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1 Inleiding 

 

Het activiteitenverslag voor 2009 is gebaseerd op het activiteitenplan van de Brabant-Collectie 

dat op 10 november 2008 (ons kenmerk 270.019) is voorgelegd aan de Provincie Noord-Brabant.  

Op 30 maart 2009 verzond de Provincie een herziene verleningsbeschikkin, waarin werd 

medegedeeld dat het activiteitenplan en de daarbij horende begroting zijn goedgekeurd (uw 

kenmerk 1439974/1521383).  

In diezelfde brief staat, dat ter vaststelling van de definitieve subsidie, vóór 1 juni 2010 een 

aanvraag tot vaststelling van de subsidie moet zijn ingediend bij de Provincie. 

 

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 mei 2009 verscheen de definitieve versie van het Informatieplan van de Brabant-Collectie 

inclusief een Digitaliseringsplan. Dit plan fungeert als aanvullend 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.  
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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. 

 

In mei 2009 verscheen in concept het Informatieplan van de Brabant-Collectie inclusief een 

Digitaliseringsplan.  

 

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 

 
1792 

 

Alle in 2009 verworven boeken, tijdschriften, cd-rom’s en videobanden 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. Het project werd in 2009 voltooid. 

 

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 2009 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, moest er 

door de conservator een schade-inventarisatie en een schimmeltest worden verricht en 

vervolgens worden eerst alle banden gedroogreinigd. 

 

Het project is begin november 2008 opgestart. In 2009 werden door boekbinderij Verschoor te 

Voorburg de luxe linnen overslagdozen op maat gemaakt en afgeleverd. 

In 2009 zijn de objecten gedroogreinigd en getest op schimmels (bleken niet aanwezig te zijn). In 

2009 is tevens gestart met de schade-inventarisatie. Medio 2010 zal het project worden afgerond.  

 

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 

 
                1792 

 
prentbriefkaarten (Jan Jegerings, Nuenen) 

 
           p.m. 

 
                2000 

Vaandelontwerpen van Louis Bogaerts p.m.                     27 
 
fotocollecties 

 
           p.m. 

 
Bart Gijsbers, Berghem;   

Frans Kuit, Den Bosch; 

Heemkundekring Made en 

Drimmelen en Collecties 

A.D. van Zutphen (via de 

Broeders Penitenten, 

Tilburg). 

 

 

                                                   
1 Schatting. 
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– boeken, videobanden, tijdschriften en cd-rom’s 

 

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

en met17922 boeken inclusief een behoorlijk aantal cd-rom’s en dvd’s. Van 1092 beschrijvingen 

in de Catalogus werden de gegevens aangevuld (afcatalogiseren).  

Bijna 5000 boeken vooral op het terrein van geschiedenis, die de bibliotheek van de Universiteit 

van Tilburg wilde afstoten, zijn omgewerkt als bezit van de Brabant-Collectie. 

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

lacunes in de collectie.  

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 21 oude drukken verworven (zie bijlage 3).  

 

– prentbriefkaarten 

 

Uit de nalatenschap van de prentbriefkaartenverzamelaar Jan Jegerings uit Nuenen werden 2000 

historische prentbriefkaarten verworven. Een imposante en brede collectie met vaak zeldzame 

prentbriefkaarten uit het Brabantse dorps- en landleven. 

 

– vaandelontwerpen 

 

De Brabant-Collectie heeft eind 2009 27 vaandelontwerpen verworven van de hand van Louis 

Bogaerts uit Boxtel. 

 

 

– historische fotografie 

 

Een groeiend aantal fotografen en/of hun nazaten blijkt 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 2009 leidde dit tot de volgende bijzondere aanwinsten: 

 

Collectie Heemkundekring Made en Drimmelen 

Verhuisdoos vol met dia’s afkomstig van de Heemkundekring Made en Drimmelen.  

Inhoud en historisch belang moeten nog nader worden onderzocht. Op basis van de uitkomsten 

zal worden bepaald of dit materiaal in aanmerking komt voor definitieve opname in de collectie. 

 

Collectie Bart Gijsbers,  Berghem 

Op 11 februari schonk Bart Gijsbers 30 foto’s aan de Brabant-Collectie. 

                                                   
2 Schatting gebaseerd op de aanwinstenlijsten en acquisitiegegevens.  
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Collectie Frans Kuit, Den Bosch  

Omvangrijke verzameling foto’s (circa 140.000 en enkele tienduizenden afdrukken) inclusief 

apparatuur, documentatie e.d. afkomstig van de Bossche fotograaf Frans Kuit (geboren 1935), 

die in de jaren ’60 en ‘70 voornamelijk werkzaam is geweest als fotojournalist voor het Brabants 

Dagblad (regio Midden-Brabant). Schenkingsdatum 15 september 2009. 

Collectie Gaston Remery, Eersel 

Op 24 maart 2009 werd de in 2008 verworven collectie van Gaston Remery fysiek overgedragen 

aan de Brabant-Collectie. 

 

Collectie A.D. van Zutphen (binnengekomen via de Broeders Penitenten, Tilburg)  

Een 60-tal foto’s omstreeks 1930 gemaakt door A.D. van Zutphen, die vanaf 1912 als arts 

verbonden was aan Huize Padua te Boekel. In zijn vrije tijd was Van Zutphen een verdienstelijk 

amateurfotograaf. 
 

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

van het Coppensproject, ook in 2009 nog diverse andere relevante  fotocollecties aan.  

Met diverse partijen werden oriënterende gesprekken dan wel vervolggesprekken gevoerd. 

Ondermeer  met Paul Maas van de Stichting De Kapellekes te  Oirschot over de fotocollectie van 

Noud Aartsen. Deze leidden in het verslagjaar nog niet tot een concreet resultaat. De gesprekken 

zullen in 2010 worden voortgezet. 

 

– schenkingen 

Van de volgende 673 personen en instanties zijn schenkingen ontvangen:  

Ambachtsheerlijkheid, Nieuw Vossemeer (J.P.M.Musters); Ine Appels, Tilburg; Archeologisch 

Centrum Eindhoven (Jemaila Boels); Pastoor J. Van Bedaf (Turnhout); Bibliotheek Het 

Markiezaat Bergen op Zoom; Bibliotheek Universiteit van Amsterdam (Marian Schilder); 

Bibliotheken Altena, (Wim Donkersloot, Giessen); Jac Biemans, ’s-Hertogenbosch; Arnoud-Jan 

Bijsterveld, Tilburg; Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Tilburg (Susanne 

Lambregts); Christine Boßmeyer, Frankfurt; Data Archiving and Networked Services (DANS), 

Den Haag (Olga Veldhorst); Rees Diepen, Tilburg; Directie Bavaria B.V., Lieshout; Frans van 

Eekelen, Rotterdam; Erfgoed Brabant, ’s-Hertogenbosch; Federatie Noordbrabants 

Monumentenoverleg, ’s-Hertogenbosch (Dr. Frank Petter); Marcel Gielis, Turnhout; Ad van 

Gijzel, Tilburg; Gerard van Gurp, Eindhoven; Heemkundekring “De Erstelinghe” (Bert de 

Vaan); Heemkunde Groep De Mierden (J.C. Veldhoven); Heemkundekring “Jan Uten Houte”, 

Etten-Leur (Cor Kerstens; Alex van Heezik, Haarlem; Dr. C.M. Hogenstijn, Deventer; Frans 

Huisman, Amsterdam (VU); Wim van Hulst, Ulvenhout; Hurks van der Linden bv, Sint-

Michielsgestel (Ir. Rob M. Wouda); IVA Beleidsonderzoek en advies, Tilburg (Daniëlle de Laat 

& Harold van de Werff); Guus Janssens, Baarle-Nassau; Michael Kolen, Biezenmortel;  

Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België, Brussel (Herwig Deumens); Koninklijke 

Bibliotheek, Den Haag; Koninklijke Harmonie en Showgroep St. Remi, Baarle-Nassau (Remi 

