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1. Inleiding 
 
Het Activiteitenverslag voor 2016 is gebaseerd op het Werkplan en begroting van de Brabant-Collectie voor 
het jaar 2016. Het jaar 2016 is het derde 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, toegan-
kelijke basis, waardoor kennismaking met cultuur en de eigen geschiedenis in de directe woon- en leefomge-
ving mogelijk wordt gemaakt. De Brabant-Collectie biedt een laagdrempelige toegang tot een brede collectie, 
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 Bra-
bant. 
 
In de Provinciale beleidnotitie ‘De (verbeeldings)kracht van Erfgoed: Beleidskader Erfgoed 2016-2020’ wordt 
de Brabant-Collectie gerekend tot de basisinfrastructuur. In deze notitie worden 4 verhaallijnen / thema’s ge-
noemd: “bevochten, bestuurlijk, innovatief en religieus Brabant”. 
 
Omdat 2016 is uitgeroepen tot het ‘Jeroen Bosch-jaar’ en het ‘Jaar van het Boek’, is bij verschillende gele-
genheden ingespeeld c.q aangesloten 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 2016 van medewerkers in vaste dienst bedraagt 6.80 (tegenover 
7.20 in 2015). De formatie uit vier verschillende afdelingen van de dienst LIS (Library and IT Services) heeft 
een omvang van in totaal 1.7 fte. Specifiek werkzaam bij de Brabant-Collectie is 5.1 fte (tegenover 5.5 in 
2015).1   

 

Daarnaast heeft een stagiare van de MBO-opleiding Collectiebeheer het hele jaar voor 0.2 fte werkzaamhe-
den verricht. Verder zijn in 2016 bij de Brabant-Collectie acht vrijwilligers werkzaam geweest met een totale 
omvang van 1.7 fte. 
 
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 zoals bijvoorbeeld ‘De Spoorzone ontsloten’ etc. 

                                                   
1 Deze daling is veroorzaakt doordat de voormalige bibliothecaris uit dienst is getreden eind 2015. 
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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 door omstandighe-
den maar een maal vergaderd, op 7 juli. In de loop van 2016 heeft Nanno Nanninga laten weten zijn lidmaat-
schap van de BAC te willen neerleggen. Er is gezocht naar een opvolger, die ook weer de Openbare Biblio-
theek in dit gremium kan vertegenwoordigen. Dat is gelukt. Moniek Wegman, hoofd Product- en Accountma-
nagement van de Bibliotheek Midden-Brabant heeft eind 2016 laten weten deze plaats in te zullen in nemen. 
Een en ander is meteen geformaliseerd. De geplande vergadering van november is om agendatechnische 
redenen verplaatst naar 19 januari 2017. 
 
 
Leden van de BAC in 2016 waren: 

- Drs. ing. C.A.M Vromans, 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 
- Mw. drs. M.P.E.F. van Kroonenburgh, bibliothecaris Brabant-Collectie. Secretaris BAC  
- N. Nanninga, directeur Markiezaatsbibliotheken, Bergen op Zoom 
- Mw. Moniek Wegman, hoofd Product- en Accountmanagement van de Bibliotheek Midden-Brabant, 

Tilburg 
- 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 2016 is besproken en goedgekeurd in de vergadering van de Bibliotheek Advies Com-
missie (BAC) van 22 juni 2016. 
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2 De categorieën Taken / Werkzaamheden          
 
A  Beleidsvoorbereiding en –ontwikkeling en projectcoördinatie  
 

 Het budget van de Brabant-Collectie voor 2016 zou aanvankelijk niet geïndexeerd worden en conform 
besluit van de Gedeputeerde Staten zou dat ook niet gebeuren voor de jaren 2017 en verder. Een derge-
lijke achteruitgang van het budget zou een steeds verdergaande uitholling van de dienstverlening beteke-
nen. Ook is een dergelijk besluit niet in de geest van de overeenkomst tussen de Provincie en de Univer-
siteit van Tilburg. Tegen deze gang van zaken is bezwaar gemaakt, hetgeen uiteindelijk geleid heeft tot 
afspraken over (de hoogte)  van indexering, welke eind 2016 zijn vastgelegd in een addendum bij de oor-
spronkelijke overeenkomst.   
 

 Met betrekking tot realisatie van projecten in het kader van de vier verhaallijnen is het niet meer gekomen 
tot concrete afspraken met de projectleiders van de Provincie. Wel worden de vier thema’s steeds betrok-
ken bij de activiteiten van de Brabant-Collectie en genoemd in presentaties.  

 

 Over het bruikleenbeleid en het verlagen van drempels is overleg gevoerd met de Provincie. Dit zal in 
2017 nog verder vorm gegeven worden.  
 

 In 2016 zijn de deelnemers van de Film -en Fotobank Noord-Brabant (FFNB) onderricht in het werken 
met de collectiebeheermodule van Memorix Maior. In samenwerking met Erfgoed Brabant zijn de cursus-
sen verzorgd. Na een proefperiode heeft het merendeel van de deelnemers een contract met Erfgoed 
Brabant gesloten. De FFNB is gedurende 2016 nog raadpleegbaar geweest, maar werd niet meer ge-up-
date. Per 31-12-2016 is de FFNB definitief stopgezet en is de dienstverlening overgenomen door Erfgoed 
Brabant. De database is via Thuis in Brabant te raadplegen. 
 
