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1. Inleiding 
 
Het Activiteitenverslag voor 2015 is gebaseerd op het Werkplan en begroting van de Brabant-Collectie voor 
het jaar 2015. Het jaar 2015 is het tweede jaar van de vigerende planperiode, zoals neergelegd in beleidsplan 
Brabant-Collectie 2014-2017. Het activiteitenplan richt zich op de volgende meerjarige doelstellingen van be-
leid:  
 
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. 
 
De Provinciale beleidsnota, “Cultuuragenda van Brabant (11 december 2012)” spreekt van een brede, toe-
gankelijke basis, waardoor kennismaking met cultuur en de eigen geschiedenis in de directe woon- en leef-
omgeving mogelijk wordt gemaakt. De Brabant-Collectie biedt een laagdrempelige toegang tot een brede col-
lectie, zowel via internet als ook in de ruimte in het bibliotheekgebouw van de Universiteit van Tilburg, voor 
iedereen die zijn of haar kennis wil verbreden en/of deze kennis verder wil ontwikkelen tot nieuwe verhalen 
over Brabant.  
 
Omdat 2015 is uitgeroepen tot het ‘Van Gogh jaar’, is bij verschillende gelegenheden ingespeeld c.q aange-
sloten bij dit thema in diverse communicatie-uitingen en activiteiten.  
 
De werkzaamheden ten behoeve van de dagelijkse dienstverlening van de Brabant-Collectie worden inge-
deeld in de volgende categorieën:  
 
A Beleidsvoorbereiding en –ontwikkeling en projectcoördinatie 
B Materieel beheer, conservering en restauratie  
C Collectievorming en –uitbreiding  
D Toegankelijk maken en beschikbaar stellen  
E Informatievoorziening en dienstverlening  
F Communicatie en promotie  
 
De totale gemiddelde personele inzet in 2015 van medewerkers in vaste dienst bedraagt 7.30 (tegenover 
6.82 in 2014). De formatie uit vier verschillende afdelingen van de dienst LIS (Library and IT Services) heeft 
een omvang van in totaal 1.8 fte. Specifiek werkzaam bij de Brabant-Collectie is 5.5 fte (tegenover 5.12 in 
2014).1   

 

De formatie was opgebouwd uit de volgende functies: 
Bibliothecaris / Adviseur   1.2 
Conservator      0.8 
Informatiespecialisten    2.5 
(Bibliotheek)Technisch beheerder  1.0  
 
Totaal       5.5 
 
Het gehele jaar 2015 is een medewerker op detacheringsbasis werkzaam geweest voor een omvang van 0.4 
fte. Ook heeft een stagiare van de MBO-opleiding collectiebeheer het hele jaar voor 0.2 fte werkzaamheden 
verricht. Daarnaast zijn in 2015 bij de Brabant-Collectie acht vrijwilligers werkzaam geweest met een totale 
omvang van 1.7 fte. 
 

                                                   
1 Deze lichte stijging is van tijdelijke aard en wordt veroorzaakt doordat in de periode januari 2014-oktober 2015 
sprake was van een zogenaamde “dakpan-constructie”, waarbij de voormalig bibliothecaris nog in dienst was om 
zijn opvolger in te werken.  
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Op 1 oktober 2015 heeft Jos Kuijlen afscheid genomen, nadat hij ruim tien jaar bibliothecaris is geweest van 
de Brabant-Collectie. Vanaf 1 november 2015 is hij weer gestart als vrijwilliger om zijn speciale project ‘Bra-
bantse Drukken’ af te ronden. 
 
Deskundigheidsbevordering is een permanent punt van aandacht. In bijlage 1 staat een overzicht van de ver-
schillende opleidingen, cursussen, trainingen, congressen en seminars die door een of meerdere medewer-
kers zijn gevolgd.  
   
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, genealogische en historische verenigingen, Omroep Brabant, de schrijvende 
pers, maar ook in  projecten zpoals b.v. "de  Spoorzone ontsloten” etc.  
Vertegenwoordigers van de Brabant-Collectie namen deel aan een aantal landelijke overleggen: UKB Com-
missie 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), Restau-
ratoren Nederland, Digitaal Erfgoed Nederland (DEN), Belgisch-Nederlands Boekbandengenootschap, Ne-
derlands Genootschap van Bibliofielen, Brabants Landschap, Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden 
etc.  
 
 
De Bibliotheek Adviescommissie voor de Brabant-Collectie (BAC) heeft in het verslagjaar twee maal verga-
derd, op 8 juni en op 5 november. In 2015 heeft Ir. M.J. van den Berg een functie aanvaard bij de Koninklijke 
Bibliotheek. Als zijn opvolger is benoemd Drs. Ing. C.A.M. Vromans.  
 
Leden van de BAC in 2015 waren: 

- Ir. M.J. van den Berg, directeur Library & IT Services, UvT. Voorzitter BAC (tot oktober 2015) 
- Drs. Ing. C.A.M Vromans, directeur Library & IT Services, UvT. Voorzitter BAC (vanaf oktober 2015) 
- 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 
- Mw. Drs. M.P.E.F. van Kroonenburgh, bibliothecaris Brabant-Collectie. Secretaris BAC  
- 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 
 
Het activiteitenverslag 2015 is besproken in de vergadering van de Bibliotheek Advies Commissie (BAC) van 
7 juli 2016. 
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A  Beleidsvoorbereiding en –ontwikkeling en projectcoördinatie  
 

 Het project Brabant Cloud/OSCR, dat in samenwerking met Erfgoed Brabant wordt uitgevoerd, heeft veel 
inzet en tijd gekost. Door allerlei calamiteiten bij de leverancier van het systeem heeft dit traject helaas 
veel vertraging opgelopen. Voorjaar 2015 is in samenspraak met Erfgoed Brabant onderzoek gedaan 
naar alternatieve beheers- en invoersystemen. Juni 2015 is de knoop doorgehakt en is gekozen verder te 
gaan met Memorix Maior van Picturae. Hierdoor kon de migratie van de Film-en Fotobank Noord-Brabant 
(FFNB) voor eind 2015 gerealiseerd worden. Tegelijkertijd bood dit de leverancier van OSCR de mogelijk-
heid om alle energie te richten op de oplevering van het platform HUB3.  

