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1. Inleiding

Het Activiteitenverslag voor 2014 is gebaseerd op het Werkplan en begroting van de Brabant-Collec-
tie voor het jaar 2014. Dit is ter vaststelling gestuurd op 28 augustus 2014. Bevestiging hiervan is ont-
vangen op 29 augustus 2014 (uw kenmerk C2155106/ 3661355). Aansluitend hebben besprekingen
plaats gevonden, wat ertoe geleid heeft dat er voor het jaar 2014 een factuur dienstverlening is ge-
stuurd en voldaan.

Het jaar 2014 is het eerste jaar van de vigerende planperiode, zoals neergelegd in beleidsplan Bra-
bant-Collectie 2014-2017. Het activiteitenplan is gebaseerd op de volgende meerjarige doelstellingen
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.

Het activiteitenverslag 2014 is besproken in de vergadering van de Bibliotheek Advies Commissie
(BAC) van 8 juni 2015.

2. Beleidsvoorbereiding en –ontwikkeling en projectcoördinatie

2.1. Personeel

M.i.v. 1 september 2014 is mevrouw drs. Pia van Kroonenburgh benoemd tot bibliothecaris van de
Brabant-Collectie. Zij volgt in deze functie de heer drs. Jos Kuijlen op. Jos Kuijlen blijft als projectme-
dewerker / adviseur verbonden aan de Brabant-Collectie tot 1 oktober 2015. Op deze wijze is conti-
nuiteït gegarandeerd. Dit heeft geleid tot enige interne verschuivingen in de takenpakketten van me-
dewerkers.

De totale gemiddelde bezetting in 2014 bedraagt 6.82 (tegenover 6.57 in 2013). De formatie uit vier
verschillende afdelingen van de ondersteunende diensten van de dienst LIS (Library and IT Services)
heeft een omvang van in totaal 1.7 fte. Structureel werkzaam voor de Brabant-Collectie was 5.12 fte
(tegenover 4.77 in 2013).1 Vanaf september 2014 is een medewerker op detacheringsbasis werk-
zaam voor een omvang van 0.6 fte.

Daarnaast zijn er in 2014 bij de Brabant-Collectie zeven vrijwilligers werkzaam met een totale omvang
van 1.6 fte. Eind 2014 is een stagiaire van de opleiding Collectiebeheer gestart met haar stage bij de
Brabant-Collectie.

Medewerkers van de Brabant-Collectie hebben in 2014 ten behoeve van deskundigheidsbevordering
deelgenomen aan verschillende opleidingen, cursussen, trainingen, congressen en seminars (zie bij-
lage 1. Overzicht personeel en opleidingen).

2.2. Beleidsontwikkelingen

In 2014 / 2015 hebben verschillende gesprekken plaats gevonden met Ivka Orbon en Wies van Leeu-
wen namens de Provincie over de financiering van de Brabant-Collectie. Dit heeft geresulteerd in een
verzoek om in kaart te brengen wat de Universiteit van Tilburg jaarlijks bijdraagt aan het beheer, uit-
breiding, behoud en beschikbaarstelling van deze bijzondere collectie. Naast de financieringsbijdrage
van de Provincie voor de jaarlijkse exploitatie vormt dit de totale bijdrage aan de bekostiging van de
structurele uitgaven.

1 Deze lichte stijging wordt veroorzaakt doordat in de periode september 2014-oktober 2015 Jos Kuijlen
nog een parttime dienstverband heeft bij de Brabant-Collectie
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Hoewel de bijdrage van de Universiteit van Tilburg deels moeilijk exact te berekenen is, omdat de
Brabant-Collectie op een aantal terreinen ‘meelift’ met de aanwezige voorzieningen, geeft deze nul-
meting toch al een goed inzicht in de daadwerkelijke kosten en daarmee de bijdrage van de Universi-
teit van Tilburg aan de Brabant-Collectie.
Deze memo is in maart 2015 besproken met Wies van Leeuwen. Afgesproken is dat met ingang van
2015 de jaarlijkse kosten via een factuur dienstverlening aan de Provincie in rekening worden ge-
bracht, waarbij een actvititeitenverslag van het afgelopen jaar en een werkplan voor het komende jaar
zal worden voorgelegd. (Voor het financiële overzicht zie bijlage 2)

Van de projecten in 2014 heeft vooral het project Brabant Cloud / OSCR, dat in samenwerking met
Erfgoed Brabant wordt uitgevoerd, veel inzet en overlegtijd gekost. Door allerlei calamiteiten bij de le-
verancier van het systeem heeft dit traject helaas veel vertraging opgelopen. Voor de dagelijkse
dienstverlening aan de gebruikers van de Brabant-Collectie heeft dit geen gevolgen gehad. Ook de
invoer van de collectie heeft hier geen nadelige gevolgen van ondervonden. Het is vooral vervelend
dat hierdoor vertraging is ontstaan met betrekking tot de geplande afbouw van de bestaande sys-
temen die door de Universiteit van Tilburg worden onderhouden. Een onderdeel (iPort) wordt zelfs uit-
sluitend en alleen ten behoeve van de Brabant-Collectie gecontinueerd. Verder heeft dit ook noodza-
kelijkerwijs geleid tot het besluit tot verlenging met een jaar van het contract met de firma Picturae
voor het hosten van de Film- en Fotobank Noord-Brabant (FFNB), aangezien het in oktober 2014 heel
onzeker was of per 1-1-2015 de vervanging wel gereed zou zijn. Ook zou de termijn om de deelne-
mers te informeren en een migratietraject in te zetten veel te krap zijn geworden. Achteraf gezien is
dit een juiste beslissing gebleken, alhoewel er een bedrag van ca. € 10.000 mee gemoeid was. Ook
betekent dit dat een deel van de formatie in 2014 en 2015 nog moet worden ingezet voor de onder-
steuning van de deelnemers van de FFNB en het voorbereiden van de overdracht naar de Brabant
Cloud.

Eind 2014 is de Brabant-Collectie geconfronteerd met een auteursrechtelijke claim aangaande een
portretfoto die door een deelnemer in de Film- en Fotobank Noord-Brabant was opgenomen. Dit heeft
uiteindelijk geleid tot een schikking tussen de betreffende deelnemer en de eiser. Hoewel steeds ge-
dreigd werd met een juridische stappen tegen de Brabant-Collectie / Universiteit van Tilburg als er
geen betaling zou plaats vinden, heeft dit vooralsnog niet geleid tot een procedure.

In 2014 is een juridisch geschil ontstaan met het Waalres Museum met betrekking tot het in beheer
houden van enige afdrukken van foto’s van Jan Bijnen na afloop van de tentoonstelling aldaar. De ju-
ridische afdeling van de Universiteit van Tilburg adviseert in deze kwestie, die nog loopt.

In 2014 is de Brabant-Collectie erkend door SVGB (Stichting Vakopleiding Gezondheids-technische
Beroepen) als stagebedrijf voor HMC MBO-vakschool opleiding Collectiebeheer. Het SVGB kennis-
centrum bouwt samen met partners aan goed beroepsonderwijs voor kleinschalige beroepsgroepen
met specialistisch vakmanschap.

Er is een start gemaakt met de pilot digitaliseren van tijdschriften van heemkundekringen. Dankzij
middelen die door Cubiss ter beschikking zijn gesteld, is eind 2014 een aantal tijdschriften van heem-
kundekringen gescand. Het gaat hier om een pilot van publicaties van een aantal kringen, die al in
een eerder stadium hebben aangegeven in te stemmen met digitalisering. Daarnaast gaat het om pu-
blicaties waarop geen auteursrecht meer rust. De vervolgstap in 2015 zal zijn deze digitaal beschik-
baar te stellen. Hiervoor zullen met de heemkundekringen overeenkomsten worden opgesteld en af-
spraken gemaakt over elektronische aanlevering van nieuwe jaargangen met een wachttijd van twee
jaar (een zogenaamde ‘moving wall’). Dit laatste omdat de heemkundekringen voor hun inkomsten
deels afhankelijk zijn van de gedrukte publicaties.

Er is een opzet gemaakt voor een gebruikersonderzoek. Toen contact werd opgenomen met de be-
oogde uitvoerder, bleek dit niet in diens werkzaamheden te passen. Er zal opnieuw contact gezocht
worden met iemand dit traject verder gaat uitvoeren.
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2.3. 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), heemkundekringen en genealogische en historische verenigingen, Omroep
Brabant, de pers, enz.
Vertegenwoordigers van de Brabant-Collectie namen deel aan een aantal landelijke overleggen: UKB
Commissie Bijzondere Werken, Werkgroep Gedrukte Werken van de UKB, Werkgroep Kaartbeheer
van de UKB. Ook met andere organisaties is geregeld contact: Vereniging Topografisch-Historische
Atlas (VTHA), Restauratoren Nederland, Digitaal Erfgoed Nederland (DEN), Belgisch-Nederlands
Boekbandengenootschap, Nederlands Genootschap van Bibliofielen, Brabants Landschap, Noordbra-
bantse Federatie van Schuttersgilden etc.

Op het gebied van beeld en geluid wordt samengewerkt met een aantal organisaties en instellingen:
Nationaal Overleg Regionale Audiovisuele Archieven (NORAA), Nederlands Fotogenootschap (NFg),
Nederlands Fotomuseum, gebruikersoverleg Picturae, Brabants Heem, Thuis in Brabant en di-
verse lokale Brabantse heemkundekringen en andere erfgoedinstellingen.

2.4. Bibliotheek-Adviescommissie voor de Brabant-Collectie

De Bibliotheek-Adviescommissie voor de Brabant-Collectie (BAC) heeft in het verslagjaar vergaderd
op 25 juni.
Van de volgende twee leden van de BAC is in 2014 afscheid genomen.