De migratie van de ARNO databases is in 2016 nog niet van start kunnen gaan, omdat het systeem nog 
onvoldoende stabiel was. Er was onvoldoende garantie dat de dienstverlening op minimaal hetzelfde ni-
veau kon worden voortgezet na migratie. 

 
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 (de zoekmachine 
iPort) wordt zelfs uitsluitend ten behoeve van de Brabant-Collectie gecontinueerd, maar niet meer verder 
ontwikkeld. 
 
Daarnaast is het project transitie naar WorldShare van OCLC, dat door LIS wordt geleid, in 2016 formeel 
gestart en zal in 2017 worden afgerond. Vanwege de afhankelijkheid van deze transitie is er voor geko-
zen pas na afronding hiervan te migreren. 
 

 Ten behoeve van het digitaliseren van heemkundekringbladen is met heemkundekringen gesproken over 
het digitaal beschikbaar stellen van deze content. Van het bedrag dat Cubiss eind 2015 aan digitalise-
ringscapaciteit heeft toegekend is in 2016 € 15.700 uitgegeven. Ook Brabants Heem heeft middelen be-
schikbaar gesteld in de vorm van € 4.000 aan scancapaciteit. Hiervoor zijn onder andere de eerste hon-
derd delen van de Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland (ZHC-reeks), de twaalf 
delen van de Bijdragen tot de Sociaal Economische Geschiedenis van het Zuiden van Nederland, de bla-
den van elf heemkundekringen en zes bijzondere boeken gedigitaliseerd. 
 
Verder is op verzoek van de Commissaris van de Koning het boek ‘Hertogen van Brabant’ gedigitaliseerd. 
Het betreft Afcoemste ende genalogie der hertogen ende hertoghinnen van Brabant, Gheprint Thantwer-
pen: by Jan Mollijns, 1564. 

 
Dit bijzondere boek is op de eregalerij van de website van de Provincie te raadplegen. https://www.bra-
bant.nl/subsites/het-nieuwste-brabant/eregalerij/1565-hertogenboek.aspx 

https://www.brabant.nl/subsites/het-nieuwste-brabant/eregalerij/1565-hertogenboek.aspx
https://www.brabant.nl/subsites/het-nieuwste-brabant/eregalerij/1565-hertogenboek.aspx
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Het digitaliseren is in eigen beheer uitgevoerd. 
 

 In 2016 is geen voortgangsgesprek meer gevoerd met familie Coppens. Volgens afspraak heeft de familie 
een concept gemaakt voor het verlengen van de bruikleenovereenkomst van het privé-archief. Dit moet in 
2017 worden besproken en opnieuw juridisch worden bekrachtigd met een officieel document. 
 

 In het kader van de auteursrechtenproblematiek / afdragen van kosten is een onderzoek gestart naar de 
omvang hiervan in onze collectie. In dit traject worden de gegevens gelijk ingevoerd in het bestand. Dit 
zal in 2017 nog worden voortgezet. 
 

 Een onderzoek naar klanttevredenheid is in 2016 niet meer uitgevoerd wegens een gebrek aan resour-
ces, maar ook omdat er prioriteit is gegeven aan het vergroten van de naamsbekendheid, onder andere 
door het plaatsen van een advertentie in een huis-aan-huis blad van de KBO Brabant en een artikel in 
“ONS”, het tijdschrift van de KBO. 

 
 
B Materieel beheer, conservering en restauratie 
 

 Metamorfoze. De in 2015 goedgekeurde aanvraag bij Metamorfoze voor het tijdschrift ‘Sinte Geer-
truydtsbronne: driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de geschiedenis en volkskunde van West-Brabant en 
omgeving 1924-1940’ is in 2016 niet meer aan de beurt gekomen. Dit zal pas in 2017 zijn beslag krijgen. 
In 2016 zijn wel de reeds eerder goedgekeurde tijdschriften gedigitaliseerd, maar nog niet beschikbaar 
gesteld door de KB. 
 

 Er is in verband met de onzekerheid over de hoogte van het budget nog geen besteling geplaatst voor  
het benodigde conserveringsmateriaal voor met name de collecties van Noud Aartsen, Bart Gijsbers, 
Rees Diepen en Jan van Giersbergen. 

 

 De glasnegatieven van de fabrikantenfamile Van Dijk uit Waalre zijn gedigitaliseerd. Het gaat hierbij om 
286 items. 

 

 In 2016 zijn contacten gelegd met de KB over het Google Bezemproject. Dit project beoogt unieke titels in 
Nederlandse universiteitsbibliotheken te digitaliseren. Na de KB, UvA en Leiden is er ook voor de andere 
universiteitsbibliotheken nog de mogelijkheid hierin te participeren. 