 
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 
systemen die door de Universiteit van Tilburg worden onderhouden. Een onderdeel (iPort) wordt zelfs uit-
sluitend ten behoeve van de Brabant-Collectie gecontinueerd, maar niet meer verder ontwikkeld.  
 
Het contract met firma Picturae voor het hosten van de FFNB kon per 31-12-2015 worden opgezegd. Al-
leen het contract voor het aanbieden van de website van de FFNB ten behoeve van het raadplegen door 
de eindgebruikers loopt in 2016 nog door. De omzetting zal pas een feit worden, zodra raadpleging via 
HUB3/Thuis in Brabant volwaardig functioneert. Een aantal deelnemers van de FFNB heeft aangegeven 
vooralsnog niet door te gaan in de nieuwe constructie met Erfgoed Brabant, maar gelukkig heeft het me-
rendeel hun deelname gecontinueerd. 
 

 Een ander groot project dat in 2015 is afgerond, is de publicatie een fotoboek met de belangrijkste foto’s 
uit het werk van Noud Aartsen. In dit boek zijn foto’s uit Noord-Brabant, Ierland en Frankrijk opgenomen. 
Dit traject is in nauwe samenwerking met Stichting Cornelis Rudolphus Hermans uitgevoerd. Hiervoor zijn 
subsidies verworven van verschillende fondsen, zoals het Prins Bernhard Cultuur Fonds, het Van den 
Eerenbeemtfonds, Brabants Lanschap en Het Groene Woud.  

 

 Ten behoeve van het digitalisering van de heemkundekringbladen is met heemkundekringen gesproken 
over het digitaal beschikbaar stellen van deze content.  
 

 Van Cubiss is eind 2015 opnieuw een bedrag van € 18.000,- aan scancapaciteit verworven. Dit bedrag in 
natura zal in 2016 worden ingezet.  
 

 Er is deelgenomen aan het onderzoek van de Provincie met betrekking tot de haalbaarheid van een ‘Cul-
tureel Erfgoeddepot’. Het was helder dat de Brabant-Collectie daar eigenlijk geen prominente rol in speelt. 
De resultaten worden in 2016 besproken. 
 

 In 2015 is de website van de Brabant-Collectie vernieuwd. De inhoud is geüpdatet, de navigatie ge-
stroomlijnd en de uitstraling verbeterd en in lijn gebracht met de website van de Universiteit van Tilburg. 
Dit project was niet gepland, maar het onverwachte aanbod van de afdeling Communicatie van de Univer-
siteit van Tilburg om hierbij te assisteren, werd graag aangenomen. Een en ander leidde tot een verschui-
ving in de planning.  
 

 Er is een voortgangsgesprek gevoerd met de familie Coppens. Afgesproken is het publicatiereglement te 
vernieuwen en de bruikleenovereenkomst voor het privé-archief te verlengen. Dit moet opnieuw juridisch 
worden bekrachtigd met een officieel document.  
 

 De procedure raadplegen van oude drukken/bijzondere werken is in samenspraak met de afdeling Collec-
tion Management van de dienst Library and IT Services opnieuw opgesteld en vastgesteld.  
 

 Een onderzoek naar klanttevredenheid is in 2015 niet meer uitgevoerd wegens een gebrek aan resour-
ces.  
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 Het project transitie naar WorldShare van OCLC, dat door LIS wordt geleid, is in 2015 nog niet formeel 
gestart. Vooral een aantal zaken die voor de Brabant Databank belangrijke zaken zijn, waren nog onvol-
doende geborgd door de leverancier. In 2015 zijn alleen voorbereidende werkzaamheden verricht. 

 
 
B Materieel beheer, conservering en restauratie 
 

 Metamorfoze. De in 2014 goedgekeurde aanvragen voor Metamorfoze zijn juni 2015 voor digitalisering 
opgestuurd. Eind 2015 is een nieuwe aanvraag ingediend en gehonoreerd voor het digitaliseren van het 
tijdschrift: . “Sinte Geertruydtsbronne: driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de geschiedenis en volks-
kunde van West-Brabant en omgeving 1924-1940’ . Dit zal in 2016 zijn beslag krijgen. 
 

 Er is een inventarisatie gemaakt van het benodigde conserveringsmateriaal voor met name de collecties 
van Noud Aartsen, Bart Gijsbers, Rees Diepen en Jan van Giersbergen. Er is een bestelling geplaatst 
voor een eerste tranche. 
 

 De collectie Buijnsters, bezit van de faculteit Geesteswetenschappen maar geplaatst bij de Brabant-Col-
lectie, is geconserveerd. 

 
 
C Collectievorming en –uitbreiding 
 

 In totaal groeide de collectie met 1.160 nieuwe titels, waarvan 867 titels via aankoop en 293 via schen-
king (zie bijlage 3 voor een lijst van namen van personen en instanties die deze publicaties hebben ge-
schonken). Deze titels zijn op de maandelijkse aanwinstenlijsten opgenomen en voor gebruikers beschik-
baar gesteld. 

 

 De Brabant-Collectie heeft in het verslagjaar wederom een aantal bijzondere publicaties verworven. Voor 
een overzicht en een beschrijving van deze publicaties zie bijlage 4. 

 

 In 2015 is de bijzondere collectie prentbriefkaarten van Jan Bijnen nog niet daadwerkelijk aangeschaft. Dit 
zal in 2016 zijn beslag krijgen. 
 

