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1 Inleiding 
 
Het activiteitenverslag voor 2010 is gebaseerd op het activiteitenplan van de Brabant-Collectie dat 
op 9 december 2009 (ons kenmerk 270.032) is voorgelegd aan de Provincie Noord-Brabant.  
Op 11 februari 2010 verzond de Provincie een verleningsbeschikking, waarin werd medegedeeld dat 
het activiteitenplan en de daarbij horende begroting zijn goedgekeurd (uw kenmerk 
159563/1645347).  
 
Het activiteitenplan is gebaseerd op de volgende meerjarige uitgangspunten van beleid:  
 
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.  Kwaliteitsverbetering. 
 
In mei 2009 verscheen de definitieve versie van het Informatieplan van de Brabant-Collectie inclusief 
een Digitaliseringsplan. Dit plan fungeert 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.  
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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.  
 
B. Instandhouding en kwaliteitsverbetering van de verzamelingen. Onder meer is een 

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

geluidsmateriaal. 
 
In mei 2009 verscheen in 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.  
 
Op 11 maart 2010 verscheen een conceptnota Sponsoring en fondsenwerving voor de Brabant-
Collectie. 
De nota kwam tot stand in samenwerking met een denktank, die bestond uit de heren Marcel Blom 
(financieel expert), Bob Scheepmaker (oud medewerker Elsevier en lid van een denktank van de 
regering), Ton Staps (psycholoog), Ad van Oosterhout (oud-directeur Synprodo Wijchen) en Henk 
Volmerink (directeur Theunissen Technical Trading te Malden). 
Ook werd voor de nota gesproken over sponsoring van de Brabant-Collectie met Nicole Fouchier 
(Directeur Universiteitsfonds Tilburg) en Sanne van de Graaf (medewerker Relatiemanagement & 
Fondsenwerving van het Universiteitsfonds). Zij hebben hun medewerking beloofd bij de verdere 
uitwerking van de plannen. 
Met de Stichting Brabants Fotoarchief zijn er principeafspraken gemaakt om deze Stichting om te 
vormen naar een Stichting Vrienden van de Brabant-Collectie. 
 
 
1.2. Materieel beheer, conservering en restauratie 
 

 
informatiedrager 

 
streefgetal 

 
resultaat 

 
tijdschriftafleveringen (materieel beheer) 

 
1200 

 
1200 

 
boeken (materieel beheer)  

 
1500 

 
1746 

 
Alle in 2010 verworven boeken, tijdschriften, cd-rom’s en dvd’s zijn op verantwoorde wijze in de 
bestaande collectie opgenomen (zie ook 1.3).  
Vóór oktober 2009 t.b.v. de herinrichting van de universiteitsbibliotheek heeft Dorine van Elderen de 
collecties in open opstelling gesaneerd. Zij heeft vervolgens na de verbouwing, in de zomer van 
2010, de kastcontrole van de boeken in open opstelling ter hand genomen. Daarbij kreeg ze de 
steun van alle teamleden van de Brabant-Collectie.  
Boeken, die zoek bleken te zijn, werden voor zover mogelijk opnieuw aangeschaft. De kastcontrole 
wordt begin 2011 afgerond.  
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– ontijzeren van documenten  
 
Vrijwilliger Jan Cornelissen heeft in 2010 meer dan 1500 brochures gecontroleerd op aanwezigheid 
van nietjes e.d. Daar waar aanwezig zijn deze verwijderd. 
 
– dozenproject Kapucijnencollectie  
 
Ook in 2010 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.  
Het project is begin november 2008 opgestart. Boekbinderij Verschoor te Voorburg heeft medio 
november 2008 de banden opgemeten en de luxe, op maat gemaakte linnen overslagdozen zijn 
medio april 2009 geleverd. Globale schade-inventarisatie op waterschade, plaagschade en 
schimmel is verricht. 
Eind september 2009 zijn de objecten getest op schimmel (bleken niet actief aanwezig te zijn) en in 
de maanden oktober en november 2009 zijn deze gedroogreinigd. Vervolgens zijn alle kostbare 
boeken en handschriften van de Kapucijnen in speciale dozen geborgen. Vanwege de verbouwing 
van de bibliotheek heeft op dinsdag 1 en vrijdag 4 december 2009 de verhuizing plaatsgevonden 
naar het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC) te ‘s-Hertogenbosch. De verhuizing is goed 
verlopen en de banden zijn geregistreerd en keurig in de stellingen van het huurdepot geplaatst. De 
schade-inventarisatie per band (ten behoeve van monitoring fysieke staat) is aldaar uitgevoerd en 
geregistreerd in een Excelbestand (schadeformulier ontwikkeld volgens de normen van het 
Nationaal Archief in Den Haag). Op 26 mei 2010 is de Kapucijnencollectie teruggekeerd naar Tilburg 
en zijn de handschriften en incunabelen definitief geplaatst in de Kluis van de Brabant-Collectie en 
de postincunabelen in de Tresor van het Magazijn L, waarmee het project (uitgevoerd door 
conservator, behoudsmedewerker en assistent-beheerders) werd afgerond.  
 
Het project kostte € 30.000. De Faculteit Geesteswetenschappen (Theologie) en de 
Minderbroeders-Kapucijnen te ’s-Hertogenbosch namen ieder de helft van dit bedrag voor hun 
rekening. Theologie betaalde 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 dvd’s (acquisitie) 

 
          1500 

 
                1746 

 
kaarten en prenten 

 
          p.m. 

 
                      3 

 
prentbriefkaarten (Postzegel- en Muntenveiling te Weesp) 

 
           p.m. 

 
                8000 

 
Fotocollecties (aantal foto’s) 

 
           p.m. 

 
               > 125 

  

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

 
De collectie is volgens de verwachting toegenomen met ca. 1200 afleveringen van tijdschriften en 
met17462 boeken inclusief enige cd-rom’s en dvd’s. Van 847 beschrijvingen in de Catalogus werden 
de gegevens aangevuld (afcatalogiseren).  
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 maandelijkse 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 82 oude drukken verworven (zie bijlage 4).  
 
– kaarten en prenten 
 
De Brabant-Collectie heeft in het verslagjaar twee kaarten en een prent verworven (zie bijlage 4) 
 
– prentbriefkaarten 
 
Bij De Nederlandsche Postzegel- en Muntenveiling B.V. te Weesp werden, op de veiling van 25-27 
maart 2010, 8000 prentbriefkaarten gekocht van plaatsen in Noord-Brabant. 
 
Begin 2010 werd, via de erven van Jan Jegerings (1928-2009), de feitelijke overdracht gerealiseerd 
van de collectie van 2000 prentbriefkaarten met als thema Brabants dorps- en landleven. 
 
– 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 2010 leidde dit tot de volgende bijzondere aanwinsten: 
 
Unieke serie kinderfoto’s van Martien Coppens  
In december 2010 kreeg de Brabant-Collectie een achttal unieke fotoalbums, geschonken door de 
toen 56-jarige PieterJan Spijkerman uit Amsterdam. 
De albums bevatten ruim 100 zwart-wit kinderfoto’s met in de hoofdrol PieterJan Spijkerman.  
Ze zijn gedurende zijn eerste levensjaar (september 1954 - september 1955) bijna wekelijks 
opgenomen door Martien Coppens. De opdracht daartoe kwam van vader Spijkerman.  
Die werkte in die tijd op de reclameafdeling van Philips. Vermoedelijk was hij via zijn werk in contact 
gekomen met Coppens. 
De foto’s zijn deels gemaakt in huiselijke kring (bij Spijkerman thuis in Valkenswaard en bij oma in 
Eindhoven), deels op het strand in Domburg tijdens de zomer van 1955. 
De foto’s zijn vooral bijzonder, omdat kinderfotografie slechts een zeer beperkt onderdeel vormt in 
het tot nu toe bekende oeuvre van Martien Coppens. Bovendien betreft het een hele reeks van meer 
dan 100 foto’s van één en hetzelfde kind en dat gedurende zijn eerste levensjaar medio jaren vijftig. 
 
 

                                                   
2 Schatting gebaseerd op de aanwinstenlijsten en acquisitiegegevens.  
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Paul Bogaers 
Op 25 juni 2010 schonk de Tilburgse fotograaf Paul Bogaers (1961) zijn fotoreeks van de Molukse 
wijk Lunetten in Vught. 
 
Collectie Frans Kuit 
Het betreft een omvangrijke verzameling foto’s (circa 140.000 negatieven en enkele tienduizenden 
afdrukken) inclusief apparatuur, fotoboeken, documentatie e.d. afkomstig van de Bossche fotograaf 
Frans Kuit (1935-2011), die in de jaren ’60 en ‘70 voornamelijk werkzaam is geweest als 
fotojournalist voor het Brabants Dagblad (regio Midden-Brabant). Schenkingsdatum 15 september 
2009. 
Frans Kuit is in 2010 nog bezig geweest met selectie en documentatie van zijn foto’s. Begin 2011 is 
hij overleden.  Op 16 maart 2011 is zijn collectie overgebracht naar Tilburg. 
 
Collectie Noud Aartsen (1932-2010) 
Met Noud Aartsen was de Brabant-Collectie al enkele jaren in gesprek. Op zoek naar een goede 
manier om zijn foto’s te beheren en toegankelijk te maken, had Aartsen (toen woonachtig in 
Frankrijk) via Internet in eerste instantie zijn oog laten vallen op de Film- en Fotobank Noord-
Brabant. Noud Aartsen maakte foto’s van het landschap in Brabant voor en na de ruilverkaveling. 
Ook het gebouwde erfgoed, vooral boerderijen, nam hij op in zijn oeuvre. Aartsen werkte ook in 
Ierland en Frankrijk. De thema’s bleven hetzelfde. 
Bij een van zijn spaarzame bezoeken aan Nederland in het voorjaar van 2008 was hij te gast bij de 
Brabant-Collectie. Vooral het beheer van de kerncollectie van zijn grote voorbeeld Martien Coppens 
en de zorgvuldige en adequate aanpak van het Coppensproject sterkten hem in zijn voornemen zijn 
collectie op termijn definitief onder te brengen bij de Brabant-Collectie. In de tussentijd was hij 
ondanks zijn broze gezondheid volop doende met het samenstellen van een persoonlijke selectie uit 
zijn hele werk, inclusief de voorbereiding van een boek en een tentoonstelling. Zijn dood, begin 
2010, maakte daaraan een abrupt einde.  
In 2010 werd een werkgroep opgericht bestaande uit Jos Kuijlen, Frank van der Maden en een 
goede vriend van Noud Aartsen uit Oirschot, Paul Maas (Stichting De Kapellekes). De werkgroep is 
bezig met de voorbereidingen van een boek en een tentoonstelling over het werk van Noud Aartsen. 
Daartoe werd ook contact gezocht met de Gemeente Best (William van Herik en Corrie Sinkeldam), 
die een uitgebreide collectie bezit met foto’s van Noud Aartsen. 
De weduwe van Noud Aartsen, Rini Aartsen-Van Breugel,  heeft in principe met de Brabant-Collectie 
afgesproken, dat de collectie daaraan geschonken gaat worden. Begin 2011 is de schenkings-
overeenkomst getekend.  
 
Collectie Martin Paans  
De overdracht van de dia’s van Martin Paans (1915-2000) is feitelijk al gerealiseerd. Enkele formele 
zaken dienen nog te worden afgehandeld met de schenker: het Nederlands Openluchtmuseum te 
Arnhem. 
 
Collectie Bouwonderneming Wilma  
Er is in 2010 vooronderzoek gepleegd en intern overlegd met de erven van bouwonderneming 
Wilma over de overdracht van het fotoarchief naar de Brabant-Collectie. 

