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1. Inleiding 
 
Het Activiteitenverslag voor 2017 is gebaseerd op het Werkplan en begroting van de Brabant-Collectie voor 
het jaar 2017. Het jaar 2017 is het vierde 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 voor iedereen die zijn of haar kennis wil verbreden en/of deze kennis verder wil 
ontwikkelen tot nieuwe verhalen over Brabant, een laagdrempelige toegang tot een brede collectie, zowel via 
het internet als ook in de ruimte in het bibliotheekgebouw van Tilburg University. 
 
In de Provinciale beleidsnotitie ‘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 be-
noemd: “Bevochten, Bestuurlijk, Innovatief en Religieus Brabant”. 
 
Omdat de thema’s in het kader van “Het jaar van …”1 in 2017 nauwelijks aansloten bij de collectie, is in de 
communicatie-uitingen en -activiteiten hier ook weinig aandacht aan gegeven. 
 
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 2017  van medewerkers in vaste dienst bedraagt 6.80 fte. De forma-
tie van vier verschillende afdelingen van de dienst LIS (Library and IT Services) heeft een omvang van in to-
taal 1.7 fte. Specifiek werkzaam bij de Brabant-Collectie is 5.1 fte. 
 
Verder zijn in 2017 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, Erfgoedpartners Tilburg, De Kring van Archivaris-
sen in Noord-Brabant (KAN), heemkundekringen, genealogische en historische verenigingen, Omroep Bra-
bant, de schrijvende pers etc. Verder is geparticipeerd in een aantal externe digitaliseringsprojecten.  
Vertegenwoordigers van de Brabant-Collectie namen deel aan een aantal landelijke overleggen: UKB Com-
missie Bijzondere Werken, Werkgroep Gedrukte Werken en Werkgroep Kaartbeheer van de UKB. Ook met 

                                                   
1 2017 was o.a. het “Jaar van: Maarten Luther, de Stijl etc.  
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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, Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden etc. 
 
De Bibliotheek Adviescommissie voor de Brabant-Collectie (BAC) is in het verslagjaar twee maal bijeen geko-
men en wel op 19 januari en op 22 juni 2017. In deze commissie hebben 6 leden zitting: 
 
Leden van de BAC in 2017 waren: 

- Drs. ing. C.A.M Vromans, directeur Library & IT Services, TiU. Voorzitter BAC 
- Drs. R. Bastiaanse, directeur Brabants Historisch Informatie Centrum, Den Bosch 
- Prof. dr. A.J.A. Bijsterveld, bijzonder hoogleraar Cultuur in Brabant, Tilburg School of Social and Be-

havorial Sciences, TiU 
- Mw. drs. M.P.E.F. van Kroonenburgh, bibliothecaris Brabant-Collectie. Secretaris BAC 
- Mw. Moniek Wegman, hoofd Product- en Accountmanagement van de Bibliotheek Midden-Brabant, 

Tilburg 
- Drs. M. de Niet, directeur Digitaal Erfgoed Nederland, lid van de BAC  t/m juni 2017 
- Prof. dr. A.P.C. Swanenberg, medewerker Erfgoed Brabant en bijzonder hoogleraar Diversiteit in Taal 

en Cultuur, Tilburg School of Humanities and Digital Sciences, TiU 
 
Het activiteitenverslag 2017 is besproken en goedgekeurd in de vergadering van 30 augustus 2018. 
 
 
  



5 
 

A  Beleidsvoorbereiding en –ontwikkeling en projectcoördinatie 
 

 Voor het jaar 2017 kijken we vooral terug op een intensieve samenwerking met het Noordbrabants Mu-
seum voor de realisatie van de gezamenlijke tentoonstellling “Papieren Juweeltjes”, die geopend werd op 
4 november 2017.  
Het aantal bezoekers aan deze tentoonstelling is niet apart geregistreerd, maar in totaal bezochten 
78.708 personen in die periode het Noordbrabants Museum, die de tentoonstelling hebben kunnen zien. 

 
Ter bevordering van de naamsbekendheid van de Brabant-Collectie zijn er tegelijk met deze tentoonstel-
ling een aantal nevenactiviteiten geweest, waarbij ook Erfgoed Brabant was betrokken. Genoemd kunnen 
worden de ontwikkeling van een presentatie op het multi touchscreen van Erfgoed Brabant, een thema-
nummer van InBrabant, een erfgoedbijeenkomst, de ontwikkeling van relatiegeschenken en promotie-arti-
kelen, het geven van interviews en het verzorgen van een aantal speciale rondleidingen bij de tentoon-
stelling voor relaties van de Brabant-Collectie. 
 

 In 2017 is er een overeenkomst tot stand gekomen tussen de Koninklijke Bibliotheek / Google enerzijds 
en TiU / Brabant-Collectie anderzijds voor het digtaliseren van de unica uit de collectie. Voorbereidingen 
voor uitvoering in het voorjaar van 2018 van dit zogenoemde Google Bezem-project hebben in 2017 
plaats gevonden. 
 