 Verkennende gesprekken zijn gevoerd met leden van de familie Swinkels over een collectie van ca. 600 
glasnegatieven van fotograaf Tinus Swinkels. Zij hebben aangegeven welwillend te staan tegenover het 
idee deze collectie onder te brengen bij de Brabant-Collectie middels een bruikleenovereenkomst.  

 

 December 2015 heeft de familie Vogels contact opgenomen met de Brabant-Collectie over de glasnega-
tieven van fotograaf Nard Vogels. Verkennende gesprekken zijn gevoerd over een schenkingsovereen-
komst.  
 

 De collectie Buijnsters is uitgebreid met ca. 60 titels uit de verzameling van de dochter van prof. Buijn-
sters. 
 

 Na het overlijden van prof. van den Eerenbeemt hebben zijn erfgenamen een selectie uit zijn collectie ge-
schonken aan de Brabant-Collectie, waaronder: het Liber Amicorum, een aantal bijzondere werken als-
mede de met de hand ingebonden proefschriften van zijn leerlingen.  
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D Beschikbaarstelling, gebruiksbevordering en gebruik  
 
Alle in 2015 verworven boeken, tijdschriften, cd-rom’s en dvd’s zijn via de catalogus (WorldCat Discovery) 
ontsloten en in de bestaande collectie opgenomen. Van 473 beschrijvingen in de catalogus werden de gege-
vens aangevuld (afcatalogiseren).  
 
De collectie Buijnsters is (inclusief de aanvulling) in zijn geheel beschreven. Ook is gewerkt aan de collectie 
Brabants Dorpsleven (Jegerings): 863 prentbriefkaarten zijjn geheel beschreven en de overige 890 zijn gere-
gistreerd. De collectie Mirre van Grieken (tekeningen) is geheel ontsloten, maar nog niet gedigitaliseerd. 
 
- Brabant Databank 
 
Hiernaast wordt een deel van de geacquireerde publicaties via een automatische maandelijkse update opge-
nomen in de Brabant Databank. Hierin worden tevens de artikelen van de tijdschriften en hoofdstukken van 
boeken beschreven. 
 
De Brabant-Databank bevatte 104.688 titels op 31 december 2015, een toename met 1693 beschrijvingen. 
Daarnaast zijn 2.207 beschrijvingen van tijdschriftartikelen en hoofdstukken uit boeken ingevoerd.  
 

 
 

 
Streefgetal 

 
Resultaat 

 
Toename aantal records in de Brabant Databank 

 
1.800 

 
1.693 

 
Het aantal raadplegingen bedroeg 16.885.  
 
- Databank Topografisch-Historische Atlas (THA) 
 
Beschrijvingen in de Databank THA werden in 2015 enerzijds verder aangevuld en anderzijds verbeterd of 
verrijkt. Deze databank werd 5.130 keer geraadpleegd. 
 
- Fotobanken  

 
Aan de Fotobank Noud Aartsen werden 1.047 beschrijvingen en images toegevoegd. Deze fotobank bevat in 
totaal 1.324 items en werd 285 keer geraadpleegd. De fotobanken van Martien Coppens en Rees Diepen 
werden respectievelijk 1.230 en 260 keer geraadpleegd 2. 
 
Omdat het traject Brabant Cloud vertraging heeft opgelopen, zijn ook in 2015 de beschrijvingen van een der-
tigtal Brabantse kaarten nog niet overgezet vanuit de Access Database.  
 
- Film- en Fotobank Noord-Brabant (FFNB) 
 
Per 31 oktober is de Film- en Fotobank Noord-Brabant (FFNB) “bevroren”. Dat wil zeggen dat vanaf dat mo-
ment de bestaande FFNB raadpleegbaar bleef, maar dat er geen nieuwe invoer meer plaats heeft gevonden. 
De migratie naar Memorix Maior is eind 2015 gerealiseerd. De FFNB kende in 2015 door 34.818 bezoekers, 
die goed waren voor  50.577 bezoeken, waarbij ze in totaal 683.041 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 85.155 en aan de Film-en Fotobank Noord-Bra-
bant 260.340. 
 
 

                                                   
2 Cijfers zijn bij benadering. 
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E Informatievoorziening en dienstverlening  
 
- Openingstijden  
 
De Universiteitsbibliotheek is van maandag tot en met vrijdag open van 8.00 tot 24.00 uur en in het weekend 
van 10.00 tot 24.00 uur. Het totaal aantal openingsuren per week is 108. Gedurende deze openingstijden zijn 
de boeken en tijdschriften van de Brabant-Collectie, die in open opstelling staan, te raadplegen. 
 
Het informatiepunt van de Brabant-Collectie is op werkdagen geopend van 9.00 tot 17.00 uur. Er is dan altijd 
een medewerker aanwezig, zodat onze bezoekers vragen kunnen stellen en/of materialen (oude drukken, 
handschriften etc) uit de magazijnen en de Topografisch-Historische Atlas kunnen aanvragen en vervolgens 
raadplegen in de speciale raadpleegruimte. 
In totaal werden 896 bijzondere werken aan gebruikers ter inzage gegeven, waarvan 389 uit de Brabant-Col-
lectie en 507 uit de collectie Theologie. 
 
- Rondleidingen  
 
Ook de rondleidingen dragen bij aan gebruik en naamsbekendheid van de collectie. De gedeputeerde van 
Cultuur, Henri Swinkels, bracht op 9 december een bezoek aan de Brabant-Collectie. Op 15 december ver-
eerde de nieuwe rector magnificus van Universiteit van Tilburg, Emile Aarts, de collectie met een bezoek. 
 