 
Collectie Hans van Erp  
Er is in 2010 overleg geweest met de familie van de Eindhovense fotograaf Hans van Erp (1955-
2007) over het vinden van een geschikte plek om diens fotocollectie onder te brengen. 
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– schenkingen 
 
Van de volgende 71 personen en instanties zijn schenkingen ontvangen:  
Algemeen Belang (politieke vereniging), Tilburg (W.J.A.M. Broos); Robert Arpots (UB Nijmegen); 
Atelier Van Lieshout, Rotterdam (Dunya Steyns); Avans Hogeschool  
’s-Hertogenbosch (Sophie Nijsen); Frans Bedaux, Tilburg; Joba van den Berg-Jansen, Zoetermeer; 
Bibliotheek Midden-Brabant Tilburg (Hetty van Doesburg-Meijers); Theo Clemens, Utrecht; Dienst 
Humanistische Geestelijke Verzorging, Ministerie van Defensie, Den Haag (Bart Hetebrij); Ties van 
Donzel, Uden (Eerste Udensche meubelhandel Van Donzel); De heer Van Dorp, Oisterwijk; pater G. 
Driedonkx scj, Nijmegen; François van den Dries, Sint Michiels-Gestel; Ton Duffhues, Tilburg; drs. 
B. Fasol, Horst; Wapke Feenstra, Tilburg; Galerie Pennings, Eindhoven (Petra Cardinaal); 
Gemeente Boxtel; Marcel Gielis, Turnhout; H.P.M. Haen, Udenhout; Heemkundekring “De Kleine 
Meijereij”, Haaren (A.M.I. van Dorp); HES & DE GRAAF Publishers BV, Houten (Mick Zwart); 
Historische Kring Bommelerwaard, Zalbommel (Martin van ’t Root); Jachtfonds, Den Haag (H.W.M. 
van Welie); Kasteel Heeswijk, Jacqueline Kerkhoff; Kleur Nu, Vught (Jacques Snep); Hans 
Koopmanschap, Geertruidenberg; André Kuijlen, Oisterwijk; Jos Kuijlen, Nijmegen; Erwin van Loo, 
Ouwerkerk; André van Loon, Tilburg; Mr. M.J. Meijer, Amsterdam; Menasseh ben Israel Instituut 
voor joodse sociaal-wetenschappelijke en cultuurhistorische studies, Amsterdam (Margreet  
Witvoet); Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Den Haag (drs. Ellen van der Waerden); 
Missionair Servicecentrum Tilburg (Rob van der Zwan); Monkeyman Originals p/a Cultuurcentrum 
De Hutten, Bergeijk (Karin Stroo); R. van de Mortel, Vught; Th. A. Neerings, Amsterdam; 
Ontwerperscollectief Mark A., Breda (Rob van Hoesel); Openbare Bibliotheek Veldhoven (Lia 
Verheijen); Ouweland ontwerp, Gilze (Carla van den Ouweland); Marian Papavoine, Tilburg; 
Projectorganisatie Nederlandse Veteranendag, Den Haag (drs. J.W. Kleijwegt); Provincie Noord-
Brabant, Den Bosch (Wies van Leeuwen); Ton Reniers, Almere; Kees Rijken en Paul Schepers, 
Eindhoven; Emmy Rooden, Den Hout; Jan Sanders, Brabants Historisch Informatie Centrum, ’s-
Hertogenbosch; Jan van Schagen, Eindhoven; Louise Schneider, Breda; Tiny School en Ton 
Cruijsen, Reek; Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag; PieterJan Spijkerman, Amsterdam; 
Stichting Beheer Crematorium voor Tilburg en Omstreken (Twan Paar); Stichting Heemcentrum “’t 
Schoor” Udenhout-Biezenmortel (Lia Clement-Verhoeven); Stichting Jan C. Moll, Breda (M,G.J.M. 
(Mark) Canjels; Anna Tijsseling, Nieuwegein; De Twern, organisatie voor maatschappelijke diensten 
(Brigitte Schoggers); Twins honkbal/softbal, Oosterhout (Eric Beumer); George Joseph Valckx, 
Chaam; Martien Veekens, Bergeijk; Vereniging van Eigenaren Ten Bijgaerde II, Oisterwijk (Ger 
Sjoorda); Vereniging van Openbare Bibliotheken, Den Haag;  Vincentiusvereniging Udenhout en 
Biezenmortel; Mw. drs. C.T.M.  Visseren-van Heck, Eerbeek; Henk Volmerink, Nijmegen; Jan Vonk 
MSC, Tilburg; Vrije Universiteit Amsterdam (Sandra van Daalen); Wasch- en Strijkmuseum – 
Brabant Goedgemutst, Boxtel (Bernard Vekemans); De Westbrabantse Molens, Rijen (P. 
Kruisenga); De Wever, Tilburg. 
 
– 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  
 
In september 2008 is de website vernieuwd. De home page is nu een wervende startpagina.  
In 2009 en 2010 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). 
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In 2009 werd de Communicatiewerkgroep Brabant-Collectie opgericht. 
Samen met de Afdeling Communicatie van Library IT Services (LIS) werd in 2010 gewerkt aan het 
implementeren van het Communicatieplan. Ook werd in 2010 geëxperimenteerd met Web 2.0  
(zie 1.4.1). 
 

 
 

 
       streefgetal 

 
        resultaat 

 
boeken, cd-rom’s,dvd’s (beschrijven en coderen) 

 
           1500 

 
           1746 

 
toename aantal records in de Brabant Databank 

 
           1800 

 
           3895 

 
– Catalogus 

 
In het verslagjaar zijn 1746 boeken, cd-rom’s en dvd’s 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 2010 90.191 titels. Een toename met 3895 
beschrijvingen. 
 
– Databank Topografisch-Historische Atlas (THA) 
 
De Databank THA groeide in het verslagjaar naar 20.241 beschrijvingen van prenten en kaarten uit 
de Brabant-Collectie. Het aantal beschreven objecten is met 686 toegenomen. Het betreft vooral 
prentbriefkaarten. 
 
In 2009 en 2010 werd onder leiding van een zeer deskundige vrijwilliger, de heer D. Blonk uit Breda, 
veel werk besteed aan de beschrijvingen van de schenking kaarten en atlassen van Henk van der 
Heijden. Deze schenking bestaat uit enkele honderden kaarten van de Leo Belgicus. Het 
beschrijvingsproject werd voltooid in 2010. 
Verder werden 46 kaarten van de collectie Chrispeels beschreven. 
Daarnaast werd van 123 kaarten uit de collectie de beschrijving aangepast. 
Al deze beschrijvingen werden ingevoerd volgens een beschrijvingsmodel, dat ook gebruikt werd 
voor het cartografieproject van de Provincie Noord-Brabant, getiteld Brabant in kaart.  
De beschrijvingen werden ingevoerd in een Access database.  
Te zijner tijd zullen deze beschrijvingen overgezet moeten worden naar de Databank Topografisch-
Historische Atlas. Daarvoor zijn aanpassingen nodig aan de database. 
Dr. Dick Blonk heeft op 7 oktober 2010 samen met zijn overleden vrouw een cartobibliografie over 
de provincie Zeeland doen uitkomen. De volledige titel luidt luidt: Zelandia Comitatus. Geschiedenis 
en Cartobibliografie van de provincie Zeeland tot 1860. 
 
– Film en Fotobank Noord-Brabant (FFNB) 
 
De Film- en Fotobank Noord-Brabant (FFNB) wordt nog steeds intensief gebruikt. Er 
werden in 2010 door bijna 60.000 bezoekers bijna 1,2 miljoen afbeeldingen bekeken. 
In 2010 nam het aantal objecten in de Film- en Fotobank verder toe. Zo steeg het 
aantal films van ruim 800 in 2009 naar meer dan 1100 en nam het aantal foto’s toe 
van 135.000 in 2009 naar meer dan 300.000. 
Het aantal deelnemers is momenteel 86.  
 
Er werd geregeld ad hoc overlegd met Pictura in Heiloo over onder andere technische problemen. 
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Op 17 september 2010 werd in Tilburg uitgebreid gesproken met vertegenwoordigers van Pictura 
over structurele aanpassingen van de FFNB. 
De FFNB neemt ook deel aan de portalen Thuis in Brabant/Europeana en aan Oorlog in Blik. 
 
In Brabant 
De Film- en Fotobank Noord-Brabant (FFNB) werd gepromoot in het juninummer 2010 van het 
tijdschrift In Brabant. In de rubriek Uit het archief komt Frank van der Maden aan het woord. Hij 
merkt daarin op welk een visuele rijkdom het Brabantse verleden kent. 
 
Promotie en voorlichting 
Er werden in 2010 vijf bijeenkomsten georganiseerd voor de Heemkundekring Zundert  
(15 maart 2010), Lokale Omroep Riethoven (3 juni 2010), Lokale Omroep Goirle (3 juni 2010) , 
Fotografie en Filmmuseum i.o. (1 december 2010) en voor het Archief Rundveeverbetering Noord-
Brabant en Limburg (22 december 2010). 
 
Evaluatie 
Een subsidieverzoek om door het IVA te Tilburg een evaluatie te laten uitvoeren werd door de 
Provincie afgewezen. Daarna is er nog aanvullend overleg geweest met het IVA. Eind 2010 werd 
besloten om de evaluatie op een andere, minder kostbare, manier uit te laten voeren. Deze 
evaluatie zal in 2011 plaatsvinden  

  
Bilateraal overleg (potentiële) deelnemers 
Er werd overleg gevoerd over deelname aan de FFNB met de heer Leemans, gelieerd aan de 
Heemkundekring Dorst, met het RAWB in Oudenbosch (over de voortgang van de koppeling van 
archieven met de FFNB via het zogeheten SRU-protocol), met het RAT te Tilburg (over deelname 
en over het uploaden van films op DVD) en met Thuis in Brabant (over deelname FFNB aan TiB). 
 
– 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: de UKB 
Commissie Bijzondere Werken, de Werkgroep Gedrukte Werken van de UKB, de Kring van 
Archivarissen in Noord-Brabant (KAN), de Werkgroep 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. 
 
Beeld en Geluid (BenG) werkt 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,  
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. 
In 2010 werd met de erfgoedinstellingen in Brabant gewerkt aan het pamflet Zonder Erfgoed Geen 
Toekomst.  
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– Vertegenwoordiging 
 
Medewerkers van de Brabant-Collectie waren aanwezig bij de volgende exposities, 
boekpresentaties, bijeenkomsten, enz.: 
 
Emy Thorissen was op 14 januari 2010 aanwezig bij de opening van de expositie Woord en Wapen 
in de Grote Kerk te Breda (bruikleengever, fotobestelling 135 grafzerken voor Mediaplayer).  
 
Emy Thorissen en Jos Kuijlen waren op 23 februari 2010 aanwezig bij de boekpresentatie ‘t 
Toekomstig Verleden in het Regionaal Archief Tilburg.  
 
Op 18 maart 2010 was Frank van der Maden aanwezig bij de onthulling van het borstbeeld van 
Martien Coppens te Lieshout. Het beeld is gemaakt door zijn zoon Joep Coppens. 
 
Op 24 april 2010 was Frank van der Maden te Veldhoven aanwezig bij de opening van de 
fototentoonstelling van Korrie Besems.  
 
Op 4 juni 2010 nam Jos Kuijlen deel aan het minisymposium Eens een papenvreter, altijd een 
papenvreter? Leven en werk van Stephanus Hanewinckel (1766-1856) in historisch perspectief. 
 
Op 6 juni 2010 Interview met Jos Kuijlen over de Brabant-Collectie op Omroep Brabant in het 
radioprogramma Brabant Leeft. De opnames werden gemaakt op 4 juni. 
Het onderwerp was de betere toegankelijkheid en zichtbaarheid van de Brabant-Collectie in de 
vernieuwde bibliotheek.  
 
Emy Thorissen was op 9 juni aanwezig bij de Brabantse Erfgoedontmoeting 2010. Die dag werd de 
aftrap gegeven van de  
 Industrieel Erfgoed / Erfgoed Brabant in het gebouw van de CHV in Veghel (levering foto’s bij 
presentatie gedeputeerde Brigite van Haaften). 
 
Op 22 juni brachten Emy Thorissen en Jos Kuijlen een bezoek aan Wasch- en Strijkmuseum / 
Brabant Goedgemutst in Boxtel (ontvangen door Bernard Vekemans). 
 
Op 15 september 2010 namen Emy Thorissen en Frank van der Maden deel aan de 
herdenkingsbijeenkomst Noud Aartsen te Oirschot.  
 
Op zondag 26 september was Emy Thorissen aanwezig bij de opening van de expositie van Joep 
Coppens in Museum Jan Heestershuis te Schijndel.  
Emy Thorissen bezocht op zaterdag 2 oktober de opening van de expositie van de Tilburgse 
fotograaf Paul Bogaers in Museum De Pont in Tilburg.  
 
Op 3 oktober 2010 interview met Frank van der Maden over Martien Coppens en de Slotmanifestatie  
op Omroep Brabant in het radioprogramma Brabant Leeft. De opnames werden gemaakt op 1 
oktober. 
 
Emy Thorissen bezocht op 7 oktober de boekpresentatie Adriaan van der Willigen in het BHIC te  
Den Bosch.  
 
Op 21 oktober was Emy Thorissen aanwezig bij de presentatie van Jac Biemans over Vughtse 
fotografen in de openbare bibliotheek te Vught. 
 
Op 24 oktober 2010 interview met Emy Thorissen over de rondreizende fototentoonstelling van 
Rees Diepen op Omroep Brabant in het radioprogramma Brabant Leeft. De opnames werden 
gemaakt op 22 oktober. 
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Op zondag 31 oktober was  Emy Thorissen aanwezig bij de boekpresentatie van het boek Upset 
Down (Paul Bogaers). Plaats: Museum De Pont, Tilburg. 
 
Op zondag 14 november was Emy Thorissen als jurylid aanwezig bij de uitreiking van de 
Knippenbergprijs. Plaats: Den Boogaard, Moergestel. Thema: nieuwe media. 
 
Op zondag 28 november waren Emy Thorissen en Paul Slot aanwezig bij de boekpresentatie van 
Grafzerken St. Jan. Plaats: Theater aan de Parade, Den Bosch.  
 
Op 7 december was Emy Thorissen aanwezig bij de Inspiratiedag Industrieel Erfgoed / Erfgoed 
Brabant. Plaats: Strijp S, Eindhoven.  
 
Op zaterdag 18 december was Emy Thorissen als jurylid aanwezig bij Debat  Decemberlicht II,. 
Plaats: Argument, Tilburg.  
 
– Advisering 
 
Landgoed Baest 
De heer Jan-Hein van de Mortel van Landgoed Baest heeft, via bemiddeling van de heer Jan van 
Oudheusden, de Brabant-Collectie gevraagd om een advies over de bibliotheek van het landgoed. 
Op 4 januari 2010 bezochten Emy Thorissen en Jos Kuijlen, samen met de heer Roderick van de 
Mortel, het landgoed om er de bibliotheek te bekijken.  
Op 28 juni werd het Advies over de bibliotheek van het landgoed Baest bij Oostelbeers toegezonden 
aan de eigenaar van het landgoed. 
Inmiddels is een vrijwilliger gevonden, mevrouw Tinka Ewoldt, die op zich gaat nemen om de 
bibliotheek te beschrijven.  
 
Gemeente Boxtel 
Op 22 juni 2010 bezochten Emy Thorissen en Jos Kuijlen de Gemeente Boxtel. Er was gevraagd om 
een advies te geven over de conservering hun prentencollectie. De gemeente Boxtel bezit, naast 
kaarten en werk van andere kunstenaars, veel prenten gemaakt door de Brabantse kunstenaar 
Henk Visch.  
 
