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1 Inleiding 
 
Het Activiteitenverslag voor 2011 is gebaseerd op het Werkplan en begroting van de Brabant-
Collectie voor het jaar 2011, dat op uw verzoek d.d. 27 oktober 2010 (uw kenmerk 2347691) op 30 
november 2010 (ons kenmerk 270.042) door ons is voorgelegd aan het College van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant. De verleningsbeschikking is gedateerd 17 februari 2011 (uw kenmerk 
2347691/2408449). 
 
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. 
 
 
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.  
 
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.  
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1.2. Materieel beheer, conservering en restauratie 
 

 
informatiedrager 

 
streefgetal 

 
resultaat 

 
tijdschriftafleveringen (materieel beheer) 

 
1200 

 
1200 

 
boeken (materieel beheer)  

 
1500 

 
2003 

 
Alle in 2011 verworven boeken, tijdschriften, cd-rom’s en dvd’s zijn op verantwoorde wijze in de 
bestaande collectie opgenomen (zie ook 1.3).  
Begin 2011 werd een uitgebreide kastcontrole m.b.t. de boeken in open opstelling (BRA, NGE en 
GES) afgerond. Ontbrekende boeken werd, waar mogelijk, opnieuw aangeschaft. Er is daarnaast een 
lijst van ontbrekend materiaal (desiderata) aangelegd. 
 
 
1.2.1 Restauratie en conservering kerncollectie Martien Coppens (1908-1986) 
 
Eind 2011 was het grootste deel van de kerncollectie Martien Coppens (1632 vintage prints) op 
adequate wijze geconserveerd. Alleen een klein deel groot formaat foto’s behoeft nog aandacht. 
Voorlopig zijn zij geborgen in zuurvrije dozen. De verpakking hiervan zal in 2012 worden afgerond. 
In januari en februari werden conserveringswerkzaamheden in het Regionaal Archief Tilburg (RAT) 
verricht. Op 1 maart verhuisde de kerncollectie Martien Coppens terug naar de 
universiteitsbibliotheek en aldaar werden tot eind juli conserveringwerkzaamheden verricht. 
 
 
1.2.2  Restauratie Roman-Visscherkaart 
 
Op 8 maart 2012 bestaat het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-
Brabant 175 jaar. Om deze gebeurtenis te herdenken wil de Brabant-Collectie graag in dat jaar de 
grote kaart van Brabant, de Roman-Visscherkaart, laten restaureren, digitaliseren en inlijsten. 
Daartoe hebben op 1 en op 14 december een aantal restauratoren de kaart bestudeerd in het 
Regionaal Archief in Tilburg (RAT), waar de kaart tijdelijk wordt bewaard. Offertes zijn reeds 
uitgebracht. Het offertetraject wordt in 2012 voortgezet. Tevens zal in dat jaar naar sponsors worden 
gezocht. 
 
 
1.3 Collectievorming en –uitbreiding 
 
 
 

 
streefgetal 

 
resultaat 

 
tijdschriftafleveringen (acquisitie) 

 
          1200 

 
                12001 

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

 
          1500 

 
                20032 

 
kaarten en prenten 

 
          p.m. 

 
                  118 

 
schetsboeken 

 
          p.m. 

 
                      4 

 
handschriften 

 
           p.m. 

 
                      1 

 
 
  

                                                   
1 Schatting. 
2 Inclusief 41 aangeschafte oude drukken (zie ook bijlage 3). 
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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 met 
2003 boeken inclusief enige cd-rom’s en dvd’s. 401 boeken werden gratis ontvangen.  
Van 970 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 41 oude drukken verworven (zie bijlage 3).  
 
– kaarten en prenten 
 
De Brabant-Collectie heeft in het verslagjaar 3 kaarten en 1 prent verworven. Door de heer Aart van 
Woensel uit Vught zijn 114 aquarellen van kapellen in Brabant geschonken aan de Brabant-Collectie.  
 
– schenkingen 
 
Van de volgende 72 personen en instanties zijn schenkingen ontvangen:  
Aannemingsbedrijf Nico de Bont B.V., Vught; Bas Aarts, Tilburg; Bertus Barendrecht, Vlaardingen; 
Paul Begheijn SJ, Amsterdam; Jac Biemans, Den Bosch; Guus Bierings, Goirle; Arnoud-Jan 
Bijsterveld, Tilburg; Piet den Blanken, Tilburg; Paul Bogaers, Tilburg; Brabant Brein, Den Bosch 
(Margo van den Oord); Mel Collier, Bibliotheek Katholieke Universiteit Leuven; Diederendirrix 
Architecten Eindhoven (Bert Dirrix); François van den Dries, Tilburg; GGzE, Eindhoven (Annemarie 
Liebregts); Van Engelen BV, Waalwijk (Harald van Engelen); Sjel van Es, Tilburg; Gemeentearchief 
Roosendaal (Niek van Essen); Marcel Gielis, Turnhout; Heemkundekring Amalia van Solms, Baarle-
Hertog (Ad Jacobs); Heemkundekring Bergeijk (Jacques Mandigers); Heemkundekring “Dye van 
Best” (Harrie van Vroenhoven); Heemkundekring 'Op 't Goede Spoor', Waspik (Jos Smits); Marcel 
van der Heijden, Vught; Nel van der Heijden-Rogier, Vught (Zolderpers); Historisch Studiecentrum 
Alden Biesen v.z.w. (Jozef Mertens); Historische Drukkerij Turnhout; Giel van Hooff, Helmond; Joss 
Hopstaken, Roosendaal (dhr. Van de Bouwhuizen); Frans Huijbregts, Eersel; H. Janssens, Averbode; 
Kabinet van de Gouverneur van Curaçao (Mr. J. Bijl); Wouter Kleijer en Gerben Rink, Amsterdam; 
Jos Kuijlen, Nijmegen; Bubb Kuyper, Haarlem (Jeffrey Bosch en Thijs Blankevoort); Karel Leenders, 
Den Haag; Landelijke Sichting Beheer Kruiswerk/Stichting ELS (mw. J. de Vries); Prof.dr. J.M.G. 
Leune, Amsterdam; Frank van Lieshout, Helmond; Jan Meelker, Tilburg; C.A. van de Mortel, 
Eindhoven; NV REWIN West-Brabant (drs. P.P.H. Nijskens); Erik Oldenhof, Amsterdam; 
Oudheidkundige Kring 'Geertruydenberghe', Geertruidenberg (Arjen van Loon); Jan van Oudheusden, 
’s-Hertogenbosch; Ronald Peeters, Tilburg; Provincie Noord-Brabant (Wies van Leeuwen); Wouter 
van Raamsdonk, Amstelveen & Hans Wieringa, Raamsdonksveer; Paul de Ridder, Brussel; W.W. de 
Rooij, Sint-Oedenrode; Staats- & Universitätsbibliothek Bremen; Frits Speetjens, Oirschot; 
Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer (Dr. C.M. Hogenstijn); Mevrouw P. Stalling-
Wildervanck de Blécourt, Baarn; Stichting De Kilsdonkse Molen, Heeswijk-Dinther (Willy van der 
Steijn); Stichting Humanitas, Rotterdam (Dick Pettinga); Stichting Maritiem Centrum, Doorn (A.G.C. 
Kok); Stichting Monumentenprijs Noord-Brabant, ’s-Hertogenbosch; Stimuleringsfonds voor 
Architectuur, Rotterdam (Anneloes van der Leun); Jos Swanenberg, Tilburg; Ton Thelen, Gemert; 
Peter Thoben, Eindhoven; Uitgeverij Verloren, Hilversum (Leonie van Veen); Hugo Vanhoudt, 
Heverlee (België); Hein Vera, Moergestel; Hans Verhoeff, Amsterdam; T.J. Versélewel de Witt 
Hamer, Groningen; Ad Vlemmix, Breda; Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteitsbibliotheek (Drs. 
S.P. Valkenberg); Sjaak de Waal, Helmond; Wagnergenootschap Nederland, Amsterdam; Aart van 
Woensel, Vught;  Woonbedrijf, Eindhoven (Bert Vermeer). 
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Een bijzondere schenking werd gedaan door de heer IJsseling uit Breda. Hij schonk zijn hele 
bibliotheek. Deze werken zijn niet opgenomen in het overzicht van gewone aanwinsten. Een kleine 
honderd boeken bleken geschikt voor opname in de Brabant-Collectie. Wat overbleef, werd 
gedoneerd aan het goede doel: Books4Life op het universiteitsterrein in 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 2011 werd verder gewerkt aan het optimaliseren van de website: www.brabantcollectie.nl.  
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.  
 
In 2009 werd de Communicatiewerkgroep Brabant-Collectie opgericht.  
Samen met de Afdeling Communicatie van Library IT Services (LIS) werd in 2011 verder gewerkt aan 
het implementeren van het Communicatieplan.  
Eind 2010 is de Brabant-Collectie begonen met te experimenteren met sociale media, zoals Twitter 
(BC1837), YouTube, Flickr Photostream en met een eigen Weblog. 
Ook in 2011 werd volop geëxperimenteerd met Web 2.0. De film van de laatste huisslachting op 
YouTube werd in 2011 bijna 40.000 keer bekeken. 
 

 
 

 
       streefgetal 

 
        resultaat 

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

 
           1500 

 
           2003 

 
toename aantal records in de Brabant Databank 

 
           1800 

 
           2166  

 
Ingevoerde STCN-titels 

 
           p.m. 

 
           1274 

 
– Catalogus 

 
In het verslagjaar zijn 2003 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 2011 92.016 titels. Een toename met 2166 
beschrijvingen. 
 

– Short Title Catalogue of the Netherlands  

 
In 2011 is Maria van den Broek van de afdeling Collection Management begonnen met het invoeren 
van titels in de Short Title Catalogue of the Netherlands (STCN). De STCN wordt beheerd door de 
Koninklijke Bibliotheek in Den Haag en bevat titels van in Nederland gedrukte boeken en van boeken 
in het Nederlands tot en met het jaar 1800. Maria van den Broek werkt elke woensdag aan de STCN.  
In 2011 werden 1274 titels (in 1565 exemplaren) ingevoerd. 403 boeken bleken unica te zijn. Het 
Tilburgse exemplaar is dan het enige bekende exemplaar in Nederland.  
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– Databank Topografisch-Historische Atlas (THA) 
 
De Databank THA groeide in het verslagjaar naar 21.105 beschrijvingen van prenten en kaarten uit 
de Brabant-Collectie. Het aantal beschreven objecten is met meer dan 1000 toegenomen. Het betreft 
vooral prentbriefkaarten. 
Onder leiding vaan een zeer deskundige vrijwilliger, de heer D . Blonk werd in 2011 de beschrijving 
van alle 108 kaarten uit de collectie Chrispeels voltooid. 
Daarnaast werd van 208 Brabantse kaarten uit de collectie de beschrijving aangepast en 
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. 
 
– Film en Fotobank Noord-Brabant (FFNB) 
 
De Film- en Fotobank Noord-Brabant (FFNB) wordt nog steeds intensief gebruikt. Er 
werden in 2011 door meer dan 50.000 bezoekers bijna 1,1 miljoen afbeeldingen 
bekeken. 
 