 
 
C Collectievorming en –uitbreiding 
 

 In totaal groeide de collectie met 880 nieuwe titels, waarvan 667 titels via aankoop en 213 via schenking 
(zie bijlage 3 voor een lijst van namen van personen en instanties die deze publicaties hebben geschon-
ken). Deze titels zijn op de maandelijkse aanwinstenlijsten opgenomen en voor gebruikers beschikbaar 
gesteld. 

 

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

 

 In 2016 is de bijzondere collectie van 300 prentbriefkaarten van Jan Bijnen daadwerkelijk aangeschaft.  
 

 Gesprekken met leden van de familie Swinkels over een collectie van ca. 600 glasnegatieven van foto-
graaf Tinus Swinkels zijn gevoerd, maar deze hebben nog niet geleid tot een bruikleenovereenkomst. 

 

 In mei 2016 zijn gesprekken gevoerd met de familie Vogels over schenking van de glasnegatieven van 
fotograaf Nard Vogels aan de Brabant-Collectie. Door het overlijden van de contactpersoon heeft dit tra-
ject vertraging opgelopen, maar een ander familielid heeft dit snel overgenomen. Een en ander zal in 
2017 zijn beslag gaan krijgen. 
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 Collectie Knippenberg. Een verzameling van diverse boeken, plakboeken, dia’s en lezingen van Willy 
Knippenberg is geschonken door Michel de Laar. 

 

 Van Brabants Landschap zijn fotocollecties van Noud Aartsen en Jan de Laat in bruikleen gekregen, als 
ook het archief van Huize Zegenwerp St. Michielsgestel. 

 
 
D Beschikbaarstelling, gebruiksbevordering en gebruik 
 
Alle in 2016 verworven boeken, tijdschriften, cd-rom’s en dvd’s zijn via de catalogus (WorldCat Discovery) 
ontsloten en in de bestaande collectie opgenomen. Van 504 beschrijvingen in de catalogus werden de gege-
vens aangevuld (afcatalogiseren). 
 
- 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 109.350 titels op 31 december 2016, een toename met 2.242 beschrijvingen. 
Daarnaast zijn 2.430 beschrijvingen van tijdschriftartikelen en hoofdstukken uit boeken ingevoerd. 
 

 
 

 
Streefgetal 

 
Resultaat 

 
Toename aantal records in de Brabant Databank 

 
1.800 

 
2.242 

 
Het aantal raadplegingen kon voor 2016 niet meer achterhaald worden, omdat de nieuwe database deze tool 
niet meer heeft. Omdat alle databases geïntegreerd opgenomen gaan worden in de Brabant Cloud, worden 
deze cijfers in de toekomst sowieso niet meer apart geregistreerd. 
 

 Databank Topografisch-Historische Atlas (THA) 
 
Beschrijvingen in de Databank THA werden in 2016 enerzijds verder aangevuld en anderzijds verbeterd of 
verrijkt. 
 

 Fotobanken 
 

Aan de Fotobank Noud Aartsen werden 460 beschrijvingen en images toegevoegd. Daarmee is de collectie 
Noud Aartsen geheel ingevoerd. Deze fotobank bevat in totaal 1.784 items. 
 
Omdat het traject Brabant Cloud vertraging heeft opgelopen, zijn ook in 2016 de beschrijvingen van een der-
tigtal Brabantse kaarten nog niet overgezet vanuit de Access database. 
 
- Film- en Fotobank Noord-Brabant (FFNB) 
 
Per 31 december 2016 is de Film- en Fotobank Noord-Brabant (FFNB) opgeheven. De website is gedurende 
2016 nog raadpleegbaar geweest voor gebruikers. Het aantal bezoeken aan de website is niet meer geregi-
streerd door Picturae. Toegang tot de opvolger van de FFNB verliep vanaf 1-1-2016 via Thuis in Brabant. 
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- 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 68.589 en 119.172 aan de Film-en Fotobank 
Noord-Brabant. 
 
 
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 961 bijzondere werken aan gebruikers ter inzage gegeven, waarvan 570 uit de Brabant-Col-
lectie en 391 uit de collectie Theologie. Op 1 november 2016 is het inzien van materiaal van de collectie The-
ologie, dat geplaatst is in het externe magazijn, stopgezet wegens de voorbereidingen van de op handen 
zijnde verbouwing van dit magazijn. 
 
- Rondleidingen 
 
Ook de rondleidingen dragen bij aan gebruik en naamsbekendheid van de collectie. De Commissaris van de 
Koning, Wim van de Donk, bracht op 21 juli een bezoek aan de Brabant-Collectie. Op 30 juni kwam Marcelle 
Hendrickx, wethouder van Cultuur in Tilburg, op bezoek. 
 
In 2016 werden 8 rondleidingen verzorgd voor circa 150 personen, onder andere voor cursisten van de colle-
gereeks van Arnoud-Jan Bijsterveld. Een speciale rondleiding is gegeven aan 3 personen in het Natuurmu-
seum. 
 