– Rondleidingen 
 
Tijdens de rondleidingen nam de geheel vernieuwde inrichting van de Brabant-Collectie een 
prominente plaats in. Er werden 10 rondleidingen verzorgd voor ongeveer 150 personen. 
 
2 juni 2010 rondleiding aan medewerkers (afdeling Archiefbeheer) van het Regionaal Archief Tilburg 
en drs. Annelien Keen, beheerder Topografisch-Historische Atlas, Stads- en Athenaeumbibliotheek 
Deventer door Corine Bon, Emy Thorissen en Jos Kuijlen (12 personen).  
 
4 juni 2011 rondleiding na afloop van het minisymposium Hanewinckel door Emy Thorissen en 
Frank van der Maden (60 personen). 
 
30 juni heeft Dorine van Elderen Ron Brand, conservator van het Maritiem Museum te Rotterdam 
rondgeleid.  
 
7 juli 2010 rondleiding door Emy Thorissen en Jos Kuijlen aan medewerkers (afdeling 
Dienstverlening) van het Regionaal Archief Tilburg (4 personen). 
 
22 juli 2010 heeft Emy Thorissen een rondleiding verzorgd voor bibliotheekmedewerkers van de 
Technische Universiteit Eindhoven (2 personen). 
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Op 4 augustus 2010 heeft Emy Thorissen een rondleiding verzorgd voor mensen van Biblioplus uit 
Gennep (2 personen).  
 
2 oktober 2010 rondleiding door Jos Kuijlen voor studenten Faculteit Katholieke Theologie en Marcel 
Gielis (15 personen).  
 
21 oktober 2010 Voordracht door Jos Kuijlen over de Brabant-Collectie voor de SCO collegereeks 
van de Provincie plus rondleiding (ongeveer 50 personen).  
 
 
18 november 2010 Corine Bon en Jos Kuijlen verzorgden een rondleiding voor 8 personen van de 
Centrale Bibliotheek Oosterhout (Theek 5). 
 
15 december 2010 heeft Dorine van Elderen Wim Donkersloot van de OB Giessen rondgeleid. 
 
– Voordrachten 
 
Op 2 maart 2010 hield Emy Thorissen in het Gemeenschapshuis Den Donck te Soerendonk een 
lezing voor de Heemkundekring Cranendonck onder de titel Foto's van een verdwenen Brabant.  
De voordracht handelde over een aantal fotocollecties van de Brabant-Collectie, zoals die van 
Martien Coppens, Gaston Remery en Jan Bijnen. In het tweede deel van de lezing lag het accent op 
de fotocollectie van Jan Bijnen (1874-1959). 
  
Op zaterdag 13 maart 2010 verzorgde Emy Thorissen een voordracht over Rees Diepen en Ouders 
van Nu. Het thema van de presentatie: kinderfotografie. Plaats: De Witte Dame, Eindhoven.  
 
Op 15 maart 2010 hield Jos Kuijlen een presentatie voor het calamiteitennetwerk Tilburg-
Hilvarenbeek over de ontruimingsoefening samen met de brandweer plus de proef bij de brandweer 
in Tilburg, die beiden in 2009 hadden plaatsgevonden. 
 
Op 11 mei 2010 hielden Jolanda Van den Akker en Frank van der Maden een presentatie voor de 
NGV, afdeling Kempenland te Eindhoven, onder de titel Een nieuwe bron voor genealogen.   
 
Op 2 september 2010 hield Emy Thorissen te voor de Heemkundekring Weerderheem 
Valkenswaard een lezing over Jan Bijnen. 
 
Op 21 oktober 2010 hield Jos Kuijlen voor deelnemers aan de SCO collegereeks van de Provincie 
een voordracht getiteld Introductie in de Brabant-Collectie. Daarna volgde er een rondleiding. 
 
Op 28 oktober 2010 hielden Emy Thorissen en Corine Bon in de openbare bibliotheek te Vught een 
presentatie/workshop getiteld Brabantse beeldbanken.  
 
Op donderdag 9 december hield Emy Thorissen een presentatie over Martien Coppens bij Galerie 
Pennings te Eindhoven. 
 
 
– Tentoonstellingen 
 
Rondreizende tentoonstelling Rees Diepen 
De rondreizende tentoonstelling met werk van Rees Diepen Oog voor mensen, die tot stand kwam 
in samenwerking met de Brabantse basisbibliotheken, was in 2010 te zien op de volgende plaatsen:  
 
-  Eindhoven. Vestiging Bibliotheek Centrum, de Witte Dame, Eindhoven van 25 januari tot en met  

21 maart 2010.  
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Op zaterdag 30 januari vond de opening van de expositie plaats en verzorgde Emy Thorissen 
een rondleiding. Als nevenactiviteit bij de expositie organiseerde de Brabant-Collectie (in 
samenwerking met Bibliotheek Eindhoven) op zaterdagmiddag 13 maart een drietal presentaties 
over het thema Kinderfotografie. Een onderwerp dat geheel aansloot bij het thema van de 75e 
boekenweek (10 t/m 20 maart), want hierin stond eveneens het kind, de jeugd of de jongere 
centraal. (Sprekers: Emy Thorissen, Petra Cardinaal van Galerie Pennings en Bredase fotografe 
Wiesje Peels). 
 

-  Bibliotheek Drunen van 8 april tot en met 30 mei 2010. 
 Nevenactiviteit: Fotoprijsvraag Herken gevelstenen In Drunen. 
 
-  Bibliotheek Berlicum van 14 juli  tot en met 1 september 2010.  

Slechts een gedeelte van de expositie kon hier getoond worden. Circa 35 foto’s met het thema 
zomer en vrije tijd werden geselecteerd.  
Nevenactiviteit: Bezoek van bejaarden aan de expositie en een fotowedstrijd Maak je zomerfoto 
in de trant van Rees Diepen werd georganiseerd. Op zondag 19 september vond de 
prijsuitreiking plaats. 
 

-  Vught. Bibliotheek de Meierij, van 20 oktober tot en met 21 november 2010. 
Op 20 oktober 2010 vond de opening van de expositie plaats en verzorgde Emy Thorissen een 
rondleiding.  
Als nevenactiviteit werd door Jac Biemans op donderdag 21 oktober (in het kader van de 
Vughtse lezingenreeks) een voordracht gehouden over Vughtse beroeps- en amateurfotografen. 
Tevens verzorgden Corine Bon en Emy Thorissen op donderdagavond 28 oktober een workshop 
over Brabantse beeldbanken. 

 
-  Son. Bibliotheek Dommeldal en Gemeentehuis, van 24 november 2010 tot en met 8 januari 2011.  

Op zaterdag 27 november 2010 werd de officiële opening van de expositie verricht door Luc 
Pruijn, directeur Bibliotheek Dommeldal en verzorgde Emy Thorissen een rondleiding. 

In 2011 zal de expositie nog de volgende plaatsen aandoen: Oss, Nuenen, Gennep, Giessen & 
Werkendam, en Bergen op Zoom.  
 
Van 13 maart t/m 30 april 2009 was de expositie van Rees Diepen voor het eerst te zien geweest bij 
gelegenheid van de herinrichting van de Bibliotheek Tilburg Centrum aan het Koningsplein. Daarna 
ging de tentoonstelling door Brabant reizen. 
 
De tentoonstelling kwam tot stand met steun van Bibliotheek Midden-Brabant te Tilburg, Directie-
overleg Brabantse Basisbibliotheken (DOBB) en Schatten van Brabant. 
 
Tentoonstelling bij minisymposium Hanewinckel 
Op 4 juni 2010 vond het minisymposium Eens een papenvreter, altijd een papenvreter? Leven en 
werk van Stephanus Hanewinckel (1766-1856) in historisch perspectief plaats, georganiseerd door 
de Leerstoel Cultuur in Brabant, de Stichting ZHC en de Brabant-Collectie.  
De Brabant-Collectie verzorgde een bijbehorende expositie met werken van Stephanus Hanewinckel 
en anderen in de bibliotheek van de Universiteit van Tilburg. Te zien van 4 juni tot en met 2 juli 2010 
 
Toerisme 
Onder het motto Ga toch lekker fietsen werd van medio juli tot eind augustus 2010 in de vitrine van 
de Brabant-Collectie een kleine tentoonstelling ingericht rond het thema vakantie. Met het mooie 
weer en de vakantietijd in aantocht spoorde de Brabant-Collectie bezoekers aan om eens te neuzen 
in de rubriek BRA H4 Recreatie, Sport, Toerisme. In deze rubriek vindt men fiets-, wandel- en ook 
reisgidsen binnen de provincie.  
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Tentoonstelling fotowedstrijd Een eigentijdse kijk op Martien Coppens 
Van 28 oktober tot en met 24 december 2010 was in het Cobbenhagengebouw van de Universiteit 
van Tilburg de tentoonstelling te zien Een eigen kijk op Martien Coppens. Frank van der Maden zat 
in de jury van deze prijsvraag. Te zien waren genomineerde en prijswinnende foto's van de 
fotowedstrijd Klik-Klik, georganiseerd door het Brabants Dagblad en het Eindhovens Dagblad samen 
met de Brabant-Collectie, in combinatie met foto's van Martien Coppens.  
De foto’s waren eerder te zien in het Dantegebouw van de UvT tijdens de slotmanifestatie Martien 
Coppens op 23 oktober 2010 en van maandag 25 tot en met woensdag 27 oktober 2010. 
Vanaf 3 januari 2011 zal de expositie te zien zijn in museum Jan Heestershuis in Schijndel.  
Tentoonstelling en boek Een eigentijdse kijk op Martien Coppens : Brabant gefotografeerd door 
Brabanders kwamen tot stand met steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds en Fujifilm te Tilburg. 
 
Kerstexpositie 
Van 13 december 2010 tot en met 6 januari 2011 organiseerde de Brabant-Collectie een 
Kerstexpositie, compleet met een kerststal uit grootmoeders tijd. Collega Mary-Joan Haze, afdeling 
Communicatie, had de kerststal voor de kersttijd in bruikleen gegeven. De fraaie groep beschilderde 
gipsen kerststalbeelden, inclusief een kindeke Jezus van was, was nog van haar moeder en 
grootmoeder geweest. De vitrine van de Brabant-Collectie op niveau 0 was voor de gelegenheid 
passend ingericht, met een aantal oude en nieuwe geïllustreerde boeken uit de collectie. Ook waren 
er enkele fraaie wandplaten te zien, met delen uit het Kerstverhaal, die bedoeld waren voor het 
onderwijs en die behoren tot de collectie van theologie. 
 
– Meewerken aan tentoonstellingen 
 
Woord en Wapen 
Tentoonstelling Woord Wapen, in dienst van de Nassaus. Woord en Wapen liet het kerkinterieur van 
de Grote Kerk te Breda op spectaculaire wijze een wedergeboorte ondergaan. Met in totaal 135 
foto's van grafzerken heeft de Brabant-Collectie een substantiële bijdrage geleverd aan deze 
tentoonstelling. De tentoonstelling liep van 15 januari tot en met 18 april 2010.  
De Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk van Breda bestond in 2010 600 jaar. De expositie was de 
derde en laatste uit een serie van drie die de belangrijkste perioden uit de geschiedenis van de kerk 
belicht. Deze tentoonstelling belichtte de periode 1637-1813. 
 
Latijnse school te Turnhout 
Bruikleen voor de tentoonstelling over Latijnse scholen. Vijf kostbare boeken werden door de 
Brabant-Collectie in bruikleen gegeven voor de tentoonstelling De eerste onder zijn gelijken - 
Kempense primussen en Latijnse scholen. Deze expositie over de Latijnse scholen in de Kempen 
was van 2 maart tot 2 mei 2010 te zien in het Taxandriamuseum in Turnhout. 
 
De Peel in Beeld 
Met een bruikleen van 10 foto's van Martien Coppens nam de Brabant-Collectie deel aan de 
tentoonstelling De Peel in Beeld. Te zien waren ruim 90 schilderijen, tekeningen en foto's van de 
vele gezichten van de Peel. Kunstenaars als Frans en Huub van Baar, Marinus Bies, Hendrik 
Wiegersma, August van Bergen, Johan Jeuken, Jan Althuizen en ook Martien Coppens hebben de 
Peel eeuwenlang verbeeld. 
In  ‘t Freulekeshuus in Venray was deze tentoonstelling van 9 april tot en met 12 september 2010 te 
zien.  
 
Joep Coppens. Beelden(d) Genieten – beeld(end) genoten 
Vanaf 26 september 2010 tot en met 2 januari 2011 waren in het Museum Jan Heestershuis te 
Schijndel drie tentoonstellingen te zien. Joep Coppens vierde zijn zeventigste verjaardag, maar ook 
zijn vijftigjarig jubileum als beeldhouwer. Bij deze gelegenheid verscheen eveneens zijn 
autobiografie. In de beeldentuin worden zijn beelden tentoongesteld. In het paviljoen worden Joep 
zijn beelden gecombineerd met foto’s van zijn vader.  
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De Brabant-Collectie gaf 5 vintage prints in bruikleen en leverde 10 digitale foto’s van het werk van 
Martien Coppens. De foto’s in de expositie worden wel de Peelmonsters genoemd; foto’s van 
verbrande stukken hout en boomstronken in het water in de Peel. In het voormalig woonhuis van 
Jan Heesters werden kunstwerken van de Brabantse kunstenaars en vrienden Jan Heesters, 
Marinus Dillen, Martien Coppens, Marinus Bies en Sjef de Vries geëxposeerd. Zij deelden de 
fascinatie en liefde voor Brabant: het landschap, de boerderijen en de mensen.  
 