Tuijtelaars); Landcommanderij Alden Biesen, Bilzen, België (Lies Kerkhofs); Landgoed 

Rozephoeve Oisterwijk (J.D. Peereboom-Voller; Jan Lange, Nieuw-Vennep; Karel Leenders; C. 

van Mastrigt, Willemstad; Meertens Instituut, Amsterdam (Hans Bennis); Han Messie, Breda; 

Metamorfoze, Den Haag; Hans Mulder, Utrecht (universiteitsbibliotheek); Museum 

Tongerlohuys, Roosendaal (M. Voermans); Sander Neijnens, Tilburg; Oosterhouts mannenkoor 

(Ad van Dongen); Openbare bibliotheek Schijndel; Openbare Bibliotheek Uden (Inez van 

Tienoven); Openbare bibliotheek Veldhoven; Openbare bibliotheek Waalwijk; PvdA 
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Roozendaal; John Pas, Roozendaal; Prof. Dr. C.B.A.J. Puylaert, Bosch en Duin; Matti Sarmela, 

Finland; Sint-Janscentrum, ’s-Hertogenbosch (Filip De Rycke); Sociaal en Cultureel Planbureau, 

Den Haag (Paul Schnabel); Paul Spapens, Tilburg; Stichting Afrikaanse Dutch Wax, Eindhoven 

(Jan van der Heijden); Stichting Kunstenaarswerkplaats Beeldenstorm, Eindhoven (Lex van 

Lith); Stichting Poezie Land van Altena, Wijk en Aalburg (G. Zemering); Stichting Zeelst 

Schrijft Geschiedenis (Frank van der Maden); Wim van Stiphout (Rotterdam); Theek 5 

Oosterhout (annette Wierikx); Ton Thelen, Gemert; Uitgeverij Matrijs, Utrecht;  

Martien Veekens, Bergeijk; Hans Verdonk, Westerhoven; Vliegbasis Volkel (majoor C.C. 

Makker);Vughtse Historische Reeks (Ottie Thiers); Waterschap Aa en Maas (L. Gerinks); 

Waterschap Brabantse Delta, Breda (Ir. H.T.C. van Stokkum & J.A.M. Vos); E.M. Weijers, 

Loon op Zand; Henk de Werd, Sint-Michielsgestel. 

 

– 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.  Ook via de Brabantse basisbibliotheken kwam materiaal binnen. 

 

1.4 Beschikbaarstelling, gebruiksbevordering en gebruik  

 
 
 

 
       streefgetal 

 
        resultaat 

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

coderen) 

 
           1500 

 
           1792 

 
toename aantal records in de Brabant Databank 

 
           1800 

 
           2783 

 

– Catalogus 

 

In het verslagjaar zijn 1792 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 2009 86.296 titels. Een toename met 2783 

beschrijvingen. 

 

– Databank Topografisch-Historische Atlas (THA) 

 

De Databank groeide in het verslagjaar naar 19.550 beschrijvingen van prenten en kaarten uit de 

Brabant-Collectie. Het aantal beschreven objecten is met 200 toegenomen.  

 

In 2009 werden de gescande afbeeldingen van 53 waterverfschilderingen van Jacques 

Schellekens (1894-1961) toegevoegd aan de beschrijvingen in de database THA. 
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In 2009 werd onder leiding van een zeer deskundige vrijwilliger, de heer D. Blonk uit Breda, 

veel werk besteed aan de beschrijvingen van de schenking Henk van der Heijden. Deze 

schenking bestaat uit enkele honderden kaarten van de Leo Belgicus. Het grootse deel hiervan 

werd beschreven in het verslagjaar. Voltooiing volgt voorjaar 2010. 

 

– Film en Fotobank Noord-Brabant (FFNB) 

 

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

gebruikt. Er werden in 2009 door ongeveer 55.000  bezoekers bijna 1,2 miljoen 

afbeeldingen bekeken. 

In 2009 nam het aantal objecten in de Film- en Fotobank fors toe. Zo verdrie-

voudigde het aantal films van ruim 250 naar meer dan 800 en steeg het aantal 

foto’s tot 135.000. 

 

– 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 (KAN), 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: Werkgroep 

Gedrukte Werken van de UKB, de Werkroep Kaartbeheer van de UKB 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. 

Op 8 oktober 2009 vond de jaarbijeenkomst plaats van de UKB Commissie Bijzondere 

Collecties met als thema Digital born. 

 

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

op het gebied van foto en film.  

Internationaal: INEDITS Film Amateurs / Memoire d' Europe 

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

Fotogenootschap (NFg), Nederlands Fotomuseum,  Gebruikersoverleg Pictura imaginis (4 

november, Jolanda van den Akker) ,  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. 

 

– Zeer beperkte dienstverlening vanaf eind oktober 2009 i.v.m. herinrichting 

 

De openingstijden van de raadpleegruimte voor oude en bijzondere werken zijn in 2009 niet 

veranderd ten opzichte van 2007 en 2008.  

Wel is in verband met de omvangrijke herinrichtingsoperatie vanaf 15 oktober 2009 de 

dienstverlening aan het Informatiepunt gestaakt. Medio 2010 zal de dienstverlening weer 

normaal zijn. 

 

– Openingsuren 

 

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

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.  

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

raadplegen, die in open opstelling staan op niveau 0.  

 

 
 
 

 
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 

 
2 

 

– 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 

 

In 2009 werden twee rondleidingen verzorgd. Een voor de Heemkundekring Made en 

Drimmelen. 

Op 30 januari kreeg de gedeputeerde van jeugd, cultuur en samenleving, mevrouw Brigite van 

Haaften-Harkema samen met beleidsambtenaar A. van Leeuwen een uitgebreide introductie in de 

Brabant-Collectie. 

 

In september 2008 is de website vernieuwd. De home page is nu een wervende 

startpagina. In 2009 is verder gewerkt aan het verbeteren van de eigen website.  

Om het gebruik van de Brabant-Collectie te stimuleren werd een aantal extra activiteiten 

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

de website (www.brabantcollectie.nl). 

 

In 2009 werd de Communicatiewerkgroep Brabant-Collectie opgericht. 

                                                   
3 Van deze 91,5 uur is er 74,5 uur  waarin uitleen mogelijk is.  
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Samen met de Afdeling Communicatie van Library & IT Services (LIS) werd gewerkt aan een 

Communicatieplan (zie bijlage 8). 

 

Op 3 maart hielden Frank van der Maden en Jolanda van den Akker een voordracht voor het 

Gildecentrum Eindhoven. 

Op 19 april hield Emy Thorissen een lezing voor The Bartholomaeus Society for Medieval 

Studies (BSMS) in het Odulphus Lyceum in Tilburg, getiteld Middeleeuwse manuscripten van 

de universiteitsbibliotheek Tilburg. 

 

Op 22 april hield Jos Kuijlen een lezing voor de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van 

Bergen op Zoom.   

 

Op 3 juni woonde Emy Thorissen en Jos Kuijlen de bijeenkomst bij ter gelegenheid van de 

oprichting van Erfgoed Brabant in het Theater aan de Parade te Den Bosch. Jos Kuijlen bereikte 

daarbij in de Brabantse erfgoedquiz Petje op, petje af de tweede plats na Rien Wols van het 

BHIC. 

 

Op 14 oktober hield Emy Thorissen in Museum Kempenland te Eindhoven een presentatie voor 

Museum Kempenland in samenwerking met de Heemkundestudiekring Kempenland, getiteld 

Foto’s van het verdwenen Brabant: Jan Bijnen en Gaston Remery. 

 

– Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch. 

 

De Brabant-Collectie hielp Gert van Duren, lid van de werkgroepen Industrieel Erfgoed en 

Archeologie van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch, mee bij het opstellen van een 

overzicht van Drukkerijen en uitgeverijen in ’s-Hertogenbosch van 1484 tot na 1900. 