In 2015 werden er 8 rondleidingen verzorgd voor circa 184 personen, onder andere voor cursisten van de col-
legereeks van Arnoud-Jan Bijsterveld. Een speciale rondleiding is gegeven aan 50 vrijwilligers van het Regio-
naal Archief Tilburg (RAT). Op locatie in Kasteel Heeswijk werd voor 25 leden van Heemkundekring Engel-
brecht van Nasau een rondleiding verzorgd, waarbij Emy Thorissen een uitgebreide lezing gaf bij de in bruik-
leen gegeven Roman Visscherkaart. Voor 28 leden van de Nederlandse Genealogenvereniging afdeling Den 
Bosch en Tilburg werd een rondleiding verzorgd, evenals voor de 45 deelnemers aan de toogdag van Neder-
lands-Belgisch Boekbandengenootschap. 
 
In het kader van de door de Universiteit van Tilburg georganiseerde dag ‘Train je collegae’ heeft Emy Thoris-
sen samen met Arnoud-Jan Bijsterveld de workshop ‘Hertogdom Brabant op de kaart gezet’ georganiseerd. 
Hierin gaven ze collegae van andere diensten een inkijkje in de collectie. 
 
- 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 door Emy Thorissen advies gegeven met betrek-
king tot de collectie Huize Zegenwerp te Sint-Michielsgestel en de collectie Van den Eerenbeemt. Ook zijn de 
medewerkers van de Brabant-Collectie nauw betrokken bij de verbeteringsvoorstellen van de depots van de 
Universiteit vanTilburg. 
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F Communicatie en Promotie  
 
Het continue onder de aandacht brengen van de Brabant-Collectie, de dienstverlening en haar verschillende 
activiteiten, verloopt via verschillende communicatiekanalen. (Zie bijlage 7 voor het voledige overzicht)  
 
Veel gebruikers van de Brabant-Collectie gebruiken de website als ingang. In totaal zijn de verschillende web-
pagina’s 22.564 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. Vanaf 2015 worden blogberichten automatisch op het Twitter- en Facebook-
account van de Brabant-Collectie geplaatst. 
 
In 2015 zijn 49 tweets geplaatst, 30 berichten op Facebook en 52  blogberichten. Het aantal volgers op Twit-
ter bedraagt 182. Facebook kent 11 volgers en 364 vrienden. De blogberichten zijn in totaal 13.050 keer op-
gevraagd.  
 
De top 5 blogberichten  

1. http://brabant-collectie.blogspot.nl/2014/10/noord-brabant-40-45.html - 425 views 
2. http://brabant-collectie.blogspot.nl/2011/04/uitgelicht_13.html 333 views 
3. http://brabant-collectie.blogspot.nl/2011/05/stille-omgang-oftewel-plechtige.html 214 views 
4. http://brabant-collectie.blogspot.nl/2013/10/bevrijding-breda.html 180 views 
5. http://brabant-collectie.blogspot.nl/2014/03/roman-visscher-kaart-pronkt-in-kasteel.html 168 views 
 

- Publicaties 
 
Medewerkers van de Brabant-Collectie publiceerden over de collectie. De belangrijkste publicatie in 2015 was 
uiteraard het fotoboek Noud Aartsen, dat eind 2015 gereed was. De officiele datum van de boekpresentatie is 
4 februari 2016. 
Andere publicaties dit jaar waren: 
 

 Thorissen, Emy, ‘Wederopbouwarchitectuur in Noord-Brabant’, in: In Brabant, tijdschrift voor Brabants 
heem en erfgoed, 6 (2015), 1 (maart), p. 46-63. 

 Thorissen, Emy, ‘Bijzondere Brabantse boekbanden’, in: In Brabant, tijdschrift voor Brabants heem en 
erfgoed, 6 (2015), 2 (juni), p. 32-43. 

 Thorissen, Emy en Stalpers, Lieja, ‘Beeldverhaal van Gogh’ in: In Brabant, tijdschrift voor Brabants 
heem en erfgoed, 6(2015), 3 (september), p. 34-55. 

 Thorissen, Emy: ‘Brabantse avonturen en sprookjes in colectie Buijnsters-Smets’ in: In Brabant, tijd-
schrift voor Brabants heem en erfgoed, 6(2015), 4 (december), p. 22-25 

 
- Boekproducties  
 
In 2015 is middels het bijdragen aan beeldmateriaal meegewerkt aan de volgende boekproducties: 
 

 ‘Landschapscanon van het Groene Woud’ (auteur: Jan van Straaten - via Ger van de Oetelaar - en 
uitg. Pictures Publishers); verschijningsdatum: september 2015 

 ‘Aarlese hoeve’ (via Ger van de Oetelaar, uitg. Pictures Publishers); verschijningsdatum: november 
2015 

 ‘In den Koecke gelevert …’ (auteur Hein Vera, uitg. Pictures Publishers); verschijningsdatum: novem-
ber 2015 

Daarnaast leverde de Brabant-Collectie beeldmateriaal voor het tijdschrift ‘In Brabant’. Zo zijn alle covers van 
dit tijdschrift in 2015 afkomstig van de Brabant-Collectie. 
 
 

http://brabant-collectie.blogspot.nl/2014/10/noord-brabant-40-45.html
http://brabant-collectie.blogspot.nl/2011/04/uitgelicht_13.html
http://brabant-collectie.blogspot.nl/2011/05/stille-omgang-oftewel-plechtige.html
http://brabant-collectie.blogspot.nl/2013/10/bevrijding-breda.html
http://brabant-collectie.blogspot.nl/2014/03/roman-visscher-kaart-pronkt-in-kasteel.html
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- 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). 
 
- Tentoonstellingen (intern Universiteitsbibliotheek 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. 