Jan I Moretus en de strijd om de Plantijnse drukkerij 
De Brabant-Collectie gaf een oude druk in bruikleen, het Missale Romanum uit 1599, voor de 
expositie, die van 16 oktober 2010 tot en met 16 januari 2011 gehouden werd in het Museum 
Plantijn Moretus te Antwerpen. Op kosten van het museum werd het omvangrijke boek in zijn geheel 
en in hoge resolutie gescand. De Brabant-Collectie heeft daarvan een kopie gekregen. 
 
– Zeer beperkte dienstverlening vanaf eind oktober 2009 tot en met 31 mei 2010 i.v.m. 

herinrichting 
 
De openingstijden van de raadpleegruimte voor oude en bijzondere werken zijn in 2010 beperkt  
veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Op zaterdag en zondag is de bibliotheek open tot 
18.00 uur (was 17.00 uur).  
In verband met de omvangrijke herinrichtingsoperatie werd vanaf 15 oktober 2009 de dienst-
verlening aan het Informatiepunt gestaakt. Op 31 mei 2010 werd de normale dienstverlening hervat. 
 
– Openingsuren 
 
De bibliotheek is op zondag als studiezaal open van 10.00 tot 18.00 uur. Er kan gewerkt worden met 
pc's, maar boeken lenen is niet mogelijk. Op zaterdag is de bibliotheek ook open van 10.00 tot 18.00 
uur, maar is dan vanaf 14.00 uur, net als op zondag, uitsluitend als studiezaal beschikbaar.  
 
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 

 
93,53 

 
openingsuren oude/bijzondere collecties per week 

 
40 

 
40 

 
afleveringen van de Aanwinstenlijst 

 
12 

 
12 

 
groepsbezoeken en rondleidingen 

 
5 

 
8 

  
– Informatiepunt 
 
Op 1 september 2005 is het Informatiepunt Brabant-Collectie ingesteld.  
Dit informatiepunt bevindt zich sinds 31 mei 2010 aan een aparte balie bij de collecties op niveau 0 
van de bibliotheek. 
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. 
 

                                                   
3 Van deze 93,5 uur is er 74,5 uur waarin uitleen mogelijk is.  
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– 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. In 2010 verscheen de nieuwsbrief vijf maal. 
Ook de website werd intensief gebruikt om nieuwsitems onder de aandacht van het publiek te 
brengen. 
 
– Gebruik van de Brabant-Collectie in 2010 
 
De cijfers van de Brabant-Collectie over 2009 en 2010 vergeleken met die van 2007 
en 2008  (zie bijlage 2) tonen een teruggang in het gebruik.  
 
Het teruglopen van het gebruik werd vooral veroorzaakt door de herinrichting.  
Een groot deel van de dienstverlening was tot 31 mei 2010 niet mogelijk, zoals 
informatieverstrekking, fotobestellingen en inzage van oude drukken, kaarten, 
prenten en handschriften. Zie verder 1.6 Herinrichting van de bibliotheek in 2010. 
 
Gebruik van de Brabant-Collectie in 2010 
 

type gebruik(ers)  

 
streefgetal  

 
  resultaat 

 
Raadplegingen oude drukken en handschriften 

 
     350 

 
180 

 
Bezoekers raadpleegruimte kostbare collecties 

 
     200 

 
           77 

 
Aantal fotobestellingen 

 
     p.m. 

 
 39 

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

 
     p.m. 

 
        522 

 
Bruikleenovereenkomsten 

 
     p.m. 

 
11 

 
Objecten in bruikleen 

 
     p.m. 

 
        51 

 
Zoekacties Brabant-Databank 

 
 10000 

 
81704 

Zoekacties DB THA 10000 51675 

Opgevraagde images uit Databank THA  10000 15338 

Zoekacties Fotobank Martien Coppens 2500 4224 

 
Opgevraagde images uit Fotobank M.C. 2500 5806 

 
Bezoeken Film- en Fotobank Noord-Brabant 100000 59654 

 
Unieke Bezoekers Film- en Fotodatabank Noord-Brabant p.m. 32318 

Opgevraagde images uit Film- en Fotodatabank N-Br. 1000000 1172023 

 
 

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

verschillende databases en zonder het aantal zoekacties, dat tot stand kwam via Thuis in Brabant. 
5 Zie noot 4. 
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– 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.  
 
Dienstverlening 
- verstrekken van inlichtingen (telefonisch en per mail) 
- adviseren bij historische film- en fotoprojecten van derden: 

- Ellen van Kempen (Alberts Frères) 
- Filmschatten van Brabant (diverse projecten) 
- Monique de Groot / Erfgoed Brabant (Adolfs-project) 
- RAWB (acquisitie collectie Van Hasselt, Zundert) 
- viewen van historisch filmmateriaal (o.a.) 

- Regionaal Archief Tilburg 
- Paters Kapucijnen, ‘s-Hertogenbosch 
- Gemeentearchief Roosendaal 
- Stadsarchief Breda 

 
Extern overleg 
- NORAA (4 bijeenkomsten) 
- Gebruikersoverleg Pictura (2 bijeenkomsten) 
- Schatten van Brabant / Mediagroep (2 bijeenkomsten, inclusief beoordeling ingediende 

filmprojecten)  
- Nederlands Fotogenootschap (2 bijeenkomsten) 
- Oorlog in Blik (incidenteel) 
 
 
1.4.1 Web 2.0 
 
Medio 2009 werden een aantal werkbesprekingen gewijd aan de Brabant-Collectie en het gebruik 
van Social Media. Besloten werd om met kleine stapjes te beginnen om vervolgens van de 
ervaringen te leren. 
 
In het najaar 2010 en het voorjaar 2011 werden enkele belangrijke stappen gezet op 
het pad van de sociale media. Via Wikipedia en Google maps is de Brabant-Collectie 
nu te vinden.  
Nadat op 15 september 2010 de ochtend gewijd was aan een werkbijeenkomst over 
Web 2.0, hield Luud de Brouwer van het RAT in Tilburg ’s-middags voor de Brabant-
Collectie een boeiende presentatie over Web 2.0. Na afloop ontspon zich een 
interessante discussie.  
 
YouTube 
Sinds november 2009 heeft de Brabant-Collectie haar eigen YouTube-kanaal. In het najaar van 
2010 begon de BC zich actiever te focussen op dit medium. Doel is het grote publiek bekend te 
maken met historisch filmmateriaal dat zich in de collectie bevindt. Daarnaast wordt YouTube 
gebruikt om de aandacht te vestigen op recentere activiteiten.  
 
Twitter 
Sinds juni 2010 is de Brabant-Collectie, als BC1837, te vinden op Twitter (in dat jaar is namelijk in 
Den Bosch het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant 
opgericht, waaruit de Brabant-Collectie is voorgekomen). Het kanaal BC1837 heeft in 2010 meer 
dan 100 tweets geplaatst. BC volgt zo’n 25 collega-instellingen via Twitter en heeft zelf bijna 90 
volgers.  
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Flickr Photostream van de Brabant-Collectie 
Eveneens in het najaar 2010 is begonnen met het plaatsen van foto’s op Flickr. Dit is een website 
voor het delen van foto’s en dvd’s, gelanceerd in 2004 en in 2005 overgenomen door Yahoo. In 
korte tijd is de site uitgegroeid tot een populair opslagmedium voor digitale foto’s. 
 
Op de site worden foto’s geplaatst van activiteiten, die de BC in 2010 en in de afgelopen jaren 
georganiseerd heeft, zoals de Slotmanifestatie van het Martien Coppensproject op 23 oktober 2010 
en de rondreizende fototentoonstelling Rees Diepen.  
 
Wikipedia 
De Brabant-Collectie is sinds eind 2010 te vinden met een lemma op Wikipedia.  
 
 
1.5 Restauratie en conservering kerncollectie Martien Coppens (1908-1986) 
 
Een van de belangrijkste projecten van de Brabant-Collectie 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. In 2010 was er overleg met het NFm in verband met controle van 
de scans onder meer i.v.m. ruisproblematiek.  
 
Begin september 2010  werd gestart met conserveringswerkzaamheden van het Coppensproject. 
Het gaat om het monteren van de foto’s met behulp van papieren, handmatig vervaardigde 
fotohoekjes op zuurvrij opzetkarton. Daarna wordt de opgezette foto in een polyester hoes 
geschoven. De verpakte foto’s worden in op maat gemaakte, zuurvrije dozen geplaatst 
(formaatplaatsing) in de hernieuwde ruimte van de Topografisch-Historische Atlas. 
 
De Stichting Archief Martien Coppens (SAMC) werd gedurende 2010 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, anderzijds op de door het NFm te verstrekken licentie betreffende de door 
de BC beheerde Coppensfoto's (kerncollectie plus fotomateriaal in het privéarchief, dat beheerd 
wordt door de BC). Ook de auteursrechtenproblematiek werd besproken. 
 
Fotobank Martien Coppens 
In 2010 werd de Fotodatabank Martien Coppens omgezet in de Fotobank Martien Coppens. Alle 
beschrijvingen werden aanmerkelijk verbeterd. In de vernieuwde database is het mogelijk om in te 
zoomen op de foto’s van Martien Coppens. De Fotobank Martien Coppens werd op 23 oktober 
officieel geopend tijdens de Slotmanifestatie Martien Coppens (zie hierna). 
 
Slotmanifestatie Martien Coppens 
Op zaterdag 23 oktober 2010 werd voor ongeveer 150 bezoekers de feestelijke Slotmanifestatie 
Martien Coppens georganiseerd. 
 
Er was tevoren veel aandacht voor Martien Coppens in de bladen, omdat op 23 oktober de winnaars 
van de fotowedstrijd Klik-Klik bekend zouden worden gemaakt. 
Informatie over de fotowedstrijd en Martien Coppens was te vinden op de website van het Brabants 
Dagblad (BD) en het Eindhovens Dagblad (ED). Ook in het tijdschrift In Brabant werden enkele 
bijdragen gewijd aan Martien Coppens.  
Rik Goverde schreef in het Brabants Dagblad en het Eindhovens Dagblad een belangrijk artikel over 
Coppens. Vanaf medio juli werd er in zowel BD als ED tweewekelijks aandacht besteed aan 
Coppens en de fotowedstrijd. 
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Brabant Leeft! Dit wekelijkse programma van 12.00 tot 14.00 uur op zondagmiddag over erfgoed en 
natuurschoon van Brabant schonk, via een interview met Frank van der Maden, op 3 oktober 
aandacht aan Martien Coppens en de slotmanifestatie.  
In het oktobernummer van het fotovaktijdschrift Focus verscheen een artikel, van de hand van 
Robert Theunis, over Martien Coppens en de feestelijke afsluiting van het gelijknamige project op 23 
oktober. Frank van der Maden verwoordde het belang van Coppens daarin aldus: "Coppens blonk 
uit in dat intense kijken, dat aan de basis lag van zijn foto's. Die zijn zeer weloverwogen gemaakt en 
blijven je daarom langer bij. Coppens kan je beter leren kijken en ik hoop dat een jongere generatie 
dat van hem oppikt." 
Joep Eijkens schreef in het Tilburgs universiteitsblad Univers op donderdag 21 oktober over het 
Coppensproject en de slotmanifestatie. 
Op de dag van de slotmanifestatie tenslotte, zaterdagmorgen 23 oktober, verscheen in de bijlage 
van De Volkskrant een lovend artikel over Coppens van de hand van Merel Bem.  
 
Het ochtendprogramma was gewijd aan het symposium Het historisch belang van de hedendaagse 
fotografie. Onder leiding van Gerard Rooijakkers werd aan de hand van een aantal stellingen 
ingegaan op de betekenis van het werk van Martien Coppens. Aan de hand van die stellingen ging 
een panel van deskundigen in discussie met het publiek. 
 
De prijsuitreiking door Gerard van Maasakkers van de fotowedstrijd Klik-klik Een eigentijdse kijk op 
Martien Coppens en de opening van de expositie met de voor de vakjuryprijs geselecteerde foto's en 
foto's van Martien Coppens zelf vormden een intermezzo rond het middaguur.  
 
Na de introductie door middagvoorzitter Jos Kuijlen demonstreerde projectleider Frank van der 
Maden het belang van de kerncollectie en het project door een vakmatige afdruk van een van de 
foto’s van Martien Coppens te vergelijken met een artistieke afdruk die Coppens van dezelfde 
opname maakte. 
Conservator Emy Thorissen liet aan de hand van een aantal opnamen zien waaruit de diverse 
werkzaamheden van het restauratie- en conserveringsproject zoal bestaan. Uit de reacties viel op te 
maken dat maar weinigen zich hadden gerealiseerd hoeveel werk, tijd en energie er gemoeid is met 
het op verantwoorde wijze beheren van dit soort bijzondere foto’s. 
 
Als intermezzo trad Marja van Trier op, met onder andere Ge het ze nog gezien, het lied dat zij in 
2008 op verzoek van de Brabant-Collectie schreef als hommage aan Martien Coppens. 
 
Daarna verrichtte Guido Coppens, voorzitter van de Stichting Archief Martien Coppens, de opening 
van de geheel vernieuwde Fotobank Martien Coppens. Afgezien van prachtige, nieuwe scans 
inclusief de mogelijkheid om in te zoomen, bestaat deze fotobank tevens uit herziene beschrijvingen, 
wat de toegankelijkheid aanzienlijk ten goede komt.  
Guido Coppens maakte tevens van de gelegenheid gebruik, om namens de familie zijn 
erkentelijkheid uit te spreken voor de inzet van de Brabant-Collectie om de fotografische 
nalatenschap van Martien Coppens optimaal te behouden en toegankelijk te maken. 
Hierna gaf Emy Thorissen nog een korte toelichting op de opzet en werking van de nieuwe fotobank.  
Tot slot dankte Jos Kuijlen allen die op wat voor manier dan ook een bijdrage hadden geleverd om 
deze dag, maar vooral ook het hele project tot een succes te maken. 
 
