / Limburg', 10 oktober 
t/m 14 december 2008 

  pentekening (1) 

De Negende van Eindhoven / Bibliotheek de Witte Dame, 
Eindhoven 

1 4 

Expositie 'Florarium Temporium', 15 t/m 23 november 2008   handschriften 
(4) 

11th European Map and Book Fair, Grote Kerk, Breda 1 1 

Expositie 'Geteekend Landt - Landmeting voor 1900', 28 - 29 
november 2008 

  kaart (1) 

RESTAURATIEPROJECTEN     

Fotorestauratie Atelier C.C. von Waldthausen, Amsterdam 4 1432 

Transport 1. Vintage prints uit Kerncollectie Martien Coppens, 14 
mei 2008 t/m 15 augustus 2008 

  vintage prints 
(302) 

Transport 2. Vintage prints uit Kerncollectie Martien Coppens, 15 
augustus 2008 t/m 5 december 2008 

  vintage prints 
(432) 

Transport 3. Vintage prints uit Kerncollectie Martien Coppens t.b.v. 
documentaire, 10 september 2008 t/m 5 december 2008 

  vintage prints 
(16) 

Transport 4. Vintage prints uit Kerncollectie Martien Coppens, 5 
december 2008 t/m 6 februari 2009 

  vintage prints 
(582) 

Nederlands Fotomuseum, Rotterdam 2 200 

Transport 1.Vintage prints uit Kerncollectie Martien Coppens, 11 
juli 2008 t/m medio oktober 2009 

  vintage prints 
(164) 

Transport 2. Vintage prints uit Kerncollectie Martien Coppens, 28 
augustus 2008 t/m medio oktober 2009 

  vintage prints 
(36) 
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DIGITALISERINGSPROJECTEN     

Pictura, Heiloo 1 6129 

Digitalisering van collectieonderdeel Prentbriefkaarten ('s-
Hertogenbosch, Breda, Historieprenten, Maatschappelijk leven ed, 
Martien Coppens): 2e tranche, 14 maart t/m 9 juli 2008 

  prentbriefkaarte
n (6129) 

Koninklijke Bibliotheek, Den Haag 1 20 

Digitalisering Brabantse kranten, 19 september 2008 t/m 13 juli 
2009 

  kranten (20 
leggers) 

GMS, Alblasserdam 1 1 

Digitalisering van Schadt-Kiste der Philosophen (1621), 1 oktober 
2008 t/m 11 december 2008 

  oude druk (1) 

OVERIG     

Aan diverse personen en instellingen t.b.v. onderwijs en onderzoek 1 1 

    boek (1) 

      

TOTAAL 18 7962 
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Bijlage 7. Fotobestellingen           

            

            

FOTOBESTELLINGEN 
T.B.V.    GELEVERDE REPRODUCTIES  DIGITALE OPNAMES (PROJECTEN) 

PUBLICATIE  digitale prints 3  PUBLICATIES 

geen winstoogmerk 21  digitaal op CD-rom 153  Coppens biografie 766 

commerciële uitgever 5  digitaal per mail 15  PRESENTATIEDOELEINDEN 

ONDERZOEK  scans   59  
Van Gils (expositie / 
documentaire) 233 

wetenschappelijk 10         Landmeters Adan   14 

eigen gebruik 9         Jan Bijnen   37 

OVERIG        Coppens Kijkdag   45 

musea   7                

educatie 4        TOTAAL     1095 

(TV) documentaire 2            

                

                 

TOTAAL   58  TOTAAL   230  REPRORECHTEN   37 (*) 

            

(*) aangezien enkele publicaties pas in 2009 verschijnen, worden de reprorechten pas in hetzelfde kalenderjaar betaald     
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Bijlage 8. Samenvatting van Nadine Peskens, De Brabant-Collectie verdient veel meer 

bekendheid (Tilburg, juli 2008) 

 

In het verleden besteedde de Brabant-Collectie veel aandacht aan het collectioneren en 

beheren van literatuur, handschriften, kaarten en ander beeldmateriaal over de geschiedenis 

van Noord-Brabant.  Tevens werden er de afgelopen periode pogingen ondernomen om de 

collectie meer bekend te maken onder het publiek. Dit gebeurde nog te weinig structureel. 