– 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 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 te Rotterdam, Gebruikersoverleg Pictura imaginis, 
Bisdomarchief in Den Bosch, Brabants Heem (Film- en Fotobank Noord-Brabant), Brabantse 
Federatie van Schuttersgilden, Thuis in Brabant, ZLTO en diverse lokale Brabantse 
heemkundekringen en andere erfgoedinstellingen. 
 
– Vertegenwoordiging 
 
Medewerkers van de Brabant-Collectie waren in 2011 aanwezig bij de volgende exposities, 
boekpresentaties, bijeenkomsten, enz.: 
 
Op 10 januari 2011 waren Emy Thorissen en Jos Kuijlen aanwezig bij de Erfgoedparade in Theater 
De Lievekamp in Oss. 
 
Frank van der Maden woonde eveneens op 10 januari jl. de opening van de fototentoonstelling 
Martien Coppens-fotowedstrijd in het Museum Jan Heestershuis te Schijndel bij. 
 
Zowel op 3 februari als op 15 september  2011 was Frank van der Maden aanwezig bij NORAA te 
Hilversum. 
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Op 10 februari 2011 nam Frank van der Maden deel aan het AV-symposium van Schatten van 
Brabant in de Verkadefabriek te ’s-Hertogenbosch. 
 
Emy Thorissen en Jos Kuijlen waren op 2 maart 2011 aanwezig bij de opening van de expositie 'Een 
andere wereld. André van den Bogaerde (1787-1855), Gouverneur van Noord-Brabant' in Kasteel 
Heeswijk. 
 
Op vrijdag 18 maart 2011 werd het pamflet ZEGT (Zonder Erfgoed Geen Toekomst) namens de 
gezamenlijke erfgoedinstellingen aangeboden aan formateur Hans Wiegel in het Provinciehuis te  
‘s-Hertogenbosch. 
  
Op 3 april 2011 was Frank van der Maden in Veldhoven aanwezig bij de opening van de 
fototentoonstelling Martien Coppens-fotowedstrijd  (Museum ’t Oude Slot). 
 
Jos Kuijlen nam op 7 april jl. deel aan de KAN-bijeenkomst te Oudenbosch. 
 
Het Gebruikersoverleg Pictura te Amersfoort werd door Frank van der Maden op 11 april 2011 
bijgewoond. 
 
Op 9 mei 2011 werd de ledenvergadering en de bijeenkomst van de VTHA te Nijmegen gehouden. 
Jos Kuijlen vertegenwoordigde de Brabant-Collectie. 
 
Op 6 juni 2011 was Frank van der Maden aanwezig bij de filmvertoning Aalst in het kader van het 
project ‘Jong in Brabant’ van Erfgoed Brabant (Lokatie: ’t Hazzo te Aalst). 
 
Emy Thorissen nam op vrijdag 17 juni deel aan het  mini-symposium Dag van Zijnen in het Regionaal 
Archief Tilburg.  
 
Jolanda van den Akker woonde op 23 september de slotmanifestatie Interreg ‘In de Ban van Buiten’ 
van het Brabants Landschap bij op het Landgoed Mattemburgh te Woensdrecht. 
 
Frank van der Maden nam op 27 oktober deel aan de ledenvergadering van het Nederlands 
Fotogenootschap te Amsterdam. 
 
Op 1 november 2010 was Jolanda van den Akker aanwezig bij de ledenvergadering en de 
bijeenkomst van VTHA te Rotterdam.  
 
Emy Thorissen woonde op maandag 28 november jl. in het crematorium van Tilburg het  symposium 
'Laatste ademtochten in Brabant: rituelen rond overlijden  en uitvaart' bij. 
 
 
– Advisering 
 
Op 24 januari 2011 bezocht Emy Thorissen de Gemeente Son en Breugel. Er was gevraagd om een 
advies over de conservering van hun Martien Coppens foto’s.  

 
 
– Rondleidingen 
 
In 2011 werden er 10 rondleidingen verzorgd voor ongeveer 160 personen. 
 
Op 8 maart 2011 werd er voor de TiU-medewerkers Open Huis gehouden in het bibliotheekgebouw. 
Ook de Brabant-Collectie gaf rondleidingen en viewings. Op 24 maart werd eveneens de Brabant-
Collectie gepromoot door Corine Bon tijdens de Seniorendag van de Personeelvereniging TiU. 
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Op 13 april jl. vergaderde de werkgroep UKB-Cie kaartbeheer in Tilburg en bekeken de leden samen 
met de conservator de kaartenverzameling van de Brabant-Collectie (10 personen). 
 
Op verzoek van enkele Brabantse openbare bibliotheken heeft Jos Kuijlen rondleidingen gegeven, te 
weten aan Moniek Wegman van Bibliotheek Midden-Brabant (16 mei 2011), Probus te Oss (15 juni 
2011 voor 20 personen) en Inez van Tienhoven van openbare bibliotheek Uden (3 oktober 2011 voor 
4 personen). 
 
Op 24 september 2011 vierde KIVI-NIRIA Regio Zuid haar 35-jarige jubileum. Onderdeel van deze 
feestdag was een bezoek door 60 leden van KIVI-NIRIA aan de Brabant-Collectie op de campus van 
Tilburg University. Na ontvangst in het Dante-gebouw met 'jubileum'-gebak, een welkomswoord door 
Jos Kuijlen in zaal DZ1 en een voordracht door Frank van der Maden over industriële films volgde 
een uitgebreide rondleiding bij de Brabant-Collectie. 
 
Woensdagmiddag 12 oktober jl. kwamen ca. 11 leden van de werkgroep Cartografie van de 
Heemkundekring Engelbrecht van Nassau bij de Brabant-Collectie op bezoek. Na een inleiding van 
Emy Thorissen, conservator, ging de groep naar de raadpleegruimte van de Brabant-Collectie waar 
Lieja Stalpers, medewerkster Oude en Bijzondere Collecties, al het nodige had klaargelegd. Allerlei 
moois over de regio Breda uit het bezit van de Brabant-Collectie passeerde de revu, zoals kaarten 
van het Hertogdom en Generaliteitsland Brabant, nieuwskaarten, vestingwerken, prospecten en 
historieprenten van Breda. 
 
Op dinsdag 15 november 2011 verzorgde Emy Thorissen een rondleiding voor collega’s  Jef van Gils 
en Jim van Nieuwenhuijzen  van het Regionaal Archief Tilburg en toonde de fotocollecties van de 
Brabant-Collectie.  
 
Op dinsdagavond 29 november kwamen de Goolse Genen op bezoek. Jos Kuijlen hield eerst een 
presentatie over de Brabant-Collectie en daarna werden zo’n 21 personen verdeeld in twee groepjes. 
Emy Thorissen leidden ze rond langs fraaie prenten en fotomateriaal van Goirle, Hilvaren- beek en 
omgeving en Jos Kuijlen toonde de kluis met de handschriften en oude drukken. 
 
– Voordrachten 
 
Tijdens de Dag van de Amateurfilm (vrijdag 23 september  2011) hield Frank van der Maden een 
presentatie in ’t Hoogt te Utrecht. De voordracht ging nader in op het hergebruik van historisch 
filmmateriaal door de regionale televisie (n.a.v. 60 jaar TV) 
 
Op zaterdag 24 september 2011 verzorgde Frank van der Maden een presentatie aanTilburg 
University: historisch filmprogramma in het kader van 35 jarig bestaan van KIVI NIRIA Zuid.  
 
Op zaterdag 8 oktober 2011 tijdens de jaarlijkse Hoofdliedendag in het Provinciehuis te  
’s-Hertogenbosch hield Emy Thorissen een presentatie, getiteld Kunst in het gilde, gilde in de kunst . 
 
 
1.4.1 Rondreizende tentoonstelling Rees Diepen 
 
Van 13 maart t/m 30 april 2009 was de expositie van Rees Diepen (1925) 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 bestond uit een selectie van 70 foto’s uit de periode 1954-1990, haar fotoboeken 
en werk in tijdschriften. Per locatie werden er aanvullende publieksactiviteiten op touw gezet 
 
Maar liefst tien openbare bibliotheken in Noord-Brabant, en een in Limburg waren geïnteresseerd in 
deze overzichtstentoonstelling van de Tilburgse fotografe. In 2010 deed de tentoonstelling de 
volgende plaatsen aan: Eindhoven, Drunen, Berlicum, Vught en Son. 

http://www.engelbrechtvannassau.nl/
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In 2011 deed de expositie nog de volgende plaatsen aan: Oss, Nuenen, Gennep (L), Giessen & 
Werkendam, en Bergen op Zoom.  
 

- Oss, 12 januari t/m 26 februari 2011 
Nevenactiviteit: zaterdag 5 februari 2011 verzorgde Emy Thorissen een rondleiding (een 
filmpje daarvan staat op You Tube). Op die dag fotografeerde Ellen Mattaar bezoekende 
kinderen in de trant van Rees Diepen. 

- Nuenen, 28 april t/m 27 juni 2011 
Nevenactiviteit: zaterdag 26 juni verzorgde Emy Thorissen een rondleiding en vond de 
prijsuitreiking fotowedstrijd Senioren plaats. De winnende foto was van Harry Frijns. 

- Gennep, 1 juli t/m 24 augustus 2011 
De expositie werd op 8 juli 2011 geopend door de directeur van Dichterbij (voorheen Maria 
Roepaan) en Emy Thorissen verzorgde een rondleiding. Nevenactiviteit: interview met 
geportretteerde op foto met ezeltje: Gertie Hoesen. 

- Giessen en Werkendam (bi-lokatie), 30 augustus t/m 25 oktober 2011 
Op zaterdag 3 september 2011 opende Geke van de Merwe, schrijfster en journaliste de 
tentoonstelling in Werkendam en Emy Thorissen verzorgde een rondleiding. Nevenactiviteit: 
diaklankbeeld-presentatie Rien Mouw op woensdag 28 september 2011. 

- Bergen op Zoom, 3 november t/m 14 december 2011 
Nevenactiviteit: prijsvraag herken de plaats waar de foto genomen is. 

 
De rondreizende expositie Rees Diepen, Oog voor mensen is erg succesvol geweest.  
De tentoonstelling kwam tot stand met steun van Bibliotheek Midden-Brabant te Tilburg, Directie-
overleg Brabantse Basisbibliotheken (DOBB) en Schatten van Brabant. 
 
 
1.4.3 25-jaar Brabant-Collectie 
 
Op 29 september 2011 werd, onder regie van dagvoorzitter Jos Kuijlen, gevierd, dat de Brabant-
Collectie 25 jaar gehuisvest is bij de Universiteit van Tilburg. Daarom organiseerde de Brabant-
Collectie op donderdagmiddag 29 september 2011 een mini-symposium ‘Jij en wij: Feest u mee?’ met 
als onderwerp publieksparticipatie.  
  