- Advisering 
 
De Brabant-Collectie heeft ook een rol in het adviseren van andere organisaties op het gebied van selectie, 
verwerven, conserveren en ter beschikking stellen. Zo is door Emy Thorissen advies gegeven met betrekking 
tot de collectie Huize Zegenwerp te Sint-Michielsgestel. Ook zijn de medewerkers van de Brabant-Collectie 
nauw betrokken bij de verbeteringsvoorstellen van de depots van de Universiteit vanTilburg. 
 
 
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 volledige overzicht). 
 
Veel gebruikers van de Brabant-Collectie gebruiken de website als ingang. In totaal zijn de verschillende web-
pagina’s 23.216 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. 
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In 2016 zijn 55 tweets, 59 Facebook- en 56 blogberichten geplaatst. Het aantal volgers op Twitter bedraagt 
192. Facebook kent 16 volgers en 364 vrienden. De blogberichten zijn in totaal 25.977 opgevraagd, bijna een 
verdubbeling t.o.v het voorgaande jaar, toen het aantal raadplegingen 13.050 telde. 
 
De top 5 blogberichten: 

 
1. https://brabant-collectie.blogspot.nl/2016/11/breda-spoort-150-jaar-beweging-in-de.html - 1114 

views 
2. https://brabant-collectie.blogspot.nl/2016/10/expositie-banden-zonder-grenzen.html - 1109 views 
3. https://brabant-collectie.blogspot.nl/2016/12/modieus-blijkend-uit-een-reisverslag.html - 921 views 
4. https://brabant-collectie.blogspot.nl/2016/09/brabantse-gemeenten-in-oorlogstijd.html - 882 views 
5. https://brabant-collectie.blogspot.nl/2016/08/korte-stage-twee-buitenlandse-studenten.html - 798 

views 
 
 

 Publicaties 
 
In 2016 zijn geen zelfstandige publicaties uitgegeven. 
 

 Boekproducties 
 
In 2016 is middels het bijdragen aan beeldmateriaal meegewerkt aan de volgende boekproducties / tijdschrift-
artikelen. 
 
- ‘Drie Koningen Zingen: met liederenschat’ 
- Artikelen in In Brabant: 

o Emy Thorissen, ‘Diekoningen: een levende traditie?’ in: In Brabant, tijdschrift voor Brabants heem 
en erfgoed, 7 (2016), 4 (december), p. 58-75. 

o Emy Thorissen en Lieja Stalpers, ‘Van mens tot machine: Textielindustrie in Noord-Brabant’ in: In 
Brabant, tijdschrift voor Brabants heem en erfgoed, 7 (2016), 2 (juni), p. 28-45. 

o Emy Thorissen en Pascal Viskil, ‘De veranderende wereld van Noud Aartsen’ in: In Brabant, tijd-
schrift voor Brabants heem en erfgoed, 7 (2016), 1 (maart), p. 32-49 (inclusief cover van het tijd-
schrift). 

- Overige artikelen: 
o Emy Thorissen, ‘Kaartcollecties in Nederland: Brabant-Collectie, Universiteitsbibliotheek Tilburg’, 

in: Caert Thresoor (2016), nr. 4, p. XX. 
o Emy Thorissen, ‘Gekiekt neffe de pisbak (Jan Bijnen)’, in: Jubileumuitgave 25 jaar Nederlands 

Fotogenootschap, Fotografisch Geheugen, 90 (2016), p. 18-19. 
Daarnaast leverde de Brabant-Collectie beeldmateriaal voor het tijdschrift ‘In Brabant’. Zo zijn alle covers van 
dit tijdschrift in 2016 afkomstig van de Brabant-Collectie. 
 

 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. 
  

https://brabant-collectie.blogspot.nl/2016/11/breda-spoort-150-jaar-beweging-in-de.html
https://brabant-collectie.blogspot.nl/2016/10/expositie-banden-zonder-grenzen.html
https://brabant-collectie.blogspot.nl/2016/12/modieus-blijkend-uit-een-reisverslag.html
https://brabant-collectie.blogspot.nl/2016/09/brabantse-gemeenten-in-oorlogstijd.html
https://brabant-collectie.blogspot.nl/2016/08/korte-stage-twee-buitenlandse-studenten.html
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Periode     Tentoonstelling         

 
15-12-2015 t/m 22-01-2016 Koken door de eeuwen heen (vitrines niveau 0 en 1) 
 
08-06-2016 t/m 15-07-2016 Kasteelarchitectuur in Brabant (vitrines niveau 1) 
 
18-05-2016 t/m 29-07-2016 Architectuurboeken (vitrine niveau 0)  
  
03-08-2016 t/m 23-09-2016 Uitgeversbanden 1845-1930 (vitrines niveau 0 en 1) 
 
03-10-2016 t/m 11-11-2016  Banden zonder grenzen (vitrines niveau 0 en 1) 
  
07-12-2016 t/m 13-01-2017  Drie Koningen (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    

04-02-2016 t/m 17-07-2017  Mini-expositie Noud Aartsen  Natuurmuseum Brabant, Tilburg 
 
  

 Evenementen  

 
In 2016 zijn een aantal belangrijke evenementen geweest. 
 