- Dr. T.H.M. Akerboom, Faculteit Geesteswetenschappen en voorzitter Universiteitsraad, UvT
- Prof.mr. B.C.M. van Erp-Jacobs, bijzonder hoogleraar Oud-Vaderlands Recht, Faculteit

Rechtswetenschappen, UvT
Als nieuw lid van de BAC is toegetreden de heer drs. M. de Niet, directeur van Digitaal Erfgoed Ne-
derland. Mw. drs. M.P.E.F. van Kroonenburgh, bibliothecaris van de Brabant-Collectie, volgt m.i.v. 1-
9-2014 drs. J Kuijlen op in de functie van secretaris van de BAC.

Leden van de BAC in 2014:
- Ir. M.J. van den Berg, directeur Library & IT Services, UvT. Voorzitter BAC
- 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
- Drs. J.A.M. Kuijlen, bibliothecaris Brabant-Collectie. Secretaris BAC (tot 1-9-2014)
- Mw. drs M.P.E.F. van Kroonenburgh, bibliothecaris Brabant-Collectie. Secretaris BAC (vanaf

1-9-2014)
- Dhr. N. Nanninga, directeur Markiezaatsbibliotheken, Bergen op Zoom
- Drs. M. de Niet, directeur Digitaal Erfgoed Nederland
- Prof.dr. A.P.C. Swanenberg, medewerker Erfgoed Brabant en bijzonder hoogleraar Diversiteit

in Taal en Cultuur, Faculteit Geesteswetenschappen, UvT
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3. Materieel beheer, conservering en restauratie

3.1. Restauratie Roman-Visscherkaart

De wandkaart van Brabant, getiteld Ducatus Brabantiae novissima descriptio per Nicolaum Ioa. Visscherum,
van Zacharias Roman (1595-ca. 1675) en Nicolaas lohannes Visscher (1618–1679), is het belangrijkste car-
tografische overzichtswerk van Brabant uit de 17e eeuw en een bijzondere kunstuiting uit de Gouden Eeuw.
Deze kaart is het meest volledige exemplaar dat tot nu toe bekend is en daardoor cultureel van onschatbare
waarde.

In 1983 werd de kaart met financiële steun van de Provincie Noord-Brabant en het Prins Bernhard Cultuur-
fonds verworven door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, de
voorganger van de Brabant-Collectie. Na restauratie (2012) en digitalisering (2013) is in 2014 de kaart op
stokken gezet en ingelijst. Besprekingen met het Noordbrabants Museum om de kaart daar een permanente
plaats te geven, hebben helaas niet tot het gewenste resultaat geleid. In plaats daarvan heeft de Brabant-
Collectie deze kaart voorlopig in bruikleen gegeven aan Kasteel Heeswijk. De eindafrekening van het project
is in december 2014 gestuurd naar de subsidiegever. De kosten zijn uiteindelijk lager uitgevallen dan begroot,
waardoor het eigen aandeel van de Brabant-Collectie ook geringer was.

Gerestaureerde en op stokken aangebrachte Roman-Visscherkaart
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3.2. Metamorfoze

Metamorfoze, verbonden aan de Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag, heeft twee tijdschriften van de
Brabant-Collectie gescand: Taxandria en Tijdschrift voor Noordbrabantsche geschiedenis, taal- en letter-
kunde, voortgezet als Noordbrabantsche volks-almanak (1883-1886). In 2014 zijn door omstandigheden bij
de KB deze nog niet digitaal via Delpher beschikbaar gekomen en dus ook nog niet in dozen verpakt en in
het magazijn geplaatst. In afwachting daarvan staan deze publicaties nu nog in open opstelling.
In 2014 heeft Metamorfoze opnieuw ingestemd met het digitaliseren van een aantal publicaties. De volgende
aanvragen van de Tilburg University / Brabant-Collectie zijn gehonoreerd:

 Brabantia Nostra, 1935-1946
 Edele Brabant, gezinsblad tevens orgaan van de Brabantse Beweging, 1946-1950
 Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten… , 1840-1947
 Noordbrabantsche volks-almanak voor het jaar 1889, 1889
 Noordbrabantsche almanak voor het jaar 1890-1893

Dit zal pas in 2015 zijn beslag krijgen.

4. Collectievorming en –uitbreiding

Het collectievormingsplan van de Brabant-Collectie is, gezien een aantal ontwikkelingen, toe aan een update.
Zo manifesteert de Brabant-Collectie zich in toenemende mate op het terrein van de historische fotografie.
Daarbij tracht zij het volledige werk van relevante Brabantse fotografen te verwerven. Verder krijgt de Bra-
bant-Collectie in toenemende mate te maken met zogenoemde ‘born digital’ objecten.

In totaal groeide de collectie met 1.238 nieuwe titels, waarvan 936 titels via aankoop en 302 via schenking
(zie bijlage 3 voor lijst van namen van personen en instanties die deze publicaties hebben geschonken).

Streefgetal Resultaat

Tijdschriftafleveringen (acquisitie) 1.200 1.2002

Boeken, cd-rom’s en dvd’s (acquisitie) 1.500 1.238

De collectie van de Vereniging Componisten Brabant is in 2014 in de collectie opgenomen en ontsloten. Als
nieuwe partituren worden toegestuurd worden deze toegevoegd aan de collectie. De overdracht zal in 2015
geformaliseerd worden met een muzikale omlijsting.

De collectie Buijnsters – Smets is verworven door de Universiteit van Tilburg met externe middelen en ge-
plaatst bij de Brabant- Collectie. Deze collectie bevat ca. 1.000 kinderboeken uit de achttiende - tot vroeg-
twintigste eeuw.

De Brabant-Collectie heeft in het verslagjaar een aantal bijzondere publicaties verworven, waarvan twee
handschriften en 12 oude drukken. Voor een overzicht en een beschrijving van al deze publicaties zie bijlage
4.

In 2014 zijn contacten gelegd gemaakt mbt de verwerving van een bijzondere collectie prentbriefkaarten van
Jan Bijnen.

2 Dit getal is een schatting en geeft weer dat alle afleveringen van tijdschriften op artikelniveau zijn beschreven.
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5. Beschikbaarstelling, gebruiksbevordering en gebruik

- Openingsuren

De bibliotheek is van maandag tot en met vrijdag open van 8.00 tot 24.00 uur. De bibliotheek is op zaterdag
en zondag als studiezaal open van 10.00 tot 24.00 uur. Er kan gewerkt worden met pc's. Tijdens de opening
als studiezaal kan men alleen die boeken en tijdschriften van de Brabant-Collectie raadplegen, die in open
opstelling staan op niveau 0.
Het informatiepunt van de Brabant-Collectie is op werkdagen open van 9.00 tot 17.00 uur. Er is dan altijd een
medewerker aanwezig, zodat onze bezoekers vragen kunnen stellen en/of materialen uit de Topografisch-
Historische Atlas, oude drukken, handschriften e.d. kunnen raadplegen in de speciale raadpleegruimte. In
totaal werden 431 bijzondere werken aan gebruikers ter inzage gegeven, waarvan 249 uit de Brabant-Collec-
tie en 182 uit de collectie Theologie.

Streefgetal Resultaat

Openingsuren bibliotheek per week 80 1083

Openingsuren oude/bijzondere collecties per
week

40 40

Voor de Universiteit van Tilburg heeft veiligheid van gebruikers en ‘bewoners’ van het bibliotheekgebouw de
hoogste prioriteit. In het algemene BHV-plan zijn preventie en bestrijding van calamiteiten van groot belang.
Naast opleiding en regelmatige bijscholing van EHBO-ers, BHV-ers en ontruimers worden er ook op gezette
tijden ontruimingsoefeningen e.d. georganiseerd. In 2014 is in het bibliotheekgebouw twee keer een ontrui-
mingsoefening gehouden. Bij de Brabant-Collectie is een medewerker opgeleid als ontruimer.

- Ontsluiting Collectie

Alle in 2014 verworven boeken, tijdschriften, cd-rom’s en dvd’s zijn via de catalogus ontsloten en in de be-
staande collectie opgenomen. Van 648 beschrijvingen in de catalogus werden de gegevens aangevuld (afca-
talogiseren).

- Brabant Databank

Daarnaast worden deze publicaties via een automatische maandelijkse update opgenomen in de Brabant Da-
tabank. Hierin worden tevens de artikelen van de tijdschriften en hoofdstukken van boeken beschreven.

De Brabant-Databank bevatte 102.987 titels op 31 december 2014, een toename met 2.994 beschrijvingen.
Daaronder bevinden zich 2.216 beschrijvingen van tijdschriftartikelen en hoofdstukken uit boeken.

Streefgetal Resultaat

Toename aantal records in de Brabant Databank 1.800 2.994

Het aantal raadplegingen bedroeg 17.310.

- Databank Topografisch-Historische Atlas (THA)

Beschrijvingen in de Databank THA werden in 2014 enerzijds verder aangevuld en anderzijds verbeterd of
verrijkt. Deze databank werd 5.309 keer geraadpleegd.

3 Van deze 108 uur is er 74,5 uur waarin uitleen mogelijk is.
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Aan de fotobanken werd dit jaar die van Noud Aartsen toegevoegd. Beschrijvingen en images worden mo-
menteel nog steeds aangevuld. De Fotobank Noud Aartsen werd 177 keer geraadpleegd. De fotobanken van
Martien Coppens en Rees Diepen werden respectievelijk 1.532 en 235 keer geraadpleegd.

Foto Noud Aartsen. ‘De Paljart’ (omgeving Best–Oirschot)

Omdat het traject Brabant Cloud vertraging heeft opgelopen, zijn in 2014 de beschrijvingen van een dertigtal
Brabantse kaarten nog niet overgezet vanuit de Access Database.

- Film- en Fotobank Noord-Brabant (FFNB)

Omdat in 2014 de Film- en Fotobank Noord-Brabant (FFNB) zou overgaan naar de Brabant Cloud, is er een
restrictief beleid gevoerd m.b.t. nieuwe deelnemers en is er tijdelijk een stop gezet op het invoeren van films.
Desondanks wordt de FFNB nog steeds intensief gebruikt. De FFNB is in 2014 bezocht door 39.533 bezoe-
kers die goed waren voor 58.538 bezoeken, waarbij ze in totaal 787.317 afbeeldingen en/of films bekeken.