De Slotmanifestatie Martien Coppens op 23 oktober kwam mede tot stand dankzij steun van 
Schatten van Brabant.  
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1.6 Herinrichting van de bibliotheek in 2009-2010 
 

Maandag 31 mei opende de Brabant-Collectie haar deuren in de vernieuwde bibliotheek: 
 

 Met een aparte balie voor het Informatiepunt Brabant-Collectie. 
 Met een dienstverlening als vanouds. 
 Met een vernieuwde depotruimte voor de Topografisch Historische Atlas. 
 Met betere mogelijkheden om onze schatten te tonen. 

 
De veilige terugkeer van 400 strekkende meter aan kostbaarheden in de vernieuwde bibliotheek was 
voor journalist Toine van Berkel van het Brabants Dagblad aanleiding hieraan een paginagroot 
artikel te wijden in het regionale katern van donderdag 27 mei 2010.  
In 2009 en 2010 werd grootscheeps gewerkt aan de herinrichting van het bibliotheekgebouw.  
De Brabant-Collectie is voortaan geheel gehuisvest op niveau 0 van de bibliotheek. De trap naar 
niveau 0 is verplaatst naast de lift. Tevens is er een afscheiding gekomen tussen de studieplekken 
voor studenten in het stiltegebied op niveau 0 en de Brabant-Collectie. 
In de nieuwe situatie wordt er gewerkt met flexplekken. Wat betekent dat niemand van de Brabant-
Collectie meer een vaste werkplek heeft. Tevens wordt er meer en meer gewerkt volgens het 
concept van het papierloze kantoor.  
In de raadpleegruimte is er een ingebouwde vitrine gekomen. 
En er is nu een eigen balie voor het Informatiepunt van de 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 2009 naar het PAT-
gebouw. 
Al op 15 oktober 2009 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. 
Het plaatsen en/of leveren van fotobestellingen was eveneens niet meer mogelijk.  
Medio oktober 2009 werd de kerncollectie Martien Coppens en de kaartcollecties Van der Heijden 
en Chrispeels plus de collectie waterverfschilderingen van Jacques Schellekens ten behoeve van 
conserveringswerkzaamheden verhuisd naar een opslagruimte inclusief atelier in het Regionaal 
Archief Tilburg (RAT). Ook de grote Roman-Visscherkaart ging naar het RAT. 
De handschriften en kostbare werken in de kluis en de Topografisch-Historische Atlas werden begin 
december 2009 in hun geheel verhuisd naar een depot in het Brabants Historisch Informatie 
Centrum (BHIC) te Den Bosch. Het ging om 4000 kostbare boeken, 2000 brieven, 20.000 
afbeeldingen en 1400 handschriften. Daarnaast werd eveneens het kostbare bezit van de Theologie 
collectie (opgeborgen in Kluis en TRE) naar het BHIC overgebracht. 
 
Van maandag 17 mei t/m donderdag 20 mei 2010 werd de collectie ingepakt bij het BHIC in Den 
Bosch.  
Woensdag 19 en donderdag 20 mei 2010 werden door de firma Bruynzeel uit Panningen, met 
subsidie van de Provincie aangeschafte nieuwe stellingen, gemonteerd in de ruimte van de 
Topografisch-Historische Atlas. Op donderdag 3 juni 2010 werden door Bruynzeel de ladekasten 
voor het groot kaart- en prentmateriaal gemonteerd. 
Op vrijdag 21 mei 2010 werd de Topografisch-Historische Atlas (THA) terugverhuisd van het BHIC 
naar de bibliotheek van de Universiteit van Tilburg. 
Op woensdag 26 mei 2010 werd een ander deel van de THA, plus de boeken en handschriften uit 
de kluis terugverhuisd van het BHIC naar Tilburg.   
De dienstverlening van de Brabant-Collectie werd hervat op maandag 31 mei 2010.   
  
Na 31 mei 2010 was er nog veel nazorg nodig om alles in de nieuwe situatie tot in de puntjes te 
regelen.  
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2 Samenwerkingsprojecten 
 
2.1 Beeld en Geluid 
 
De activiteiten van Beeld en Geluid hadden in 2010 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 (TiB) maakt de Brabant-Collectie met haar databases ook deel uit 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 gaat inbrengen in Europeana, 
de Europese digitale bibliotheek. Het is dan wel zaak dat aan de beschrijvingen een image is 
gekoppeld, of in het geval van de Brabant Databank dat er een link is met een full text bestand. 
 
 
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.  
 
 
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. 
 
Op 15 maart 2010 was Jos Kuijlen aanwezig bij de vergadering van het calamiteitennetwerk Tilburg-
Hilvarenbeek. Hij hield toen een presentatie over de ontruimingsoefening samen met de brandweer 
plus de proef bij de brandweer in Tilburg, die beiden in 2009 hadden plaatsgevonden. 
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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 bibliotheekgebouw 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 Brabantse Basisbibliotheken 
 
In 2008 werden formele afspraken gemaakt met de basisbibliotheken in Noord-Brabant. Een van de 
afspraken behelsde samenwerking op het gebied van collectievorming. 
Dorine van Elderen heeft in 2009 en 2010 alle hoofdvestigingen van basisbibliotheken in Brabant 
bezocht en daar gesproken met de collectievormers 
In 2010 bracht ze vijf werkbezoeken aan drie basisbibliotheken in Brabant en een archief: 
 
13 januari Bibliotheek Best 
19 januari Stadsbibliotheek Hinthamerstraat, Den Bosch 
28 januari Bibliotheek Eindhoven (De Witte Dame) 
10 februari Stadsarchief Gemeente Breda 
 
Op dinsdag 17 augustus spraken Dorine van Elderen en Jos Kuijlen met Eddy Tulp en Chris 
Wiersma van het Verband Plusbibliotheken.  
Dit verband gaf een positief oordeel aan de hand van de door hen vastgestelde criteria om 
deelnemer te kunnen worden. Daaruit blijkt dat de Brabant-Collectie gekwalificeerd is om deelnemer 
te worden in het consortium Plusbibliotheken. In verband met hoge kosten van deelname is besloten 
om vooralsnog geen lid van dit verband te worden. Naar een oplossing wordt gezocht. 
 
 
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 werkgroep Brabantse 
krantenbank (waarin Jos Kuijlen namens de Brabant-Collectie participeert), een projectplan op te 
gaan stellen. Een concept projectplan kwam al eind 2009 tot stand.  
Het projectplan werd in 2010 goedgekeurd door de KAN. Naar financiering wordt gezocht. 
Inmiddels is er uitgebreid overleg geweest met de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.  
Zo bezochten op 11 februari 2010 Luud de Brouwer, Joss Hopstaken, Jos Kuijlen en Yvonne 
Welings de KB en spraken er met Edwin Klijn en Lammert Zwaagstra van de KB over aansluiting bij 
het krantenproject van de KB. 
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Op 17 december 2010 spraken de voorzitter en de secretaris van de KAN Marcel Duijghuisen en 
Yvonne Welings samen met Jos Kuijlen met Geert Lenders van de Provincie over het Brabantse 
krantenproject. Al eerder op 12 februari hadden Marcel Duijghuisen en Jos Kuijlen een gesprek 
gehad met Patricia Postelmans van de Provincie over de Brabantse krantenbank. 
  
 
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 heemkundebladen 
aanwezig in de Brabant-Collectie. Een en ander wordt in 2011 uitgewerkt via het project 
Implementatie Informatieplan Brabant-Collectie. Daarna zal financiering gezocht moeten worden. 
Hierover is overigens in 2010 overleg geweest met het Bureau Metamorfoze in Den Haag, dat 
beheerd wordt door de KB. 
 
 
3 Bibliotheek-Adviescommissie voor de Brabant-Collectie 
 
De Bibliotheek-Adviescommissie voor de Brabant-Collectie (BAC) heeft in het verslagjaar een 
vergadering gehouden, te weten op 21 mei 2010.  
 
Mr. J.P.J. Geleijnse verliet begin 2011 de dienst Library & IT Services (LIS). Eind 2010 trad hij al af 
als directeur LIS. Daarmee sloot hij tevens zijn carrière af als voorzitter van de BAC. Hij werd, als 
voorzitter, opgevolgd door Ir. M.J. van den Berg.  
 
 Leden van de BAC in 2010: 
 
Ir. M.J. van den Berg, directeur Library & IT Services, voorzitter BAC 
Drs. J.A.M. Kuijlen, bibliothecaris Brabant-Collectie, secretaris BAC 
Dr. T.H.M. Akerboom, Faculteit Geesteswetenschappen en voorzitter Universiteitsraad, 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 
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 2010 bedroeg 9.3 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 7.1 f.t.e. 
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– Personeelsomvang Brabant-Collectie in 2010 
 

- mw. drs. Jolanda van den Akker, informatiespecialist (0.8 fte) 
- mw.drs. Corine Bon, bibliotheektechnisch medewerker (0.5 fte) 
- mw. drs Dorine van Elderen, informatiespecialist (0.6 fte) 
- drs. Jos  Kuijlen, bibliothecaris Brabant-Collectie (1.0 fte)  
- drs Frank van der Maden, coördinator Beeld en Geluid (0.8 fte6)  
- mw. Ilse Mulder, informatiespecialist (0.6 fte) 
- Henk van Opstal, medewerker audiovisuele technieken (1.0 fte7) 
- Paul Slot, behoudsmedewerker/fotograaf (0.3 fte) 
- mw Lieja Stalpers, bibliotheektechnisch medewerker (0.7 fte)  
- mw. drs. Emy Thorissen, conservator (0.8 fte).  

 
– 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  

 
Ten behoeve van deskundigheidsbevordering namen de medewerkers van de Brabant-Collectie in 
de loop van 2010 deel aan de volgende activiteiten: 
 
Algemeen 
Bijna maandelijks vond er werkoverleg plaats. 
Verder werd er door iedereen meegedaan aan het OBP-Visietraject. Een project van de secretaris 
van de universiteit met als doel de kloof tussen ondersteunend en wetenschappelijk personeel te 
verkleinen.  
Medewerkers volgden introducties m.b.t. flexwerken en Q-relatie (werken met het 
relatiebeheerssysteem). 
Op 17 februari 2010 werd een themalunch gehouden voor het team Brabant-Collectie onder de titel 
Waar blijft de tijd.  
Een aantal medewerkers van de Brabant-Collectie deed in 2010 mee aan de Engelse taaltoets. 
Bijna alle teamleden woonden op 15 september 2010 de Presentatie Web 2.0 bij, verzorgd door 
Luud de Brouwer, hoofd Regionaal Archief Tilburg. 
Op 23 oktober 2010 was bijna iedereen van het team BC present tijdens de Slotmanifestatie en het 
Symposium Martien Coppens. 
 
Jolanda van den Akker 
Jolanda van den Akker is in 2008 begonnen aan de opleiding Informatiekunde bij de GO te Den 
Haag. In 2010 werd deze opleiding met succes afgerond. 
 
Corine Bon 
Op 28 januari 2010 volgde Corine Bon de Hands-on workshop Excel 2007, (UvT trainingen voor 
Office 2007).  
En op 11 februari 2010 de Hands-on workshop Word 2007 (UvT trainingen voor Office 2007).  
Op 4 maart 2010 volgde ze de Hands-on workshop Powerpoint 2007 (UvT trainingen voor Office 
2007).  
Op 25 maart 2010 nam Corine Bon deel aan de BHV instructie voor ontruimers.  

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

1.0 fte. 
7 Gedetacheerd vanuit SD/AV Support.  
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Jos Kuijlen 
Op 18 januari 2010 nam Jos Kuijlen deel aan een door Schatten van Brabant georganiseerde 
Filmmiddag. Zes korte opdrachtfilms verbinden het heden en verleden van Brabant met elkaar. Deze 
films gingen die dag in première in de Verkadefabriek in ’s-Hertogenbosch. Daar presenteerde 
Schatten van Brabant een filmprogramma dat een eigentijdse licht werpt op Brabantse rituelen, 
plekken en verhalen. 
 
Op 2 februari 2010 nam Jos Kuijlen deel aan de Werkgroep Gedrukte werken van de UKB in de 
(openbare) Bibliotheek Rotterdam. 
Op 4 maart 2010 bezocht Jos Kuijlen de UKB Commissie Bijzondere Werken in de 
Universiteitsbibliotheek Leiden. 
27 mei 2010 bezocht Jos Kuijlen het Symposium Historische Kranten online. Plaats: Koninklijke 
Bibliotheek, Den Haag 
Op 2 juni bezocht Jos Kuijlen het Minisymposium Nederlandse uitgeversbanden. Plaats: 
Universiteitsbibliotheek Nijmegen. 
 
Van 20 t/m 23 september 2010 maakte Jos Kuijlen samen met andere leden van de Kring van 
Archivarissen in Noord-Brabant (KAN) een studiereis naar Zweden.  
Bezocht werden het Stadsarchief Stockholm, en het Rijksarchief en het Koninklijk Huisarchief 
aldaar. Daarnaast werd het Archief in Eskilstuna werd bezocht. De plaats ligt op ongeveer een uur 
treinen van Stockholm.  
Ook de openbare bibliotheek in Stockholm werd bezocht. 
 