Tijdens het symposium werd met liefhebbers van (Brabants) historisch fotomateriaal besproken, hoe 
we de grote hoeveelheid foto’s van deBrabant-Collectie maar ook van anderen, bijvoorbeeld van 
heemkundekringen, met elkaar kunnen beschrijven en via het internet voor iedereen toegankelijk 
maken. Innovatieve manieren om de hulp van het publiek in te zetten bij de ontsluiting vormt 
onderwerp van gesprek. Als inhoudelijk thema is gekozen voor volksfeesten. In onze collecties zit 
hierover veel beeldmateriaal. Denk aan: carnaval, kermis, bevrijdingsfeesten, circus, gildefeesten, 
optochten en processies. 
Samenwerking  binnen het cultureel erfgoedveld is mogelijk in een robuuste internetomgeving, 
waarbij  het delen van kennis en informatie voor  iedereen eenvoudig en laagdrempelig is.  
Een goede beschrijving van de foto’s is hierbij essentieel. 
De eerste spreker was Sjoerd Siebinga van Delving B.V. te Den Haag.  Hij heeft een achtergrond op 
het gebied van computerlinguïstiek en heeft zich gespecialiseerd in het meertalig zoeken van 
informatie en het ontwerpen van systemen, waarmee mensen met elkaar via internet kunnen 
samenwerken. Hij is ook betrokken bij het grote Europese samenwerkingsproject Europeana. Via 
Europeana kunnen digitale bronnen afkomstig van archieven, bibliotheken, musea en audiovisuele 
collecties door het grote publiek geraadpleegd worden. 
 
De andere twee sprekers waren Arthur Turksma en Luud de Brouwer. Arthur Turksma is creatief 
directeur van Triptic in Eindhoven Hij heeft samen met anderen de website Oneindig Noord-Holland 
ontwikkeld. Luud de Brouwer is hoofd van het Regionaal Archief Tilburg (RAT).  
Na de presentaties kreeg het publiek de mogelijkheid om aan de hand van een vijftal stellingen in 
discussie gaan met deskundige panelleden.  
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– Tentoonstellingen 
 
Martien Coppens 
Op 23 oktober 2010 vond de slotmanifestatie plaats rondom het Coppensproject. 
Een onderdeel daarvan was een fototentoonstelling ‘Een eigentijdse kijk op Martien Coppens’ met 
werk van Martien Coppens en met werk van de deelnemers aan de fotowedstrijd Klik-klik. Voor hen 
was Coppens de inspiratiebron. Deze expositie was was tot eind 2010 te zien op de Universiteit van 
Tilburg. Daarna reisde deze door naar museum Jan Heestershuis in Schijndel en was er te zien vanaf 
10 januari  t/m medio februari 2011. Daarna was dezelfde expositie te bezichtigen in april en mei 
2011 in museum ’t Oude Slot in Veldhoven  
 
China in Brabant: boeken over Chinese cultuur 
De Brabant-Collectie organiseerde ter gelegenheid van Chinees Nieuwjaar en het ingaan van het 
Jaar van het Konijn op donderdag 3 februari 2011 een tentoonstelling met een selectie van 
historische boeken die betrekking hebben op China.  
Er waren vele juweeltjes te bewonderen (o.a. Theophilus Spizelius, De re literaria Sinensium 
commentarius, Jan Huyghen van Linschoten, Voyagie, ofte schip-vaert en boeken van Athanasius 
Kircher, Joan Nieuhof en Olfert Dapper).  
Een korte tentoonstellingscatalogus (handout) met een inleiding van vrijwilliger Drs. Ton van der Meer 
was te verkrijgen bij het Informatiepunt van de Brabant-Collectie. 
De tentoonstelling in de vitrines op niveau 1 en 0 van de universiteitsbibliotheek was tot en met 
donderdag 3 maart 2011 te bekijken. 
 
– Meewerken aan tentoonstellingen 
 
Er werd meegewerkt aan een tentoonstelling georganiseerd door de Stichting het Begijnhof in Breda 
en aan een tentoonstelling over kaarten in het Breda’s Museum.  
 
Kasteel Heeswijk 
Met het in bruikleen geven van 3 prenten en 7 boekjes heeft de Brabant-Collectie bijgedragen aan de 
tentoonstelling 'Een andere wereld. André van den Bogaerde (1787-1855), Gouverneur van Noord-
Brabant' . André van den Bogaerde stond ook aan de wieg van de Brabant-Collectie. Hij was namelijk 
voorzitter van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen. Uit dit genootschap, 
opgericht in 1837 in 's-Hertogenbosch, is de huidige Brabant-Collectie voortgekomen. De 
tentoonstelling liep van 3 maart tot en met 19 juni 2011 en is daarna nog met een maand verlengd.  
 
– 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 

 
93,52 

 
openingsuren oude/bijzondere collecties per week 

 
40 

 
40 

 
afleveringen van de Aanwinstenlijst 

 
12 

 
12 

 
groepsbezoeken en rondleidingen 

 
5 

 
10 

                                                   
2 Van deze 93,5 uur is er 74,5 uur waarin uitleen mogelijk is.  
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– 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. 
 
– 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 2011 verscheen de nieuwsbrief drie maal. 
 
 
– Gebruik van de Brabant-Collectie in 2011 
 

type gebruik(ers)  

 
streefgetal  

 
  resultaat 

 
Raadplegingen oude drukken en handschriften 

 
     350 355 

 
Bezoekers raadpleegruimte kostbare collecties 

 
     200 120 

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

 
     p.m. 740 

 
Bruikleenovereenkomsten 

 
     p.m. 9 

 
Objecten in bruikleen 

 
     p.m. 44 

 
Zoekacties Brabant-Databank (BD) 

 
 10000 

 
12021 

Zoekacties Databank Topografisch-Historische Atlas (DB THA) 10000 5225 

Opgevraagde images uit Databank THA  10000 14449 

Zoekacties Fotobank Martien Coppens (M.C.) 2500 2923 

 
Opgevraagde images uit Fotobank M.C. 2500 6000 

 
Views in de Film- en Fotobank Noord-Brabant 1000000 884112 

 
Bezoeken Film- en Fotobank Noord-Brabant 100000 195503 

 
Aantal bezoekers Film- en Fotodatabank Noord-Brabant p.m. 49238 

 
Unieke bezoekers Film- en Fotodatabank Noord-Brabant p.m. 29547 

Opgevraagde images uit Film- en Fotodatabank N-Br. 1000000 1172023 
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2 Samenwerkingsprojecten 
 
2.1 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.  
 
2.1.1 Film- en Fotobank Noord-Brabant 
 
In 2011 werd de Film- en Fotobank Noord-Brabant (FFNB) geëvalueerd. 
De evaluatie bestond uit twee delen: 
 

1. Vier focusgroepbijeenkomsten met in totaal ongeveer 60 deelnemers. 
2. Een enquête uitgevoerd door Kweek Communicatie te Tilburg (kwantitatief onderzoek) 

aangevuld met een quick scan door vier Tilburgse studenten communicatie (kwalitatief 
onderzoek). 

 
Uit de resultaten kwam naar voren, dat de deelnemers tevreden waren met de FFNB. Wel hadden zij 
bepaalde wensen m.b.t. sneller en slimmer uploaden van foto’s en films. 
Op basis van de enquête werden een aantal aanbevelingen gedaan m.b.t. de look and feel van het 
systeem (knoppen verplaatsen). Daarnaast was een groot bezwaar, dat niet via Google in de 
database gezocht kon worden. 
Met de leverancier Pictura werd overlegd hoe aan deze bezwaren tegemoet kan worden gekomen. 
 
Aanschaf NAS 
In 2011 werd door de Brabant-Collectie een drievoudig uitgevoerd NAS-systeem (Network Attached 
Storage) aangeschaft. Allerlei digitale bestanden worden bewaard op dit systeem. De High-
Resolution Filmbeelden van de FFNB werden door Pictura Imaginis in Heiloo van hun servers 
afgehaald en geplaatst op de NAS van de Brabant-Collectie.  
 
Overleg met potentiële en reguliere FFNB-deelnemers 
Met de volgende deelnemers werd intensief overlegd: 
 - Regionaal Archief Tilbrug (deelname en uploaden dvd’s) 
 - Stichting Zeelst Schrijft Geschiedenis (01-08-2011) 
 - Thuis in Brabant (deelname FFNB aan TiB) 
 
Promotie en voorlichting 
De volgende organisaties werden deelnemer aan de FFNB: 
 - Cultuur Historische Vereniging Dinteloord (24-05-2011) 
 - Biemans & Pennings (pbk-collectie Brabants Dorpsleven) (27-07-2011) 
 - Schoen- en Ledermuseum, Waalwijk (05-10-2011) 
 - Commissie Kleine Kernen Haghorst (21-11-2011) 
 
Adviseren bij historische film- en fotoprojecten van derden, o.a. 
 - Frans Hermans, Gemeentearchivaris Venlo (MC-materiaal) 
 - Wim Poppeliers, Nijmegen (filmproject Waalre) 
 - Monique Groot, Erfgoed Brabant (filmproject Jong in Brabant) 
 - Ad Schrauwen, Gemeentearchief Rucphen (historische wielerfilms) 
 - Maureen Trappeniers, Noordbrabants Museum (nieuwe av-presentatie NbM)   
 
Viewen van historisch filmmateriaal, o.a. 
 - HKK Vegchele (Veghel) 
 - HKK De Baronie van Cranendonck (Budel) 
 - Historisch Centrum Het Markiezenhof (Bergen op Zoom) 
 - HKK Amalia van Solms (Baarle-Nassau)  
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2.1.2 Fotocollecties  
 
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 er naar om met name het volledige werk van relevante Brabantse 
fotografen te verwerven.  
 
Acquisitie fotocollecties 
 

- Collectie Frans Kuit (contactpersoon Ed van Rosmalen):  
16-03-2011 / transport collectie FK van 's-Hertogenbosch naar Tilburg.  

- Collectie Paans (contactpersoon Herm Lunenborg / NOM): afhandeling per mail van de 
laatste formele zaken met Nederlands Openluchtmuseum ivm overdracht (schenking). 

- Collectie Brabantse glasnegatieven Spaarnestad (contactpersoon Ad van Pinxteren / 
Limburgs Museum, Venlo): vooronderzoek, intern overleg plus feitelijke overdracht/transport.  

- Collectie Fred de Ruijs (contactpersoon Jan Kuijs, Vught): vooronderzoek, intern overleg en 
feitelijke overdracht van een gedeelte van collectie (met name negatieven). 
N.B. Bij nader inzien bleek er ook nog materiaal bij Fred de Ruijs (95) te staan. Via Jan Kuijs  
heeft De Ruijs ondertussen de overdrachtsovereenkomst ondertekend. Vanwege de slechte 
gezondheid van De Ruijs laat ophalen van het materiaal nog op zich wachten.  