- Thuis in Brabant

De verschillende databanken van de Brabant-Collectie zijn ook raadpleegbaar via Thuis in Brabant. Op dit
platform was het aantal bezoeken aan de Brabant-Collectie 92.769 en aan de Film-en Fotobank Noord-Bra-
bant 269.468.

- YouTube

Ook via YouTube zijn films van de Brabant-Collectie te raadplegen. In totaal zijn deze 14.695 keer opge-
vraagd. De top 5 van de van de meest bekeken films in 2014:

 Kermis, een week van draaierij (1959): 2.801 weergaven
 Budel-Schoot 1962: 1.203 weergaven
 De laatste huisslachting (29 januari 1980): 1.105 weergaven
 Kermisdag Heeze (26 augustus 1946): 684 weergaven
 Turfsteken in de Peel (1940): 625 weergaven
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- 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 Biblio-
theek in Den Haag en bevat titels van in Nederland gedrukte boeken en van boeken in het Nederlands tot en
met 1800. Maria van den Broek werkt elke woensdag aan de STCN. In 2014 werden 3.290 titels uit de Bra-
bant-Collectie ingevoerd, daarvan bleken 219 unica te zijn. Het Tilburgse exemplaar is dan het enige be-
kende exemplaar in Nederland4.

6. Communicatie en Promotie

Het continue onder de aandacht brengen van de Brabant-Collectie, de dienstverlening en haar verschillende
activiteiten verloopt via verschillende communicatiekanalen.

Veel gebruikers van de Brabant-Collectie gebruiken de website als ingang. In totaal zijn de verschillende web-
pagina’s 27.713 keer bezocht.

Andere belangrijke activiteiten ter stimulering van het gebruik van de Brabant-Collectie zijn het maandelijks
verspreiden van de elektronische aanwinstenlijsten en de vierjaarlijkse nieuwsbrief. Daarnaast nemen social
media een belangrijke plaats in. In 2014 zijn 21 tweets, 38 berichten op Facebook en 46 blogberichten ge-
plaatst. Het aantal volgers op Twitter bedraagt 165. Facebook kent 6 volgers en 321 vrienden. De blogberich-
ten zijn in totaal 13.864 keer opgevraagd.

- Rondleidingen

Ook de rondleidingen dragen bij aan gebruik en naamsbekendheid van de collectie. In 2014 werden er 11
rondleidingen verzorgd voor circa 130 personen, onder andere voor:
Cursisten van de collegereeks van Arnoud-Jan Bijsterveld; leden van Heemkundekring Amalia van Solms uit
Baarle-Nassau en Heemkundekring Engelbertus van Nassau uit Breda: delegatie van de Provincie Noord-
Brabant, Provinciale Staten; College van Bestuur Radboud Universiteit Nijmegen; ‘Entre Nous’ van Joost
Beelenkamp; collega’s van erfgoedinstellingen; medewerkers van diverse media instellingen; medewerkers
van de Universiteit van Tilburg.

- Externe vertegenwoordiging

Medewerkers van de Brabant-Collectie waren als vertegenwoordiger aanwezig bij verschillende bijeenkom-
sten van externe organisaties om bij te dragen aan het verhogen van de naamsbekendheid en het onder de
aandacht brengen van de dienstverlening (zie bijlage 6).

- Advisering

De Brabant-Collectie heeft ook een rol in het adviseren van andere organisaties op het gebied van selectie,
verwerving, conservering en ter beschikking stelling. Zo is er advies gegeven aan: museum Klok en Peel in
Asten met betrekking tot hun bibliotheek; auteurs van het Brabant-China boek over mogelijke onderwerpen
qua tekst en beeld; Heemkundekring Waalres Erfgoed over fotoherkenning, conservering en beheer; Huize
Zegenwerp te St.Michielsgestel over conservering van hun archivalia en andere documenten.

4 In 2011 ging het om 1.274 titels, waarvan er 403 uniek waren. In 2012 werden 1.791 titels ingevoerd. 164 boeken
bleken uniek te zijn. In 2013 ging het om 1.461 exemplaren, waarvan 137 unica. Met de aantallen van 2014 komt het totaal per
31-12-2014 op 6.355 titels, waarvan er 786 uniek zijn.
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- Publicaties

Medewerkers van de Brabant-Collectie publiceerden over de collectie.
 Ewoldt-Leicher, Tinka. Inventaris van de bibliotheek van het landgoed Baest. Oostelbeers: [eigen be-

heer], 2014. 2 dln. BRA R4 EWOL 1-2 (deel 1 titels, deel 2 foto's)
 Thorissen, Emy en Pigmans, Jurgen: ‘Seizoensarbeid en huisnijverheid in Noord-Brabant: van eiken-

schillers en takbakstripster tot touwslagers en mattenvlechters’, in: In Brabant, tijdschrift voor Bra-
bants heem en erfgoed, 5 (2014), 4 (december), p. 14-27

 Thorissen, Emy en Pigmans, Jurgen: ‘Bernard in de badkuip van Bannenberg: De bevrijding van
Eindhoven in foto’s vastgelegd’, in: In Brabant, tijdschrift voor Brabants heem en erfgoed 5 (2014), 3
(september), p. 16-37

 Thorissen, Emy en Pigmans, Jurgen: ‘De Eerste Wereldoorlog: beelden van een vreemde strijd’, in: In
Brabant, tijdschrift voor Brabants heem en erfgoed 5 (2014) 2 (juli), p. 14-27

 Thorissen, Emy: ‘Herkenning en onthullingen: Waalre rond 1900’, in: In Brabant, tijdschrift voor Bra-
bants heem en erfgoed 5 (2014) 1 (maart), p. 6-10

 Dijk, T.F. van, E.A. Thorissen en A.T.J. Vaessen. Waalre gekiekt, Jan Bijnen (1874-1959). Stichting
Het Waalres Museum i.s.m. Brabant-Collectie, Tilburg University/Waalre, 2013. (Uitgaven van het
Waalres Museum). 68, [2] p. Uitgave t.g.v. de gelijknamige tentoonstelling in het Waalres Museum
van 19 januari t/m 21 april 2014

Verder is er in 2014 meegewerkt aan de volgende boekproducties:
 Jan van Oudheusden. Erfgoed van de Brabanders. Uitgever: Erfgoed Brabant / ZHC. Verschijnings-

datum: 24 augustus 2014. Met aandacht voor de Brabant-Collectie als erfgoedinstelling met de Cop-
pens-Collectie.

 China-Brabant boek (via Aldus projecten; opdrachtgever: Wim van de Donk, Commissaris der Ko-
ning/Provincie Noord-Brabant). Verschijningsdatum: september 2014.

 Project Biblia Sacra: een digitale bibliografie voor gedrukte Bijbels in de Nederlanden (onderzoek
Vrije Universiteit, Amsterdam). De Brabant-Collectie wordt als sponsor en bron met logo vermeld in
het colofon.
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 Hein Vera. Gemene gronden. (via Ger van de Oetelaar) Uitgever: Pictures Publishers. Verschijnings-
datum: november 2014.

Daarnaast leverde de Brabant-Collectie beeldmateriaal voor het tijdschrift ‘In Brabant’. Zo zijn alle covers van
In Brabant in het jaar 2014 afkomstig van de Brabant-Collectie.

Publicaties over het werk van de fotografen Noud Aartsen en Gaston Remery, wiens collecties in beheer zijn
bij de Brabant-Collectie, zijn in voorbereiding genomen.

- Tentoonstellingen (intern Universiteisbibliotheek Tilburg)

In het bibliotheekgebouw van de Universiteit van Tilburg zijn twee vitrines, waarvan de vitrine op niveau 0 per-
manent in gebruik is voor het tentoonstellen van materiaal uit de Brabant-Collectie. De andere vitrine, op ni-
veau 1 bij de ingang van het bibliotheekgebouw, is een aantal malen per jaar voor dit doeleinde beschikbaar.

Tentoonstelling Vitrine Periode

- Ambachten niveau 1 t/m 5 januari 2014
- St. Maarten niveau 0 t/m 29 januari 2014
- Fotograaf Jan Bijnen niveau 0 19 januari t/m 21 april 2014 5

- Vlinders in de Natuurhistorische werken niveau 1 2 juni t/m 25 juli 2014
niveau 0 2 juni t/m 26 september 2014

- Brabantse belegeringen in de Gouden Eeuw niveau 1 6 t/m 31 oktober 2014
(in het kader van Maand van de Geschiedenis) niveau 0 6 oktober t/m 8 december 2014

- Wintervogels in Noord-Brabant niveau 1 + 0 9 december 2014 t/m 20 februari 2015

’t in nemen van Breda, kopergravure (1637)

- Tentoonstellingen (extern)

De Brabant-Collectie verzorgt in samenwerking met andere organisaties ook tentoonstellingen buiten de mu-
ren van het bibliotheekgebouw van de Universiteit van Tilburg.

5 Parallel met externe expositie in Het Waalres Museum
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Tentoonstelling Locatie Periode

- ‘Waalre Gekiekt – Jan Bijnen (1874-1959)’ Het Waalres Museum 19 januari t/m 21 april 2014
- Sonnius Expositie6 Gemeentehuis 19 april t/m 3 juni 2014

Son en Breugel

Op zondag 19 januari 2014 heeft Emy Thorissen de presentatie ‘Making of ‘Waalre gekiekt’ en Herkenning en
onthullingen: Waalre rond 1900’ verzorgd voor genodigden tijdens de opening van de expositie in Het Waal-
res Museum. Ruim 1 jaar heeft de werkgroep gewerkt aan het samenstellen en de catalogus van deze expo-
sitie. Tevens zijn twee fotoherkenningssessies georganiseerd. Er is samengewerkt met de plaatselijke foto-
club en basisschool De Wilderen. Groep 8 heeft actief deelgenomen aan het educatief project Jan Bijnen
t.b.v. de expositie. Daarnaast heeft Emy Thorissen samen met Tony Vaessen zeven keer een rondleiding ver-
zorgd in het kader van deze expositie voor ruim 144 personen.