Jos Kuijlen nam deel aan de SCO-collegereeks:  
30 september 2010, Dr. Wies van Leeuwen, Overheid, kunst en erfgoed. 
21 oktober 2010, Prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld (hoogleraar Cultuur in Brabant) en drs. Jan van 
Oudheusden (provinciaal historicus), Verhalen van Brabant: de noodzaak van inhoudelijke keuzes 
ten aanzien van cultureel erfgoed. Drs. Jos Kuijlen, Introductie in de Brabant-Collectie plus 
rondleiding. 
18 november 2010, Prof. dr. Johan Carel Bierens de Haan (bijzonder hoogleraar Erfgoed van 
monument, tuin en landschap), Tuinen en landschappen in provinciaal perspectief. 
9 december 2010, Dr. Wies van Leeuwen, Erfgoed in verandering. 
 
7 oktober 2010 bezocht Jos Kuijlen het Symposium Zelandia Comitatus te Middelburg plus de 
presentatie van het boek geschreven door Dr. Dick Blonk (vrijwilliger bij de Brabant-Collectie) en zijn 
overleden vrouw Joan Blonk-van der Wijst, Zelandia Comitatus : geschiedenis en cartobibliografie 
van de provincie Zeeland tot 1860. Houten, 2010. 
 
Jos Kuijlen volgde in verband met Bedrijfshulpverlening (BHV) wederom de herhalingslessen 
ploegleider BHV, en BHV/EHBO en EAD.  
 
Frank van der Maden 
Op 14 en 15 juni 2010 nam Frank van der Maden deel aan de KVAN-studiedagen.  
Plaats: Kerkrade, Rolduc. 
Op 12 oktober was hij aanwezig bij de werkconferentie Toekomst van het archiefbestel te 
Eindhoven. 
Frank van der Maden was op 16 november 2010 deelnemer aan het NFg-symposium over 
auteursrecht te Amersfoort. 
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Emy Thorissen 
Emy Thorissen nam als vrouwelijke high potential tussen januari en december 2010 deel aan het 
Management Potential Programma (MPP) 2010 van de Universiteit van Tilburg.  
Deze opleiding werd op 1 februari 2011 succesvol afgerond met een certificaat. 
Op vrijdag 9 juli 2010 werd door PI-educatie te ’s-Hertogenbosch een ontwikkelassessment bij haar 
afgenomen. 
In de periode 14 oktober – 17 december 2010 volgde ze bij Schouten en Nelissen de training 
Coachend Leidinggeven (6 dagen).Succesvol afgerond op 17 december 2010 (certificaat). 
 
Op 8 december 2010 nam Emy Thorissen deel aan de Werkgroep Kaartbeheer van de UKB 
Commissie in de Universiteitsbibliotheek Groningen. 
 
Haar nevenactiviteiten: 
- Redactielid van tijdschrift In Brabant 

- Jurylid Knippenbergprijs 2010 (Thema: nieuwe media) -> winnaar: Wiki Deurne 

- Jurylid Decemberlicht II, Argument, Tilburg 
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Bijlage 1. Rekening en verantwoording subsidie Provincie Noord-Brabant 
 

  Begroting 2010           

  Kostenspecificatie Personele Collectie Bureaukosten Film- en  

Centrale   
overhead Totaal 

 

    lasten vorming   Fotobank        huisvesting 

             
A beleidsvoorbereiding en –ontwikkeling en 

projectcoördinatie 96661  4160  49285 150106 

B materieel beheer, conservering en restauratie 70345 15000 5120   90465 

C collectievorming en -uitbreiding 41690 58000 2400   102090 

D toegankelijk maken en beschikbaarstellen 181194  12160 18000  211354 

E informatievoorziening en dienstverlening 67394  4320   71714 

F communicatie en promotie 21022  1600   22622 

          

  Totaal 478306 73000 29760 18000 49285 648351 

          

Volume bijdrage provincie 2010 616065 

 

Resultaat 2010 -32286 
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  Realisatie 2010           

  Kostenspecificatie Personele Collectie Bureaukosten Film- en  

Centrale   
overhead Totaal 

 

    lasten vorming   Fotobank     huisvesting 

             
A beleidsvoorbereiding en –ontwikkeling en 

projectcoördinatie 104926  64003  51780 220709 

B materieel beheer, conservering en restauratie 76991  29904   106895 

C collectievorming en -uitbreiding 42616 56349 0   98965 

D toegankelijk maken en beschikbaarstellen 187873  0 20594  208468 

E informatievoorziening en dienstverlening 72052  0   72052 

F communicatie en promotie 24808  0   24808 

          

  Totaal 509266 56349 93907 20594 51780 731897 

        

 Verschil t.o.v. begroting -30961  16651  -64147  -2594  -2495  -83546  

        

 Volume bijdrage provincie 2010 616065      

 Provincie t.b.v. slotmanifestatie MC 5773      

 Provincie t.b.v. project Martien Coppens  10000      

 Stg. Erfgoed Brabant basistaken musea 15414      

 FKT (kapucijnen) dozenproject 30000      

 Pr. Bernhard cultuurfonds project MC 10000      

 Stg. Archief Maarten Coppens 909      

 Overige Inkomsten 854      

        

 Totaal inkomsten 689015      

        

 Resultaat 2010 -42881       
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 Rekening en verantwoording Brabant Collectie 2010         

            

    rekening begroting realisatie begroting 

    2009 2010 2010 2011 

            
A beleidsvoorbereiding en –ontwikkeling en 

projectcoördinatie 164.617 150.106 220.709 152.925    

B materieel beheer, conservering en restauratie 104.517 90.465 106.895 92.844    

C collectievorming en -uitbreiding 103.443 102.090 98.965 102.509    

D toegankelijk maken en beschikbaarstellen 189.184 211.354 208.468 208.235    

E informatievoorziening en dienstverlening 80.839 71.714 72.052 73.172    

F communicatie en promotie 12.666 22.622 24.808 29.505    

           

           

  Totaal 655.266 648.351 731.897 659.190    

           

  Ontvangen Subsidie 2010   616.065    
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BEGROTING PERSONELE LASTEN 2010                         

                                

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

  84720 62932 42273 42273 40312 59262 59262 75013 55368 0 42273 59262 40312 52505    

A beleidsvoorbereiding en –ontwikkeling en  
   projectcoördinatie 0,50 0,10           0,50           0,20 1,30 

 

B materieel beheer, conservering en restauratie 0,10 0,40 0,20 0,10 0,20     0,10   0,30 0,20       1,60  

C collectievorming en -uitbreiding 0,10 0,05       0,15 0,05   0,10   0,30       0,75  

D toegankelijk maken en beschikbaarstellen 0,20 0,05 0,30 0,20 0,10 0,30 0,45 0,10 0,60 0,50 0,50 0,50     3,80  

E informatievoorziening en dienstverlening 0,10 0,10 0,20 0,10   0,15 0,10 0,10 0,10 0,10     0,30   1,35  

F communicatie en promotie   0,10   0,10           0,10       0,20 0,50  

                                 

TOTAAL 1,00 0,80 0,70 0,50 0,30 0,60 0,60 0,80 0,80 1,00 1,00 0,50 0,30 0,40 9,30  

                  

                  

                  

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

                                

A beleidsvoorbereiding en –ontwikkeling en  
   projectcoördinatie 

42360 6293 0 0 0 0 0 37507 0 0 0 0 0 10501 96661  

B materieel beheer, conservering en restauratie 8472 25173 8455 4227 8062 0 0 7501 0 0 8455 0 0 0 70345  

C collectievorming en -uitbreiding 8472 3147 0 0 0 8889 2963 0 5537 0 12682 0 0 0 41690  

D toegankelijk maken en beschikbaarstellen 16944 3147 12682 8455 4031 17779 26668 7501 33221 0 21137 29631 0 0 181194  

E informatievoorziening en dienstverlening 8472 6293 8455 4227 0 8889 5926 7501 5537 0 0 0 12094 0 67394  

F communicatie en promotie 0 6293 0 4227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10501 21022  

                                 

TOTAAL 84720 50346 29591 21137 12094 35557 35557 60010 44294 0 42273 29631 12094 21002 478306  
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REALISATIE PERSONELE LASTEN 2010 
 

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

  83900 67218 43929 47206 48403 59990 59046 90920 55566 0 43322 59564 44106 52505    

A beleidsvoorbereiding en –ontwikkeling 
    en projectcoördinatie 

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

B materieel beheer, conservering en  
    restauratie 0,10 0,40 0,20 0,10 0,20     0,10   0,30 0,20       1,60 

 

C collectievorming en -uitbreiding 0,10 0,05       0,15 0,05   0,10   0,30       0,75  

D toegankelijk maken en beschikbaarstellen 0,20 0,05 0,30 0,20 0,10 0,30 0,45 0,10 0,60 0,50 0,50 0,50     3,80  

E informatievoorziening en dienstverlening 0,10 0,10 0,20 0,10   0,15 0,10 0,10 0,10 0,10     0,30   1,35  

F communicatie en promotie   0,10   0,10           0,10       0,20 0,50  

                                 

TOTAAL 1,00 0,80 0,70 0,50 0,30 0,60 0,60 0,80 0,80 1,00 1,00 0,50 0,30 0,40 9,30  

                  

                 

                  

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

  41950 6722 0 0 0 0 0 45460 0 0 0 0 0 10168 104300 626 

A beleidsvoorbereiding en –ontwikkeling  
    en projectcoördinatie 8390 26887 8786 4721 9681 0 0 9092 0 0 8664 0 0 0 76221 771 

B materieel beheer, conservering en  
    restauratie 8390 3361 0 0 0 8999 2952 0 5557 0 12997 0 0 0 42255 361 

  C collectievorming en -uitbreiding 16780 3361 13179 9441 4840 17997 26571 9092 33340 0 21661 29782 0 0 186043 1830 

D toegankelijk maken en beschikbaarstellen 8390 6722 8786 4721 0 8999 5905 9092 5557 0 0 0 13232 0 71402 650 

E informatievoorziening en dienstverlening 0 6722 0 4721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13125 24567 241 

F communicatie en promotie                                

  83900 53774 30750 23603 14521 35994 35428 72736 44453 0 43322 29782 13232 23293 504787 4479 

TOTAAL                 
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Bijlage 2. Kwantitatief overzicht van het gebruik van de Brabant-Collectie in 2003-2010 

 
Type gebruiker8 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Raadplegingen oude drukken en handschriften 270 333 379     798    1638  379 914 1809 

Bezoekers raadpleegruimte 159 276 195 226 286 378 180 7710 

Geleverde reproducties 150 191 226 549 531    1325 1234 522 

Bruikleenovereenkomsten 9 14 1 1 13 18 16 11 

Objecten in bruikleen 214 257 448 119 128 179 112 51 

Zoekacties Brabant-Databank 10881 9559 11462 13729 25128 11177 7779 8170 

Zoekacties DB THA 9580 11683 11055 12286 16238 9592 8857 5167 

Opgevraagde images uit Databank THA  8170 10111 8383 6419 11248 7355 10556 15338 

Zoekacties Fotodatabank Martien Coppens 993 1930 1922 1888 4697 4425 4224 580711 

Opgevraagde images uit Fotodatabank M.C. 226 518 697 1039 3300 2863 3377 12098 

Views in FFNB     12270616 7781565 1173913 117202312 

Aantal bezoekers FFNB     57632 42952 55047  59654 

Aantal unieke bezoekers FFNB       30865 32318 

 

                                                   
8 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.  

9 Deze cijfers zijn gebaseerd op volledig - door de klant - ingevulde formulieren en elektronische depotaanvragen 
10 De bezoekcijfers in 2009 en 2010 zijn lager dan gebruikelijk i.v.m. de herinrichting. Vanaf 15 oktober 2009 tot 31 mei 2010 werd de dienstverlening grotendeels 

gestaakt.  
11 Gemeten over tien maanden. Dus het uiteindelijk aantal raadplegingen is nog iets groter. In de maand oktober was er een piek met 2380 raadplegingen. 
12 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 

die van 2009 en 2010 te vergelijken. 
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Bijlage 3. Statistiek Thuis in Brabant 2010: gebruik van de bestanden van de Brabant-Collectie  

 

Instelling mei 10 jun 10 jul 10 aug 10 sep 10 okt 10 nov 10 dec 10 Totaal 

Brabant-Collectie 
[boeken en 
(tijdschrift)artikelen] 

3825 2625 3987 5827 4650 5019 5493 4802 36228 

Brabant-Collectie 
[kaarten en 
prenten]  

2938 2048 2619 3760 2842 3564 3943 4166 25880 

Film- en Fotobank 
Noord-Brabant 

2824 4441 4929 8348 6203 7166 6965 7528 48404 

 

Extrapoleren we naar een heel jaar dan zien we dat de Brabant Databank [boeken en (tijdschrift)artikelen] meer dan 50.000 keer is geraadpleegd. 

De Databank Topografisch-Historische Atlas [kaarten en prenten] is meer dan 35.000 keer geraadpleegd en de Film- en Fotobank Noord-Brabant 

meer dan 70.000 keer. 

 

Die cijfers zijn voor de eigen lokale databases lager, namelijk voor de Brabant Databank 8170 en voor de Databank Topografisch-Historische Atlas 

5167. Dit is dus een duidelijk argument om de databases BD en DB THA google-doorzoekbaar te maken. 

 

Bij elkaar opgeteld is het aantal raadplegingen in 2010 voor de Brabant Databank ongeveer 60.000 en voor de Databank Topografisch-Historische 

Atlas ongeveer 40.000. 
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Bijlage 4. Aangeschafte oude drukken, handschriften en prenten 
 
Oude drukken  
- Alsoo van wegen haere Ho. Mo. de Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden. [S.l.], [s.n.], 

[1700]. Placaat tegen het stropen in de Meierij van ’s-Hertogenbosch. 1 bl.  
-  Bake, W.A., Antwoord op de vraag, voorgesteld door de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van 

Nijverheid, daar er redenen zijn om te verwachten, dat het gebruik van gemalen beenderen als meststof, 
meerdere voordelen ... zou opleveren ... zoo biedt de Mij eene belooning aan hen, die eenen geschikten 
molen ... tot breking van beenderen ten behoeve van den landbouw, zal hebben ingevoerd. Haarlem, 
Vincent Loosjes/Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid, 1837. 12 p.  