Mede daarom vindt de Brabant-Collectie het tijd voor een echte omslag ofwel het wordt tijd 

dat de buitenwereld kennis maakt met de schitterend opgebouwde collectie. Er moeten meer 

klantgroepen aangesproken worden en de Brabant-Collectie moet meer bekendheid krijgen. 

De bekendheid is lager dan gewenst binnen Noord-Brabant en er komen nog te weinig 

bezoekers naar de bibliotheek.  

Om deze omslag te kunnen maken is aansluitend onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek omvat 

het in kaart brengen van de potentiële en huidige klantgroepen en het vaststellen van de mate 

van bekendheid van enkele klantgroepen met de Brabant-Collectie: (1)  leden van  

heemkundekringen en genealogische verenigingen en (2) studenten van de Universiteit van 

Tilburg.  

 

Uit het onderzoek is gebleken dat de Brabant-Collectie zoals verwacht te weinig bekendheid 

geniet in Brabant, terwijl er volop gebruik wordt gemaakt van vergelijkbare organisaties, 

zoals archieven.  

De klantgroepen waarbij de Brabant-Collectie zich beter en meer moet presenteren zijn zeer 

divers. Zij verschillen op een aantal aspecten zoals onderzoeksfrequentie, motivatie en 

activiteiten die ze ondernemen om aan informatie te komen. Voornamelijk zijn deze groepen 

te vinden bij heemkundige-, historische en genealogische verenigingen en organisaties.  

Uit het onderzoek blijkt verder dat de huidige locatie van de Brabant-Collectie, in de 

bibliotheek van de Universiteit van Tilburg, enkele voordelen biedt, waaronder de faciliteiten 

voor het collectioneren en het vrij toegankelijk zijn voor iedere geïnteresseerde. 

Daartegenover staat ook een nadeel: veel mensen weten niet dat de Brabant-Collectie vrij 

toegankelijk is. Daar komt nog bij dat de Brabant-Collectie zich bevindt in de bibliotheek 

van de Universiteit van Tilburg, zodat ze slecht te vinden is. Bovendien bevindt de 

universiteit zich ver van het centraal station, wat voor veel potentiële klanten een extra 

drempel is.  

Uit het onderzoek is ook gebleken dat de website van de Brabant-Collectie grondig onder 

handen genomen moet worden en moet worden losgekoppeld van de website van de 

universiteit. De website moet meer informatie en beeldmateriaal gaan bevatten en veel 

klantvriendelijker worden ingericht, om daarmee de klanten meer van dienst te kunnen zijn. 

Op dit moment bevat de website veel te weinig informatie en jaagt het klanten eerder weg 

dan ze te verwelkomen. Ook via een (nog te maken) nieuwsbrief kunnen veel klantgroepen 

bereikt worden. Een regelmatig terugkerende nieuwsbrief houdt klanten op de hoogte van de 

activiteiten van de Brabant-Collectie en zorgt zo voor een blijvende betrokkenheid.  
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Daarnaast moet de Brabant-Collectie zelf actie gaan ondernemen, in plaats van te wachten op 

eventuele klanten. Ze moet ervoor zorgen dat ze in de publiciteit komt om zo ook de 

potentiële klanten die geen Internet hebben, te bereiken. Deze groepen kunnen ook bereikt 

worden door het organiseren van samenwerkingen met heemkundekringen, het houden van 

eigen tentoonstellingen en door de openbare bibliotheken als loketfunctie te gaan gebruiken. 

Openbare bibliotheken bevinden zich namelijk dicht bij de klantgroepen die de Brabant-

Collectie graag wil bereiken.  

Om dit alles te realiseren moet het pr-beleid meer en gestructureerd aandacht krijgen. 

De huidige Brabant-Collectie heeft momenteel te weinig capaciteit om alles te kunnen 

uitvoeren.  

Kortom: de Brabant-Collectie kan, met behulp van een nieuwe website, een actievere 

houding en meer aandacht voor communicatie richting haar klantgroepen de omslag maken 

richting een betere bekendheid met deze schitterende collectie. De collectie is het zeker 

waard.  
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Bijlage 9. Informatieplan Brabant-Collectie: de prioriteiten 
 

Geconcludeerd werd om in één groot project of in een aantal deelprojecten de volgende 

onderdelen op te gaan nemen: 

 

a. Sterk verbeteren van de website van de Brabant-Collectie. 