 
Project Collectie Noud Aartsen 
Begin 2011 heeft de familie van Noud Aartsen (Best 1932 – Mollans sur Ouvèze 2010) zijn 
fotoarchief, inclusief alle rechten, geschonken aan de Brabant-Collectie van Tilburg University. 
Reeds enige tijd bestaat er een werkgroep bestaande uit Paul Maas uit Oirschot, Frank van der 
Maden en Jos Kuijlen. Door deze werkgroep is een projectplan opgesteld. Het is de bedoeling dat er 
een boek komt met het werk van Aartsen uit Brabant, Ierland en Frankrijk. Twee auteurs hebben hun 
tekst reeds ingeleverd: Prof. Dr. Matthijs Schouten (ecoloog, kunstliefhebber en Boeddhist) is 
bijzonder hoogleraar Natuurherstel bij Wageningen UR, tevens is hij verbonden als filosoof aan 
Staatsbosbeheer; de andere auteur is Ton Lemaire, die net als Noud Aartsen, al jaren geleden in 
Frankrijk een betere plek om te wonen vond. Hij beschrijft de Franse foto’s. Lemaire is vooral bekend 
geworden door zijn prachtige boek Filosofie van het landschap, waarvan de eerste druk verscheen in 
1970. Naar een auteur voor de Brabantse foto’s wordt nog gezocht. 
Daarnaast wordt er gedacht aan een tentoonstelling in Brabant, Ierland en Frankrijk. Eind augustus 
2011 heeft Frank van der Maden in dit verband een werkbezoek gebracht aan Frankrijk:  

- Rencontres Photographiques (Arles) 
- Campredon Centre d'Art (L'Isle sur la Sorgue) 
- De vrouw van Noud Artsen, Rini Aartsen-van Breugel (Mollans sur Ouvèze/Eygalayes) 

 
In de zomer van 2011 werd een subsidieverzoek gehonoreerd dor het Prins Bernhard Cultuurfonds 
voor dit project. Er is € 7500 toegezegd. 
In 2011 is er ook voorbereidend overleg geweest m.b.t. medewerking en subsidie door Gemeente 
Best (wethouder Paul Gondrie). De Gemeente Best bezit ongeveer 1000 foto’s van Aartsen.  
Daarnaast is er overlegd met de Heemkundekring Dye van Best (Harrie van Vroenhoven).  
Het Brabants Landschap bezit eveneens foto’s van Noud Aartsen. Ook met hen is er overleg. 
 
Project Jan Bijnen 
De Brabant-Collectie heeft in 2008 de collectie van Jan Bijnen uit Waalre geschonken gekregen van 
de familie Bijnen. 
In 2011 is er een digitale Fotobank Jan Bijnen tot stand gekomen. Een vrijwillige Rob van Raaij heeft 
van juli tot en met december 2011 eerst twee dagen, later een dag in de week, gewerkt aan het 
inventariseren en beschrijven van deze collectie Jan Bijnen. 
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Project Rees Diepen 
Een opzet van fotobank, uitwerking van beschrijvingsmodel en circa 180 foto’s uit de kerncollectie van 
Rees Diepen (18 x 24, z/w) zijn reeds ontsloten en ingevoerd. 
 
Project Gaston Remery 
In 2008 werd ook de collectie van Gaston Remery uit Eersel verworven.  
De Brabant-Collectie wil graag een derde boek uitgeven met werk van Remery. In 2002 verschenen  
Platteland en dorpsleven en Brabant zoals het was. Het derde boek in de reeks draagt als werktitel: 
Koppen in de Kempen en De Peel. 
Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft in 2011 € 2500 toegekend voor deze boekpublicatie. 
Inmiddels is Emy Thorissen, samen met Gaston Remery en diens vertrouweling Adri Mennen, 
begonnen met de selectie van de foto’s en het samenstellen van de tekst. Op 11 september en 12 
december heeft ze Gaston Remery bezocht met als doel informatie voor het boek te verkrijgen.   
 
Procedure Fotobestellingen 
De procedure Fotobestellingen is verbeterd. 
 

 
2.2 Thuis in Brabant 
 
De Brabant-Collectie is een van de deelnemers van het eerste uur aan de erfgoeddatabank Thuis in 
Brabant. 
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 (www.brabantwijzer.nl). 
 
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. 
 
In de laatste maanden van 2011 werden er gesprekken gevoerd tussen medewerkers van Erfgoed 
Brabant en van Tilburg University om te bezien of samenwerking mogelijk is tussen de twee 
instellingen. In de eerste plaats werd daarbij gedacht aan het erfgoedportaal Thuis in Brabant. 
De gesprekken zullen worden voortgezet in 2012. 
 
 
2.3 Netwerkaanpak Veiligheidszorg Regio Tilburg-Hilvarenbeek 
 
De Brabant-Collectie doet mee aan het project Netwerkaanpak Veiligheidszorg Regio Tilburg-
Hilvarenbeek, waarin de gemeentes Tilburg en Hilvarenbeek, de brandweer, de politie en een aantal 
archieven, bibliotheken en musea in Tilburg en Hilvarenbeek deelnemen. Een belangrijk onderdeel is 
preventie van calamiteiten en dan in het bijzonder die met de fysieke collecties. 
 
Voor de Brabant-Collectie heeft veiligheid van gebruikers en bewoners van het bibliotheekgebouw de 
hoogste prioriteit. De Brabant-Collectie verzorgt echter ook het beheer van een aantal belangrijke 
cultuurhistorische collecties. Dit culturele erfgoed dient zowel ter beschikking gesteld te worden aan 
de gebruikers als adequaat bewaard te worden voor zowel huidige als toekomstige generaties. Naast 
de dagelijkse zorg voor deze erfgoedcollecties is het van belang, te voorkomen dat delen uit de 
collectie beschadigd raken en/of ontvreemd worden. Ook moet er bij een calamiteit snel en adequaat 
gehandeld (kunnen) worden. Het nog op te stellen Collectiehulpverleningsplan (CHV-plan) moet 
hierin gaan voorzien. 
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In het BHV-plan zijn preventie en bestrijding van calamiteiten van groot belang. Daarom  is er tevens 
een opleidingsplan BHV gemaakt. Naast opleiding en regelmatige bijscholing van EHBO’ers, BHV’ers 
en ontruimers worden er ook op gezette tijden ontruimingsoefeningen e.d. georganiseerd. Het bewust 
maken van de gebruikers en de medewerkers in het 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. 
Op 16 november 2011 woonde Emy Thorissen een bijeenkomst bij van het preventienetwerk in het 
Audax Textielmuseum. 
 
 
2.4 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. Dit resulteerde in attenderingen en schenkingen. 
 
Met de Bibliotheek Centrum (Mechie Maas) van de Bibliotheek Midden-Brabant (BMB) in Tilburg, zijn 
afspraken gemaakt over het tonen van gastcollecties, samengesteld door de Brabant-Collectie in hun 
bibliotheek. 
Zij bezitten tevens een tamelijk complete collectie bladmuziek van Brabantse auteurs. Zij willen die 
collectie graag overdragen aan de Brabant-Collectie. In 2011 zijn hierover enkele principeafspraken 
gemaakt. 
 
 
2.5 Databank Digitale Dagbladen en Brabantse krantenbank 
 
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. Het definitieve projectplan is eind  2010 door de KAN goedgekeurd. 
 
Vrijdag 30 september 2011 is er namens de KAN een aanvraag voor krantendigitalisering ingediend 
bij Metamorfoze door acht archiefinstellingen in Noord-Brabant. 
 
Het betreft de instellingen: 
- Gemeentearchief Roosendaal 
- Gemeentearchief Waalwijk 
- Stadsarchief Breda 
- Stadsarchief 's-Hertogenbosch:  
- Stadsarchief Oss;  
- Streekarchief Land van Heusden en Altena 
- Regionaal Archief Tilburg;  
- Regionaal Archief West-Brabant;  
 
Naast de afzonderlijke aanvraagformulieren, de titels worden in eerste instantie individueel 
beoordeeld, is een gezamenlijke motivatie toegevoegd namens de KAN. 
Later heeft het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven na overleg met de Brabant-Collectie een 
eigen aanvraag ingediend. 
Helaas konden niet alle aanvragen gehonoreerd worden door Metamorfoze. 
Zaak is wel om het momentum m.b.t. de Brabantse kranten vast te houden. 
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2.6 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 is in 2011 uitgewerkt via het project Implementatie 
Informatieplan Brabant-Collectie.  
Hierover is in 2011 ook overleg geweest met het Bureau Metamorfoze in Den Haag, dat beheerd 
wordt door de KB. In elk geval gaan zij het tijdschrift Taxandria : tijdschrift voor Noordbrabantse 
geschiedenis en volkskunde scannen en machineleesbaar maken. Hetzelfde geldt voor het Tijdschrift 
voor Noordbrabantse geschiedenis en volkskunde.  
 
 
2.7 Collectie Sinninghe 
 
De collectie volksverhalen van J.R.W. Sinninghe is midden november 2011 in eeuwigdurende 
bruikleen gegeven aan het Meertens Instituut in Amsterdam.  
De boekencollectie van Sinninghe blijft onderdeel uitmaken van de Brabant-Collectie. 
 
                
3. Personeel 
 
De totale gemiddelde bezetting in 2010 bedroeg 8.55 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 6.1 f.t.e. 
 
– Personeelsomvang Brabant-Collectie in 2011 
 

- 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 fte3)  
- mw.  Ilse Mulder, informatiespecialist (0.6 fte) 
- Henk van Opstal, medewerker Beeld en geluid (1.0 fte)  

Tot 1 april 2011 (0.25 fte niet structureel!) 
- 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) 
- drs. Ton van der Meer (0.4 fte) 
- Rob van Raaij (0.15 fte van 1 juli tot 31 december 2011) 
 

Op 1 juli 2011 waren Dorine van Elderen en Ilse Mulder 25 jaar in dienst van de universiteit. Dit werd 
door het team gevierd met een etentje in Den Bosch. 
 
 
 
 
 

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

1.0 fte. 
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3.4 Opleiding en training  
 

Ten behoeve van deskundigheidsbevordering namen de medewerkers van de Brabant-Collectie in de 
loop van 2011 deel aan de volgende activiteiten: 
 
Algemeen 
Bijna maandelijks vond er werkoverleg plaats. 
 
Op 16 januari 2011 maakte het hele team een studiereis naar Brussel.  
Dr. Paul de Ridder, lid van het Brussel Parlement was onze gids. We kregen een korte rondleiding in 
het Brussels Hoofdstedelijk Parlementsgebouw Vervolgens brachten we samen met de griffier van 
het Brussels Parlement, Serge Govaert, een bezoek aan de Koninklijke Bibliotheek, waar we een blik 
mochten werpen op een aantal unieke handschriften (zoals de Brabantsche Yeesten van de 
Antwerpse schepenklerk Jan van den Boendale, een handschrift van Jan van Ruusbroec  en een 
prachthandschrift uit de beroemde Bourgondische bibliotheek geschreven in opdracht van Magaretha 
van York, met als toegift enkele bladzijden uit een onlangs ontdekt Reinaerthandschrift).  
Na de lunch in de Oost-Duits ogende eetzaal van de KB, vertelde de heer De Ridder over het Paleis 
van Nassau, dat stond op de plaats waar nu de bibliotheek is en dat ooit bezit was van Willem van 
Oranje! Alleen de kapel en een gedeelte van de tuin zijn nog bewaard gebleven. 
Bij het Paleis op de Coudenberg doken we de archeologische opgravingen in. Op de plaats van het 
huidige paleis bevond zich het Paleis van de Hertogen van Brabant.  
Na een enorme brand in 1731 is omstreeks 1770-1780 het paleis van Karel de Vijfde gesloopt, 
waarna op de puinhopen nieuwe gebouwen verrezen, zoals het Koninklijk Paleis, plus een weg.  
Sinds 2000 is men bezig met het weghalen van het puin onder de weg en het ondergrondse 
Coudenberg Museum. Hierdoor kunnen we nu weer zien waar vroeger de Hertogen gelopen en 
gereden hebben. Ook zagen we de oude galerij van het Hotel  Van Cleve-Ravenstein. Het 
stadspaleis is opgetrokken in bak- en zandsteen in Brabantse gotische stijl. Het is de laatste adellijke 
woning uit de Bourgondische tijd in Brussel, gelegen aan de andere zijde van de ondergronds 
gelegen Isabellastraat. Het herenhuis is sinds 1937 beschermd als monument. Vervolgens bezochten 
we de kathedraal van Sint Michiel en Sint Gudule.  
Daarna nam onze gids ons mee naar een van de oudste kroegen van Brussel: Het Goudblommeke in 
Papier.  
 