Opening van expositie ‘Waalre Gekiekt – Jan Bijnen (1874-1959)’ op 19 januari 2014 in Het Waalres Museum

Verder is in 2014 deelgenomen aan het project Spoorzone, maar de Brabant-Collectie heeft minder materiaal
kunnen leveren dan oorspronkelijk gedacht werd. De conservator heeft wel een adviserende rol gespeeld en
voorbereidingen getroffen voor een expositie in 2015.
Daarnaast is de Brabant-Collectie een van de samenwerkingspartners bij de Bronnenbank Geschiedenis-
lokaal 013, geïnitieerd door Stadsmuseum Tilburg (andere partners zijn Regionaal Archief Tilburg, Bibliotheek
Midden-Brabant en Textielmuseum Tilburg).

Een fototentoonstelling van de collectie van Noud Aartsen is in voorbereiding.

- Bruiklenen

De Brabant Collectie leent onderdelen van de collectie voor kortere of langere termijn uit aan andere (erf-
goed)instelingen en draagt op die manier bij aan een groter publieksbereik en meer naamsbekendheid van
de collectie. In 2014 zijn 11 bruikleenovereenkomsten opgesteld en 61 objecten in bruikleen gegeven (zie bij-
lage 5).

6 In samenwerking met Heemkundekring Son en Breugel
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- Fotoreproducties

Voor publicaties, onderzoek en exposities zijn 67 fotobestellingen geplaatst en maar liefst 1.498 reproducties
gemaakt en geleverd aan de klant. Voor communicatiedoeleinden, ontsluiting en ter beschikking stelling zijn
2.890 digitale opnames gemaakt.

7. Overzicht van het gebruik van de Brabant-Collectie in 2014

Streefgetal Resultaat

Raadplegingen oude drukken en handschriften 350 431

Bezoekers raadpleegruimte kostbare collecties 200 168

Geleverde reproducties aan klanten (digitale foto’s en scans) p.m. 1498

Bruikleenovereenkomsten p.m. 11

Objecten in bruikleen p.m. 61

Zoekacties Brabant-Databank (BD) 10.000 17.310

Zoekacties Databank Topografisch-Historische Atlas (DB THA) 10.000 5.309

Zoekacties Fotobank Martien Coppens (FMC) 2.500 1.532

Zoekacties Fotobank Rees Diepen (FRD) p.m. 235

Zoekacties Noud Aartsen p.m. 177

Bezoeken Brabant-Collectie via Thuis in Brabant p.m. 92.769

Views in de Film- en Fotobank Noord-Brabant 1.000.000 787.317

Bezoeken Film- en Fotobank Noord-Brabant via Thuis in Brabant 100.000 269.468

Aantal bezoekers Film- en Fotodatabank Noord-Brabant p.m. 58.538

Unieke bezoekers Film- en Fotodatabank Noord-Brabant p.m. 39.533
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Overzicht van het gebruik van de Brabant-Collectie 2006-2014

Type gebruiker 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Raadplegingen oude drukken en hand-
schriften

798 1638 379 914 180 355 478 406 431

Bezoekers raadpleegruimte 226 286 378 180 77 120 151 141 168
Geleverde reproducties 549 531 1325 1234 522 740 754 700 1.498
Bruikleenovereenkomsten 1 13 18 16 11 8 5 9 11
Objecten in bruikleen 119 128 179 112 51 42 40 83 61
Zoekacties Brabant Databank (BD) 13.729 25.128 11.177 7.779 8.170 12.021 15.361 14.475 17.310
Zoekacties BD via Thuis in Brabant (TiB) > 50.000 85.396 69.508 78.240 92.769

Zoekacties DB THA 12.286 16.238 9.592 8.857 5.167 5.225 13.542 6.576 5.309
Zoekacties Fotobank Martien Coppens 1.888 4.697 4.425 4.224 5.807 2.923 . 1.847 1.532
Zoekacties Fotobank Rees Diepen 428 235
Zoekacties Fotobank Noud Aartsen 177
Views in FFNB 1.270.616 781.565 1.173.913 1.172.023 884.112 910.734 1.031.862 787.317
Aantal bezoekers FFNB 57.632 42.952 55.047 59.654 49.238 50.715 57.460 58.538
Aantal unieke bezoekers FFNB 30.865 32.318 29.547 30.433 34.481 39.533
Aantal bezoekers FFNB via Thuis in Bra-
bant

> 70.000 195.503 201.390 228.177 269.468
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Bijlage 1. Overzicht personeel en opleidingen

Namen medewerkers, hun functie en formatieomvang

- mw. drs. Jolanda van den Akker, informatiespecialist (0.8 fte)
- mw. drs. Corine Bon, communicatiemedewerker/bibliotheektechnisch medewerker (0.5 fte)
- mw. drs Dorine van Elderen, informatiespecialist (0.6 fte)
- dhr. Joost van Gestel, archief medewerker(0.4 fte)7

- mw. drs. Pia van Kroonenburgh, bibliothecaris Brabant-Collectie (0.8 fte)8

- dhr. drs. Jos Kuijlen, bibliothecaris Brabant-Collectie (0.55 fte)9

- mw. Ilse Mulder, informatiespecialist (0.6 fte)
- dhr. Paul Slot, behoudsmedewerker/fotograaf (0.3 fte)
- mw. Lieja Stalpers, bibliotheektechnisch medewerker (0.7 fte)10

- mw. drs. Emy Thorissen, conservator (0.8 fte)

Namen vrijwilligers en formatieomvang

- dhr. dr. Dick Blonk (0.2 fte)
- dhr. Jeroen Coppens (0.2 fte, m.i.v. september 2013)
- dhr. dr. Jan Cornelissen (0.2 fte)
- mw. Tinka Ewoldt (0.2 fte)
- dhr. drs. Ton van der Meer (0.4 fte)
- dhr. Tony Vaessen (0.2 fte)
- mw. drs. Daphne Valentijn (0.2 fte)

Opleidingen en trainingen

Jolanda van den Akker
 In-huis training Windows 7 (januari 2014)
 Studiedag ‘Auteursrecht goed geregeld’ te Leiden (30 september 2014)
 In-huis bijeenkomst Security Awareness (29 oktober 2014)

Joost van Gestel
 Opleiding Archiefassistent bij de Archiefschool, onderdeel van HvA (september 2014 t/m no-

vember 2015)

Corine Bon
 In-huis training Windows 7 (januari 2014)
 Workshop ‘DNA bepaling in woord en beeld’ bij Beelenkamp Ontwerpers, Tilburg (15 april

2014)
 BHV-instructie ontruimer door C. Braken en J. Verpoorten (22 april 2014)
 Workshop ‘Omgaan met bijzondere materialen’ Summer School, History of the Book 2014,

Bijzondere collecties, Universiteit van Amsterdam door Jos Schrijen (19 augustus 2014)
 Update GX-cursus (16 oktober 2014)

Dorine van Elderen
 Erfgoedcolleges van de Brabant Academie (16/1-13/2-6/3-10/4 2014)

7 Vanaf 1 september 2014 op detacheringsbasis
8 Vanaf 1 september 2014
9 Vanaf 1 september 2014 projectmedewerker/adviseur
10 Sinds 2 april 2012 maakt Lieja Stalpers gebruik van de seniorenregeling.
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 Workshop ‘Waarde van boek en prent’ Summer School, History of the Book 2014, Bijzon-
dere collecties, Universiteit van Amsterdam door Bubb Kuyper (18 augustus 2014)

Jos Kuijlen
 Erfgoedcolleges van de Brabant Academie (16/1-13/2 2014)

Emy Thorissen
 Mini-symposium Gedenkboeken, UB Nijmegen (31 januari 2014)
 Symposium ‘150 jaar Zeelandia’ (Roman-Visscher Atlas), Zeeuws Archief Middelburg (14

maart 2014)
 Symposium ‘Collecties in Beeld’, Kunsthistorisch Instituut, Radboud Universiteit Nijmegen

(21 maart 2014)
 Symposium ‘Monumentale branden’, RCE/St. Joriskerk te Amersfoort (27 maart 2014)
 Bijeenkomst Belgisch-Nederlands Boekbandengenootschap, Bibliotheca Wittockiana te

Brussel (12 september 2014)
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Bijlage 2. Rekening en verantwoording Provincie Noord-Brabant realisatie 2014

1) Personeel: verdeling fte per activiteit

Brabant-Collectie Andere afdelingen LIS TOTAAL
Activiteit

A Beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling en projectcoördinatie 0,67 0,20 0,87
B Materieel beheer, conservering en restauratie 0,20 0,20 0,40
C Collectievorming en –uitbreiding 0,50 0,30 0,80
D Toegankelijk maken en beschikbaar stellen 2,15 0,70 2,85
E Informatievoorziening en dienstverlening 0,95 0,30 1,25
F Communicatie en promotie 0,65 0,65

TOTAAL 5,12 1,70 6,82

2) Personeel: verdeling Euro’s per activiteit

Brabant-Collectie Andere afdelingen LIS TOTAAL
Activiteit

A Beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling en projectcoördinatie 59.393 12.441 71.834
B Materieel beheer, conservering en restauratie 15.891 8.747 24.638
C Collectievorming en –uitbreiding 33.240 13.121 46.361
D Toegankelijk maken en beschikbaar stellen 129.788 34.389 164.177
E Informatievoorziening en dienstverlening 53.584 13.797 67.381
F Communicatie en promotie 38.530 38.530

TOTAAL 330.426 82.495 412.921
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3) Begroting 2014