Periode     Tentoonstelling         

09-12-2014 t/m 20-02-2015  Wintervogels in Noord-Brabant (vitrines niveau 0 en 1) 
 
25-02-2015 t/m 20-05-2015 Het maken van... in de Encyclopédie van Diderot en d'Alembert (vitrine 

niveau 0) 
 
12-06-2015 t/m 24-07-2015  Boekbanden door de eeuwen heen (vitrines niveau 0 en 1) 
     (NB: Vitrine 1 verlengd t/m 26 augustus 2015) 
 
27-07-2015 t/m 30-09-2015 Schelpen en rariteitenkabinet (vitrine niveau 0) 
 
30-09-2015 t/m 30-10-2015 Kinderboeken - thema ‘Tussen droom en daad’ in het kader van de 

Maand van de Geschiedenis (vitrines niveau 0 en 1) 
Gekoppeld aan najaarsstudiedag Stichting Geschiedenis Kinder- en 
Jeugdliteratuur, 23 oktober 2015 (locatie: CZ 9, Tilburg University) 
 

03-11-2015 t/m 11-12-2015 Moderne boeken Van Gogh (ivitrine niveau 0) 
 
15-12-2015 t/m 22-01-2016 Koken door de eeuwen heen (vitrines niveau 0 en 1) 
 
- 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. 

Periode     Tentoonstelling      Locatie    

17-10-2015 – 6-01-2016 In de Brabantse voetsporen van Vincent van Gogh, Natuurmuseum 
Brabant, Tilburg  
(samenwerkingsproject met Stadsmuseum Tilburg en Natuurmuseum 
Brabant, Tilburg) 

 
- Evenementen  

 
Het belangrijkste evenement was het concert dat op 10 juni in de Black Box van de Universiteit van Tilburg 
gegeven werd door leden van de Brabantse Componistenvereniging ter gelegenheid van de formele over-
dracht van de collectie partituren van deze vereniging. 
 
 
 
Andere evenementen:  
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 21 maart 2015: Stand Brabant-Collectie op Beurs Filatelistenvereniging Hertogenpost, Maaspoort, ’s-
Hertogenbosch  

 21 april 2015: Soirée Intime, Spoorzone, Tilburg + mini-expositie Antony Kok (te zien tot 7 juni 2015) 
(samenwerkingsproject Spoorzone Ontsloten) 

 12 juni 2015: Toogdag Belgisch-Nederlands Boekbandengenootschap: presentatie over de erf-
goedcollecties UB Tilburg en Bijzondere Brabantse boekbanden + mini-expositie. 
 

- 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 2015 zijn 8 bruikleenovereenkomsten opgesteld en 44 objecten in bruikleen gegeven (zie bij-
lage 5).  
 
- Fotoreproducties 

 
Voor publicaties, onderzoek en exposities zijn 573 fotobestellingen geplaatst. Voor klanten zijn 1.372 repro-
ducties gemaakt en geleverd. Voor communicatiedoeleinden, ontsluiting en ter beschikking stelling zijn 1.402 
digitale opnames gemaakt. 
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2. Overzicht van het gebruik van de Brabant-Collectie in 2015 en in periode 2007-2015 
 

 

2015 

 
Streefgetal 

 
Resultaat 

 
Raadplegingen oude drukken en handschriften  

 
     350 896 

 
Bezoekers raadpleegruimte kostbare collecties 

 
     200 197 

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

 
     p.m. 1372 

 
Bruikleenovereenkomsten 

 
     p.m. 8 

 
Objecten in bruikleen 

 
     p.m. 44 

 
Zoekacties Brabant-Databank (BD) 

 
 10.000 16.885 

Zoekacties Databank Topografisch-Historische Atlas (DB THA) 10.000 5.130 

Zoekacties Fotobank Martien Coppens (FMC) 2.500 1.230 

Zoekacties Fotobank Rees Diepen (FRD)  p.m. 260 

Zoekacties Noud Aartsen p.m. 285 

Bezoeken Brabant-Collectie via Thuis in Brabant  p.m. 85.155 

 
Views in de Film- en Fotobank Noord-Brabant 1.000.000 683.041 

 
Bezoeken Film- en Fotobank Noord-Brabant via Thuis in Brabant  100.000 260.340 

 
Aantal bezoekers Film- en Fotodatabank Noord-Brabant p.m. 50.577 

 
Unieke bezoekers Film- en Fotodatabank Noord-Brabant p.m. 34.818 
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Overzicht van het gebruik van de Brabant-Collectie 2007-2015  

 
Type gebruiker 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Raadplegingen oude drukken en hand-
schriften 

   1.638  379 914 180 355 478  406 431 896 

Bezoekers raadpleegruimte 286 378 180 77 120 151 141 168 197 

Geleverde reproducties 531    1.325 1.234 522 740 754 700 1.498 1.372 

Bruikleenovereenkomsten 13 18 16 11 8 5 9 11 8 

Objecten in bruikleen 128 179 112 51 42 40 83 61 44 

Zoekacties Brabant Databank (BD) 25.128 11.177 7.779 8.170 12.021 15.361 14.475 17.310 16.885 

Zoekacties BD via Thuis in Brabant (TiB)    > 50.000 85.396 69.508 78.240 92.769 85.155 

Zoekacties DB THA 16.238 9.592 8.857 5.167 5.225 13.542 6.576 5.309 5.130 

Zoekacties Fotobank Martien Coppens 4.697 4.425 4.224 5.807 2.923 . 1.847 1.532 1.230 

Zoekacties Fotobank Rees Diepen       428 235 260 

Zoekacties Fotobank Noud Aartsen        177 285 

Views in FFNB 1.270.616 781.565 1.173.913 1.172.023 884.112 910.734 1.031.862 787.317 683.041 

Aantal bezoekers FFNB 57.632 42.952 55.047  59.654 49.238 50.715 57.460 58.538 50.577 

Aantal unieke bezoekers FFNB   30.865 32.318 29.547 30.433 34.481 39.533 34.818 

Aantal bezoekers FFNB via Thuis in Bra-
bant 

   > 70.000 195.503 201.390 228.177 269.468 260.340 
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3. Financiën  
 
In 2015 is vastgesteld dat de basis voor de financiering een dienstverleningsovereenkomst is. Voor 2015 
is een begroting ingediend die reikte tot een bedrag van € 663.012, maar in juni 2015 werd door de Pro-
vincie gemeld dat het bedrag voor 2015 € 589.054 excl. BTW is. 
 