 

– Meewerken aan boekpublikaties  
 

In 2009 werd materiaal aangeleverd voor verschillende boekpresentatie zoals het door Frank 

Meijneke gepubliceerde boek Op reis door de Meierij met Stephanus Hanewinckel : voettochten 

en bespiegelingen van een dominee en het door de Heusdense journalist geschreven boek ter 

gelegenheid van de inspectiereis van Lodewijk Napoleon in het voorjaar van 1809, getiteld Leve 

de koning! Lodewijk Napoleon op reis door Brabant en Zeeland. Voor het laatste boek werd ook 

beeldmateriaal aangeleverd. 

 

Op donderdag 19 november werd in de Abdij Koningshoeven te Berkel-Enschot het boek 

gepresenteerd De Meierij van ’s-Hertogenbosch : stad en land, boerderijen, kastelen, kloosters, 

landgoederen en buitenplaatsen (Wijk en Aalburg, Pictures Publishers). Emy Thorissen 

verzorgde de beeldredactie van het boek terwijl Paul Slot meer dan 450 foto’s maakte van 

afbeeldingen aanwezig in de Brabant-Collectie en die zijn opgenomen in het boek. 

Tijdens de presentatie verzorgde Emy Thorissen een voordracht over de keuze van afbeeldingen 

in het boek. Henk van Opstal heeft filmopnames gemaakt van deze boekpresentatie. 

 

– Symposium Maakbaar Erfgoed 

 

Op zaterdag 14 oktober nam Jos Kuijlen deel aan het symposium Maakbaar erfgoed ter 

gelegenheid van het 10-jarig hoogleraarschap van Arnoud-Jan Bijsterveld. 
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Lieja Stalpers had de zorg voor een stand van de Brabant-Collectie. Tevens werd een aantal 

kronieken getoond uit het bezit van de Brabant-Collectie. 

Henk van Opstal maakte filmopnames van het symposium, die te zien zijn op de website van de 

Brabant-Collectie. 

 

–  Martien Coppens in het Limburgs Museum in Venlo 

 

Van 1 mei tot en met 16 augustus 2009 was er in het Limburgs Museum in Venlo een 

tentoonstelling te zien van de Eindhovense fotograaf Martien Coppens (1908-1986). Deze 

tentoonstelling maakte deel uit  van het tweeluik Licht op Limburg', waarin de fotografen Werner 

Mantz en Martien Coppens worden voorgesteld. De Brabant-Collectie heeft voor deze laatste 

expositie 22 vintage prints uit de kerncollectie, 26 foto's van een kleiner formaat uit het privé-

archief, 4 fotoboeken en 5 kalenders van Martien Coppens in bruikleen gegeven aan het 

Limburgs museum. De expositie richt zich op het Limburgse werk van Martien Coppens: de 

foto’s van de Peel, de opnames uit 1945 van verwoest Venlo en enkele jaren later van het 

Maasland en Maastricht en de opdrachtfoto’s voor IJzerindustrie Hamers en bouwonderneming 

Wilma. Het is voor het eerst dat er met dit geografisch selectiecriterium een dergelijke 

tentoonstelling is samengesteld.  

 

– 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 ondersteuning en advies: 

 

– Schatten van Brabant. 

– Regionaal Archief West-Brabant i.v.m. de collectie Van Hassel uit Zundert. 

– Regionaal Archief Tilburg i.v.m. viewing van materiaal over de Volt. 

– Viewing films Paters Kapucijnen Den Bosch 

– Viewing films Gemeentearchief Roosendaal 

– Viewing films Stadsarchief Breda 

 

– Nieuws en aanwinsten 

 

In het verslagjaar verscheen 12 keer een elektronische aanwinstenlijst. 

Op 19 oktober 2009 verscheen voor de eerste keer de elektronische nieuwsbrief van de Brabant-

Collectie. 

Ook  de website werd intensief gebruikt om nieuwsitems onder de aandacht van het publiek te 

brengen. 

 

– Gebruik van de Brabant-Collectie in 2009 

 

De cijfers van de Brabant-Collectie over 2009 vergeleken met die van 2007 en 

2008  (zie bijlage 2) tonen een teruggang in het gebruik.  

 

Deels komt dit voort uit wijzigingen in de website en deels door een verouderde 

manier van zoeken in de databases van de Universiteit van Tilburg.  
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Vanaf 2010 zal er gewerkt worden aan majeure veranderingen in de website van 

de Brabant-Collectie, die dan met name extern gericht wordt. 

 

Het project verbeteren van de databases moet voor verbeteringen zorgen in de 

wijze van zoeken in de databases van de Brabant-Collectie. 

De IT-afdeling van LIS werkt aan een betere manier van zoeken: Get it. 

 

Gebruik van de Brabant-Collectie in 2009 

 

type gebruik(ers)  
 

streefgetal  
 

  resultaat 
 
Raadplegingen oude drukken en handschriften 

 
     350 

 
914 

 
Bezoekers raadpleegruimte kostbare collecties 

 
     200 

 
           180 

 
Aantal fotobestellingen 

 
     p.m. 

 
 67 

 
Geleverde reproducties aan klanten (foto’s en digitale images) 

 
     p.m. 

 
        1234 

 
Bruikleenovereenkomsten 

 
     p.m. 

 
16 

 
Objecten in bruikleen 

 
     p.m. 

 
        3415 

 
Zoekacties Brabant-Databank 

 
 10000 

 
       77794 

Zoekacties DB THA 10000 8857 

Opgevraagde images uit Databank THA  10000 10556 

Zoekacties Fotodatabank Martien Coppens 500 4224 

 
Opgevraagde images uit Fotodatabank M.C. 1000 3377 

 
Bezoeken Film- en Fotodatabank NBr. 100000 55047 

 
Unieke Bezoekers Film- en Fotodatabank NBr. p.m. 30865 

Opgevraagde images uit Film- en Fotodatabank 1000000 1173913 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

verschillende databases.  
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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.  

 

In 2009 werden alle 1632 vintage prints van Martien Coppens gedigitaliseerd door het 

Nederlands Fotomuseum (NFm) in Rotterdam. 

 

De Stichting Archief Martien Coppens (SAMC) werd gedurende 2009 met regelmatige 

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

werkzaamheden.  

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

betrekking op het Coppensproject (met name 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 2009 nog geen definitief resultaat bereikt. 

 

 

1.6 Herinrichting van de bibliotheek in 2009-2010 

 

In 2009 werd grootscheeps gewerkt aan de herinrichting van het bibliotheekgebouw.  

In de nieuwe situatie, die medio 2010 grotendeels gerealiseerd zal zijn, 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. 

Er komt een eigen balie voor het Informatiepunt Brabant-Collectie.  
 

Op donderdag 2 juli 2009 verhuisde een deel van de medewerkers van de Brabant-Collectie in 

verband met de herinrichting van het bibliotheekgebouw naar een externe locatie aan de 

Sportweg 15 (PAT-gebouw) op twee kilometer afstand van de bibliotheek. Ook het meubilair 

werd verhuisd. De collega’s van niveau 0 verhuisden samen met hun meubilair op 1 december 

naar het PAT-gebouw. 

 

15 november reeds werd het Informatiepunt gesloten. Tevens werd het ter inzage geven van 

zeldzame en kostbare werken (inzien oude en bijzondere collecties) per die datum gestaakt.  

De boeken in open opstelling (BRA, NGE en GES) werden tijdelijk verplaatst naar een gesloten 

magazijn en moesten worden aangevraagd via een zogeheten elektronische depotaanvraag. 

Sinds 15 oktober 2009 was ook het plaatsen en/of leveren van fotobestellingen niet meer 

mogelijk.  

Op 15 oktober 2009 werd de kerncollectie Martien Coppens en de kaartcollecties Van der 

Heijden en Crispeels plus de collectie waterverfschilderingen van Jacques Schellekens ten 

behoeve van conserveringswerkzaamheden verhuisd naar een opslagruimte inclusief atelier in 

het Regionaal Archief Tilburg (RAT). 
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De Topografisch-Historische Atlas en de inhoud van de Kluis werden op 1 en 4 

december 2009 verhuisd naar een geconditioneerde opslagruimte in het Brabants 

Historisch Informatie Centrum (BHIC) in Den Bosch.  