Kostenspecificatie in euro’s Personele
Lasten

Collectie
Vorming

Bureaukos-
ten

Brabant
Cloud

Centrale
overhead

Totaal

A Beleidsvoorbereiding en –ontwikkeling en project-
coördinatie

43.999 3.840 46.231 94.070

B Materieel beheer, conservering en restauratie 24.399 6.000 2.560 32.959
C Collectievorming en -uitbreiding 45.894 50.000 5.120 101.014
D Toegankelijk maken en beschikbaarstellen 162.101 17.920 50.000 230.021
E Informatievoorziening en dienstverlening 65.330 7.680 73.010
F Communicatie en promotie 38.065 4.160 42.225

Totaal 379.788 56.000 41.280 50.000 46.231 573.299
Volume bijdrage provincie 2014 577.891
Resultaat 2014 4.592

4) Realisatie 2014

Kostenspecificatie in euro’s Personele
Lasten

Collectie
Vorming

Buroeau-
kosten

Bbrabant
Ccloud

Centrale
overhead

Totaal

A Beleidsvoorbereiding en –ontwikkeling en project-
coördinatie

71.834 4.020 46.231 122.086

B Materieel beheer, conservering en restauratie 24.638 1.856 26.494
C Collectievorming en -uitbreiding 46.361 39.71311 3.711 89.785
D Toegankelijk maken en beschikbaarstellen 164.177 13.221 9.849 187.248
E Informatievoorziening en dienstverlening 67.381 5.799 73.180
F Communicatie en promotie 38.530 3.015 41.545

Totaal 412.921 39.713 31.622 9.84912 46.231 540.336
Volume bijdrage provincie 2014 577.891
Resultaat 2014 37.555

11 In 2014 de aankoop van de prentbriefkaarten Bijnen van € 10.000 nog niet gerealiseerd. Hier moet een reservering voor gemaakt worden.
12 Door vertraging bij de firma Delving in het migratietraject nog geen betaling verricht.Reservering voor 2015.
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Rekening 2013-2014

Kostenspecificatie in euro’s Rekening
2013

Begroting
2014

Rekening
2014

A Beleidsvoorbereiding en –ontwikkeling en projectcoördinatie 124.733 94.070 122.086
B Materieel beheer, conservering en restauratie 53.126 32.959 26.494
C Collectievorming en -uitbreiding 99.828 101.014 89.785
D Toegankelijk maken en beschikbaarstellen 186.227 230.021 187.248
E Informatievoorziening en dienstverlening 77.316 73.010 73.180
F Communicatie en promotie 36.372 42.225 41.545

Totaal 577.602 573.299 540.336



21

Bijlage 3. Schenkingen

Van de volgende 37 personen en instanties zijn schenkingen ontvangen:

 Archeologisch Centrum Eindhoven en Helmond, Eindhoven;
 Robert Arpots, UB Nijmegen;
 Steven van Beek, Vught;
 Arnoud-Jan Bijsterveld, Tilburg;
 Bibliotheek Midden-Brabant, Tilburg;
 Bibliotheek Veghel;
 Huub Boon, Eindhoven;
 Mr. H.J.J.M. van der Bruggen, Roermond;
 The Church Monuments Society, Broadlands, Bridgend, Glamorgan, UK (Dr. Rhianyydd

Biebrach);
 Congregatie Zusters Franciscanessen van Oirschot;
 Frans Cools, Tilburg;
 Drs. J.E. van Gelder-Fris, Molenhoek;
 Mevrouw M. Gimbrère-Enneking, Tilburg;
 Jeff S. Haneveer, Eindhoven;
 Heemkundekring (Stichting) Zeelst Schrijft geschiedenis (Frank van der Maden);
 Piet van Hees, Hilvarenbeek;
 Marcel (M.C.A.) van der Heijden, Vught;
 Gerrit van den Hoven, Den Bosch;
 Jef van Kempen, Tilburg;
 Jacqueline Kerkhoff, Heeswijk;
 Cor M. Kerstens, Etten-Leur;
 Jos Kuijlen, Nijmegen;
 Stephan Lerou, Den Bosch;
 Uitgeverij Lisdodde, Heerlen;
 Henk Maliepaard, Veldhoven;
 Henk van der Meeren, Veldhoven;
 Provincie Noord-Brabant (mw drs. J.M. Orbon);
 Pien Storm van Leeuwen, Chaam;
 Cees Schuller & Bas Zijlmans, Geertruidenberg;
 Kees Spierings, Den Bosch;
 Leon Spronk, Oss;
 Stichting Vrienden van het Graafs Museum (Leon Vankan);
 Stuurgroep Kerk & Samenleving, Best (Jurjen van de Velde);
 Peter Thoben, Eindhoven (HKK Kempenland);
 Hein Vera, Moergestel;
 Henk Wassink (Agrifirm Group BV), Apeldoorn.
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Bijlage 4. Bijzondere aanwinsten

De Brabant-Collectie heeft in 2014 enkele bijzondere aanwinsten verworven.

Hulde van het onderwijzend personeel in het district Tilburg [aan] den hooggeschatten Heer Schoolopzie-
ner W.J.P. v. Oppenraaij…
Bij veiling 339 van Burgersdijk & Niermans te Leiden (13-14 mei 2014) heeft de Brabant-Collectie het
winnende bod uitgebracht op nummer 1165, een in fraai rood marokijn gestoken band van een hulde aan
schoolopziener W.J.P. van Oppenraaij (Bemmel, 1847 - Oisterwijk, 1930). De titel van het handschrift
luidt: Hulde van het onderwijzend personeel in het district Tilburg [aan] den hooggeschatten Heer School-
opziener W.J.P. v. Oppenraaij aangeboden, in dankbaar herdenken der 25 jaren van belangelooze toe-
wijding aan het onderwijs in zijn District. (Tilburg?), 1905.
Hoewel het lijkt op een voorbedrukt huldeboek dat moest worden ingevuld, is het in werkelijkheid een in
schoonschrift uitgevoerd album. Het is geschreven met pen en inkt, ingekleurd met penseel en opge-
hoogd in goud. Het boek omvat 37 pagina’s en meet 30,5 x 24,4 cm. Het is een uitbundig en met uiterste
precisie in een quasi middeleeuwse stijl uitgevoerd album. Het viert de vijfentwintigjarige carrière van
W.J.P. van Oppenraaij als schoolopzichter in de districten Tilburg, Heusden, Waalwijk en Oirschot. De
maker van het album is onbekend.
Het album heeft een rijk versierde titelpagina, gevolgd door een pagina met een opgeplakte ovale foto
van de heer Van Oppenraaij in een medaillon, zijn monogram en de vermelding van zijn geboortedatum.
Op de achtereenvolgende pagina's lezen we "Arrondissement Tilburg" (titel plus namen van de onderwij-
zenden, omvang 6 p.), "Arrondissement Heusden" (idem), "Arrondissement Waalwijk" (idem, omvang 7
p.), "Arrondissement Oirschot" (idem, omvang 4 p.). Op de laatste pagina staat het Nederlandse wapen-
schild. Allerlei scholen in de genoemde districten worden vermeld in het handschrift. Bij het album zijn
vier losse gekalligrafeerde bladen gevoegd die betrekking hebben op hoogtepunten uit de carrière van
Van Oppenraaij in 1905 (2x), 1912 (1x) en 1920 (een groot gevouwen gekalligrafeerd blad gemaakt ter
viering van de pensionering van Van Oppenraaij).
Zie ook ons blogbericht: http://brabant-collectie.blogspot.nl/2014/07/album-wjp-van-oppenraaij.html

Herinneringsalbum Van Neerven
Soms heeft de melding van een aanwinst in onze nieuwsbrief een volgende aanwinst tot gevolg. Via een
particulier heeft de Brabant-Collectie medio september het herinneringsalbum van J.G. van Neerven
(1894-1970, voorzitter van de Eindhovense middenstandsvereniging), verworven. Dit rijk gedecoreerde
huldeboek uit 1933 in schoonschrift is een pastische van een middeleeuws handschrift. De titelpagina,
waarmee dit eerbetoon begint, is geheel bewerkt door Harry Hoppenbrouwers met eigen ontworpen kapi-
talen en versieringsmotieven (o.a. flora, fauna en wapens). In het rood/blauwe initiaal M is de ‘skyline’
van Eindhoven Centrum te zien.
Zie ook ons blogbericht: http://brabant-collectie.blogspot.nl/2014/10/herinneringsalbum-van-neerven.html

Het Oorlog Schetsboek van M.J. (Tinus) van Doorn (Padang, Sumatra, 1905-Ukkel, België, 1940) uit
1916 (veilingnummer 3911) werd aangekocht op veiling 60 van Bubb Kuyper in Haarlem (20 t/m 23 mei
2014). De kunstenaar was toen ongeveer elf jaar oud. Het bevat negen potloodtekeningen in een losse
ringband. Zeven tekeningen zijn scènes uit de Eerste Wereldoorlog. Alle schetsen hebben een titel en
zijn - op één na - gesigneerd en gedateerd (1916). Het formaat van de schetsen is 16 x 23,8 cm.
Zie ook ons blogbericht: http://brabant-collectie.blogspot.nl/2014/07/de-eerste-wereldoorlog.html

In dezelfde veiling werden ook twee lots met foto’s verworven:
Lot 5205: Noordbrabantsche nijverheidstentoonstelling gehouden te ’s-Hertogenbosch 1905. 22 foto’s,
elk metend 12 x 17 cm, gemonteerd op karton met blindstempel ‘Pierre Weynen ‘s-Hertogenbosch’.
Toegevoegd eveneens 12 foto’s op board gemonteerd van de Afgedamde Maas en Bergsche Maas, for-
maat 11,5 x 16 cm, met op de achterzijde een sticker van de fotograaf A.C. Vehees te ’s-Hertogenbosch.
Lot 5206: 50 foto’s van de Afgedamde Maas en Bergsche Maas, eveneens met sticker van A.C. Verhees.