Eind 2015 werd gemeld dat het was vastgesteld op  € 584.333,- excl. BTW. 
 
Omdat er sprake is van een dienstverleningsovereenkomst, is BTW afdracht nodig. Het jaarlijks budget 
van de Provincie is hieronder opgenomen excl. BTW. Het factuurbedrag moet worden verhoogd met 21% 
BTW. 
 
 
Brabant- Collectie    2015 
     Realisatie 
 
 
Directe personele lasten   €  372.097 
Indirecte personele lasten   €  161.066 
Kantoorartikelen    €      6.199 
Drukwerk en Porti   €         899 
Reis/Verblijfkosten    €      2.600 
Congressen/seminars/studiedagen €         190 
Representatiekosten    €      2.991  
Diversen     €                 627 
Informatiedragers +restauratie  €    34.417 
Onderhoud en aanschaf ICT  €   14.994 
 
Totale lasten     €  596.081 
 
Provincie    €  584.133 excl. BTW   
Overige *    €         733 
 
Totale Baten     €  584.866 
 
Resultaat **    €   -11.215 
 
*Incidentele overige baten 
 
**Het negatieve resultaat wordt gedekt uit de bestemde reserve BC. Na jarenlange tekorten, welke steeds zijn afgedekt 
door de Universiteit van Tilburg, zijn er in de jaren 2013 (66 k€) en 2014 (43k€) positieve exploitatiesaldo ontstaan. De ont-
stane vacatureruimte ten gevolge van personeelsleden die met (vervroegd) pensioen gingen, is niet meer ingevuld. Afge-
sproken is om deze middelen aan te wenden voor automatisering en digitalisering. Omdat verplichtingen op het terrein van 
digitalisering en automatisering niet meer in die jaren zijn gerealiseerd door vertraging bij de leverancier, zijn deze midde-
len opgenomen in de bestemde reserve Brabant-Collectie. 
In 2015 is een deel van deze reserve aangewend voor de - met de vertraging samenhangende - noodzakelijke continue-
ring van de Film- en Fotobank Noord-Brabant. 
Omdat de aankoop van een omvangrijke en belangrijke collectie prentbriefkaarten in 2015 wel is overeengekomen maar  
niet meer is gerealiseerd, zal deze betaling pas in 2016 plaats vinden. In 2016 wordt voor deze collectie een bedrag van 
10.k€ uit deze reserves betaald. 
 
Ultimo 2015 is de stand van de reserve € 97.786,-  

 
 
Voor een verdeling van Fte/ Euro’s per activiteit zie bijlage 2.  
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Bijlage 1. Overzicht opleidingen 

 
 
Externe opleidingen  
 

 Opleiding Archiefassistent bij de Archiefschool, onderdeel van HvA (september 2014 t/m novem-
ber 2015) – 1 medewerker  

 Workshop ‘Maaltijdordonnanties door de eeuwen heen’ / Summer School History of the Book 
2015, Bijzondere Collecties, Universiteit van Amsterdam door Marleen Willebrands – 1 medewer-
ker 

 Workshop ‘Verschijningsvormen van de brief' / Summer School History of the Book 2015, Bijzon-
dere Collecties, Universiteit van Amsterdam door Klaas van der Hoek – 1 medewerker 

 Workshop ‘Van boekblok naar boekenblog’ / Summer School History of the Book 2015, Bijzon-
dere Collecties, Universiteit van Amsterdam door Emile Schrijver – 1 medewerker 

 Erfgoed college-reeks van Erfgoed Brabant Den Bosch – 3 medewerkers  

 Studiedag ‘Vele Handen’ van Picturae te Den Bosch -2 medewerkers 

 Studiemiddag Born digital erfgoed te Utrecht -1 medewerker 

 Introductiecursussen Memorix Maior van Picturae te Heiloo – 3 medewerkers 

 Open SKOS training van Picturae te Den Bosch -2 medewerkers  
 
Interne opleidingen  
 

 Instructie Topdesk – alle medewerkers  

 Slimmer werken met Windows 7 en Outlook 2013 - 2 medewerkers  

 Instructie WorldCat Discovery door Eric vd Akker (2 uur) – alle medewerkers  

 Workshop ‘Online veiligheid’ - alle medewerkers  

 BHV-instructie -2 medewerkers  
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Bijlage 2  
 
 

Personeel: verdeling fte per activiteit  
 

  B-C LIS TOTAAL 

 Activiteit     

A Beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling en 
projectcoördinatie 1,05  0,20 1,25 

B Materieel beheer, conservering en restaura-
tie 0,25 0,20 0,45 

C Collectievorming en –uitbreiding 0,50 0,30 0,80 

D Toegankelijk maken en beschikbaar stellen 2,20 0,70 2,90 

E Informatievoorziening en dienstverlening 1,00  0,40  1,40 

F Communicatie en promotie  0,50   0,50 

        

 TOTAAL 5,50 1,80 7,30 

  
Personeel: verdeling Euro’s per activiteit     

     
  B-C LIS TOTAAL  

 Activiteit € €   € 

A Beleidsvoorbereiding en ontwikkeling en pro-
jectcoördinatie 76.687 14.608 91.295 