Op 4 december werd de grote Roman-Visscherkaart door restauratieatelier De 

Tiendschuur in Tilburg verhuisd naar het RAT. 

 

 

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.  

 
Beeld en Geluid van de Brabant-Collectie heeft meegedaan aan het project Oorlog in blik : films 

en geluid uit WO II op één website. Oorlog in blik maakt deel uit van het programma Erfgoed 

van de Oorlog van het Ministerie van VWS. 

 

 

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). 

 

 

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. 
 
 

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 nog steeds 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. 
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2.5 Netwerkaanpak Veiligheidszorg Regio Tilburg-Hilvarenbeek 

 

De Brabant-Collectie doet mee aan het project Netwerkaanpak Veiligheidszorg Regio Tilburg-

Hilvarenbeek, waarin de gemeentes Tilburg en Hilvarenbeek, de brandweer, de politie en een 

aantal archieven, bibliotheken en musea in Tilburg en Hilvarenbeek deelnemen. Een belangrijk 

onderdeel is preventie van calamiteiten en dan in het bijzonder die met de fysieke collecties. 

 

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 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. 

 

– Ontruimingsoefening met kostbaar materiaal 

 

Donderdagmiddag 4 juni 2009 om 15.00 uur was er een ontruimingsoefening van de bibliotheek 

van de Universiteit van Tilburg op niveau 0 waar de Brabant-Collectie zich bevindt.  

Het Informatiepunt, de raadpleegruimte voor het inzien van kostbaar materiaal, de 

geconditioneerde atlasruimte waar de prenten, kaarten en foto’s worden bewaard en de kluis zijn 

op dit niveau gelegen. Ook het Centraal Boek Magazijn inclusief de Tresor (schatkamer van de 

Brabant-Collectie) en de pretiosa (kostbare werken van theologie) bevinden zich hier. 

Aanleiding tot de oefening was een verzoek van de brandweer Tilburg om eens te oefenen met 

collectiehulpverlening op een externe locatie waarbij ook een kostbaar voorwerp geëvacueerd 

zou moeten worden. 

De coördinatie was in handen van Edwin van der Werf vanuit de brandweer en Emy Thorissen 

en Jos Kuijlen vanuit de Brabant-Collectie. 

Even voor drie uur arriveerden twee brandweerwagens met in totaal 17 manschappen. Kort na 

drieën begon de oefening. Er was brand in het Centraal Boeken Magazijn geconstateerd met 

mogelijk slachtoffers. 

Besloten werd om niveau 0 te ontruimen. Ploegleider Jos Kuijlen was snel ter plekke evenals een 

aantal bedrijfshulpverleners. Er werd begonnen met ontruimen en tevens zorgde men ervoor dat 

niemand het gebouw meer in kon. 

Een bevelvoerder van de brandweer met zijn ploeg nam het commando over. Gemeld werd dat er 

mogelijk slachtoffers zouden zijn. Er werd gewerkt met geënsceneerde rook. 

Ondertussen was de brand overgeslagen (via het plafond) naar de ruimte waar de kaarten, 

prenten en foto’s bewaard worden (de atlasruimte) en waarachter zich de kluis bevindt.  De hele 

ruimte stond vol kunstmatige rook en er was ook daar zowat geen zicht meer. 
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Inmiddels was ‘opgeschaald’ ofwel een tweede ploeg brandweerlieden werd ingeschakeld.  

De twee bevelvoerders waren de heren F. Hoedemaker en J. Gerritsen. En er arriveerde een 

officier van dienst, de heer A. van Campen, die de leiding inclusief de communicatie over nam. 

Toen werd besloten de grote kaart van Brabant te evacueren. Dit is een beroemde ingekleurde 

kaart uit 1661 Ducatus Brabantiae nova delineatio, waarvan de rand oudere topografische 

afbeeldingen toont van steden in het hertogdom Brabant. Formaat 139 x 161 cm! Een ploeg 

brandweerlieden met beschermende kleding en perslucht ging proberen de kaart uit de kluis te 

krijgen. Geïnformeerd werd naar de exacte plek in de kluis. De ploegleider gaf aanwijzingen 

‘wanneer je naar binnen gaat meteen rechts’. Alles moest op de tast. 

Maar binnen vijf minuten was de kaart buiten het gebouw, was men de brand meester en waren 

er twee slachtoffers gered. In de mensa tenslotte werd de geslaagde oefening geëvalueerd. 

– Brandproef bij de brandweer 

Op woensdagmiddag 17 juni werd door Emy Thorissen en Jos Kuijlen bij Edwin van der Werf 

van de Brandweer bij de Post Vossenberg aan de Pater Geurtjesweg 1 te Tilburg een brandproef 

gehouden met materiaal opgeborgen in zuurvrije dozen. 

Veel materialen van de Brabant-Collectie zijn geborgen in zuurvrije dozen. Een aantal van deze 

dozen en mappen werd in een container op twee houten pallets gezet naast een hele grote stapel 

pallets. Vervolgens werd deze stapel in brand gezet. Na verloop van tijd werd het sein gegeven 

om te gaan blussen. Nadat er geblust was, werd de schade bekeken. Tot ieders verbazing was er 

alleen schade te zien aan de buitenzijde van de dozen. Vervolgens werd besloten langer te 

wachten tot de bovenste doos uit zichzelf, vanwege de hitte, zou gaan ontbranden. Ook werd nu 

langer geblust om meer waterschade te veroorzaken. Wederom viel de schade mee en met de 

inhoud was zo goed als niets gebeurd. Alleen de map met de foto’s was aangetast. Door vocht 

was de gelatinelaag van de foto’s zacht geworden en waren de foto’s wat gekruld. 

Conclusie: Een goede verpakking, het opstellen van een collectiehulpverleningsplan en het 

oefenen ervan kunnen een hoop ellende met kostbare collecties voorkomen.  

 

 

2.6 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. 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 basisbibliotheken bij het verzamelen 

van gedrukte publicaties uit de eigen regio.  

In 2009 bracht Dorine van Elderen namens de Brabant-Collectie 19 werkbezoeken aan 

basisbibliotheken in Brabant teneinde afspraken te maken m.b.t. afstemming van 

collectievorming. 
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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. 

Van 13 maart t/m 30 april 2009 was er in Bibliotheek Tilburg Centrum (BMB) een overzichts-

tentoonstelling te zien van het werk van Rees Diepen (Tilburg 1925). De retrospectieve kwam tot 

stand in samenwerking met de Brabant-Collectie van de Universiteit van Tilburg. 

Rees Diepen heeft haar totale fotografische oeuvre (inclusief negatieven) eind december 2008 

geschonken aan de Brabant-Collectie.  

Met steun van de Bibliotheek Midden Brabant (BMB), DOBB en van Schatten van Brabant zal 

deze tentoonstelling met werk van Rees Diepen in 2010 en 2011 een reistocht maken langs 

verschillende Brabantse basisbibliotheken.  

Voorbereidingen daartoe werden al getroffen in 2009. Onder andere werden tentoonstellings-

panelen aangeschaft. 

 

 

2.7 Databank Digitale Dagbladen en Brabantse krantenbank 

 

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/).  

Naast de Brabant-Collectie leverden ook een aantal archieven materiaal aan voor de historische 

krantenbank van de Koninklijke Bibliotheek.   

 

In navolging van Zeeland is in de Kring van Archivarissen in Noord-Brabant (KAN), waarvan 

ook de Brabant-Collectie lid is, besloten te onderzoeken of een Brabantse krantenbank te 

realiseren is.  

Schepnet B.V. te Tilburg werd door de KAN verzocht om samen met de werkgroepgroep 

Brabantse krantenbank (waarin Jos Kuijlen namens de Brabant-Collectie participeert), een 

projectplan op te gaan stellen. Een concept projectplan kwam reeds eind 2009 tot stand.  