 Op de titelpag.: No. 2. Kunsten, Handwerken, Fabrijken en Trafijken.  
-  Bekendmaking van de 12en februarij 1828, litt. H., Bureau van Policie, mededeelende het door Zijne 

Majesteit goedgekeurde Reglement van policie, voor de polders in Noord-Braband. ’s-Hertogenbosch, 
[s.n.], 1828. 17 p. Titel op pag. 2: Reglement van policie, voor de polders in de provincie Noord-Braband.  

-  Bewijs van aandeel in de Naamlooze Maatschappij tot invoering der Zijdeteelt in Noord-Braband gevestigd 
te St. Michiels-Gestel . St. Michiels-Gestel, Naamlooze Maatschappij tot invoering der Zijdeteelt in Noord-
Braband , 01-07-1842. 1 blad. 

- Bibliotheca Boschiana sive catalogus librorum qui studiis inservierunt viri celeberrimi Hieronymi de Bosch. 
Amstelodami apud P. den Hengst et filium. 1812. Typis G. van Tyën. 

-  Bowier, M., Instructie, voor den ontfanger van de tauxen op de huishuuren, quotifatiën op de beämpten en 
neringdoende lieden, mitsgaders van den halven stuiver weeklyks. [S.l.], [s.n.], [1788]. 5 p.  

- Boxhornius, Marcus Zuerius, Marci Zuerii Boxhornii De trapezitis, vulgo Longobardis, qui in Foederato 
Belgio mensas foenebres exercent, dissertation. Lugduni Batavorum, ex officina Isaaci Commelini, 1640. 

-  Burgerhoudt, J., Antwoord op de vraag van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van 
Nijverheid te Haarlem, alzoo in vele oorden van ons Rijk een bederf in het Vlas, (nadat het tot zekeren 
wasdom is gekomen) wordt waargenomen. Haarlem, Erven Vincent Loosjes, 1841.  

 Handelingen van de Algemeene Vergadering der Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van 
Nijverheid te Haarlem, gehouden op Dinsdag den 1sten Junij 1841 ..., Resol. p. 594, 6e dl., 6e stuk. 26 p.  

- De historie van den koning en prophete David, zo van zijn leven en wonderlijke werken, en hoe 
victorieuselijk hy tegen zijne vyanden gestreden heeft. Dordrecht, gedrukt by Adriaan Walpot en Zoon, 
1784. [48] p. Met houtsnede op titelblad en 18 houtsneden in de tekst. 

- De historie van den ouden Tobias, ende van zijnen zone den jongen Tobias ... Noch de historie van de 
kloekheyd der edeler weduwe Judith ... Item noch is hier by gestelt de schoone historie van de koninginne 
Esther / getrokken uyt den bybel. Van nieuws oversien, ende naer den Roomsche text verbetert. 
T'Antwerpen by Franciscus Ignatius Vinck. [2e helft 18e eeuw] . [56] p.  
Met 1 houtsnede op de titelpagina en 4 in de tekst, slotvignet, 1 houtsnede na de tekst op D4 en 1 gravure 
op D4v. Tekst in civilité.  

-  De vier uytersten van den mensch, versierd met vier printen, voorgegaen door eene beschryving van de 
kortheyd, ellende, en het oogwit van het menschelyk leven. Turnhout, Glénisson en Van Genechten, 1840. 
528 p.  Bevat: Het gulden paradys of Christelyk handboekje (p. 255-528). 

 Editie Nieuwen druk, overzien en verbeterd. Waerby gevoegd is Het gulden paradys, behelzende vele 
bemerkingen, lofzangen ... alsook eene Mis op het lyden van Christus, versierd met 35 nieuwe printen, 
vermeerderd met eenige godvruchtige gebeden, den Kruysweg, enz.  

 Approbatie: 1826 
- Extract uit de resolutien van de Edele Mog. Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden : 

vrydag den 11. November 1785 : is na deliberatie goedgevonden en verstaan, ten einde tegens de 
onwilligheid om karren en paarden ten dienste van den lande te leeveren. [S.l. : s.n.], 1785 . 1 bl. folio 
Was geparafeert, F.C. van Aerssen, was geteekent, J.H. Mollerus.xtract uit de resolutien van de Edele 
Mog: Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden  woensdag den 10 mey 1787. [S.l.], [s.n.], 
1787. 3 p. Koptitel: Houtschatten 

-  Extract uyt het register der resolutien van schepenen gezworens en raden der hooftstad 'sHertogenbosch 
donderdag den 1. july 1745. [S.l.], [s.n.], [1745]. Over het werk van de barakken. 5 p.  

-  Extract uit het register der resolutien van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Verëenigde 
Nederlanden : mercurii den 31 julij 1771. [S.l.], [s.n.], 1771. 6 p.  
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 Resolutie van hun Hoog Moog. waar bij approberen de schikking tussen den Magistraat en den Krijgsraad 
van het Guarnisoen der Stadt 's Bosch, aangegaan over het wederzeids sisteren van getuigens, wanneer 
derselver verklaaring wordt gerequireert.  

- Feestprogramma ter gelegenheid van het huwelijk [van] Niki Dijkmans [en] Wim Swinkels, 25 april 1939 . 
[Eindhoven], [s.n.] , 1939 . 11 bl.  Omslagtitel. Gestencilde uitvoering.  

- Gedachten in steen : de kathedrale basiliek van St. Jan te 's-Hertogenbosch / fotographisch gezien door 
Martien Coppens; met inleidende beschouwing van P. Concordius van Goirle. Utrecht : Spaarkas voor 
belegging in R.K. kerkelijke leeningen , [1941]. 31 p., 100 bl. Kultuurkamernr. : K 1086 
Exemplaar toegezonden door Martien Coppens aan de Kultuurkamer. 

-  Instructie voor de stedelijke kommissien en ... cholera epidemie ... van het besluit van den heere 
Gouverneur der provincie Noord-Braband, d.d. 14 mei 1832, A. no. 48, bevattende maatregelen tegen den 
Aziatischen braakloop. ’s Hertogenbosch, Lion en Zonen, 1832. 12 p.  

- Martini, Ant. Extract uit het register der resolutien van schepenen, gezworens en raaden der hoofdstadt 's 
 Hertogenbosch : woensdag den 17 april 1771.  [S.l.], [s.n.], 1771. 7 p.  
 Resolutie en lijst op het uitdeelen der kaarssen aan de corps des guardes, of wagten van het guarnisoen 

der stadt 's Bosch. - Ondertek.: Ant. Martini.   
- Meerten, L.A. van, Over het betrekkelĳke nut in Holland, der aanwending van den filtreertoestel van den 

heer De Fonvielle, te Parĳs, om water te zuiveren, en eenige verdere bĳzonderheden omtrent de 
waterzuivering hier te lande en op de schepen. ’s Gravenhage, A.D. Schinkel, 1841. 55 p. 

- Moens, Petronella,  Klein Geschenk aan de lieve Nederlandsche Jeugd, van hare heilwenschende 
vriendin. Met plaatjes.  Amsterdam, Ten Brink & De Vries, 1825.  Eerste uitgave, 86 p.  

- Moens, Petronella, Letter-Looveren. Gestrooid voor mijne Jonge Landgenooten. Met gekleurde Platen.  
Amsterdam, C. Schaares, 1826.  Bijz.: 1826 Eerste uitgave, (4) 184 p.  

- Naamlijst der hoofdingelanden van het waterschap Noord-Oostelijk Noord-Brabant. ’s-Bosch,  J.J. 
Arkesteyn & Zoon, juni 1887 . 9 p.  Omslagtitel.  

-  Nieuw pelgrimken van O. L. Vrouw van S'Hertoghenbosch, rustende inde parochiale kercke der 
Canonicken regulieren van S. Jacob op Coudenbergh tot Brussel : bestaende in godtvruchtighe gebeden, 
littanie ende lof-sanghen. [S.l.], gedruckt ten dienste van deze processie [eind 18e eeuw?]. 32 p.  

- Plaatselijke verordeningen omtrent het bereiden en verkoopen van roggebood, binnen de gemeente 
Helmond. Helmond, W.C. van Kelckhoven en Zonen, 1843. 8 p.  
De plaatsnaam Helmond is op de titelpagina in handschrift ingevuld.  

-  Publicatie wegens eene geld-heffing by executie der ingezetenen van die gewesten, welke vóór den 15en 
november aanstaande hun aandeel in den 2en termyn der 40 millioenen, niet zullen hebben gefourneert.; 
Gearresteert by de Nationale Vergadering, representeerende het volk van Nederland. den 11. october 
1797. In den Haag ter 'sLands Drukkery van Holland, 1797. 4 p.  

-  Reglement van orde, op het houden eener plaatselijke nachtwacht, binnen de gemeente Helmond. 
Helmond, W.C. van Kelckhoven en Zonen, 1840. 10 p.  

- Reglement, volgens welke zal worden geheven als plaatselijke belasting op de azijnen in de gemeente 
Helmond op den voet van het tarief, gearresteerd bij raadsdeliberatie van den 6 april 1849. Helmond, A.H. 
Janssen, [1849] . 16 p. 

- Request van eenige geërfdens langs de haven [binnen de stadt 'sBosch], om vry gesteld te worden van de 
betaling van het een derde voor uit in de onkosten, geimpendeert tot het veegen en verdiepen van gem: 
have. [S.l.] : [s.n.] , 1769. 46 p. 
Titel ontleend aan de marge; titel aan de kop van A1: Aan de Edele Mogende Heeren Raaden van Staate 
der Vereenigde Nederlanden; tekst op achterzijde: Resolutie van hun Ed: Mog: de Heeren Raaden van 
Staate der Vereenigde Nederlanden, waarby het verzoek van eenige geërfdens langs de haven, om vry 
gesteld te worden van de betaling van de onkosten geimpendeert tot het veegen en verdiepen van 
gemelde haven, wordt van de hand gewezen, in dato 5 january 1769. Op A1: Geprest. 5 mey 1768. 
Bevat naast het request en de presolutie ook het Belang en Nader-belang van de Magistraat van 's-
Hertogenbosch en het Contra Belang van de bewoners.  

-  Schuler, Johannes, Danck-predicatie, over de glorieuse herstellinge van Carolus II. coninck van Groot 
Britannien, Vranckrijck ende Ierlandt, &c. Nae dat hy daer over van ... de heeren Staten Generael ... tot 
Breda was gecongratuleert. Gedaen den 23. Mey 1660. Amsterdam, voor den autheur, by Abraham van 
den Burch, 1660. [8], 21, [4] p. 

  Bevat ook: Geheugenisse der wonderlijcke herstellinge van Carolus den Tweeden door J. v. Bergen.  
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- Stoomtramweg-Maatschappij 's-Bosch-Helmond : dienstregeling aanvangende 1 mei 1901 : 
Amsterdamsche tijd. ’s-Bosch, Stoomdruk C.N. Teulings, [1901]. 29 p.  

- Veranderde artikelen in het reglement der belasting op de bieren, met vaststelling der linie, in de 
gemeente Helmond. Helmond, A.H. Janssen, 1848. 8 p.  

-   Verkoop Kanadaboomen : de gemeente Boxtel, zal bij inschrijving verkoopen: in 6 perceelen en in massa, 
129 stuks Kanadaboomen. Boxtel, Wilhelm van Eupen, 1906. 1 plakkaat.  

- Vreede, Pieter, Op mijn' vijf-en-tachtigsten verjaardag, gevierd te Heusden, op den 8sten october 1835. 
[S.l.], [s.n.], 1835. -1 blad. 

- Waarschuwingen en wenken bij het heerschen der cholera, gegeven door den Geneeskundigen Raad van 
Noordbrabant en Limburg. ’s Hertogenbosch, J.J. Arkesteyn & Zoon, april 1866. 2 p.  

 

Schenking van een twintigtal oude Bijbels  
Enige jaren terug kreeg de Brabant-Collectie al een behoorlijk aantal kleine boeken waaronder verschillende 
drukken van de Hemelsch palmhof van Willem Nakatenus van de paters van de Rooi Harten. 
Eén van de paters is Jan Vonk MSC uit Tilburg. Hij bezat als collectioneur een twintigtal belangrijke Bijbels en 
andere oude drukken. Die heeft hij in 2010  geschonken aan de Brabant-Collectie.  
De collectie bevat onder andere een Duitse Lutherbijbel uit 1736, een Biblia Hebraica uit 1748, een Biblia 
sacra gedrukt te Utrecht door Cornelius Guillielmus le Febvre in 1732, een boek van Robertus Bellarminus, 
Explanatio in psalmos (Lyon : H. Cardon, 1612), een boek van de hand van Matthaeus Raderus, getiteld 
Heiliges Bauer-land (Augspurg : Beccardi, 1714), een boek getiteld Absolutissima in omnes Beati Pauli 
(Parijs, 1679), het werk Psalterium Davidis, gedrukt te Cöllen (Keulen) door Metternich in 1724, en een klein 
boekje getiteld Manuale Hebraicum et Chaldaicum geschreven door de auteur Johannes Buxtorfius (Basiliae : 
Köning, 1631). 
De meeste van boven genoemde boeken zijn in geen enkele Nederlandse bibliotheek te vinden. 
Een belangrijke bijbel is Biblia sacra dat is de geheele Heylighe Schrifture bedeylt int Oudt ende Nieu 
Testament. : Van nieus met groote neersticheyt ouersien, ende naer den lesten Roomschen text verbetert, 
door sommighe doctoren inder Heyligher Godtheyt inde vermaerde Vniuersiteyt van Louen. T'Antwerpen : by 
Ian Moerentorf, 1599. Jan Moretus van de beroemde Plantijnse drukkerij te Antwerpen was de drukker. Deze 
drukkerij is nu een vooraanstaand museum (Museum Plantijn-Moretus). 
De boeken staan in de quarantaineruimte van de Brabant-Collectie. Nadat de boeken zijn schoon gemaakt, 
zullen ze in 2011 worden gecatalogiseerd en goed opgeborgen in de tresor (schatkamer). 
 