B Materieel beheer, conservering en restaura-
tie 18.260 14.608 32.868 

C Collectievorming en –uitbreiding 36.518 21.910 58.428 

D Toegankelijk maken en beschikbaar stellen 160.679 51.125 211.804 

E Informatievoorziening en dienstverlening 73.036 29.214 102.250 

F Communicatie en promotie  36.518  36.518 

     

 TOTAAL €  401.698 131.465 533.163 
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Bijlage 3. Schenkingen  

 
Van de volgende 24 personen en instanties zijn in 2015 schenkingen ontvangen:  
 

 Marcel Baijens namens Stichting Restauratie Kerkorgel Liempde 

 E. Bais, Prins Willem de Eerste herinneringstichting, Amsterdam 

 Arnoud-Jan Bijsterveld, Tilburg 

 Dick Blonk, Breda 

 Hanneke van de Bogaart, Oirschot 

 Charles Caspers, Nijmegen 

 Jeanne Geerts, Riethoven 

 Heemkundekring Erthepe, Erp (secretaris Maria van Bree) 

 Heemkundekring Tilborch, Tilburg 

 P.E. van der Heijden-Rogier, Vught 

 Joost Huijbrechts, Breda 

 Jan van Iersel, Tilburg 

 Jos Kuijlen, Nijmegen 

 Hans van de Laarschot, Asten (Vlaasch) 

 Stephan Lerou, Den Bosch 

 Toon Mulders, bibliothecaris Markiezaat Bergen op Zoom 

 Jan Noorlandt, Rhenen 

 Jola Prinsen, Tilburg 

 Rob Staps, Nijmegen 

 Pien Storm van Leeuwen, Chaam 

 Conny Trommelen, Stadsarchief Breda 

 Henk Westland, Zutphen 

 Bas Zijlmans, Geertruidenberg  
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Bijlage 4. Bijzondere aanwinsten 
 
De Brabant-Collectie heeft in 2015 enkele bijzondere aanwinsten verworven: 
 

 Zes lithografieën Brabantse types. Deze zijn in 1931 vervaardigd door Richard Roland Holst (Am-
sterdam 1868 – Bloemendaal) 

 

 Een Brabants drukwerkje van de 18e-eeuwse dichteres Petronella Moens, getiteld: Aan mijn 
vriend C. Lach de Bêre, bij den glorierijken dood van zyn heldhaftigen vader den hoog welgebo-
ren heer Cyprianus de Bêre, overleden den 14de maart 1814.  

 

 Een zeldzaam manuscript in twee banden van de advocaat en schepen van Den Bosch, Gerard 
van Zoemeren ook wel Gerard van Someren (1547-1652).  

  

http://www.artindex.nl/noordbrabant/default.asp?id=6&num=0077900087009030093000037007880900501081
http://www.bossche-encyclopedie.nl/personen/someren,%20gerard%20van%20(1652).htm?p1=_index.1.htm?title=Personen&t1=Personen&title=Gerard%20van%20Someren
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Bijlage 5. Gegevens bruiklenen oude en bijzondere collecties 2015 

   

   
  BRUIKLEENOVER- 

EENKOMSTEN 
OBJECTEN IN  
BRUIKLEEN 

EXPOSITIES     

Breda's Museum, Breda 1 1 

Expositie 'De stercke Stadt Breda', 1 juli 2011 t/m 31 de-
cember 2015 (semi-permanente presentatie: Balthasar 
Floris van Berckenrode, Expugnatio Fortissimae Urbis 
Bredae, 1637) 

  wandkaart (1) 
 

Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch 1 2 

Semi-permanente presentatie in Brabantzaal ‘Het verhaal 
van Brabant’, 5 december 2013 – april 2016 

  oude drukken (2) 

Kasteel Heeswijk 1 1 

Roman-Visscher-kaart in Ridderzaal, 18 maart 2014 t/m 
18 maart 2017 

  wandkaart (1) 
 

Museum Jan Heestershuis, Schijndel 1 4 

Expositie ‘Een vleugje Vincent. Van Gogh inspireert Jan 
Heesters’, 31 mei 2015 t/m 3 januari 2016 

  etsen (4) 

Breda’s Museum, Breda 1 1 

Expositie ‘In de kringen van jonge Vincent’, 14 juli t/m 1 
november 2016 

  aquarel (1) 

RESTAURATIEPROJECTEN   

n.v.t.   

DIGITALISERINGSPROJECTEN      

Koninklijke Bibliotheek, Den Haag / Metamorfoze 1 1 

Project Kranten tranche 3 (retour op 12 januari 2016)   krant (1) 

Koninklijke Bibliotheek, Den Haag / Metamorfoze 1  32 

Project Tijdschriften tranche 4 (15 juli 2015 t/m 13 okto-
ber 2016) 

 
 

tijdschriften(13) 
boeken (14) 
almanakken (5)  

OVERIG     

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

1 2 (handschriften) 

TOTAAL 8 44    
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Bijlage 6. Externe vertegenwoordiging 

 

 
22 januari 2015, Lancering Bronnenbank Geschiedenislokaal 013, Regionaal Archief Tilburg 
11 februari 2015, Lancering Erfgoedprijs 2015, Groot Gasthuiskapel GZG, ’s-Hertogenbosch 
30 maart 2015, VTHA bijeenkomst, Gelders Archief, Arnhem 
13 april 2015, Overdracht gedigitaliseerde film Vereniging voor de Jeugd te Waalre 
7 juni 2015, Jury optocht en tentoonstelling 73e Kringgildedag Kempenland, Bergeijk 
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Bijlage 7 Communicatie activiteiten Brabant-Collectie 2015  
 

 DATUM TIJDSTIP ACTIVITEIT CONTACTPERSOON WIE BC 

vr. en 
za. 

9-jan-2015 
10-jan-2015 20.15 u. 