Het definitieve projectplan volgt in 2010.  

 

 

2.8 Scannen van heemkundebladen 

 

Samen met Brabants Heem, Erfgoed Brabant inclusief Thuis in Brabant is begonnen met een 

onderzoek naar de mogelijkheid van het digitaliseren van de volledige tekst van heemkunde-

bladen aanwezig in de Brabant-Collectie. 

 

 

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 25 maart en op 18 november 2009.  

 

Drs. J. van Oudheusden werd eind 2009 opgevolgd door Prof. dr. A.P.C. Swanenberg. 
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Leden van de BAC in 2009: 

 

Mr. J.P.J. Geleijnse, directeur Library & IT Services, voorzitter BAC 

Drs. J.A.M. Kuijlen, bibliothecaris Brabant-Collectie, secretaris BAC 

Dr. T.H.M. Akerboom, Faculteit Geesteswetenschappen, UvT 

Drs. R. Bastiaanse, directeur Brabants Historisch Informatie Centrum, Den Bosch  

Prof. dr. A.J.A. Bijsterveld, bijzonder hoogleraar Cultuur in Brabant, Faculteit Sociale 

Wetenschappen, UvT 

Prof.mr. B.C.M. van Erp-Jacobs, bijzonder hoogleraar Oud-Vaderlands Recht, Faculteit 

Rechtswetenschappen, UvT 

Dhr. N. Nanninga, directeur Markiezaatsbibliotheken, Bergen op Zoom 

Drs. J. van Oudheusden, oud directeur van de Stichting Brabantse Regionale 

Geschiedbeoefening en medewerker van de Faculteit Sociale Wetenschappen, UvT 

Prof. dr. A.P.C. Swanenberg, medewerker Erfgoed Brabant en bijzonder hoogleraar Diversiteit 

in Taal en Cultuur, Faculteit Geesteswetenschappen, UvT 

 

 

4 Personeel 

 

De totale gemiddelde bezetting in 2009 bedroeg 7.9 f.t.e.  

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

Structureel werkzaam voor de Brabant-Collectie was 5.9  f.t.e. 

 

Op 1 februari werd Paul Slot voor 0.3 fte aangesteld in vaste dienst. Op diezelfde datum werd de 

aanstelling van Lieja Stalpers verhoogd van 0.6 naar 0.7 fte. 

Corine Bon werd op 15 april voor 0.5 fte aangesteld als bibliotheektechnisch medewerker 

oude en bijzondere collecties 
 

 

– Personeelsomvang Brabant-Collectie in 2009 

 

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

- mw.drs. Corine Bon, bibliotheektechnisch medewerker oude en bijzondere 

collecties (0.35) 

- 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 fte5)  

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

- Paul Slot, behoudsmedewerker/fotograaf op oproepbasis (0.3 fte) 

- mw Lieja Stalpers, assistent oude en bijzondere collecties (0.69 fte)  

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

(conservator) (0.8 fte).  

 

 

                                                   
5 Drs. Van der Maden werkt in het kader van de seniorenregeling  4 dagen per week. Hij wordt echter uitbetaald 

voor 1.0 fte. 
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– Vrijwilligers 

  

-    dr. Dick Blonk (0.2 fte) 

-    dr. Jan Cornelissen (0.2 fte) 

-    dhr. Ton van der Meer (0.4 fte) 

 

 

4.1 Opleiding en training  

 

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

Haag. In 2009 nam ze deel aan de vervolglessen. In 2010 hoopt ze klaar te zijn. 

 

Corine Bon GO rondde op 1 oktober 2009 de opleiding Informatiekunde van de GO te Den Haag 

succesvol af met een scriptie over collectievorming: Naar een actueel collectiebeleidsplan  

voor de Brabant-Collectie (maart 2009). 
 

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

ploegleider BHV, en BHV/EHBO en EAD.  

Corine Bon nam op 8 juni deel aan de BHV-cursus voor ontruimers (2 uur). 

 

In 2009 nam Jos Kuijlen deel aan twee expertsessies georganiseerd voor de Provincie door het 

PON: Publieksbereik (8 juni) en Verstevigen van de identiteit (15 juni).  

 

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

in de loop van 2009 deel aan de volgende activiteiten: 

 

Tussen 2 februari en 28 mei nam Corine Bon deel aan 12 bijeenkomsten van een uur van de 

Cursus Speak Easy (CML) 

 

Tussen 12 februari en 19 maart volgde Corine Bon de Module Selectie- en acquisitiebeleid bij 

GO Opleidingen, Den Haag (4 lesdagen, 5e bijeenkomst individuele begeleiding met bespreking 

collectieplan). 

 

Tussen 4 maart en 1 april volde Corine Bon de cursus Schrijven voor het web (CML: 3 x 1,5 

uur). 

 

Op 12 maart 2009 nam Jos Kuijlen deel aan het symposium Dag van het business model en 

digitaal erfgoed in het Prinsenhof in Delft.  

 

Op 24, 27 en 28 april volgde Paul Slot een cursus Digitaliseren van fotocollecties bij 

Fotorestauratieatelier Clara von Waldthausen te Amsterdam. 

 

Op 24 juni nam Corine Bon deel aan de maatwerkcursus Website LIS (een dagdeel). 

 

Op 29 juni nam Frank van der Maden deel aan de studiedag Nieuwe Media in Den Haag. 
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9 september werd een cursus Fotoconservering Martien Coppens gevolgd bij Fotorestauratie-

atelier Clara von Waldthausen te Amsterdam door Jolanda van den Akker, Corine Bon, Paul Slot 

en Emy Thorissen.  

 

Op 28 mei volgde Ilse Mulder een workshop flexwerken i.v.m. de herinrichting van de 

bibliotheek.  Op 25 juni namen Ilse Mulder en Jos Kuijlen deel aan een andere cursus 

flexwerken. De vervolgcursus op 20 oktober werd gevolgd door Jolanda van den Akker, Dorine 

van Elderen en Ilse Mulder. 

 

Op 5 november volgde Corine Bon de bijeenkomst Kick Off Office 2007. 

 

Op 16 november nam Corine Bon deel aan de ledendag van de Vereniging Topografisch 

Historische Atlas in het Noord-Hollands Archief in Haarlem, getiteld Uitzending gemist? : 

ontsluiten van beeldmateriaal. 

 

Op 24, 25 en 30 november volgde Emy Thorissen een ICN-cursus Klimaat. 
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Bijlage 1. Rekening en verantwoording subsidie Provincie Noord-Brabant 
 

  Begroting 2009            

  Kostenspecificatie Personele Collectie Burokosten 
Centrale 
overhead 

Bijkomende 
PL 

    lasten vorming   huisvesting   

             
A beleidsvoorbereiding en –ontwikkeling en 

projectcoördinatie 100954  4480 48206 153640 

B materieel beheer, conservering en restauratie 69997 15000 4320  89317 

C collectievorming en -uitbreiding 37659 58000 2240  97899 

D toegankelijk maken en beschikbaarstellen 163846  9760  173606 

E informatievoorziening en dienstverlening 68847  4160  73007 

F communicatie en promotie 10412  640  11052 

         

  Totaal      

    451716 73000 25600 48206 598522 

  Realisatie 2009           

  Kostenspecificatie Personele Collectie Burokosten 
Centrale 
overhead 

Bijkomende 
PL 

    lasten vorming   huisvesting   

              
A beleidsvoorbereiding en –ontwikkeling en 

projectcoördinatie 112302  8893 43422 164617 

B materieel beheer, conservering en restauratie 75254 20053 9211  104517 

C collectievorming en -uitbreiding 38465 60532 4446  103443 

D toegankelijk maken en beschikbaarstellen 169810  19374  189184 

E informatievoorziening en dienstverlening 72581  8258  80839 

F communicatie en promotie 11395  1270  12666 

         

 Totaal 479808 80584 51452 43422 655266 

       

 Resultaat -28092  -7584  -25852  4784  -56744  
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  Rekening en verantwoording Brabant Collectie 2009         