- De presentatie van het boek van Noud Aartsen in het Natuurmuseum op 4 februari. 
- Het bezoek mevr. Hendrickx, wethouder van Cultuur in Tilburg, op 30 juni. 
- Het bezoek van de Commissaris van de Koning, Wim van de Donk, op 21 juli. 
- Boekpresentatie / mini-symposium Driekoningen en Verloren Maandag op 14 december. 
 
 
Andere evenementen: 
 
- Er is meegewerkt aan een symposium in Lommel (14 april 2016) door Emy Thorissen in het kader van het 

project Driekoningen (i.s.m. ANV – werkgroep Volkscultuur: internationaal, NBr, Limburg, Vlaanderen). 
- Happening ‘Kok en De Stijl’ (incl. expositie), verzorgd door Emy Thorissen in het kader van het project 

‘Spoorzone Ontsloten’ (Bibliotheek Midden-Brabant, Tilburg en andere culturele instellingen). 
 

 

 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 2016 is een middeleeuws handschrift voor de grote Jeroen Boschtentoonstelling in het Noord-
brabants museum in bruikleen gegeven.  
Verder zijn drie bijbels uit de collectie Theologie in bruikleen gegeven voor een tentoonstelling in Harelbeeke 
(oktober 2016-januari 2017), welke aansluitend naar Swifterbant (januari 2017-mei 2017) is verplaatst. 
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In 2016 zijn zeven bruikleenovereenkomsten opgesteld en 49 objecten in bruikleen gegeven (zie bijlage 5).  
 
Brabant-Collectie neemt wel collecties in langdurige bruikleen om op die manier beter te waarborgen dat deze 
collecties behouden blijven en ontsloten. De in 2016 in bruikleen genomen collecties staan vermeld bij collec-
tievorming en bij bijzondere aanwinsten.   
 

 Fotoreproducties 
 

Voor publicaties, onderzoek, exposities, individuele klanten en communicatiedoeleinden zijn 1.920 reproduc-
ties gemaakt en geleverd. 
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3. Overzicht van het gebruik van de Brabant-Collectie in 2016 en in periode 2008-2016 
 

Een aantal cijfers zijn over 2016 niet meer relevant of niet leverbaar. Bij de overgang naar de 
Brabant Cloud zullen de bestanden geïntegreerd worden. 
 

2016 

 
Streefgetal 

 
Resultaat 

 
Raadplegingen oude drukken en handschriften  

 
     350 961 

 
Bezoekers raadpleegruimte kostbare collecties 

 
     200 208 

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

 
     p.m. 1.920 

 
Bruikleenovereenkomsten 

 
     p.m. 7 

 
Objecten in bruikleen 

 
     p.m. 49 

 
Zoekacties Brabant-Databank (BD) 

 
 10.000 -- 

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

Zoekacties Fotobank Martien Coppens (FMC) 2.500 -- 

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

Zoekacties Noud Aartsen p.m. -- 

Bezoeken Brabant-Collectie via Thuis in Brabant  p.m. 68.589 

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

 
Bezoeken Film- en Fotobank Noord-Brabant via Thuis in Brabant  100.000 119.172 

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

 
Unieke bezoekers Film- en Fotodatabank Noord-Brabant p.m. -- 
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Overzicht van het gebruik van de Brabant-Collectie 2008-2016  

 
Type gebruiker 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Raadplegingen oude drukken en hand-
schriften 

379 914 180 355 478  406 431 896 961 

Bezoekers raadpleegruimte 378 180 77 120 151 141 168 197 208 

Geleverde reproducties    1.325 1.234 522 740 754 700 1.498 1.372 1.920 

Bruikleenovereenkomsten 18 16 11 8 5 9 11 8 7 

Objecten in bruikleen 179 112 51 42 40 83 61 44 49 

Zoekacties Brabant Databank (BD) 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 68.589 

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

Zoekacties Fotobank Martien Coppens 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 781.565 1.173.913 1.172.023 884.112 910.734 1.031.862 787.317 683.041 -- 

Aantal bezoekers FFNB 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 

  > 70.000 195.503 201.390 228.177 269.468 260.340 119.172 
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4. Financiën  
 
Nadat het besluit tot indexering was genomen en vastgelegd in een addendum, is de hoogte van het 
budget 2016 vastgesteld op € 594.355 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    2016    2016   
     Realisatie   Begroting 
 
Personele lasten*    €  456.893  €  445.000 
Reiskosten vrijwilligers        €      4.040  €     4.500  
Dienstverlening UvT    €    47.548  €    47.548 
Opleidingen     €        726  €     5.000 
Informatiedragers +restauratie  €    40.624  €    60.000 
Automatisering en Digitalisering €    27.626  €    60.000 
Kantoorartikelen & Drukwerk  €        763  €      7.000 
Reis/Verblijfkosten    €         556  €      3.000  
Representatiekosten /           
Communicatie & Tentoonstellingen €     8.335  €    15.000 
Diversen     €        156  €              2.300 
 
Totale lasten     €  587.267  €  649.348 
 
Provincie    €  594.355   € 594.355 
Overige **    €         660     
 
Totale Baten     €  595.015 (excl. BTW) € 594.355 (excl.BTW) 
 
Resultaat ***    €      7.748  € -54.993 
 
 
*Personele lasten omvat de totale lasten van 6.8 fte personeel, inclusief werkgeverslasten, de perso-
neelsgerelateerde kosten ad € 3.200 per fte. conform het rekenmodel van de UvT.  
 