Op de najaarsveiling 61 bij Bubb Kuyper in Haarlem werd een reeks van zes ‘Brabantse types’ aange-
kocht. Deze lithografieën van markante koppen dateren uit 1931 en zijn voorzien van een monogram (de
letters R en H door elkaar heen geschreven en omcirkeld). Niemand minder dan Richard Roland Holst
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(Amsterdam 1868 - Bloemendaal 1938) is de vervaardiger van deze portretten. Hij was schilder, teke-
naar, graficus en schrijver. Vanaf 1892 was hij dé ontwerper van monumentale kunst. Als socialistische
gemeenschapskunstenaar zag hij de samensmelting van verschillende kunsten en de samenwerking tus-
sen meerdere kunstenaars als ideaalbeeld. In zijn werk legde Roland Holst de nadruk op ambachtelijke
zuiverheid en mooie vormen. Daarnaast ontwierp hij boekbandontwerpen, affiches en decors.
Roland Holst trouwde in 1896 met de bekende dichteres en socialistisch politiek geëngageerde Henriette
van der Schalk (1869-1952). Het echtpaar had een zomerverblijf nabij Zundert. In 1918 lieten ze door ar-
chitecte Margaret Staal-Kropholler een atelier bouwen bij hun landgoed De Oude Buissche Heide. Het
was een omgeving waar ze hun inspiratie vonden en ongestoord konden werken. Ze kwamen er tot rust,
wandelden urenlang door de natuur en ontvingen er vrienden. In het overgeleverde gastenboek staan
veel namen van kunstenaars, schrijvers en politici.
Aannemelijk is dat Roland Holst deze serie ‘Brabantse types’ (bestaande uit: De strooper, De waard, De
bulleboer, De hengstenleider, De koddebeier en De fuikenzetter) maakte tijdens zijn verblijf op hun land-
goed. De prenten zijn ondergebracht bij de collectie maatschappelijk leven:
ML / 740 (1) RH t/m ML / 740 (6) RH
Zie ook ons blogbericht: http://brabant-collectie.blogspot.nl/2015/03/markante-koppen.html

Oude drukken
- Acten van accommodement van de ongheregeltheden veroorsaeckt binnen der stadt Antwerpen,

door resistentien van de dekens ende ambachten teghens d'executie van den vonnisse by den
Rade van Brabandt ghewesen op het stuck van de posterye. Tot Brvssel by Huybrecht Anthoon
Velpius, 1659. 34, [1] p.

- Actes d'accommodement des desordres cavsés en la ville d'Anvers par la résistence des doyens
et gens de mestiers à l'execution des sentences renduës par le conseil de Brabant sur le faict
des postes.Bruxelles, Hubert Anthoine Velpius, 1659. 51 p.

- Eedt Dit sweer ick goet guldebruer te syne van het cuypers ambachte. [Antwerpen, s.n.], 1731.
12 p.

- Analysis Epistolarum B. Pauli Apostoli ad usum seminarii Sylvae-Ducensis. Lovanii, Typis Fran-
cisci Michel, 1816. 3 dl. In 2 bnd. Toegeschreven aan Antonius van Gils.

- Descamps, M., Voyage pittoresque de la Flandre et du Brabant, avec des réflexions relativement
aux arts et quelques gravures. Avec quelque changemens & additions. A Paris, [s.n.] et se
trouve a Anvers chez J. Grangé, 1792. XIV, 300 p.

- Extract uit het verbaal bij het verhandelde bij den landdrost van Braband: donderdag den 8. octo-
ber 1807. [’s-Hertogenbosch], [s.n], [1807]. 14 p.
Bevat: Instructie voor den directeur of tuchthuismeester van het tucht- en werkhuis, voor het dis-
trict der stad en meijerij van 's Hertogenbosch

- Het honderd-jarig jubilé van de Westphaelze vrede, den 30 januarii 1648. te Munster, na een tag-
tig-jarigen oorlog, tusschen Spanjen en deezen Staat, gesloten. Plegtig gevierd op den 4 februarii
1748. des avonds in de Groote Kerk te 's Bosch. ['s-Hertogenbosch?, s.n. = Antony van Beuse-
kom?], 1748. 39, [4] p. Waarschijnlijk ontbreekt de titelpagina.

- Nederlandts versterf-recht, waer na de erf-goederen, sonder testament, in de 7 Vereenighde Pro-
vintien worden verdeelt. samen gestelt door D.I.B. ; idem, 't rechte gebruyck om in te stellen al-
derhande contracten, huwelĳkse voorwaerden, testamenten, obligatien, koop- en huur-cedullen,
etc. door V.D.M. t' Amsterdam voor Marcus Doornick, 1671. 112 p.
D.I.B. is Joan Blasius. Met afz. titel: Oeffeninge van alderhande formulieren, om contracten, hu-
welĳckse voorwaerden, testamenten, uyterste-willen, obligatien, koop- en huur-cedullen, etc. te
leeren in stellen door V.D.M.

- Ordinantie style ende maniere van procederen van den souvereynen raede geordonneert in Bra-
bandt, gedecreteert by hare hoogheden die aerts-hertogen van Oostenryck, hertogen van
Burgundien, Lothryck, Brabandt, &c. den 13. april 1604. Tot Brussel by Franciscus t'Serstevens,
boeckdrucker en boeckverkooper, 1761.

- [Plakaatbrief uit Strijen betreffende het verbod om uitingen van gehechtheid aan het huis van
Oranje te vertonen, zoals het gebruik van oranje doeken, oranje linten alsmede om zich te tooien
met Oranje- of zogenaamde gouds-bloemen]. Te Dordrecht, by N. van Eysden & Comp., 1795. 1
blad. Plano. Geen titelpagina; incipit: Vryheid, gelykheid, broederschap! Waarschouwing. Bailliuw
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en mannen van de Hooge Vierschaare. Datering: Aldus gedaan en gearresteerd op den dorps-
huize van en te Stryen, den 13e July 1795, het eerste jaar der Bataaffsche vrijheid

- Prières du matin et du soir a l'usage des élèves des Sœrs de Notre Dame, Pensionnat Mariën-
burg, Bussum. Bois-le-Duc, Mosmans Fils, imprimatur 1911. 77 p. Tekst in het Nederlands en
Frans.

- Zoetmulder, S.H.A.M., Vestiging en groei van de N.V. Eindhovensche Katoenmaatschappij v/h
Ign. De Haes: Eindhoven en Mierlo. Eindhoven, Drukkerij Hermes, [1953. 44 p.

Bijzondere uitgaven
- François Halma to Robert Taylor: a poem welcoming my friend to Leyden / [met een vert. uit het

Engels door Jos Kerkhof]. [Oxford, Oxford Guild of Printers]; [Woubrugge, Stichting Drukwerk in
de Marge],1989 [i.e. 1990]. [12] p. Opl. van 150 genummerde ex. Gedrukt door de Cobbenhagen
Pers te Tilburg. Titel op stofomslag: Van François Halma aen zijn vriend Robert Taylor.

- Linden, Marie Jose van der, Het leven van een prinsesje in kaart gebracht door Marie Jose van
der Linden. ’s-Hertogenbosch, eigen beheer, cop. 2009. 23 kaarten in mapje.

- Neut, Anky, De verbeelding op reis : een alfabet / [samenst., vormgeving en fotografie: Anky
Neut]. [S.l. , s.n.] , [1985]. Eindexamenopdracht voor de afdeling Grafische Vormgeving van de
Akademie voor Beeldende Kunsten te Arnhem. 32 p.

- Wessendorp, Jan, Elfenbeinschwarz: 8 gedichten uitgegeven ter gelegenheid van mijn nieuwe
atelier, 22 april 1995.[S.l. , s.n.], [1995]. [36] p.

- Wijnja, Sander, De gespierde tong gedichten van Sander Wijnja. [S.l. , s.n.] , cop. 2000. 63 p.

Brandon Pers
- Leyten, Jan, Het malle luchtkasteel van Jan Leyten. [Woubrugge], Brandon Pers, 1974. 16 p.
- Vergeer, Charles, De maitre. Tilburg, Brandonpers, 201. 18 p. (De Brandonpers nummer 62)

Opl. van 60 genummerde ex., 10 ex. Romeins genummerd, 50 ex. Arabisch genummerd

Hoenderbossche verzen
- Baal, Mieke van, Ik heb de muren van ons huis geverfd / [meerkleuren zeefdruk Genoveef Lukas-

sen; red. Maarten van den Elzen. et al.]. 1e dr. Uden, Hoenderbossche Verzen, 2004. 34 p. in
omslag.

- Besselsen, Eddie et al., Poëzie in de kathedraal. Uden, Hoenderbossche Verzen, 1999. [24] bl.
Ill. Uitg. t.g.v. het gelijknamige festival op 26 juni 1999 te Venray. Opl. van 150 ex.

- Elzen, Maarten van den, Brokstukken van een gevallen engel / Maarten van den Elzen (gedich-
ten), Jan van den Oever (foto's). [Uden, Hoenderbossche Verzen], [1990]. 20 bl. In portefeuille.

- Elzen, Maarten van den Elzen & Ton Janssen, Gedichten, tekeningen. [Uden: Hoenderbossche
verzen], [1986]. 12 losse vellen in map. tekeningen.
Ieder vel bevat een gedicht van Maarten v.d. Elzen met een tekening van Ton Janssen

- [Korsten, Rudolph Maria], [Solis sacerdotibus]. Uden, Hoenderbossche Verzen, 1998. - XXI p.
Opl. van 75 genummerde ex., waarvan 3 ex. romeins genummerd en gesigneerd (h.c.).
Omslagtitel: SSSS. Publ. vermeldt tevens: Eindzomerdronken, cyclus III, Nijmegen 1989 - Laar-
beek 1998. Titel ontleend aan colofon.

- Rouweler, Hannie, Wolken, ankers / [zeefdr. Genoveef Lukassen; red. M.P.J.A. van den Elzen. et
al.] 1e d. Uden, Hoenderbossche Verzen, 2008. 39 p.