            

    rekening begroting realisatie begroting 

    2008 2009 2009 2010 

            
A beleidsvoorbereiding en –ontwikkeling en 

projectcoördinatie 159.016 153.640 164.617 150106   

B materieel beheer, conservering en restauratie 57.292 89.317 104.517 90465   

C collectievorming en -uitbreiding 94.335 97.899 103.443 102090   

D toegankelijk maken en beschikbaarstellen 195.473 173.606 189.184 211354   

E informatievoorziening en dienstverlening 81.249 73.007 80.839 71714   

F communicatie en promotie 12.482 11.052 12.666 22622   

          

          

  Totaal 599.847 598.522 655.266 648351   

           

  Ontvangen Subsidie 2009   602580    
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BEGROTING PERSONELE LASTEN 2009                        

                               

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

  83424 59764 41702 41702 41702 58204 58204 73755 51657 41702 58204 39792 52060    

A beleidsvoorbereiding en –ontwikkeling en  
   projectcoördinatie 0,50 0,20           0,50         0,20 1,40 

 

B materieel beheer, conservering en restauratie 0,10 0,35 0,20 0,40       0,10   0,20       1,35  

C collectievorming en -uitbreiding 0,10         0,15 0,05   0,10 0,30       0,70  

D toegankelijk maken en beschikbaarstellen 0,20 0,10 0,20 0,30 pm 0,30 0,45 0,10 0,60 0,50 0,30     3,05  

E informatievoorziening en dienstverlening 0,10 0,15 0,20 0,10   0,15 0,10 0,10 0,10     0,30   1,30  

F communicatie en promotie                         0,20 0,20  

                               

TOTAAL 1,00 0,80 0,60 0,80 0,00 0,60 0,60 0,80 0,80 1,00 0,30 0,30 0,40 8,00  

                 

                 

                 

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

                               

A beleidsvoorbereiding en –ontwikkeling en  
   projectcoördinatie 41712 11953 0 0 0 0 0 36877 0 0 0 0 10412 100954 

 

B materieel beheer, conservering en restauratie 8342 20917 8340 16681 0 0 0 7375 0 8340 0 0 0 69997  

C collectievorming en -uitbreiding 8342 0 0 0 0 8731 2910 0 5166 12511 0 0 0 37659  

D toegankelijk maken en beschikbaarstellen 16685 5976 8340 12511 pm 17461 26192 7375 30994 20851 17461 0 0 163846  

E informatievoorziening en dienstverlening 8342 8965 8340 4170 0 8731 5820 7375 5166 0 0 11938 0 68847  

F communicatie en promotie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10412 10412  

                               

TOTAAL 83424 47811 25021 33362 0 34922 34922 59004 41325 41702 17461 11938 20824 451716  
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REALISATIE PERSONELE LASTEN 2009 
 

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

  83343 64404 41050 34235 42930 59289 57470 91411 53183 42224 60506 43834 56435    

A beleidsvoorbereiding en –ontwikkeling 
    en projectcoördinatie 

0,50 0,20           0,50         0,20 1,40  

B materieel beheer, conservering en  
    restauratie 

0,10 0,35 0,30 0,40       0,10   0,20       1,45  

C collectievorming en -uitbreiding 0,10         0,15 0,05   0,10 0,30       0,70  

D toegankelijk maken en beschikbaarstellen 0,20 0,10 0,20   0,30 0,30 0,45 0,10 0,60 0,50 0,30     3,05  

E informatievoorziening en dienstverlening 0,10 0,15 0,20 0,10   0,15 0,10 0,10 0,10     0,30   1,30  

F communicatie en promotie                         0,20 0,20  

                               

TOTAAL 1,00 0,80 0,70 0,50 0,30 0,60 0,60 0,80 0,80 1,00 0,30 0,30 0,40 8,10  

                 

                 

                 

ACT. JK ET LSt CB PS DvE IM FvdM JvdA CM ASM LS SD TOTAAL BPL 

                               

A beleidsvoorbereiding en –ontwikkeling  
    en projectcoördinatie 

41672 12881 0 0 0 0 0 45706 0 0 0 0 11287 111545 756,78 

B materieel beheer, conservering en  
    restauratie 

8334 22541 12315 13694 0 0 0 9141 0 8445 0 0 0 74471 783,80 

  C collectievorming en -uitbreiding 8334 0 0 0 0 8893 2874 0 5318 12667 0 0 0 38087 378,39 

D toegankelijk maken en beschikbaarstellen 16669 6440 8210 0 12879 17787 25862 9141 31910 21112 18152 0 0 168161 1648,69 

E informatievoorziening en dienstverlening 8334 9661 8210 3423 0 8893 5747 9141 5318 0 0 13150 0 71879 702,72 

F communicatie en promotie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11287 11287 108,11 

                               

TOTAAL 83343 51523 28735 17117 12879 35573 34482 73129 42547 42224 18152 13150 22574 475429 4378,49 

                

              479808  
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Bijlage 2. Kwantitatief overzicht van het gebruik van de Brabant-Collectie in 2003-2009 

 

Type gebruiker6 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Raadplegingen oude drukken en 

handschriften 
270 333 379     798    1638  379 9147 

Bezoekers raadpleegruimte 159 276 195 226 286 378 1808 

Geleverde reproducties 150 191 226 549 531    1325 1234 

Bruikleenovereenkomsten 9 14 1 1 13 18 16 

Objecten in bruikleen 214 257 448 119 128 179 1129 

Zoekacties Brabant-Databank 10881 9559 11462 13729 25128 11177 7779 

Zoekacties DB THA 9580 11683 11055 12286 16238 9592 8857 

Opgevraagde images uit 

Databank THA  
8170 10111 8383 6419 11248 7355 10556 

Zoekacties Fotodatabank 

Martien Coppens 
993 1930 1922 1888 4697 4425 4224 

Opgevraagde images uit 

Fotodatabank M.C. 
226 518 697 1039 3300 2863 3377 

Views in FFNB     12270616 7781565 117391310 

Aantal bezoekers FFNB     57632 42952 55047  

Aantal unieke bezoekers       30865 

 

 

 

                                                   
6 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.  

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

depotaanvragen 

 
8 De bezoekcijfers in 2009 zijn lager dan gebruikelijk i.v.m. de herinrichting. Vanaf 15 oktober 2009 werd de 

dienstverlening grotendeels gestaakt.  

 
9 Dit is exclusief de 1632 + 585 vintage prints van Martien Coppens en exclusief 1986 prentbriefkaarten die 

door Pictura imaginis in Heiloo zijn gescand. 

10 In 2009 is Pictura begonnen met een ander statistiekprogramma: Google analytics. De gegevens van de 

FFNB uit 2007 en 2008 zijn daarom niet een op een met elkaar te vergelijken. 
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  Bijlage 3. Aangeschafte oude drukken en prenten 

 

Oude drukken  

- Advertissement van regten, gedaan  maaken, en den edelen Raade en Leenhove van 

Braband en de Landen van Overmaaze, mistgaders de heeren adjuncten reviseurs, 

overgegeeven, uit den naam en van wegens Nicolaas van Cuylenburg, drossaard van het 

Zuid- en West-Quartier des Marquisaats van Bergen op den Zoom, impetrant van 

mandament van revisie, ter eenre, op ende jegens Simon van Henneveld, oud scheepen en 

raad der stad Bergen op den Zoom, gedaagden in het voorsz. Cas ter andere zyde. Zonder 

plaats en uitgever, 1772. 81 p. 

- Amusante kinder-vertellingskens als van Duymken, de slaepende in den bosch, en veel 

andere geestige vertellingen. Te Gend, by L. van Paemel, boekdrukker op de Brabanddam, 

s.d. [begin 19e eeuw]. 79 p.  

- Catechismus ofte Christelyke leeringe […] voor de katholyke jongheyd van het aerts-

bisdom […] Mechelen […]. Tot Gend by J. Begyn, woonende op d’Appel-Brugge, in den 

Engel, s.d. [ca. 1800]. 48, 11, (5) p. Achteraan: Vidit AE. F. Degrave, L.C. 1786. 