Bij de Brabant-Collectie is 5,1 fte medewerkers werkzaam, allen in vaste dienst.  
 
De formatie bestaat uit de volgende functies:.  
Functie      Formatie-omvang  Functiewaardering   
Bibliothecaris      0.8    12 
Conservator       0.8   11 
Informatie-specialisten     2.5   9 
Medew. (bibliotheek)technisch 
beheer en behoud      1.0   6  
 
Totaal        5.1  
 
Daarnaast werken in totaal 1.7 fte, verdeeld over een aantal medewerkers met verschillende expertises/ 
functie-indeling van de dienst LIS, ten behoeve van een aantal specifieke taken voor de Brabant-Collec-
tie. Onder deze taken vallen automatisering, catalogisering, uitleenadministratie, acquisitie, financiën, ad-
ministratie. Tevens maakt de Brabant-Collectie gebruik van de diensten van een zevental vrijwilligers, die 
hun expertise inzetten voor een uiteenlopend aantal werkzaamheden. Ook is er een stagiaire van de 
MBO-opleiding Collectiebeheer werkzaam geweest met een omvang van 0.2 fte (voor een verdeling van 
personeel in fte./euro’s naar activiteiten zie bijlage 2). 
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**Incidentele overige baten. In de jaarrekening zijn ook incidentele (geringe) inkomsten uit o.a. reproduc-
ties en auteursrechten opgenomen. 
 
***Het tekort zou worden gedekt uit de bestemde reserves. Het positieve resultaat wordt toegevoegd aan 
de bestemde reserve Brabant-Colelctie. Vanwege de onzekerheid m.b.t. het wel of niet indexeren van 
het budget in 2016 zijn bepaalde uitgaven voor conserveringsmateriaal uitgesteld. 
 
Omdat in 2016 nog niet de beslissing genomen kon worden om te migreren naar de Brabant Cloud zullen 
de hiervoor bestemde middelen blijven staan tot 2017. Wel is in 2016 geïnvesteerd in ICT-apparatuur en 
moest ook voor 2016 nog betaald worden aan Picturae voor het ter beschikking stellen van de website 
Film-en Fotobank Noord Brabant. 
 
Ultimo 2016 is de stand van de reserve € 105.534 
  
In 2016 is een nieuwe onderverdeling gemaakt. Daarom is de realisatie van 2015 niet in het overzicht er-
naast geplaatst, maar apart hieronder.  
 
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 en 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 Brabant-Collectie. Na jarenlange tekorten, welke steeds 
zijn afgedekt door de Universiteit van Tilburg, zijn er in de jaren 2013 (66 k€) en 2014 (43 k€) positieve exploitatiesaldi ont-
staan. De ontstane vacatureruimte ten gevolge van personeelsleden die met (vervroegd) pensioen gingen, is niet meer 
ingevuld. Afgesproken 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 middelen 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 
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Bijlage 1. Overzicht opleidingen 

 
 
Externe opleidingen: 

 

 Een medewerker volgde van 29-31 augustus 2016 een 3-daagse cursus Herkennen van 19e eeuwse 

druktechnieken van Johan de Zoete (UvA Summerschool). 

 

 Een medewerker heeft de workshop Van boekblok naar boekenblog: het oude boek in de nieuwe me-

dia van prof.dr. Emile Schrijver (UvA Summerschool) bijgewoond. 

 

 Een medewerker volgde van 22 t/m 26 augustus 2016 de Workshop Herkenning 19e eeuwse fotopro-

cedés bij Fotorestauratie Atelier Clara von Waldthausen, Amsterdam. 

 

 Drie medewerkers hebben (deels of geheel) de collegecyclus van de Erfgoed Academie te ‘s-Herto-

genbosch gevolgd in 2016. 

 

 Twee medewerkers hebben op 5 april 2016 de workshop Collectie Hulpverlening gevolgd van Heli-

con, Textielmuseum Tilburg. 

 
Interne opleidingen 
 

 Twee medewerkers hebben de herhalingslessen BHV – Ontruimer gevolgd. 

 Een medewerker heeft de module Time-management van Eric Mathieu gevolgd. 
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Bijlage 2. 
 