Keltisch concert in theater De 
Enck te Oirschot met beelden 
van Noud Aartsen (beeldmateri-
aal) Jan van der Schoot Paul Maas en Emy) 

do. 22-jan-15 16.30-18.00 u. 

Lancering Bronnenbank Ge-
schiedenislokaal 013, Stadsmu-
seum, Tilburg  
(samenwerkingsproject) Petra Robben 

Emy en Joost  
(uitgevoerd door Corine, Lieja, 
Emy en Paul) 

wo.  28-jan-15 16.00-17.00 u. 

 
Rondleiding Cursisten  
Regionale Geschiedenis Arnoud-Jan Bijsterveld Jos en Corine 

wo.  4-feb-15 16.30-17.30 u. 

Rondleiding Cursisten Region-
ale Geschiedenis 

Arnoud-Jan Bijsterveld Jos en Corine 

wo.  4-mrt-15 14.00-15.30 u. 
Rondleiding HKK Tilborch 
(25 personen) Jan Sikkers Corine, Pia en Jos  

vr. 20-mrt-15 10.00-17.00 u. 

Beurs Filatelistenvereniging 
Hertogenpost, Maaspoort 's-
Hertogenbosch Peter Teurlings 

Jurgen Pigmans / Jac Bie-
mans 
BC stand inrichten: Pia en 
Emy 

za. 21-mrt-15 10.00-16.00 u. 

Beurs Filatelistenvereniging  
Hertogenpost, Maaspoort 's-
Hertogenbosch Peter Teurlings Pia en Emy 

wo.  15-apr-15 11.00-16.00 u. 
Rondleiding Vrijwilligers RAT 
(50 personen) Ans Holman Pia, Emy, Corine en Jos  

ma. 21-apr-15 19.30-22.00 u. 

Soirée Intime, Spoorzone, Til-
burg + mini-expositie 
 Antony Kok  
(tot 7 juni 2015) 
(samenwerkingsproject Spoor-
zone Ontsloten) 

Berny van de Donk /   
Bibliotheek Midden-Bra-
bant Emy 
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wo.  20-mei-15 14.00-16.00 u. 

Rondleiding HKK Engelbrecht 
van Nassau, Roman-Visscher 
kaart in Kasteel Heeswijk  
(25 personen) Rob Vorst Emy en Pia 

wo.  27-mei-15 19.30-22.00 u. 

Rondleiding Nederlandse Gene-
alogische Vereniging - afd. 's-
Hertogenbosch en Tilburg  
(28 personen) Annie Duijf / Jos Welzen Emy en Corine 

wo.  10-jun-15 12.00-14.00 u. 

Lunchconcert n.a.v. schenking 
Componistencollectie, Blackbox, 
UvT  
(ca. 60 personen) dhr. Mommers Dorine, Pia en Corine 

vr. 12-jun-15 10.00-17.00 u. 

Toogdag Nederlands-Belgisch  
Boekbandengenootschap: pre-
sentatie over de erfgoedcollec-
ties UB Tilburg en Bijzondere 
Brabantse boekbanden + mini-
expositie (45 personen) 

Robert Arpots 
Jan Storm van Leeuwen 

Emy   
(beelmateriaal Paul) 

vr. 26-jun-15 10.00-12.00 u. 
Algemene rondleiding aan 
vormgeefster (1 persoon) Masja Mols Emy 

vr. 24-jul-15 10.00-12.00 u. 
Rondleiding bestuur HKK Son 
en Breugel (2 personen) Marjo van Gils Emy 

vr. 31-jul-15 10.00-12.00 u. 
Rondleiding mbt kinderboeken 
aan vormgeefster (1 persoon) Masja Mols Emy 

vr.  30-sep-15 9.30-13.00 u. 

Werkbezoek Provincie Noord-
Brabant  
(2 beleidsmedewerkers Cultuur) 

Wies van Leeuwen  
Stephan Tiebosch Pia en Emy 

wo.  7-okt-15 10.30-12.30 u. 

Instructie 'Zoeken in databan-
ken BC' en rondleiding mede-
werkers dienstverlening Regio-
naal Archief Tilburg  
(6 personen) Ans Holman Corine 
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vr. 16-okt-15 13.30-17.00 u. 

Persbezichtiging/informele ope-
ning expositie 'In de Brabantse 
voetsporen van Vincent van 
Gogh', Natuurmuseum Brabant, 
Tilburg (samenwerkingsproject) 

Communicatieafd. Natuur-
museum, RAT en BC Emy en Ronald Peeters  

  
17-okt-15 
t/m 6-1-16    

Expositie 'In de Brabantse voet-
sporen van Vincent van Gogh, 
Natuurmuseum Brabant, Tilburg 
(samenwerkingsproject) 

Ronald Peeters (Stadsmu-
seum  
Tilburg); Frans Ellenbroek  
(Natuurmuseum Tilburg) 

Samenstelling en coördinatie: 
Emy 
Research: Lieja en Emy  
Beeldmateriaal: Paul 

wo.  25-nov-15 14.30-17.00 u. 

Rondleiding t.b.v. boekuitgave 
Van Gogh aan Hans Hop, Gia-
notten (2 personen) Ronald Peeters Emy 

vr. 27-nov-15 10.00-12.30 u. 
Rondleiding HKK Son en Breu-
gel (25 personen) Marjo van Gils Pia en Emy 

Wo. 9- dec-15 10.00-12.00 u. 

Werkbezoek Henri Swinkels, 
gedeputeerde Leefbaarheid en 
Cultuur van de Provincie Noord-
Brabant (3 personen) Kim Niftrik 

Pia. Emy,  
Aanwezig: Corno, Gabe, Jos 
en Arnoud-Jan 

di. 15-dec-15 15.30-16.30 u. 
Werkbezoek Emiel Aarts, rector 
magnificus TiU (1 persoon) Ine Appels Pia en Emy 

 