- Eeuwich edict ende ghebot opt accord ghedaen tusschen heeren Johan van Oistenrijck … 

in naem ende van weghen den catholijchen Conioncx van Spaenguyen &c. ter eenre, ende 

de generale Staten van dese landen van herwerts daere ter andere zijden, om die troublen 

inde selue landen by de vuytheemsche crychsluyden, ghesusciteert neder te legghen ende 

appaeyseeren. Ghepubliceert te Bruessele den xvijten dach van februario 1577. 11 p.  

- Extract uyt de resolutien van de Edele Mogende Heeren Raaden van Staate der Vereenigde 

Nederlanden  […] houtschatten: woensdag den 9 July 1760. In 'sGravenhage by Isaacq 

Scheltus, 1760. 36 p. 

- Geschiedenis van het gebocheld manneken en van de zes broeders van den barbier […] 

getrokken uit Duizend en een nacht. Gent, Snoeck-Ducaju en zoon, Veldstraat 8, s.d. [ca. 

1850]. 100 p.  

- Het nieuw broederschap der processie van Turnhout naer onze lieve vrouwe tot 

Scherpenheuvel. Tot Turnhout, uyt de drukkerij van P.J. Brepols. s.d. [ca. 1800]. 24 p. 

- Kepper,  George Lodewĳk,  Geraerd Terlaer : episode uit de belegering van 's-

Hertogenbosch in 1629.  Den Haag : Belinfante, 1881. 2 dln. In 1 bnd. 

- Van Loo, Alf., Een koene zeeheld. Mechelen, Dessain, s.d. [begin 19e eeuw]. 125 p.  

- Marchal, François-Joseph-Ferdinand, Fastes historiques, généalogiques et chronologiques 

de la Belgique et autres provinces des Pays-Bas depuis les temps les plus reculés jusqu'à 

nos jours (488-1847. Bruxelles, Jules Héger (impr. Adolphe Walen), 1847. In-plano 

oblong (56 x 65 cm): titel, 72 kolommen op 9 bladen, 11 afbeeldingen. 

- Ménestrier, Claude François, s.j.,  Le véritable art du blason, ou l'usage des armoiries  &  

Les recherches du blason. Seconde partie de l'Usage des armoiries. Paris, Estienne 

Michallet, 1673. 2 vols. in-12°: front.,[12]-342 [i.e. 332]-[16] pp., [16]-332-[12] p. 16 afb. 

- Nuttig en vermaaklĳk weekblad voor burgers en landlieden : bevattende eene groote 

verscheidenheid van leerzaame en merkwaardige geschiedenissen, vertellingen, 

dichtstukjes en andere zaaken. Meerendeels by een verzameld uit de beste werken, voor 

een ieder geschikt en wetenswaardig. Te Bergen op Zoom, by Van Riemsdyk en Van 

Bronkhorst, en te Breda by W. van Bergen, [1794-1795], 1797. Begint met No. 1 van 

zaturdag den 8 maart 1794 en eindigt met No. 45 van zaturdag den 10 january 1795. 180 p. 
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- Bylagen tot het nuttig en vermaaklĳk weekblad voor burgers en landlieden : bevattende 

een reeks van voorschriften en raadgevingen. De huishoukunde, akkerbouw, veeteelt, 

inzonderheid de paarden enz. betreffende. Zonderlinge kunstgreepen, natuurlyke 

vermaaklykheden, en meer andere wetenswaardige en nuttige zaaken.  Te Bergen op 

Zoom, by Van Riemsdyk en Van Bronkhorst, en te Breda by W. van Bergen, [1794-1795], 

1797. 128 p. 

- Paddenburg, G.G., 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. 

Te Rotterdam, ter boekdrukkerij van N. Cornel op de Meent, 1815. 44 p. Knuttel 24219. 

- Reglement op het gymnasium te ’s Hertogenbosch.’s Bosch, C.N. Teulings, 1855. 16 p. 

- [Sam, Adriaan], Tys en Gys of Eerste saamen-spraak tussen de selve over een byzonder 

courant-nieuws: in rym en onrym t’saamen gestelt,door A. S. Gedrukt voor den autheur. En 

zyn te bekoomen te ’s Bosch by H. van Irhoven, en in de voornaamste steeden by de boek-

verkoopers, 1742. (2), 49 p. Knuttel 17216 

- Schoone historie van Fortunatus Borze en zyn wensch-hoedeken. Zeer vermakelijk om 

lezen, zoo voor oude als jonge lieden. Gent, boekdrukkery I.C. van Paemel, Lange 

Violettestraat, 25. s.d.  [ca. 1850]. 80 p. 

- Schoone historie van den ridder Malegys, die het vervaarlyk paard Ros Beyaard overwon 

en die veel wonderlijke en avontuerlijke dingen bedreef, in zyn leven met zyne kunsten, 

gelijk de historie verklaart en is zeer genoegelijk te lezen voor jong en oud. Nieuwe 

gezuyverde uytgaef. Gent, ter boekdrukkery van I.C. Van Paemel, Lange Violettestraat, 25, 

[ca. 1850]. 159 p. 

- The secret history of the Geertruydenbergh negociation. With several original papers, to 

which are prefix'd two letters I. To ... Robert Harley Esq; concerning the management of 

the present ministry. II. To ... the Lord Privy Seal, relating to the present treaty of peace 

now on foot-done out of French. London : [s.n.], 1712. [II], 94 p. Knuttel 16040a 

- Velingius, Abdias, Verdedeging van zyn eer en gedrag tegen zeker geschrift opgestelt by 

gelegenheit van zyne beroepinge tot professor in ’s Hertogen-bosch en geplaatst in de 

Nederlandse Jaarboeken voor het jaar 1758. vervolg van het eerste stukje van pag. 90 tot 

98. Te Rotterdam, by Jacobus Bosch, boekverkooper in ’t Hang, bij de Vismarkt, 

MDCCLVIII [1758]. (viii), 39 p. 

- Verkorte geschiedenis van Jakob's voorbeeldigen zoon Joseph, getrokken uyt het oude 

Testament doormengd met toepasselyke verskens, ten gebruyke der schoolen. Te Lier, by 

B.J. Van Den Wyngaert, boekdrukker en verkooper, op de groote merkt. s.d. [ca. 1800]. 40 

p.   

- Wereldtentoonstelling Antwerpen. Luik, Aug. Bénard, 1894. 31 p.  
 

Egodocument 

Verzameling documenten van de heer E.M. Weijers betreffende de oorlog 1940-1945. 

De heer Weijers woonde toen in Waalwijk en studeerde in Tilburg. 

7  persoonlijke documenten en 43 stuks gedrukt en gestencild propagandamateriaal (onder andere 

Fliegende Blätter) zowel van het verzet, de NSB, de geallieerden en de kerken. Bevat ook een 

gestencild exemplaar van de beroemde rede van de toenmalige decaan van de Universiteit van 

Leiden Cleveringa, uitgesproken op 26 november 1940. 
 