Hierover is overleg geweest met CvB. Samen met VEB wordt ervoor gezorgd dat 

onnodige links naar delen van de UvT-site worden voorkomen. 

Veel meer aantrekkelijke informatie op de site zetten, veel meer beeldmateriaal en de 

site veel meer publieksgericht maken. Er wordt gewerkt aan een webexpo. 

b. Verbeteren van de Databases Brabant Databank en Databank Topografisch-

Historische Atlas (beeldbank): betere zoekfunctionaliteit (ook via Google vindbaar!), 

aantrekkelijker en meer publieksgerichte vormgeving, alle afbeeldingen in de THA 

gedigitaliseerd en inzoomen mogelijk. Onderzocht wordt of deze twee databases 

geoutsourced kunnen worden. Geldt ook voor de Fotobank Martien Coppens, die 

bovendien verbeterd wordt (nieuw beschrijvingsmodel is al gereed; in 2009 worden 

de 1632 gerestaureerde vintage prints van Martien Coppens in hoge resolutie gescand 

door het Nederlands Fotomuseum (NFm) in Rotterdam. 

 Voor het verbeteren van de databases zal een beroep gedaan worden op de Provincie 

en op SenterNovem in Den Haag (matched funding). 

c. Beschrijven en digitaliseren van nieuw verworven collecties: digitaliseren 

schenkingen foto's zoals Jan Bijnen (omvangrijke klus), Remery, Diepen, Cahen 

(Joodse begraafplaatsen) en beschrijven en digitaliseren kaarten (schenking Van der 

Heijden, en kaarten Chrispeels), alsook digitaliseren van de falsificaties van oude 

tekeningen door M. Wegenaar). 

 M.b.t. het kartografieproject van de Provincie. Er is een testversie gereed: 

 www.brabantinkaart.nl. Hierin zitten ongeveer 400 kaarten van de Brabant-Colectie 

en 400 van BHIC. Zou uitgebreid moeten worden met Van der Heijden (200 kaarten 

o.a. Leo Belgicus), Chrispeels (115 kaarten), Brabantse kaarten uit atlassen en de 

reeds in de THA beschreven onderdelen stadsplattegronden, vestingwerken en 

prospecten. Overleg is nodig met de projectleider van de Provincie (Joost 

Findhammer). 

 De kaarten uit het kartografieproject worden ook opgenomen in het binnenkort te 

vernieuwen Thuis in Brabant. 

NB voor de kaarten in de THA is een nieuw beschrijvingsmodel gemaakt. Een 

vrijwilliger, de heer D. Blonk, helpt bij het beschrijven van kaarten.  

 Voor het beschrijven en digitaliseren van de omvangrijke nieuw verworven 

fotocollecties (nieuwe content; het gaat om duizenden objecten!) zal eveneens een 

beroep gedaan worden op de Provincie en op SenterNovem in Den Haag (matched 

funding). Projectplan is in de maak. 

d. Komende twee jaar meer aandacht voor communicatie: publieksacties, 

samenwerkingsprojecten, van aanbodgericht naar vraaggestuurd (klantgestuurd) 

werken. Daarom zou de Brabant-Collectie graag voor twee jaar en voor 0.4 fte een 

medewerker communicatie als projectleider aanstellen. 

De communicatiemedewerker dient tevens te helpen bij het implementeren van het 

nog verder uit te werken informatie- en communicatiebeleid van de Brabant-

Collectie. 
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De Brabant-Collectie wil haar elektronische informatie zichtbaar krijgen in o.a. 

Brabantwijzer, het Geheugen van Nederland en in Europeana. 

NB Brabant-Collectie is via Thuis in Brabant deelnemer aan het project Europeana 

local. 

e. Evaluatie van de Film- en Fotobank Noord-Brabant. Beroep doen op de Provincie. 

f. Een aantal Brabantse kranten worden momenteel gescand voor de Databank Digitale 

Dagbladen. Er is overleg met de archieven over een Brabantse krantenbank. 
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