Antiquariaat Duthmala 
Eind 2010 werden bij Antiquariaat Duthmala te Liempde 29 oude drukken aangeschaft. Deze worden in 2011 
gecatogiseerd. Hieronder de verkorte titels: 

Ampliatie reglement stads Vroedvrouwen (1765) 

’s-Hertogenbosch..brandgereedschap… (1755)   

’s-Hertogenbosch  publicatie stadsbelastingen (1819)  

’s-Hertogenbosch. verordeningen … heffingen en invordering (1862)  

extract.. brandkeuren.1703 (1739)  

extract.. brandspuyten… (1740)  

extract.. byeenkomsten brandspuyten .. (1746)  

extract.. brandspuyten..geaffecteerden .. (1746)  

extract.. rapport .. brandspuyten .. (1744)  

extract..twee brandspuyten..(1746)  

extract..drie guldens .. brandspuyten.. (1745)  

extract..renovatie .. brandkeuren.. (1746)  

extract.. brandkeuren 1739 (1758)  

extract.. schippers vugt (1790)  

extract..trap-geld (1752)  

extract..dykgelt (1756)  

extract.. voerlieden..1753 (1755)  
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extract.. voerlieden.. (1756)  

extract.. voerlieden.. 1759 (1761)  

extract..voerlieden (1764)  

extract ..wagenposterye (1764)  

extract.. kraan-kind.. (1803)  

ontwerp-reglement .. voldoende onderwijs (1876)  

placaet.. brandstichting.. (1657)  

rechtsgeding.. armenwet (1808)  

reglement  policie voor polders prov nb (1828)  

reglement veer (1862)  

statuten en reglementen.. ontsmettingsdienst .. (1912)  

verordening..ziekten.. (1867)  

verordening bodedienst uden-DB (1865)  

verordening .. stationsbrug.. (1870)  

verordening .. bodedienst veghel –DB (1864)  

waarschouwinge..meyerye .. (1709) 

wijziging plaatselijke verordening.. (1866)  
 
Handschrift 
- Versámeling, der wápenschilden, van de stéden, heerlykhéden, baaneryën en canceliers in Brábant. 

[Begin 18e eeuw, niet later dan 1723.]  
papier, 42 fol. Afmeting 31,7 x 20,6 cm.  Halfperkamenten band.  
Bovenaan het eerste blad na de titelpagina staat in pen: De Werth Suurmond, zoo heet de Mevrouw van 
Grandia. Het papier van het handschrift bevat watermerken met het wapen van Amsterdam.  

 
Kaarten en prenten 
-  [Brabant, Belgie en Luxemburg]. [Raif Effendi].  

Titel boven de kaart. Onder de kaart 4 schaalstokken. Alle teksten zijn in het Ottomaans Turks. Noorden 
boven. Uit: Cedid Atlas Tercumesi (De nieuwe grote atlas). Usküdar (Istanboel): Tab'hane-yi Hmaiyun, 
1803. Eigenschappen techniek: kopergravure, grensgekleurd. formaat: 52,8 x 64,6 cm. 
Het is een kaart gedrukt in 1803 in Usküdar, een wijk in Istanboel, door de Ottomaanse Militaire 
Technische School (Tab’hane-yi Hümayun). De kaarten zelf werden vervaardigd in Wenen! De atlas werd 
samengebonden met een geografisch studie van deze kaarten Icaletü-Cografya. De auteur van dat in het 
Frans geschreven boek was Mahmut Raif Effendi (sterft 1806). Deze Raif Effendi was verbonden aan de 
Ottomaanse ambassade in Londen. Yakovaki Effendi vertaalde dit boek in het Ottomaans Turks. 

- Delineation geographique […] Brabant 
Delineation Geographique.Tant de lancien que du moderne Brabant auecq les parties y comprinses selon 
qu'elles estoient Deuant les inondations des terre vers l'Hollande aduenues en lan 1421. [Abraham a 
Diepenbeke delin Matthieu Borrekens sculp]. [Antwerpen: Chez Christophre Jeger, 1637]  
Titel rechtsboven in draperie-cartouche met Brabantse Leeuw. Linksonder op sokkel met passer 
schaalstok. Kompasroos onder het midden (bij Postel). Vouwsporen. Verso onbedrukt. Gepubliceerd in: 
Christophe Butkens. Trophees tant sacres que prophanes de la Duche de Brabant, Tome 1. Anvers: Chez 
Christophre Jeger, 1637  

 Techniek: kopergravure. formaat: 33,3 x 44,7 cm. schaal:'Eschelle de VI. Lieues de Brabant' = 6,2 cm. 
-  Portret Willem van Kleef (1516-1592) 

Gvilhelmvs D.G. Ivli. Cli. et Mon. Dvx, com Marc. et Ravensb. DN; Ravenst. [Crispijn van de Passe, de 
Oude].  

 Betreft: Willem V, Hertog van Kleef, Gulik en Berg, Graaf van Mark en Ravensberg, en Hertog van Gelre.  
Buste naar links in medaillonvorm. Hieromheen de tekst Gvilhelmus ... Ravenst. Hieronder in 4 regels 
latijnse tekst Sic vultum ... domat. Middenonder Henr. Aldegraef. ad vitam delineavit. Rechtsonder Ca. 
Ens. ludeb. Verso onbedrukt. Uit: Des Fuerstlichen Geschlechts und Hauses Gulich / Clef / Berg und Mark 
Stammregister ... Arnheim: Bey Jan Jansen, Buchfuhrer, anno MDCX [1610]. Ref. Hollstein dl. XV, pag 
288 (boek) en pag. 841 (afb); Someren dl. 3, nr. 6150. Techniek: kopergravure. formaat: 12,3 x 9,9 cm. 
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Bijlage 5. Overzicht van het gebruik van oude drukken en handschriften 

 

Gebruikers 
80% niet-studenten en 20% studenten en promovendi 
 
Materiaal 
11% handschriften, 83% oude drukken (voor 1851) en 6% overig (na 1851) 
 
Onderwerpen 
Reformatie in Brabant – wetboek van Strafvordering – toneel –Vergadering Provinciale Staten – oude 
gebedenboeken – regelgeving –Christophe Butkens - Hanewinckel – geschiedenis brand Eethen in 1949 - 
XVII provinciën – Lourdesgrotten in Noord-Brabant – gemene gronden – boerenleven – costuymen Bergen 
op Zoom - molens – kookboekje Rijntje Biljardt - dialecten – Brabantse kranten – Anthonius van Gils – 
landbouw Kempen – Martien Coppens – historie Staatsbraband– Johannes Isacius Pontanus - Hertogdom 
Brabant – antipapisme – lokale geschiedenis – cartografie – landgoederen in Brabant – werken van W. v 
Focquenbroch – topografische afbeeldingen – Meierij –Brabantse gilden – Loon op Zand en Kaatsheuvel – 
Herman van den Brand – boerderijen – flora en fauna - liturgiegeschiedenis – tulpomania – belastingrecht – 
bijgeloof – Hendrik Palier – Adriaan van der Willigen – genealogie – kanoniek recht – bende van Calotte – De 
Peel – Gijsbert Karel van Hogendorp – Oud-Vaderlandsch Recht – seven ghetijden O.L.V. – levende 
meesters 19e eeuw– industrieel erfgoed – Code Civil – Jan Bijnen - grenzen van Brabant en Holland in de 
Middeleeuwen – Bredase spreekwoorden – Verlichting – gemeentebestuur Loon op Zand - Provinciaal 
Genootschap – kastelen – Baron Andreas van den Bogaerde van Terbrugge – Gelderse geschiedenis – 
gewoonterecht – Courier van Bataafs Brabant – atlassen – Marcus Zuerius Boxhorn – devotie 
Catharinaklooster Almelo – historie Hollandse Staatregering– legitimiteit –rouwborden in de kerk– 
ordonnanties –geschiedenis van Engelen – topografisch-historische atlas – Bataafs Brabant – reizen – 
kaarten Zeeland – onverdraagzaamheid protestanten in Noord-Brabant – archeologie – plakkaten – 
Schoemaker – Napoleon – heraldiek – rechtsgeschiedenis – Gerrit Paape – vervoer in Brabant - advocatuur – 
Megense fragmenten – Weingarten–  Brabantse kloosters – geneesheiligen - Heren van Boxtel – heemkunde 
– archeologie – Brabants dorpsleven – Heilig Hart Monument Den Bosch – navordering – taalkunde – 
belastingrecht – brieven van C.R. Hermans – militaire geschiedenis – toneel en beschrijving der steden 
Hollandt – Provinciale Noordbrabandsche Courant –Candidus Brabantus – grafzerken Grote Kerk Breda – 
drukkerijen en boeken Den Bosch – armoedebestrijding Eindhoven – eigen schuld – Kasteel Heeswijk – 
Katholiek Memorieboek – Rees Diepen – grafzerken Den Bosch – smaak van de negentiende eeuw – 
economische geschiedenis – wijsgerige Babel of Willem Deurhof 
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Bijlage 6.  Raadplegingen handschriften, oude en bijzondere drukken  

 
N.B. vanwege de verbouwing was er geen dienstverlening vanaf 15 oktober 2009 t/m 31 mei 2010!  
Na die datum kwam de dienstverlening langzaam weer op gang. 

 

BRABANT-COLLECTIE  COLLECTIE THEOLOGIE 

KHS 20  K TFH HS 3 

KOD 16  K TFH INC 0 

TRE 118  TF PRE 3 

TRE C 11  K TFK HS 88 

TRE L 1  K TFK INC 46 

TRE R 0  PRE TFK E 0 

TRE T 4  CBM TF  1 

CBM 8  CBM TF L 0 

CBM B / C 1  CBC TFH 14 

CBM L 1  CBC TFK 6 

CBM R 0    
CBM T 0    
TOTAAL 18013  TOTAAL 16114 

  

                                                   
13 Er is intensief gebruik gemaakt van Coppens archief en Topografisch-Historische Atlas, maar dit is niet geregistreerd.  
14 Inclusief handschriften en oude drukken t.b.v. bruiklenen en schade-inventarisatie Kapucijnencollectie. 
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Bijlage 7. Statistische gegevens bruiklenen Oude en Bijzondere Collectie 

 
  Bruikleen-

overeenkomsten  
Objecten in bruikleen 

Exposities     

Grote Kerk, Breda 1 6 

Expositie 'Woord & Wapen', 15 januari  t/m 18 april 2010   prenten (3) 
oude drukken (3) 

Regionaal Archief Tilburg, Tilburg 1 1 

Expositie 't Toekomstig Verleden', 24 februari  t/m 2 april 2010   prent (1) 

TRAM 41, Turnhout 1 5 

Expositie 'De eerste onder zijn gelijken - Kempense Primussen en Latijnse 
scholen', 19 maart t/m 2 mei 2010 

  oude drukken (5) 

Freulekeshuus, Venray 1 14 

Expositie 'De Peel in beeld', 2 april t/m 12 september 2010   vintage prints (10) 
fotoboeken (4) 

Museum Jan Heestershuis, Schijndel 1 15 

Expositie 'Joep Coppens. Beelden(d) Genieten', 26 september 2010 t/m 2 
januari 2011 

  vintage prints (5) 
digitale foto's (10) 

Museum Plantijn Moretus, Antwerpen 1 1 

Expositie 'Jan I Moretus en de strijd om de Plantijnse drukkerij', 16 oktober 
2010  t/m 16 januari 2011 

  oude druk (1) 

Restauratieprojecten     

n.v.t. 0 0 

Digitaliseringsprojecten     

n.v.t. 0 0 

Overig     

Aan diverse personen en instellingen t.b.v. onderwijs en onderzoek 5 9 

    oude drukken (5) 
handschrift (1) kaart (1) 
prentbriefkaarten (2) 

TOTAAL 11 51 
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Bijlage 8. Fotobestellingen 
 
N.B. vanwege de verbouwing was er geen dienstverlening vanaf 15 oktober 2009 t/m 31 mei 2010!  
 

Fotobestellingen t.b.v.    Geleverde reproducties  Digitale opnamen (projecten) 

Publicatie  digitale prints 0  Publicaties 

geen winstoogmerk 18  digitaal op CD-rom 33  Engelen 24 

commerciële uitgever 4  digitaal per mail 22  Vademecum kloosters Nbr 32 

Onderzoek  scans   30  Arm, arm Eindhoven 17 

wetenschappelijk 5         Grafzerken Den Bosch   338 

eigen gebruik 7         Grafzerken Breda   9 

Overig        Presentaties     

musea   2        Biënale Industrieel Erfgoed 17 

educatie 1        BC activiteiten    
website 1        Presentatie Jan Bijnen     22 

tv   1        Presentaties Martien Coppens     54 

             Slotmanifestatie Coppens     60 

Totaal   39  Totaal   85  Expositie Rees Diepen     86 

        BC website / nieuwsbrief ed.     20 

    Reprorechten 4  Collectie Vaantjes   35 

              

        Totaal     714 

 

 
 