Vaandelontwerpen 

De Brabant-Collectie heeft eind 2009 27 vaandelontwerpen verworven van de hand van Louis 

Bogaerts uit Boxtel 
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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 

7,2% handschriften, 90,2% oude drukken (voor 1851) en 2,6% overig (na 1851) 

 

Onderwerpen 

geschiedenis reformatie in de Meierij van ‘-Hertogenbosch –Wetboek van Strafvordering – 

inwijdingsrituelen – Hugo de Groot – datering prekencollectie – regelgeving – Slag van 

Lekkerbeetje - Hanewinckel – St. Annakapel Heusdenhout -  XVII provinciën – Lourdesgrotten in 

Noord-Brabant – Hendrik Wiegersma – boerenleven – onderwijs bijbelse geschiedenis - molens – 

dialectenaantekeningen Sassen – Brabantse kranten – Anthonius van Gils – libri ordinari – pomp 

van Baarle Nassau – Martien Coppens – historische tuinarchitectuur – Beekvliet  - Hertogdom 

Brabant – afglijdende moraal – lokale geschiedenis – cartografie – landgoederen in Brabant – 

spelling – topografische afbeeldingen Esch – Meierij – Fahne - Brabantse gilden – Windesheimse 

kalenders – Loon op zand en Kaatsheuvel - Fraters van Tilburg – boerderijen – geschiedenis 

Schijndel - flora en fauna - liturgiegeschiedenis – bibliografie v/d Laan – zedelijkheid – bijgeloof – 

handboeken theologie – Rolduc – Adam van Broekhuysen – v.d. Willigen – genealogie – kanoniek 

recht – Beleg van ’s-Hertogenbosch – kaarten omgeving Bernheze – missalen – geschiedenis 

Oostenhout - getijden H. Stede – Judocus Smits – bijgebouwen op boerenerf – Jesuitica – 

geschiedenis crematorium Tilburg – Verlichting – zandverstuiving Nuland - Provinciaal 

Genootschap – Brabantse kastelen – Kasteel Heeswijk – liturgie van Abdij Thorn – gewoonterecht 

– Dr. S.T. Scheltema – altassen - prekenrepertorium –moderne devotie – Meierij in de 

Middeleeuwen – huishoudonderwijs – Nieuw Imperialisme in Afrika – 10daagse veldtocht – 

ordonnanties - Land van Heusden en Altena - Balthasar Bekker -– topografisch-historische atlas - 

Bataafse Republiek – reizen - geschiedenis Zeeland – St. Catherina – archeologie –costumen – 

Mechelen – plakkaten – Schoemaker – reizen van Lodewijk Napoleon door Brabant –heraldiek – 

rechtsgeschiedenis – Gerrit Paape – vervoer in Brabant - advocatuur –– C.J. Visscher – schutterij - 

synoden en gereformeerde kerken – heiligen - Heren van Boxtel – heemkunde – archeologie – 

Zwart Front – Brabants dorpsleven -– klassieke oudheid – Regtehei - kaarten Zeeland – kasteel 

Gemert – Brabantse klederdracht – Guicciardini – Jacobus van Dyck – taalkunde – belastingrecht 

– brieven van C.R. Hermans – Cornelius Jansenius- Brabantse Leeuw – Provinciale 

Noordbrabandsche Courant – missiegeschiedenis – zonnewijzers – Weyerman – Nederlands-Indië 

– grafzerken Grote Kerk Breda – Cuijpers – drukkerijen en boeken Den Bosch – landmeters – 

eigen schuld - Commanderij van Gemert - Beleg van Breda – Passionaal of Gulden legende 

Jacobus de Voragine 
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Bijlage 5.  Raadplegingen handschriften, oude en bijzondere drukken 2009 
 

BRABANT-
COLLECTIE  COLLECTIE THEOLOGIE    

KHS 30  K TFH HS 1    

KOD 51  K TFH INC 3    

TRE 287  TF PRE 14    

TRE C 12  K TFK HS 81    

TRE L 1  K TFK INC 45    

TRE R 1  PRE TFK E 165    

TRE T 23  CBM TF  7    

CBM 3  CBM TF L 1    

CBM B / C 2  CBC TFH 120    

CBM L 2  CBC TFK 60    

CBM R 0         

CBM T 5         

            

            

            

            

            

            

TOTAAL 417#  TOTAAL 497*    

        

        

(*) 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 
 

 

 
BRUIKLENEN 2009: OUDE EN BIJZONDERE COLLECTIES 

   

N.B.: vanwege de verbouwing geen dienstverlening meer vanaf 15 oktober 2009!  

   

  BRUIKLEEN- 
OVEREEN- 
KOMSTEN 

OBJECTEN IN 
BRUIKLEEN 

EXPOSITIES     

Regionaal Archief Tilburg, Tilburg 1 1 

Expositie 'Tilburg 200 jaar stad: (1) Tilburg viert feest ', 1 
januari  t/m 17 april 2009 

  staalgravure (1) 

Museum Jan Heestershuis, Schijndel 1 24 

Expositie 'Een hele geschiedenis! 700 jaar Schijndel', 18 
januari t/m 3 mei 2009 

  oude drukken (2) 
kaarten (4) 
prenten (18) 

Museum voor Religieuze Kunst, Uden 1 1 

Expositie 'Moeder Anna: een vruchtbare devotie', 28 maart  
t/m 7 juni 2009 

  incunabel (1) 

Regionaal Archief Tilburg, Tilburg 1 1 

Expositie 'Tilburg 200 jaar stad: (2) Tilburg krijgt stadsrechten', 
18 april  t/m  12 september 2009 

  staalgravure (1) 

Limburgs Museum, Venlo 1 60 

Expositie 'Martien Coppens - Licht op Limburg', 1 mei  t/m 16 
augustus 2009 

  vintage prints (22) 
foto's (29) 
fotoboeken (4) 
kalenders (5) 

Museum voor Religieuze Kunst, Uden 1 1 

Expositie 'Vrouwen in Habijt - een blik op een verborgen 
leven', 20 juni  t/m 13 september 2009 

  incunabel (1) 

Open Monumentendag, Oisterwijk en Moergestel 1 4 

Thema 'Op de kaart', 13 september 2009 (raadhuis te 
Oisterwijk en kerk St. Jans Onthoofding te Moergestel) 

  kaarten (4) 

RESTAURATIEPROJECTEN     

Fotorestauratie Atelier C.C. von Waldthausen, Amsterdam 1 582 

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

  vintage prints (582) 

Nederlands Fotomuseum, Rotterdam 3 1632 

Transport 1. Vintage prints uit Kerncollectie Martien Coppens, 
11 juli 2008 t/m 15 oktober 2009 

  vintage prints (164) 

Transport 2. Vintage prints uit Kerncollectie Martien Coppens, 
28 augustus 2008 t/m 15 oktober 2009 

  vintage prints (36) 

Transport 3.Vintage prints uit Kerncollectie Martien Coppens, 
1 april t/m 15 oktober 2009 
 
 
 
 
 

  vintage prints (1432) 
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DIGITALISERINGSPROJECTEN     

Pictura, Heiloo 1 1086 

Digitalisering van collectieonderdeel Prentbriefkaarten 
(Historieprenten, Portretten, Topografische afbeeldingen, 
Maatschappelijk leven, Martien Coppens): 2e tranche, 17 
februari t/m 17 april 2009 

  historieprenten (164) 
portretten (10) 
topografische afb. (4) 
maatschappelijk 
leven (357) 
Martien Coppens 
(551) 

Koninklijke Bibliotheek, Den Haag 1 20 

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

  kranten (20) 

OVERIG     

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

3 3 

    oude drukken (3) 

      

TOTAAL 16 3415 
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BijlaBijlage 7. Fotobestellingen           

            

            

FOTOBESTELLINGEN 
T.B.V.    

GELEVERDE REPRODUCTIES  DIGITALE OPNAMES (PROJECTEN) 

PUBLICATIE  digitale prints 0  PUBLICATIES 

geen winstoogmerk 27  digitaal op CD-ROM 184  Lodewijk Napoleon 86 

commerciële uitgever 7  digitaal per mail 21  Brabantse gilden                                         44 

ONDERZOEK  scans  33  Crematorium Tilburg 40 

wetenschappelijk 9         Meierijboek 500 

eigen gebruik 12         EXPOSITIES 

OVERIG        Rees Diepen (BMB, Tilburg) 101 (*) 

musea  5      Woord en Wapen (Grote Kerk, Breda) 135 

educatie 4        PRESENTATIES 

(TV) documentaire 3        Middeleeuwse handschriften 16 (*) 

           Foto’s van het verdwenen Brabant  35 (*) 

TOTAAL  67  TOTAAL   238  TOTAAL  996 

        REPRORECHTEN 54 

(*) ten behoeve van promotie Brabant-Collectie  

 