 
Personeel: verdeling fte naar activiteit  
 

 2016 B-C LIS TOTAAL 

 ACTIVITEIT fte          fte         fte 

A Beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling en 
projectcoördinatie 0,85  0,20 1,05 

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 2,00 0,70 2,70 

E Informatievoorziening en dienstverlening 1,00  0,30  1,30 

F Communicatie en promotie  0,50   0,50 

        

 TOTAAL 5,10 1,70 6,80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Personeel: verdeling euro’s naar activiteit  

   
     
  B-C LIS TOTAAL  

 ACTIVITEIT € €   € 

A Beleidsvoorbereiding en -ontwikkeling en 
projectcoördinatie 73.409 17.276 90.685 

B Materieel beheer, conservering en restaura-
tie 21.590 17.272 38.862 

C Collectievorming en –uitbreiding 43.181 25.908 69.089 

D Toegankelijk maken en beschikbaar stellen 172.725 60.453 233.178 

E Informatievoorziening en dienstverlening 86.362 25.908 112.270 

F Communicatie en promotie  43.181  43.181 

     

 TOTAAL €  440.448 146.817 587.265  
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Bijlage 3. Schenkingen  

 
Van de volgende 23 personen en instanties zijn in 2016 schenkingen ontvangen:  
 

 Ynze Alkema, directeur Stadsarchief Breda 

 Jos van Alphen, Tilburg 

 Karel de Beer, Tilburg 

 Arnoud-Jan Bijsterveld, Tilburg 

 Bibliotheek (centrale) Breda 

 A.M. Bosters, Voorburg 

 Petra Cornelisse, Prinsenbeek 

 Jeanne Geerts, Riethoven 

 Stan van Hasselt, Breda 

 L. de Jong, Woensdrecht  

 Koos Kluytmans, Oisterwijk 

 Toon de Laaf, Rechtbank Den Bosch 

 Hugo en Nora Lambrechts-Augustijns, Schoten (België)  

 Jan L.C Manders, Veghel 

 Jan Noorlandt, Rhenen 

 Stadsarchief Den Bosch  

 Uitgeverij Lisdodde, Heerlen 

 Tony Vaessen, Lommel (België) 

 Hein Vera 

 Corry Vervest, Tilburg 

 Albert van Vlokhoven, Bibliotheek De Kempen, Valkenswaard 

 Paul van Waelsden, Tilburg 

 Henk de Werd, St. Michielsgestel  
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Bijlage 4. Bijzondere aanwinsten 
 
De Brabant-Collectie heeft in 2016 enkele bijzondere aanwinsten verworven: 
 

 Een manuscriptkaart Slag bij Waterloo uit 1815:  ‘Sketch of the country between Roermonde and 
Schyndel by D. Paterson’. 

 1 Topografische prent ‘dorpsgezicht Helvoirt’ van Pieter Barbiers (1798-1848), ’n gewassen penteke-
ning uit ca. 1835. 

 Een bijzondere collectie van 300 prentbriefkaarten van Jan Bijnen  

 ca. 450 prentbriefkaarten van Eindhoven uit de periode 1900-1960 

 1 ingekleurde wensbrief oftewel Kermisbrief (na 1750) 

 4 topografische afbeeldingen, waaronder 2 etsen van de Oude kerk van Woensel (H. de Laat) en 

Sint-Catharinakerk (Joh. Nicolaas) uit jaren 30;  1 hand ingekleurde staalgravure en 1 lithografie van 

eveneens Sint-Catharinakerk te Eindhoven 

 1 historieprent: een treurzang wegens hevige brand in Waalwijk (1824) 

 5 Brabantse kaarten, die respectievelijk het Hertogdom Brabant en het Generaliteitsland Brabant 

weergeven (1 van de Italiaanse cartograaf G. Oligiato (1567)  en 4 laat zeventiende -vroeg acht-

tiende-eeuwse kaarten) 

 Kalender uit 1900 (geschonken door het Stadsarchief Den Bosch)  

 Boek uit 1670 ‘Mantissa ad Tractatum juridicum de jure aggerum, continens selectas quasdam con-
stitutiones aggerales’  (Geschonken door Rechtbank ’s-Hertogenbosch / Toon de Laaf) 

 Enkele honderden foto’s uit het werkarchief Martien Coppens (geschonken door Joep Coppens) 

 Een bijzonder handschrift van Jacobus Vos (1871-1948) over de landbouw in Noord Brabant getiteld 
‘Een boerenleven’, geschreven in de jaren 30 van de 20e eeuw, geschonken door de erven Vos.  

 Een gebedenboek uit 1610 ‘Den Schat der gebeden; van nieuws oversien, seer verm. en verbeetert, 
en van veele fouten gesuyvert’, geschonken door mijnheer van Alphen.  

 Diverse boeken, plakboeken en dia’s van Willy Knippenberg, geschonken door Michel de Laar 

 Fotocollecties van Noud Aartsen en Jan de Laat: in bruikleen gekregen van Brabants Landschap, 
Haaren 
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Bijlage 5. Gegevens bruiklenen oude en bijzondere collecties 2016  

   

   
  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).  
NB: Tot 1 juli 2016 aldaar in depot gebleven vanwege sa-
mengaan met MOTI tot Stedelijk Museum Breda. 

  wandkaart (1) 
 

Noordbrabants Museum, 's-Hertogenbosch 1 2 

Semi-permanente presentatie in Brabantzaal ‘Het verhaal 
van Brabant’, 5 december 2013 t/m 31 december 2017 

  oude drukken (2) 

Kasteel Heeswijk 1 1 

Roman-Visscher-kaart in Ridderzaal, 18 maart 2014 t/m 1 
oktober 2017 

  wandkaart (1) 
 