Voor het hele team verzorgde Marianne Achterbergh op 3 maart 2011 een instructie over Q-relatie.  
Op 23 maart was er intern een bijeenkomst over web 2.0 en de Brabant-Collectie georganiseerd.  
Op 29 september was bijna iedereen van het team aanwezig bij het minisymposium ter gelegenheid 
van het 25-jarig bestaan van de Brabant-Collectie op de Universiteit van Tilburg.  
Op 20 oktober 2011 was er een evaluatie flexwerken, waaraan meerdere medewerkers hebben 
deelgenomen. 
Op 23 november 2011 werd er een evaluatiebijeenkomst georganiseerd m.b.t. sociale media (web 
2.0).  
Op 1 december was er een presentatie door en voor de teamleden van top drie doorzoekbare 
internetsites t.b.v. de beeldbank van de Brabant-Collectie. 
 
Jolanda van den Akker 
Op 4 november 2011 volgde Jolanda van den Akker het Seminar AVA_Net iin samenwerking met  
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid: Naar een toekomstvaste AV-collectie Nederland. 
Op 12 en 13 december 2011 nam Jolanda van den Akker deel aan de workshop van Delving te 
Rotterdam. 
 
Corine Bon 
Op 18 februari 2011 volgde Corine Bon bij de GO Opleidingen te Voorburg de cursus Gebruik en 
toepassing van Web 2.0 diensten en functionaliteiten.  
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Op 17 maart 2011 deed Corine Bon mee aan een herhalingtraining ontruimers BHV en op 18 oktober 
2011 deed ze mee aan een oefening ontruimers BHV.  
 
Op 17 november volgde ze een training Social Media, die verzorgd werd door Henk Ellerman van de 
universiteitsbibliotheek Tilburg.  

 

Dorine van Elderen 

Op 12 april 2011 volgde Dorine van Elderen in Almere het symposium Plusbibliotheken 2011. 

  
Jos Kuijlen 
Op 2 februari 2011 was Jos Kuijlen aanwezig bij de Smederij Collectieve Data en het symposium 
Digitaal Erfgoed, gehouden in Tiliander te Oisterwijk. Op 31 maart kreeg de Smederij nog een 
vervolg, ditmaal vond het plaats in het Deprezgebouw te Tilburg. 
 
Op 28 februari volgde hij een symposium in het Akademiegebouw te Utrecht met als onderwerp 
Leiderschap de baas zijn. 
Op 12 oktober nam Jos deel aan de R&O training in De Leyhof te Oisterwijk. 
 
Jos Kuijlen volgde in verband met Bedrijfshulpverlening (BHV) wederom de herhalingslessen 
ploegleider BHV, en BHV/EHBO en EAD.  
Op 18 oktober was er een onaangekondigde ontruimingsoefening BHV in het bibliotheekgebouw. Het 
ging om een bommelding. Jos Kuijlen fungeerde als ploegleider BHV.  
 
Frank van der Maden 
Op 26 januari 2011 nam Frank van der Maden deel aan het Kodachrome-programma in de Kunsthal 
te Rotterdam. 
Op 2 februari 2011 was hij aanwezig bij de Smederij Collectieve Database en het symposium Digitaal 
Erfgoed, gehouden in Tiliander te Oisterwijk. 
Frank van der Maden was op 14 maart 2011 deelnemer aan Screening in the Future, georganiseerd 
door het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid te Hilversum. Ook woonde hij daar op 6 juni 2011 
het Open Beelden-programma bij (NIBG, Hilversum).  
 
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 8 februari 2011 tijdens een afsluitende bijeenkomst succesvol afgerond met 
een certificaat. 
 
Op vrijdag 3 maart 2011 volgde Emy Thorissen de workshop Lokale reparaties op ijzergallusinkt in 
het Stadsarchief te Amsterdam. 

\ 
Op woensdag 16 maart nam Emy Thorissen deel aan de workshop Verzekeren of niet, georganiseerd 
door Erfgoed Brabant in het Noordbrabants Museum te ’s-Hertogenbosch. 
 
Op vrijdag 30 september nam Emy Thorissen deel aan het driejaarlijkse congres Boekbanden 
(georganiseerd door het Belgisch-Nederlands Bandengenootschap en de Arbeitskreis für die 
Erfassung, Erschließung und Erhaltung Historischer Bucheinbände (AEB) in de 
Universiteitsbibliotheek van Nijmegen Op het programma stnden onder meer de tentoonstelling 
Duitse en Nederlandse boekbanden van ca. 1200 tot 1935, presentaties en workshops. 
 
Nevenactiviteit van Emy Thorissen: 
Redactielid van tijdschrift In Brabant. Vergaderingen op woensdag: 9 februari, 13 april, 8 juni, 

12 oktober en vrijdag 16 december 2011 werden door haar bijgewoond. 
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Bijlage 1. Rekening en verantwoording subsidie Provincie Noord-Brabant 
 

 Begroting 2011        

         

 Kostenspecificatie Personele Collectie Burokosten 
Film en 

fotobank 
Centrale 
overhead 

 Totaal 
 

  lasten vorming  structureel huisvesting   

         
A beleidsvoorbereiding en –ontwikkeling en 

projectcoördinatie 98462  4160  50303 152925  
B materieel beheer, conservering en restauratie 72724 15000 5120   92844  
C collectievorming en -uitbreiding 42109 58000 2400   102509  
D toegankelijk maken en beschikbaarstellen 178395  11840 18000  208235  
E informatievoorziening en dienstverlening 68852  4320   73172  
F communicatie en promotie 27585  1920   29505  

         

         

 Totaal 488126 73000 29760 18000      50303 659188  

         

         

 Volume bijdrage provincie 2011 628783       

         

         

         

 Resultaat 2011 -30405        
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Realisatie 2011 
 
 

         
A beleidsvoorbereiding en –ontwikkeling en 

projectcoördinatie 106137  8015  50658 164810  
B materieel beheer, conservering en restauratie 77160 1736 8015   86912  
C collectievorming en -uitbreiding 43457 49705 4624   97787  
D toegankelijk maken en beschikbaarstellen 185163  19730 7839  212733  
E informatievoorziening en dienstverlening 72588  7707   80295  
F communicatie en promotie 29564  3083   32647  

         

         

 Totaal 514071 51442 51175 7839 50658 675184  

         

         

 Volume bijdrage provincie 2011 628,783.00        

 Inkomsten        

 Porti ontvangsten derden      637.25        

 Overige inkomsten             1,687.26        

 Dienstverlening/pers.onderst. 1,250.00        

 Diversen                      1,500.00        

         

         

         

 Resultaat 2011 -41326       
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 Realisatie 2011        
  Rekening  Begroting  Realisatie  Begroting 
  2010  2011  2011  2012 
         
A Beleidsvoorbereiding en –ontwikkeling en projectcoördinatie 220,709  152,925  164,810  133495 

B Materieel beheer, conservering en restauratie 106,895  92,844  86,912  68466 

C Collectievorming en -uitbreiding 98,965  102,509  97,787  106348 

D Toegankelijk maken en beschikbaarstellen 208,468  208,235  212,733  199573 

E Informatievoorziening en dienstverlening 72,052  73,172  80,295  90110 

F Communicatie en promotie 24,808  29,505  32,647  59344 
         
         
 Totaal 731,897  659,188  675,184  657,336 
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BEGROTING PERSONELE LASTEN 2011                         

                                

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

A beleidsvoorbereiding en –ontwikkeling en  
   projectcoördinatie 

0.5 0.10 - - - - 0.5 - - - - - - 0.2 1.30  

B materieel beheer, conservering en restauratie 0.1 0.40 0.2 0.1 - - 0.1 - 0.3 0.2 0.2 - - - 1.60  

C collectievorming en -uitbreiding 0.1 0.05 - - 0.15 0.05 - 0.1 - - 0.3 - - - 0.75  

D toegankelijk maken en beschikbaarstellen 0.2 0.05 0.3 0.1 0.30 0.45 0.1 0.6 0.5 0.1 0.5 0.5 - - 3.80  

E informatievoorziening en dienstverlening 0.1 0.10 0.2 0.1 0.15 0.10 0.1 0.1 0.1 - - - 0.3 - 1.35  

F communicatie en promotie - 0.10 - 0.2 - - - - 0.1 - - - - 0.2 0.50  

TOTAAL 
1.0 0.8 0.7 0.5 0.6 0.6 0.84 

(1.0) 
0.8 1.0 0.3 1.0 0.5 0.3 0.4 9.30 

(9.50) 
 

                  

                  

                  

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

A beleidsvoorbereiding en –ontwikkeling en  
   projectcoördinatie 42284 6856 0 0 0 0 0 37452 0 0 0 0 0 11871 98462 

 

B materieel beheer, conservering en restauratie 8457 27425 8438 4429 8047 0 0 7490 0 0 8438 0 0 0 72724  

C collectievorming en -uitbreiding 8457 3428 0 0 0 8875 2958 0 5734 0 12657 0 0 0 42109  

D toegankelijk maken en beschikbaarstellen 16913 3428 12657 4429 4023 17750 26624 7490 34402 0 21095 29583 0 0 178395  

E informatievoorziening en dienstverlening 8457 6856 8438 4429 0 8875 5917 7490 5734 0 0 0 12657 0 68852  

F communicatie en promotie 0 6856 0 8858 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11871 27585  

TOTAAL 84567 54850 29533 22145 12070 35499 35499 59922 45870 0 42190 29583 12657 23741 488126  

  
 
                

 

 
 
 
 
 

                                                   
4  Drs. Van der Maden werkt in het kader van de seniorenregeling 4 dagen per week. Hij wordt echter uitbetaald voor 1.0 fte. 
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REALISATIE PERSONELE LASTEN 2011 
 

  
         

 
            

 

ACT. JK ET LSt CB PS DvE IM FvdM JvdA HvO5 CM ASM LS SD TOTAAL  

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   0.075 0.20  -  -  - 1.375  

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 0.125 0.50 0.50    - 3.425  

E informatievoorziening en dienstverlening 0.10 0.10 0.20 0.10  - 0.15 0.10 0.10 0.10 0.025  -  - 0.30  - 1.275  