Kleinood & Grootzeer
- Barth, Janna et al., Stemmen: gedichten van Janna Barth. [et al.]. [Bergen op Zoom], Kleinood &

Grootzeer, 2001. 53 p. Opl. van 150 genummerde ex.
- Cailliau, Philippe, Niets verloren: gedichten 2012-2013. [Bergen op Zoom], Kleinood & Grootzeer,

2014. 45 p. Oplage van 100 genummerde en gesigneerde exemplaren.
- Dijken, Albert van, Kerstmis. Bergen op Zoom, Kleinood & Grootzeer, 2006. Leporello, [9] bl.
- Grever-Hund, Mieke, De tuin van mijn leven /met penseeltek. van Emanuela Slanzi. Bergen op

Zoom, Kleinood & Grootzeer, 2010. 30 p. Opl. van 25 genummerde en gesigneerde ex.
Teksten voorgedragen door de auteur op 25 februari 2010 in de kunstenaarssociëteit Arsis te
Bergen op Zoom.

- Hermis, Kees, De val van de witte duiven. [Bergen op Zoom], Kleinood & Grootzeer, 2014.
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74 p. Oplage van 100 genummerde en gesigneerde exemplaren
- Hoetelmans, Corrie, Gesponnen licht. [Bergen op Zoom], Kleinood & Grootzeer, 2013.33 p. Op-

lage van 50 genummerde en gesigneerde exemplaren
- Hund, Mieke, Sterke vrouwen / geïllumineerd door Gerrit Westerveld. Bergen op Zoom, Kleinood

& Grootzeer, 2011. 11 p. Opl. van 110 genummerde en gesigneerde ex
- Hussem, Willem, Dit was het, dit is het. Bergen op Zoom, Kleinood & Grootzeer, 2010. 16 p.
- Hussem, Willem, Ervaren. [Bergen op Zoom], Kleinood & Grootzeer, 2005. Leporello, [9] bl.
- Hussem, Willem, Storm werd stilte. Bergen op Zoom, Kleinood & Grootzeer, 2009. Leporello, [9]

bl.
- Hussem, Willem, Een wolk. Bergen op Zoom, Kleinood & Grootzeer, 2007. Leporello, [9] bl.
- Hussem, Willem, Zinspelen. [Bergen op Zoom], Kleinood & Grootzeer, 2005. Leporello, [9] bl.
- Hussem, Willem, Zon in de rug. Bergen op Zoom, Kleinood & Grootzeer, 2008. Leporello,

[9] bl.
- Issa, Kobayashi, Vijftig jaar. [Bergen op Zoom], Kleinood & Grootzeer, 1999. Leporello,

[18] p. De pagina's zijn maar aan een zijde bedrukt.
- Mink, Frans, Bloemlezing uit het werk van Frans Mink / door Bert Bevers. [Bergen op Zoom], Klei-

nood & Grootzeer, 2014. Oplage van 100 genummerde en gesigneerde exemplaren.
- Rouweler, Hannie, Spiegelingen. [Bergen op Zoom], Kleinood & Grootzeer, 2005. Leporello, [9]

bl.
- Schotman, Peter, Op windveren van verlangen / geïllumineerd door Gerrit Westerveld. [Bergen

op Zoom], Kleinood & Grootzeer, 2011. 45 p. In een opl. van 100 genummerde en door de auteur
gesigneerde ex.

- Schouwenaar, Margriet, Verlies van lief / Margreet Schouwenaar gedichten; Mariet Lems fotogra-
fie. [Bergen op Zoom], Kleinood & Grootzeer, 2014. 39 p., foto's. Oplage van 300 genummerde
en gesigneerde exemplaren.

- Wessendorp, Jan, Mijn brave dier: vijf gedichten / met tek. van Jan Wessendorp. Bergen op
Zoom, Kleinood & Grootzeer, 2010. [16] p. Opl. van 100 genummerde en gesigneerde ex.

Pen en Burijn
- Achterberg, Gerrit, De dichter is een koe / [gedicht: Gerrit Achterberg; zeefdruk: Thijs Overmans]

- Ulvenhout: Frits Haans, 1973. [4] p. ill. (Pen en Burijn. 2e reeks: 5) Opl. van 200 genummerde
en door de kunstenaar gesigneerde exemplaren.

- Andreus, Hans, Liggen in de zon / [gedich( Pen en Burijn. 1e reeks: 2) Oplage van 200 genum-
merde en gesigneerde exemplaren

- Bredero, G.A., Margriete lief! / [gedicht van] G.A. Breder; [houtsnede door Jan Michielsen].
Breda, Frits Haans, 1968. Vouwblad. ill. (Pen en Burijn. 1e reeks: 1) Oplage van 200 genum-
merde en gesigneerde exemplaren.

- Boekraad, Leo, Haikoe / [Leo Boekraad; driekleurenlino Michaël Jepkes] Ulvenhout, Haans,
1975. 2] bl. ill. (Pen en Burijn. 3e reeks: 2) Verschenen in een oplage van 200 genummerde en
gesigneerde ex.

- Egidius / [in lino gesneden door Ottmar Premstaller] - Ulvenhout: Frits Haans, 1974. Vouwbl. ([2]
bl.). ill. (Pen en Burijn. 2e reeks: 10) Opl. van 200 genummerde en gesigneerde ex. Titel ontleend
aan eerste woord van het gedicht. Eerste regel luidt: Egidius waer bestu bleven? Colofon op
transparant inlegvel

- Engelman, Jan, Vera Janacopoulos: cantilene / [gedicht van] Jan Engelman; [typografische prent,
ontworpen en uitgevoerd door Emile Puettmann]. Breda, F. Haans, 1969. Vouwblad. ill. (Pen en
Burijn. 1e reeks: 3) Verschenen in een oplage van 200 genummerde en gesigneerde ex

- [Hadewych], Alle dinghe / [gedicht toegeschreven aan Hadewych; tekst en initialen gegraveerd in
palmhout door Pam G. Rueter] Ulvenhout, F. Haans, 1972. Vouwblad. ill. (Pen en Burijn. 2e
reeks: 3) Verschenen in een oplage van 200 genummerde en gesigneerde ex.

- Hamelink, Jacques, [Een zal de boog spannen...] / [Jacques Hamelink, gedicht en verbeelding].
Ulvenhout, Frits Haan, 1975. Vouwblad. ill. (Pen en Burijn. 3e reeks: 3) Opl. van 200 genum-
merde en gesigneerde ex.

- Hanlo, Jan, Het stuk serpentine / [gedicht van Jan Hanlo; linosnede van Cees Andriessen].
Breda, F. Haans, 1972. - [4] p. ill. (Pen en Burijn. 2e reeks: 1) Verschenen in een opl. van 200
genummerde en gesigneerde exemplaren.
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- Hanlo, Jan, Wat zij bedoelen / [driekleurenlino van Jan Battermann]. Breda, Frits Haans, 1969.
vouwbl. ill. (Pen en Burijn. 1e reeks: 5) Opl. van 200 genummerde en gesigneerde ex. Oorspr.
verschenen in: Gedichten. Amsterdam, Van Oorschot, 1958.

- Hoekstra, Han G., Kleine ballade in kant en zij / [gedicht van] Han G. Hoekstra; [tekening en ty-
pogr. verzorging door: Kurt Löb] Ulvenhout, Frits Haans, 1973. Vouwblad. ill. (Pen en Burijn. 2e
reeks: 7) Opl. van 200 genummerde en gesigneerde ex. In colofon staat abusievelijk, dat het hier
zou gaan om het zesde poëzieblad in de tweede reeks.

- Hooft, Pieter Cornelisz, Galathea, siet den dach comt aen / [gedicht van] Pieter Cornelisz Hooft;
[houtgravure van Gerard Gaudaen]. Breda, Frits Haans, 1970. Vouwblad. ill. (Pen en Burijn. 1e
reeks: 8) Opl. van 300 genummerde en gesigneerde ex.

- Kloos, Willem, Van de zee / [gedicht van Willem Kloos; kleurenlitho door Rastislav Michal]. Breda,
F. Haans, 1970. Vouwblad. ill. (Pen en Burijn. 1e reeks: 10) Verschenen in een oplage van 200
genummerde en gesigneerde ex.

- Leopold, J.H., Albumblad / [gedicht van J.H. Leopold; houtgravure en typografische verzorging:
Dirk van Gelder] Ulvenhout, F. Haans, 1974. Vouwblad. ill. (Pen en Burijn. 2e reeks: 9) Versche-
nen in een oplage van 200 genummerde en gesigneerde ex

- Luyken, Jan, Op het schoon zingen van juffer Appelona Pynbergs / [gedicht van] Jan Luyken;
[vierkleurenlino van Akke Sins]. Breda, Frits Haans, 1969. Vouwblad ill. (Pen en Burijn. 1e reeks:
6) Opl. van 300 genummerde en gesigneerde ex.

- Lodeizen, Hans, Ah, de zon / [gedicht van Hans Lodeizen; graf. ontw.: Chris Heeneman]. Ulven-
hout, F. Haans, 1972. - [2] bl. ill. (Pen en Burijn. 2e reeks: 2) Verschenen in een oplage van 200
genummerde en gesigneerde ex.

- Marsman, Henri, Invocatio / [gedicht van Henri Marsman; houtgravure ontworpen en uitgevoerd
door: Wim Zwiers] - Ulvenhout: F. Haans, 1974. - vouwblad. : ill. ( Pen en Burijn. 2e reeks: 8) Ver-
schenen in een oplage van 200 genummerde en gesigneerde ex

- Noot, Jan van der, / [gedicht van] Jan van der Noot; houtgravure van Frank-Ivo van Damme].
Breda, Frits Haans, 1970. Vouwblad. ill. (Pen en Burijn. 1e reeks: 7) Sonet Opl. van 300 genum-
merde en gesigneerde ex

- Ostaijen, Paul van, Avondgeluiden / [gedicht van Paul van Ostaijen; zeefdruk: Henk Potters].
Breda, Frits Haans, 1970. Vouwblad. ill. (Pen en Burijn. 1e reeks: 9) Opl. van 500 genummerde
en gesigneerde ex.