Noordbrabants Museum, ’s-Hertogenbosch  1 1 

Expositie ‘Jheronimus Bosch – Visioenen van een genie’, 
13 februari t/m 8 mei 2016  

 handschrift (1) 

Streekarchief Langstraat Heusden Altena, Heusden 1 3 

Expositie ‘Heusden 1516: Heusden in de tijd van Jheroni-
mus Bosch’, 23 april t/m 11 september 2016 

  kopergravure (1) 
incunabelen (2) 

Museum Hilversum 1 4 

Expositie ‘PS Camera’, 19 oktober 2016 t/m 11 december 
2016 

 vintage prints Martien Cop-
pens (4) 

Stadsbibliotheek, Harelbeke  1 3 

Expositie ‘De Bijbel & de naam’, 3 november 2016 t/m 10 
januari 2017 
 

  incunabelen (2) 
oude druk (1) 

RESTAURATIEPROJECTEN   

n.v.t.   

DIGITALISERINGSPROJECTEN      

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 9 49     
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Bijlage 6. Externe vertegenwoordiging 
 
De Brabant-Collectie werd vertegenwoordigd op de volgende bijeenkomsten: 

 

 Voorjaarsvergadering VTHA, Deventer 18-4-2016  
 Najaarsvergadering VTHA, KB 14-11-2016 

 Voorjaarsledendag Nederlands Fotogenootschap, Tiel 21-4-2016  

 Najaarsledendag Nederlands Fotogenootschap, Amsterdam 1-12-2016  

 UKB –Commissie Gedrukte Werken, Kampen 31-3-2016  

 UKB –Commissie Kaartbeheer, VU Amsterdam 21-2-2016 en KB 19-9-2016  

 Kringgildedag Kempenland, Steensel 5-6-2016 
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Bijlage 7. Communicatieactiviteiten Brabant-Collectie 2016  
 

   

   

DAG DATUM TIJDSTIP ACTIVITEIT CONTACTPERSOON WIE B-C 

Ma.  18-jan-16 14.30-16.00 u. 
Rondleiding Cursisten Regionale Ge-
schiedenis Arnoud-Jan Bijsterveld Pia en Dorine 

Do.  4-feb-16 15.00-17.30 u. 
Boekpresentatie Noud Aartsen  
(ca. 110 p.) Johan Heeffer  

Emy (coördinatie), Jos, Paul 
Maas (sprekers) 
Ilse, Jolanda en Paul 

  
4-feb-16 t/m  
17-jul-16   

Mini-expositie 'Noud Aartsen',  
Natuurmuseum Brabant, Tilburg (sa-
menwerkingsproject) Johan Heeffer Emy 

Di. 24-mei-16 10.00-12.00 u. 
Werkbezoek Marcel Gielis en colle-
ga's UB Leuven ( 5 p.) Katrien Smeyers Emy 

Zo. 5-jun-16 12.00-18.30 u. 
Jurering Kringgildedag Kring Kem-
penland, Steensel Leo van Heertum Emy 

Do.  30-jun-16 11.00-12.30 u. 

Rondleiding Marcelle Hendrickx, wet-
houder Cultuur + beleidsmedewer-
kers Gemeente Tilburg (5 p.) Marijn Gevers Pia, Emy en Gabe 

 Vr. 15-jul-16 10.30-12.30 u. 
Rondleiding geïnteresseerden uit Mill 
(ca. 25 p.) Jo van Soest Pia en Emy 

 Do. 21-jul-16 9.00-12.00 u. 
Rondleiding CdK Wim van de Donk 
(ca. 8 p.) Patricia van der Kammen 

Pia, Emy, Corno, Gabe en Pa-
tricia 

Wo. 27-juli-16 14.30-18.00 
Rondleiding Natuurmuseum Brabant 
(3 p.) Johan Heeffer Emy 

Di. 6-sep-16 14.00-16.00 Rondleiding KBO afdeling Tilburg  Natalie van Grinsven Jolanda, Pia , Emy 

Vr. 9-sep-16 10.30-12.30u 
Rondleiding Nico van de Ven (vz SAT 
NBSF) Nico van de Ven Emy en Tony  

Vr.  16-sep-16 10.00-12.00u 
Rondleiding Provinciale Statenleden 
(5 p.) Patricia van der Kammen Emy, Pia 
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 15-okt-16 Middag 

Presentatie houden tijdens Dag van 
de Brabantse Volkscultuur, Etten-
Leur 
Thema: Grensverleggende jaren, de 
sixties in Brabant 

Arnoud-Jan Bijsterveld / 
Samenwerkingsverband 
Volkscultuur Brabant Emy 

Do. 
 

17-nov-16 
 

14.00-16.00u 
 

Rondleiding Bestuur HKK Engel-
brecht van Nassau  
 

Jac Snijders  
 

Pia, Corine  
 

Za. 14-dec-16 14.30-17.00 u.  

Boekpresentatie / mini-symposium 
DrieKoningen en Verloren Maandag  
Blackbox TiU (samenwerkingsproject) Tony Vaessen / ANV Emy en Tony Vaessen 

      
 
 
 