F communicatie en promotie  - 0.10  - 0.10  -  -  -  -   0.025  -  -  - 0.20 0.425  

TOTAAL 1.00 0.80 0.70 0.50 0.30 0.60 0.60 0.80 0.80 0.25 1.00 0.50 0.30 0.40 8.55  

                  

                 

                  

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

A beleidsvoorbereiding en –ontwikkeling  
    en projectcoördinatie 42588 6986 0 0 0 0 0 45292 0 0 0 0 0 10491 105358 770 

B materieel beheer, conservering en  
    restauratie 8518 27946 8169 4516 9594 0 0 9058 0 0 8581 0 0 0 76381 770 

  C collectievorming en -uitbreiding 8518 3493 0 0 0 9309 3077 0 5740 0 12871 0 0 0 43007 444 

D toegankelijk maken en beschikbaarstellen 17035 3493 12253 4516 4797 18618 27690 9058 34441 0 21451 29891 0 0 183245 1896 

E informatievoorziening en dienstverlening 8518 6986 8169 4516 0 9309 6153 9058 5740 0 0 0 13389 0 71839 740 

F communicatie en promotie 0 6986 0 9032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13246 29264 296 

TOTAAL 85176 55891 28591 22581 14391 37236 36921 72467 45921 0 42903 29891 13389 23737 509094  

             BPL  4917 4917 

             verschil  60  

           PL  totaal  514070.60  

           OL    51175  

                                                   
5  Henk van Opstal heeft de dienst verlaten per 1 april 2011.  
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Bijlage 2. Kwantitatief overzicht van het gebruik van de Brabant-Collectie in 2003-2011 

 
Type gebruiker 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Raadplegingen oude drukken en handschriften 270 333 379     798    1638  379 914 180 3556 

Bezoekers raadpleegruimte 159 276 195 226 286 378 180 77 120 

Geleverde reproducties 150 191 226 549 531    1325 1234 522 740 

Bruikleenovereenkomsten 9 14 1 1 13 18 16 11 8 

Objecten in bruikleen 214 257 448 119 128 179 112 51 42 

Zoekacties Brabant Databank (BD) 10881 9559 11462 13729 25128 11177 7779 8170 12021 

Zoekacties BD via Thuis in Brabant (TiB)7!        > 50000 85396 

Zoekacties DB THA 9580 11683 11055 12286 16238 9592 8857 5167 5225 

Zoekacties DB THA via Thuis in Brabant!        > 35000 52379 

Opgevraagde images uit Databank THA  8170 10111 8383 6419 11248 7355 10556 15338 14449 

Zoekacties Fotodatabank Martien Coppens 993 1930 1922 1888 4697 4425 4224 5807 2923 

Opgevraagde images uit Fotodatabank M.C. 226 518 697 1039 3300 2863 3377 12098 6000 

Views in FFNB     12270616 7781565 1173913 1172023 8841128 

Aantal bezoekers FFNB     57632 42952 55047  59654 49238 

Aantal unieke bezoekers FFNB       30865 32318 29547 

Aantal bezoekers FFNB via Thuis in Brabant!        > 70000 195503 

 

 
  

                                                   
6 Deze cijfers zijn gebaseerd op volledig - door de klant - ingevulde formulieren en elektronische depotaanvragen. 245 aanvragen voor Brabant-Collectie en 100 

aanvragen voor boeken en handschriften van de theologische faculteit. 
7 Via Thuis in Brabant wordt vaker gezocht in de databases van de Brabant-Collectie dan via de eigen website. Dit is een argument voor integratie van de databases 

van de Brabant-Collectie in Thuis in Brabant (TiB). Ook in de FFNB wordt vaak gezocht via TiB. 
8 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 tot en met 2011 te vergelijken.  
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Bijlage 3. Verworven oude drukken, handschriften, prenten en fotocollecties 
 
Oude drukken  
- 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. ; 21 cm . (Provinciaal blad van Noord-Braband ; no. 37) .  
Titel op pag. 2: Reglement van policie, voor de polders in de provincie Noord-Braband. 
Vindplaats: TRE C 3025 

- Bosscha, I., Grieksche themata, of Verzameling van opstellen, tot het aanleeren van de Grieksche 
taal, naar de bĳgevoegde regelen van derzelver syntaxis in vier klassen. Breda, Van Bergen, 1821-
1822. Aanwezig: tweede en derde klasse. Prijs met een opdracht aan Henricus Cornelius Bogaers 
Helmundanus (Hendrik Bogaers uit Helmond), ondertekend te Helmond op 20 augustus 1830.  
Vindplaats: TRE 074 E 34 

- Bouhours SJ, Dominique, Leven van den heyligen Franciscus-Xaverius, apostel der Indien . St. 
Nicolaes, Rukaert-van Beesen , 1827. 2 dln. (368, 362 p). Dl. 2: Leven van den heyligen Franciscus-
Xaverius, apostel der Indien en Japonien. Vert. van: Vie de saint François Xavier, S.J., apôtre des 
Indes et du Japon. Bevat ook met afz. titel: Korte uytlegging van het Symbolum der Apostelen, 
getrokken uyt de brieven van den H. Franciscus Xaverius. St. Nicolaes, Rukaert-van Beesen, [1827]. 
78 p. ; in-8. Vindplaats: TRE 073 F 03 

- Brancaccio, Lelio, I carichi militari di fra' Lelio Brancaccio … . In Anversa, apresso Ioachimo 
Trognesio, 1610.  Ill., (ook uitsl.), gegraveerd titelblad. [14], 272, [20] p. ; in-4.Samengebonden met 
Giustiniano, Delle guerre di Fiandra. 
Vindplaats: KOD 023 C 20 

- Cats, J., 's Werelts begin, midden, eynde, beslooten in den trou-ring, met den proef-steen, van den 
selven.  t'Amsterdam by Isaak vander Putte, op 't Water, in de Loots-Man, s.a. [ca.1740]. in-8. 
Drukkersmerk: Ghetrou. In Alles. Met gegrav. titelpl. (A1), portr. en grav. in de tekst. De titelpl. met de 
titel: J. Cats Proefsteen van den trouringh.  
Vindplaats: TRE 073 F 07 

- [Caytan, L.A.], Den godvruchtigen landsman, of Verzameling van onderwyzingen en gebeden, 
byzonderlyk ten dienste der landslieden.Tweede verb. uytgaef. Mechelen,  P.J. Hanicq,1834. [12], 
459, 33 p. Bevat ook: Korte bemerkingen op de uytersten des mensch. 
Vindplaats: TRE 073 F 01 

- Echt-reglement, over de steden, landen, heerlijckheden, ende dorpen van syne hoogheydt den prince 
van Orange, gelegen in Brabandt, onder de gehoorsaemheydt van desen staet. 'sGraven-hage, wed. 
ende erfg. H.J. van Wouw, 1656 ; in-4. Uitgevaardigd 24 en 31-07-1656.  
Vindplaats: TRE C 3041 

- Epistels en Evangelien, te samen met de gebeden, genaemd Collecta, Secreta, en Post-communio, : 
gelyk die door het geheel jaer ... gelezen worden onder den dienst van de H. Misse. Getrokken uyt het 
roomsch misse-boek. In dezen nieuwen druk merkelyk verbeterd. Tot Gend by Judocus Begyn, 
[1791]. xliv, 535, [9] p., ill ; in-12.  
Vindplaats: TRE 073 F 02 

- Extract 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. ; in-4. Koptitel: Houtschatten. 
Vindplaats: TRE C 3031  

- 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. ; in-4. 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.  
Vindplaats: TRE C 3026 

- Extract uyt het register der resolutien van schepenen gezworens en raden der hooftstad 
'sHertogenbosch : donderdag den 1. july 1745. [S.l., s.n.], [1745]. in-4. Over het werk van de 
barakken. 
Vindplaats: TRE C 3029 
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- Gelder,  Jacob de, Algemeene sterre- en natuurkundige aardrijksbeschrijving. Eerste deel, bevattende 
het sterrenkundige gedeelte. Tweede deel, bevattende het natuurkundige gedeelte. In 's-Gravenhage 
[etc.] bij de Gebr. van Cleef en W. van Bergen. 2 dln. Ill. 
Vindplaats: TRE 074 C 30/1-2. 

- Gemaekte rekeningen tot 't doen en 't ontfangen van betaelingen, in Belgisch, Brabandsch, Fransch 
en Nederlandsch geld en deszelfs speciën, met de wederzydsche en vergelykende uytrekeningen. 
Brussel , Drukkery van M. Vanderb[orcht],1848 . 84 p, ill., tab. Omslagtitel.  
Vindplaats: TRE 086 B 37 

- Hoeufft, D. & W.H. Hoeufft, Genealogie van het geslacht Hoeufft met vermelding van wapens en 
kwartieren alsmede een aanhangsel. Middelburg, Altorffer, 1905. 287 p. Naar het handschrift van 
wijlen D. Hoeufft, bewerkt en aangevuld door W.H. Hoeufft. Vindplaats: CBM 826 F 37 

- Givstiniano, Pompeo,  Delle gverre di Fiandra libri VI posti in luce da Gioseppe Gamvrini. Anversa, 
appresso Ioachimo Trognesio, 1609. ill. (ook uitsl.), gegrav. titelbl. [iv], 329, [16] p. ; in-4. 
Samengebonden met Brancaccio, I carichi militari.  
Vindplaats: KOD 023 C 20 

- Glasius, B., Toespraak bij het graf van den heer G. Lagerweij, overleden, den 19 december, 1841 te 
Geertruidenberg. Dordrecht, H. Lagerweij, [1841]. 7 p.,  ill. Omslagtitel.  
Vindplaats: TRE C 3042 

- De godvrugtige leidsman, aanwyzende hemelsche oeffeningen ende gebeden en de kleine getyden 
van den H. Maget Maria met veelvuldige godvruchtige gebeden en litaniën; by een vergaderd, door 
een Pater van de Orden der Predik-Heeren; waarby nog gevoegt de novene van de H. Anthonius van 
Padua en meer aandagtige gebeden. Opnieuws verm. en met fraaije plaaten versiert. Amsterdam, by  
Theodorus Crajenschot, 1783. 536 p., ill.   
Vindplaats: TRE 073 F 06 

- Hoffmann, Fr., Het weldoen gezegend : een verhaal van Fr. Hoffmann naar het Duitsch door S. Cr.  
’s-Hertogenbosch, G. Mosmans Zoon,1904. 139 p. 
Vindplaats: CBM 824 C 15 

- Instructie gemaect by dē Staeten van Brabant, achteruolgēn der welcker men tellen sal allen de 
heerden van allen schouwen, ouens, asten, fournaisen, met den ploegen binnen den voirs. lande van 
Brabant beuonden , ende innen ende collecteren de imposicie vanden seluen schouwen. Antwerpen, 
Jan Mollijns,1553. [12] p. ; in-4. Uitgevaardigd: 13-05-1553.  
Vindplaats: TRE C 3034 