- Roland Holst, A., Dit eiland / [gedicht van] A. Roland Holst; [houtgravure ontw. en uitgevoerd door
Lou Strik]. Breda, Frits Haans, 1969. Vouwblad. ill. (Pen en Burijn. 1e reeks: 4) Opl. van 200 ge-
nummerde en gesigneerde ex.

- Slauerhoff, J., Ster / [gedicht van J. Slauerhoff; linosnede van Ru van Rossem]. Ulvenhout, F.
Haans, 1972. Vouwblad. Ill. (Pen en Burijn. 2e reeks: 4) Verschenen in een oplage van 200 ge-
nummerde en gesigneerde ex.

- Timmermans, Felix, De herfst blaast op den horen / [gedicht van Felix Timmermans; prent gesne-
den door Piet Janssens]. Ulvenhout, F. Haans, 1973. Vouwblad. Ill. (Pen en Burijn. 2e reeks: 6)
Verschenen in een oplage van 200 genummerde en gesigneerde ex

Pen & Stem
- Bent, Fanneke van der, De Chinese visser en andere verhalen. [Grave], Pen & Stem, 2011.

84 p.
- Bent, Fanneke van der, Nabijheid / ill. Els de Goederen. [Grave], Pen & Stem, 2007. - ill. 2e her-

ziene druk.
- Costenoble, Anna, Ik draai me naar het licht. Grave, Pen & Stem, [2005]. 60 p. ill.
- Daudt, Harry, Hetwitin 60 jaar: 4x6 gedichten van Harry Daudt. [Grave, Daudt], [2006].

[24] p. Uitg. t.g.v. de 60e verjaardag van de auteur. Opl. van 60 ex.
- Grave in poëzie en proza / [red.: Annemarie Janssen.. et al.] . Grave: Pen & Stem, [2010]. 56 p.
- Herrman, Theo & Harry Daudt, Kamer met uitzicht. [Grave], Stichting Pen & Stem, [2006].

53 p. ill. in ringband.
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Bijlage 5. Bruiklenen oude en bijzondere collecties

BRUIKLEENOVER-
EENKOMSTEN

OBJECTEN IN
BRUIKLEEN

EXPOSITIES
Breda's Museum, Breda 1 1
Expositie 'De stercke Stadt Breda', 1 juli 2011 t/m 31
december 2015 (semi-permanente presentatie: Baltha-
sar Floris van Berckenrode, Expugnatio Fortissimae
Urbis Bredae, 1637)

kaart (1)

Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch 1 2
Semi-permanente presentatie in Brabantzaal ‘Het ver-
haal van Brabant’, 5 december 2013 – april 2016

oude drukken (2)

Maurits Sabbebibliotheek (Faculteit Theologie en Reli-
giewetenschappen), Katholieke Universiteit Leuven

1 5

Expositie ‘Leuven, the Low Countries and the council
of Trent’, 5 december 2013 t/m 6 februari 2014

handschriften (2)
incunabel (1)
oude drukken (2)

Kunsthal, Rotterdam 1 1
Expositie ‘Van velerei pluimage. Andries Beekman’, 22
februari t/m 11 mei 2014

oude druk (1)

Kasteel Heeswijk 1 1
Roman-Visscher-kaart in Ridderzaal, 18 maart 2014
t/m 18 maart 2015

wandkaart (1)

Gemeentehuis Son en Breugel / Heemkundekring Son
en Breugel

1 18

Expositie ‘Sonnius: bisschop en abt (1506-1576)’, 19
april t/m 3 juni 2014

oude drukken (15)
moderne boeken (3)

Museum ’t Oude Slot, Veldhoven 1 6
Expositie ‘Jacques Cuypers’, 12 december 2014 t/m 4
januari 2015 (verlengd tot 25 januari 2015)

handschriften (3)
tijdschriften (3)

RESTAURATIEPROJECTEN
Boekrestauratie Marijn de Valk, Middelburg 1 1
Roman-Visscher-kaart (…tot 18 maart 2014) wandkaart (1)
DIGITALISERINGSPROJECTEN
Koninklijke Bibliotheek, Den Haag / Metamorfoze 1 23
Project ‘Het Gezicht van de negentiende eeuw: de ten-
toonstellingen van Levende Meesters in Nederland
1808-1917’ (retour op 9 september 2014)

19e eeuwse catalogi (23)

Heemkundekring Stichting Zeelst schrijft Geschiedenis 1 2
Digitalisering t.b.v. publicatie ‘Jacques Cuypers’  (re-
tour op 9 september 2014)

pentekeningen (2)

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

1 2

TOTAAL 11 61
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Bijlage 6. Externe vertegenwoordiging

Corine Bon
 Opening foto-expositie 'Waalre gekiekt: Jan Bijnen (1874-1959)' in Het Waalres Museum in

Waalre (19 januari 2014)
 Heropening na verbouwing van Regionaal Archief Tilburg, Kazernehof, Tilburg (11 september

2014)

Jolanda van den Akker
 Opening foto-expositie 'Waalre gekiekt: Jan Bijnen (1874-1959)' in Het Waalres Museum in

Waalre (19 januari 2014)
 Netwerkbijeenkomst van KBenP voor informatieprofessionals te Scheveningen (26 juni 2014)
 Najaarsbijeenkomst VTHA te Heusden (17 november 2014)

Emy Thorissen
 Opening foto-expositie 'Waalre gekiekt: Jan Bijnen (1874-1959)' in Het Waalres Museum in

Waalre (19 januari 2014)
 Behoefteonderzoek Erfgoed Brabant te ’s-Hertogenbosch (21 januari 2014)
 Transport en plaatsing Roman-Visscherkaart, Kasteel Heeswijk (18 maart 2014)
 Vergadering UKB-werkgroep Kaartbeheer (24 maart / 29 september 2014)
 Vergadering UKB-werkgroep Gedrukte Werken (17 april / 25 september 2014)
 Opening Sonnius expositie, gemeentehuis Son en Breugel (19 april 2014)
 Erfgoedontmoeting Erfgoed Brabant, Kasteel van Breda (22 mei 2014)
 Jurering Kringgildedag Kempenland, Soerendonk (1 juni 2014)
 Presentatie boek van Jan van Oudheusden/afscheidssymposium, Van Abbe Museum Eindhoven,

(28 augustus 2014)
 Presentatie televisie-serie Canon van Frans Lammers, (3 september 2014)
 Opening WO I expo, Huis Doorn - BC bruikleengever (4 september 2014)
 Boekpresentatie WO II in Noord-Brabant van Jan van Oudheusden in Vught (11 september 2014)
 Hoofdliedendag, Eindhoven (11 oktober 2014)
 Bijeenkomst voor alle relaties m.b.t. Brabant-China boek, Provinciehuis, ’s-Hertogenbosch (16

oktober 2014)
 Jurylid Verhalenwedstrijd Koude Oorlog i.k.v. thema Vriend en Vijand (juryberaad bij Erfgoed Bra-

bant te ’s-Hertogenbosch, 28 oktober 2014; prijsuitreiking Jan Cunen Centrum te Oss, 9 novem-
ber 2014)

 Jaarbijeenkomst UKB-cie Bijzondere Collecties, UB Maastricht (20 november 2014)
 Boekpresentatie van Hein Vera tijdens Erfgoeddag Het Groene Woud, Gasthuishoeve te St. Oe-

denrode (21 november 2014)
 Begrafenis fotograaf Gaston Remery, Eersel (4 december 2014)
 Boekpresentatie en expositie Jacques Cuijpers, Museum ’t Oude Slot, Veldhoven(11 december

2014)

Nevenactiviteiten:
 Redactielid van tijdschrift In Brabant (redactievergaderingen op woensdag 18 maart, 10 juni, 24

september en 10 december 2014 bij Erfgoed Brabant, ’s-Hertogenbosch).
 Algemeen bestuurslid van Brabants Landschap (vrijdag 13 juni 2014: Excursie Fort Bakkerskil,

Algemeen Bestuursvergadering, rondleiding en opening Loods K, Fort Altena; donderdag, 30 ok-
tober 2014, najaarsbijeenkomst Algemene Ledenvergadering, Haaren), tevens lid van de redac-
tiecommissie van het tijdschrift Brabants Landschap (dinsdag 11 februari 2014: bijeenkomst re-
dactiecommissie Brabants Landschap, Haaren)

 Sinds 14 april 2014 lid van Belgisch-Nederlands Boekbandengenootschap



29

Jos Kuijlen
 Opening foto-expositie 'Waalre gekiekt: Jan Bijnen (1874-1959)' in Het Waalres Museum in

Waalre (19 januari 2014)
 Heropening na verbouwing van Regionaal Archief Tilburg, Kazernehof, Tilburg (11 september

2014)
 Bespreking omtrent Brabant Cloud met Cubiss, de Provinice en het Stadsarchief Den Bosch

Pia van Kroonenburgh
 Presentatie boek van Jan van Oudheusden/afscheidssymposium, Van Abbe Museum Eindhoven

(28 augustus 2014)
 Presentatie televisie-serie Canon van Frans Lammers, Noordbrabants Museum, ‘s-Hertogen-

bosch ( 3 september 2014)
 Heropening na verbouwing van Regionaal Archief Tilburg, Kazernehof, Tilburg (11 september

2014)
 Jaarbijeenkomst UKB-cie Bijzondere Collecties, UB Maastricht (20 november 2014)

Dorine van Elderen
 Afspraak Harrie Daudt (Pen & Stem Grave) 19 maart 2014

Paul Slot
 Transport en plaatsing Roman-Visscherkaart, Kasteel Heeswijk (18 maart 2014)

Deelname aan de 9 verschillende regiobijeenkomsten van de heemkundekringen om stand van zaken
Brabant Cloud toe te lichten najaar 2014 (Pia van Kroonenburgh, Jolanda van den Akker en Emy Thoris-
sen). Op maandag 17 november 2014 hebben Cris Kremers en Emy Thorissen een presentatie over Bra-
bant Cloud gehouden bij bijeenkomst Kringgilde Kempenland in het Gildecentrum St. Joris, Eindhoven.