- Instructie opt heffen vanden impost, vande twee stuuers op elcke ame biers, by de Generale Staten 
geconsenteert, om te becostighen de saken vander amonitie, ende wapenen totter oorloge dienende.  
Antwerpen [= Leiden], Willem Silvius,1578 . 8 p. ; in-4. Uitgevaardigd: 12-06-1578. 
Vindplaats: TRE C 3033 

- Instructie, van 't geene dat de particuliere collecteurs, pachters ende contrerolleurs, vanden ontfangh 
vande generale middelen, op d'inkomende ende uytvarende koopmanschappen, in't heffen vande 
convoyen ende licenten [...], sullen moeten onderhouden. [S.l., s.n.] , [1597]. [20] p. ; in-4. 
Uitgevaardigd: 11-07-1597.Ook verschenen in: Verzameling plakkaten rakende de admiraliteiten, 
1676. Vindplaats: TRE C 3038 

- Lachèze, Pierre, La vie de Notre-Seigneur Jésus-Christ, ou l'Évangile dans son unité. Nouvelle éd., 
honorée d'un bref de S.S. le Pape Pie IX. Paris, Furne et Cie,1855  XXXI, 333 p., ill.  
Vindplaats: TRE 074 E 36 

- Liguori, Alphonsus, Bezoekingen voor alle de dagen des maends van het allerheyligste sacrament 
des autaers, en van de allerheyligste maegd Maria. 16e dr., verm. met de gebeden onder de H. 
Misse; de litanie van de week, en van alle heyligen, de gebeden onder het lof, etc. Turnhout, Brepols, 
[ca.1833]. 324 p.  
Vindplaats: TRE 073 F 04 

- Moens, Petronella, Onverwelkelĳk bloemkransje voor de lieve jeugd, of De voortreffelĳkheid van 
kennis en weldoen. Amsterdam, Schalekamp & Van de Grampel,1817. 190 p., [6] bl. pl., ill.  
Vindplaats: TRE 086 B 38 

- Muslin, David, Jezus geboorte, in zeven leerredenen, benevens eene over zijne kindschheid. Uit het 
Hoogduitsch vert. door J. H. Brouwer. Amsterdam, Saakes, 1818. X, 116 p. 
Vindplaats: TRE 073 D 10 
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- Nakatenus, Wilhelm, Hemelsch palmhof, beplant met schoone gebeden en litanien.[Vert. uit het 
Latijn]. Nieuwe dr. Geldern, L.N. Schaffrath,1851. 216 p., ill. 
Vindplaats: TRE 073 F 05 

- 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-sanghe. [S.l.], gedruckt ten dienste van deze processie, [eind 18e eeuw?]. 
32 p. in-8. Vindplaats: TRE C 3024 

- Nodt, Emanuel von, Die Feldzüge Karls des Kühnen, Herzogs von Burgund und seiner Erben mit 
besonderem Bezug auf die Theilnahme der Schweizer an denselben. Schaffhausen, Hurter'sche 
Buchhandlung,1843-1844. 2 dln., krtn (uitsl.). Deel 2 heeft als titel: Die Kriege Karls des Kühnen. 
Vindplaats: TRE 074 C 31/1-2 

- Office de la Semaine Sainte, latin et francais, a l'usage de Rome et de Paris avec l'explication des 
cérémonies de l'eglise, & quelques prieres tirées de l'Ecriture, pour la confession & la communion, & 
sur les mysteres que l'on célebre durant ce saint temps. Nouv. ed. Paris,  Antoine Dezallier, 1708. [4], 
XXXII, 659, [3] p. ; in-8. 
Vindplaats: TRE 073 F 08 

-   Officiersatlasje.  
Comté d'Hollande, seigneurie d'Utrecht, comtés de Zelande, de Zutphen; et duché de Brabant &c. 
Dressés sur les mémoires faits par ordre des Estats Généraux et augmentés sur les observations 
nouvelles. Se vend à Paris chez Crepy, 1748. 35 kaartbladen + overzichtsblad en titelblad; in-4. Crépy 
sculp., Bovet del. Het formaat van de koperplaat is 21,5 x 19,5 cm. Gebonden in bruin kalsfleer. 
Officiersatlasjes waren bedoeld om mee te nemen op veldtochten voor het gemak van officieren in 
dienst van het leger van koningen of andere landsbestuurders.  
Vindplaats: KOD 023 C 21 

- Parival, J. de,  Les delices de la Hollande : avec un traité du gouvernement et vn abregé de ce qui 
s'est passé de plus memorable jusques à l'an de grace 1660. Ouvrage rev., corr., changé & fort augm. 
A Leide chez Charles Gerstecoren, 1660. [VIII], 419, [5] p. ; in-12. Gedrukt door J. Elzevier in Leiden.  
Vindplaats: TRE 073 E 011 

- Placart van de Staten generael der gheunieerde Nederlanden: by den welken [...] men verclaert den 

coningh van Spaegnien vervallen vā de overheit en̄ heerschappye van dese voorsz Nederlandē. 
Ghend, Cornelis de Rekenare, 1581. [12] p. ; in-4. Uitgevaardigd 26-07-1581 
Vindplaats: TRE C 3035 

- Placcaet ende Ordonnantie Ons Ghenaedichs Heeren des Conincx, Tegens het volck van oirloge, soo 
te voete als te peerde, wesende inden dienst ende besoldinge van zyne Majesteyt, die verlaeten den 
leger, heure vendelen ende garnisoenen daer zy liggen, sonder oirloff ende passepoort, 
Eensaementlyck tegens die gene die op eten overlast doen, composeren ende brantschatten, ende 
anderssins verdrucken den huysman, soo in steden als ten platten Lande : Gegeven tot Dornick den 
22. Februarij 1582 : Eensaementlyck de briefven van zyne Excellentie, in date den 7. van Januario, 
Inhoudende de interpretatie van eenige Articulen vanden voorscreven Placcaeten. Bruessel, R. 
Velpius, 1592. in-4. Vindplaats: TRE C 3037 

- Placcaet ende ordinantie ons heeren des conincx, op die verclaringhe der confiscatien. Brussel, 
Rutghert Velpius, [na 1585]. [8] p. ; in-4. Uitgevaardigd: 01-08-1581. Deel van een groter geheel.  
Vindplaats: TRE C 3036 

- Specimen of reproductions in zink to typogr. presses. Amsterdam : Roeloffzen & Hübner , 1889.  
- 22 bl., uitsluitend ill. Omslagtitel.  

Vindplaats: TRE C 3039 
- Tibullus, Albius, Carmina libri tres: cvm libro qvarto Svlpiciae et aliorvm novis cvris castigavit Chr. G. 

Heyne. Lipsiae apvd Ioannem Gottlob Feindivm, 1798. XCII, 222, 343 p. ; in-8; ill. Editio tertia 
emendatior et avctior. Bevat ook: Observationes in Tibvllvm. Prijsband voor Franciscus Janus 
Hoppenbrouwerus (Frans Hoppenbrouwers), uitgereikt te Breda op 16 juli 1806 [Spoelder Breda 2.]. 
Daarna is het een prijs voor Theodorus Serraris, uit te reiken op 26 juli 1860. Ondertekend te 
Maastricht op 20 juli 1860. Vindplaats: TRE 074 E 35 

- Van Beveren, Jacques Joseph & Charles Du Pressoir, Costume du moyen age, d'après les 
manuscrits les peintures et les monuments contemporains précédé d'une dissertation sur les moeurs 
et les usages de cette époque. Bruxelles, Librairie Historique-Artistique, 1847. 2 dln.   
Vindplaats: TRE 074 C 29/1 
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- 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 ; plano. 
Perceelen is abusievelijk gedrukt als: pereeelen. 
Vindplaats: TRE C 3030 

- Vitae S. Gertrvdis, abbatissæ Nivellensis, Brabantiæ tvtelaris, historicæ narrationes tres, nunc primum 
in lucem erutæ, cura & studio Iosephi Geldolphi a Ryckel ... . Lovanii, typis Corn. Coenestenii, 632. 
[24], 204, [9], p., ill ; in-4. Met bl. pl. buiten de collatie.   
Vindplaats:TRE 088 E 17 

- VVarachtighe beschrĳvinghe ende levendighe afbeeldinghe vande meer dan onmenschelĳcke ende 
barbarische tyrannĳe bedreven bĳ de Spaengiaerden inde Nederlanden: onder de regieringen van den 
keyser Carel V, Philips II en Philips III, coningen van Spaengien : figuerlĳck verthoont ende 
beschreven tot waerschouwinghe van alle ghetrouwe lief-hebbers des vaderlandts. [S.l.], [s.n.], 1621. 
Titel op voorwerk: De onmenschelicke, barbarische, en grouwelĳcke Tyrannĳe der Spangniaerden in 
Nederlandt. 278 p. ; in-4, oblong.  
Vindplaats: KOD 024 C 12 

- Wirix, G.A.M., Tables de réduction des anciennes mesures agraires et linéaires de toute la province 
du Brabant Méridional.  Louvain, De Pauw, 1821. viii, 199 p. tab. 
Vindplaats: TRE 073 D 07  

 

Bibliofiele drukken 
De Brabant-Collectie heeft in 2011 haar collectie bibliofiele uitgaven van de gedichten van Kees Hermis, 
woonachtig te Sint-Oedenrode gecompleteerd. 
 
Eind 2011 werden, mede dankzij de inzet van Nel van der Heijden Rogier, op twee na alle ontbrekende 
werken van de Zolderpers te Vught verworven. 
 
Ven, Jace van de Ven, De weg ernaartoe / gedichten. ill. en dr.: Walter Kerkhofs; bindwerk: Liesbeth 
Huyben. Tilburg, Mularipress, 2009. [2], 24 p., ill ; 23x28 cm.  
Opl. van 150 genummerde en gesigneerde ex. -Bibliofiele uitgave n.a.v. de zestigste verjaardag van 
Jace van de Ven in december 2009. Colofon is tevens titelpagina. 
Vindplaats: TRE 098 E 07 

 

Kaarten en prenten 
Eind 2011 werden 114 aquarellen van kapellen in Brabant van de hand van Aart van Woensel 
geschonken aan de Brabant-Collectie. De afbeeldingen komen ook voor in het boekje van de hand van 
Paul Spapens, Huisjes van Ons Moeder : Mariakapellen in Noord-Brabant in woord en aquarel (Tilburg, 
2010).  
 
[Landkaart] Abriss der Belagerung Breda, deren umbliegenden Landschafft, Item der zweÿ Stadischen 
Läger zu Rosenthal und Sprang. 1625. Linksboven inzet met plattegrond van Breda. Kompasroos in ’Den 
Bies Bos’. Kopergravure 26,0 x 36,8 cm.  
 
[Landkaart] Abbeldinig des Fvrstendom Brabant Mit Die Aengrender Lander 1624. Kompasroos in 
‘Die Zuyder Zee.‘ Kopergravure 26,0 x 30,8 cm.  

  
Manoeuvreerkaart der 3de divisie infanterie in 1889 op de schaal van 1 : 50.000. 24 (6 x 4) kaartbladen 
van 20 x 12 cm. geplakt op linnen en ingelijst. De legenda staan op het blad linksboven. De kaart omvat 
ruwweg het gebied van boven van links naar recht Zevenbergen, Geertruidenberg en  Drunen en 
onderaan van links naar rechts Wuustwezel, Hoogstraen, Weelde en Hooge Mierde.  
Totale afmeting 75 x 80 cm. 
 
Prent van het kasteel te Wouw. Die belegerung des Hauses WOVDE, nitt weit von Bergen auf Zoom Dni 
1583. am 9. vnd 10. Meij. Afmeting papier 26,1 x 36,3 cm, afmeting gravure 19,6 x 27,2 cm.   
Rechtsonder staat in bruine inkt: “Monsr Biron auec les trouppes des etats et les francois se rend maistre 
de la forteresse de Woude mais il ne le gardat pas longtemps” 
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Schetsboeken 
Medio 2011 schonk mevrouw P. Stalling-Wildervanck de Blécourt uit Baarn vier schetsboeken van  G. 
Bosch, die gewoond heeft in ’s-Hertogenbosch en die is overleden in 1925 te Bloemendaal. 
Er zitten fraaie potloodtekeningen bij van plekken in Den Bosch, maar ook daarbuiten bijvoorbeeld van 
Haanswijk en van kasteel Heeswijk. 
 

Handschrift 
Extract uit het register der resolutien van de Hoog Mog. Heeren Staaten Generaal der Vereenigde 
Neederlanden: mercurii den 30 july 1783. Papier, 3 p; 330x210 mm.  
Resolutie der H.M. Staten Generaal van 30 juli 1783 aangaande een verzoek tot inschrijving van een 
huwelijk tussen Martinus Martens en Maria Bibosch van Roozeveld te Bakel (Meierij van  
's-Hertogenbosch). Ondertekend te Den Haag door P. Lamath en Hendrik Fagel (1706-1790). 
De R.K. Martinus Martens wil trouwen met de hoog zwangere gereformeerde Maria Bibosch van 
Roozeveld. Hij was 25 jaar en zij 19 jaar. Schepenen (Van Ommeren en van Ravestein) waren met de 
ondertrouw akkoord gegaan, maar zij hadden later ontdekt dat voor een gemengd huwelijk de bruid 20 
jaar moest zijn. Verzocht wordt om e.e.a. te pardonneren, hetgeen wordt toegestaan.  
Aankoop Van der Steur Haarlem, jan. 2011 
Vindplaats: KHS D 198 
 
Twee bijzondere fotocollecties rijker 
Met de verwerving van de fotocollecties van Noud Aartsen en Frans Kuit wordt het fotobezit van de 
Brabant-Collectie (o.a. Martien Coppens, Rees Diepen, Gaston Remery en Jan Bijnen) fors uitgebreid. 
Daarmee komt de Brabant-Collectie weer een flinke stap dichter bij haar doel het verleden van Brabant 
ook fotografisch zo optimaal mogelijk te documenteren.  
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Bijlage 4. Overzicht van het gebruik van oude drukken en handschriften 
 
Gebruikers 
80% niet-studenten en 20% studenten en promovendi 
 
Materiaal 
10%  handschriften, 75% oude drukken (voor 1851) en 15% overig (na 1851). 
 
Onderwerpen 
R.K. reactie antipapisme; toneel; Stelselwet 1821; epidemieën; Abdij Thorn; Hugenoten; Gerrit Paape; 
stukadoors; Brabantse kaarten; Zweder van Culenborg; Soeterbeek; Johanna Corleva; Hertogdom 
Brabant; volksfeesten; kasteel Heeswijk; heemkunde; kaarten Breda en Baronie; eigen schuld; Hendrik 
de Laat; Zeelst; Gerechtshof Brabant; Esch; L. Smids; Provinciaal Genootschap; militaire geschiedenis; 
Departementaal Gerechtshof; Jan Bijnen; rekenkamers; Van Meteren; Wetboek van Strafvordering; 
Noud Aartsen; topografische afbeeldingen; Blaise Pascal; bisschop Sonnius; Antonius van Gils; 
ordonnanties; Johan van Breda; handschriftfragmenten; liturgie; uitvaartrituelen; Van der Does; Riel; 
lokale geschiedenis; christelijke iconografie; prospecten Bergen op Zoom; toponymie; archeologie; 
Oirschotse leengoederen; reformatie in Brabant; religieuze symboliek; Lourdesreizen; Latijns onderwijs 
in ’s-Hertogenbosch; beeldmateriaal St. Petruskerk in Oirschot, fotoboek Impressies van Martien 
Coppens; kasteel Groot Bijsterveldt in Oirschot; Benediktijner en Cistercienzer orden; vestigwerken 
Zierikzee; Rees Diepen; werkgelegenheid en werkloosheid in het noodgebied Etten-Hoeven-Rucphen; 
Erasmiana Manuscript; predikant Hermannus Pauw; Hof van Brabant en Hotel van Nassau te Brussel; 
gewoonterecht; Journaal van Willem Schuyl van der Does; Steenbergse sigarenmakers; Tweede 
Wereldoorlog in Westelbeers; folklore; schilder en architect Nico Dekker; Tachtigjarige Oorlog; 
Brabantse landgoederen; Beleg van ’s-Hertogenbosch; Benjamin Vaughan; onderwijs in Spanje; 
familiegeschiedenis Van Orsouws en de stad Oss; Mierlo; vestingwerken Bergen op Zoom; Huize 
Chartoise, Raamsdonk; bevrijding; waterput Steenbergen; goud- en zilversmeden Van Hees in Grave; 
herkomst handschriften Antonius Aemilius; correspondentie van Johan Gideon Loten; Liber ordinarius 
van de kathedrale kerk van Luik; inhuldiging landcommandeur van Gemert in 1786; gebruik palingeten 
tijdens de kermis; voormalige bezittingen abdij van Postel, verkregen door de Staten Generaal; Meierij; 
heraldiek; wandelen met Jan Manders op de Hoevens; Jan van der Wyck, navolging Lof der Zotheid; 
Brabants Dorpsleven; atlassen; historiografie; Boxtelse kranten; Adolfs-film Deurne; Asten; 
missionarissen in Congo rond 1960; dialecten; kunstschilder Gerard Gerrits; cartografie; Boxtelse 
kunstschilder Pierre Janssen; Hoge Brug over het Wilhelminakanaal, Oirschot; volmolens in Noord-
Brabant; opticaprenten; kaart Steenbergen; kasteel Grave; familiegeschiedenis; villa Zonnewende in 
Moergestel; Oosterhoutse schilder Gijsbertus Bernardus Olislagers; devotieprent Kevelaer; fotograaf H. 
Eickholt; verlegging Maasmond bij Heusden; historie Budel; taalkunde; egodocument WOII Sprang-
Capelle; aquarel van Festas, Rosmalen; scheepschroevenfabriek Lips Drunen; Atlas Schoemaker; 
Breda; molen Dinteloord; Jan Strube; Halve Zolenlijntje (Langstraat); eerste vrouwelijke raadslid in Den 
Bosch; Nicolaas Grudius; ontginningen Someren; monumenten Oosterhout; Brabantse kranten; 
Kilsdonkse Molen; St. Lamertusparochie Haaren; Huys Makkum, Vierlingsbeek; taalkunde;  missaal van 
Almkerk; numismatiek; gildenwezen; Guldensporenslag / Slag bij Kortrijk in 1302; Pierre Weijnen; ruïne 
Lunet. 
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Bijlage 5. Raadplegingen handschriften, oude en bijzondere drukken  
  

       
BRABANT-COLLECTIE  COLLECTIE THEOLOGIE   
KHS 19  K TFH HS 17   
KOD 38  K TFH INC 1   
TRE 85  TF PRE 17   
TRE C 8  K TFK HS 0   
TRE L 0  K TFK INC 0   
TRE R 6  PRE TFK E 0   
TRE T 4  CBM TF  2   
CBM 4  CBM TF L 0   
CBM B / C 23  CBC TFH 30   
CBM L 0  CBC TFK 19   
CBM R 0        
CBM T 0        
           
           
           
           
           
           
TOTAAL 1879  TOTAAL 86   

       
 

                                                   
9 Er is intensief gebruik gemaakt van het Coppens archief en de Topografisch-Historische Atlas, maar dit is niet 

geregistreerd.  
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Bijlage 6. Statistische gegevens bruiklenen Oude en Bijzondere Collecties  

   

   
  BRUIKLEENOVER- 

EENKOMSTEN 
OBJECTEN IN  
BRUIKLEEN 

EXPOSITIES     

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) 

Kasteel Heeswijk, Heeswijk-Dinther 1 10 

Expositie 'Een andere wereld. André van den Bogaerde 
(1787-1855), gouveneur van Noord-Brabant', 3 maart t/m 
18 augustus 2011 

  oude drukken (7) 
historieprenten (2) 
topografische afbeelding (1) 

Breda's Museum, Breda 1 1 

Expositie 'De stercke Stadt Breda', 1 juli 2011 t/m 31 
december 2012 (Balthasar Floris van Berckenrode, 
Expugnatio Fortissimae Urbis Bredae, 1637) 

  historieprent (1) 

RESTAURATIEPROJECTEN     

KOP Papierrestauratie, Nijmegen 2 11 

Belgii XVII Provinciarum Tabula per P. van der Aa 
(Collectie Van der Heijden) 

  kaarten (9) 

Hertogdom Brabant (BC 43)   kaart (1) 

Kasteel te Wouw   topografische afbeelding (1) 

DIGITALISERINGSPROJECTEN     

In samenwerking met Breda's Museum, Breda 1 3 

B 83 / 1637 (17); H 55 / 1629 (51); B 83 / 1624-25 (24)   historieprenten (3) 

Nederlands Fotomuseum, Rotterdam 1 2 

Verschillende stofomslagen Impressies 1945 Geteisterd 
Nederland van Martien Coppens (MC 11-a en 11-c) 

 
fotoboeken (2) 

OVERIG     

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

1 1 

St. Het Begijnhof Breda (KHS B 147, folio 139 n/s)   handschrift (1) 

TOTAAL 9 44    
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Bijlage 7. Fotobestellingen 2011 
 
 

FOTOBESTELLINGEN  
T.B.V. 

PUBLICATIE 

geen winstoogmerk 20 

commerciële uitgever 2 

ONDERZOEK 

wetenschappelijk 11 

eigen gebruik 11 

OVERIG 

musea 1 

educatie 1 

website 2 

tv 1 

 

TOTAAL 49 
 

GELEVERDE 
REPRODUCTIES 

digitale prints 0 

digitaal op CD-rom 62 

digitaal per mail 51 

scans  168 

 

TOTAAL 281  
 

DIGITALE OPNAMES 
(PROJECTEN) 

 

PUBLICATIES  

Landgoederenboek 420 

In Brabant 25 

EXPOSITIES  

Laatste ademtochten 14 

PRESENTATIES  

Presentatie hoofdliedendag 39 

BC ACTIVITEITEN  

Rondreizende expositie Rees 
Diepen 

1 

Symposium BC 25 jaar: 
volksfeesten 

72 

Boek Noud Aartsen 299 

BC website / nieuwsbrief / 
blog e.d. 

42 

SUBTOTAAL 912 

Geleverde foto’s aan klanten 113 

TOTAAL 1025 
         

 