 In het kader van digitalisering van de heemkundekringbladen is de tranche van december 2016 begin 
2017 beschikbaar gekomen. Wegens de vertraging van de migratie naar de Brabant Cloud is met een 
aantal heemkundekringen overleg gevoerd en het digitale bestand van hun uitgave(n) beschikbaar ge-
steld voor publicatie op hun eigen website. 

 

 Voor het reinigen van de boekencollectie van zowel Tilburg University als de Brabant-Collectie is in 2016 
een Europese aanbesteding uitgeschreven en in 2017 gegund en uitgevoerd. De Brabant-Collectie heeft 
bijgedragen aan de voorbereidingen en uitvoering. De kosten zijn door Tllburg University gedragen. 
 

 De migratie van de ARNO-databases is in 2017 nog niet van start kunnen gaan. Gewacht is op de transi-
tie van het bibliotheeksysteem GGC naar Worldcat. De Brabant-Collectie was vertegenwoordigd in de 
projectorganisatie voor deze transitie. Najaar 2017 is de transitie afgerond. 
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 weer vertraging is ontstaan met betrekking tot de geplande afbouw van de be-
staande systemen die door Tilburg University worden onderhouden. Een onderdeel (iPort) wordt zelfs uit-
sluitend ten behoeve van de Brabant-Collectie gecontinueerd, maar niet verder ontwikkeld.  
 

 In 2017 heeft overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van het minsterie van OC&W, de Provin-
cie, het Noordbrabants Museum en de Brabant-Collectie over het bruikleenbeleid en het mogelijk verla-
gen van drempels. Duidelijk is dat de inlenende organisatie aan bepaalde randvoorwaarden voor bruik-
leen moeten voldoen, zoals veiligheid, klimatologische omstandigheden, adequate verzekering etc. De 
collectiebeherende organisaties hebben het fiat nodig van de overheid, die eigenaar is van de objecten, 
om daar van af te wijken. Dit zal door Provincie nog nader worden onderzocht. 
 
Er is een voortgangsgesprek gevoerd over de verlenging van de bruikleenovereenkomst van het privé-
archief Martien Coppens en een publicatiereglement, hetgeen geleid heeft tot een aantal conceptteksten. 

 
In overleg met de bruikleengever is de bruikleenovereenkomst van het handschrift van Cornelis van 
Woensel verlengd. 
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 In het kader van de auteursrechtenproblematiek /afdragen van kosten is het in 2016 gestarte onderzoek 
naar de omvang hiervan in onze (beeld)collectie voortgezet. In dit traject worden de gegevens gelijk inge-
voerd in het bestand. Dit zal in 2018 nog worden voortgezet. 

 

 Een onderzoek naar klanttevredenheid is in 2017 niet meer uitgevoerd wegens een gebrek aan resour-
ces. 

 

 In verband met het bereiken van de pensioengerechtige leeftijd heeft een medewerkster haar dienstver-
band per 31-12-2017 beeïndigd. Een deel van deze formatie is gebruikt voor werktijduitbreiding van zit-
tend personeel. Voor de resterende uren is eind 2017 een procedure gestart voor het werven van een 
nieuwe medewerker. Omdat deze procedure niet geleid heeft tot een benoeming, is een gekozen voor 
een andere invulling en is een nieuwe procedure gestart. 

 
Alle vrijwilligers hebben hun contract weer met een jaar verlengd, m.u.v. een van de vrijwilligers, die eind 
2017 afscheid genomen heeft van de Brabant-Collectie i.v.m. bereiken van de 90-jarige leeftijd. Eind 2017 
is een gesprek gevoerd met een nieuwe vrijwilliger, die per 1 januari 2018 werkzaam zal zijn. 
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B Materieel beheer, conservering en restauratie 
 

 Metamorfoze2. De in 2015 goedgekeurde aanvraag voor Metamorfoze van het het tijdschrift “Sinte Geer-
truydtsbronne: driemaandelijks tijdschrift gewijd aan de geschiedenis en volkskunde van West-Brabant en 
omgeving”, [jaargangen 1924-1940] is in 2016 niet meer aan de beurt gekomen. Dit is in 2017 gereali-
seerd. 
In 2017 is geparticipeerd in het ’krantenvulproject’. In oktober 2017 zijn 54 banden van het Dagblad van 
Noord Brabant klaar gemaakt voor het transport naar de KB. 

 

 In 2017 zijn samen met de afdeling Collection Management de titellijsten t.b.v. het Google Bezem-project 
doorgenomen en is een Plan van Aanpak opgesteld. 
 

 Door een vrijwilliger is gewerkt aan de conservering van een deel van de collectie Rees Diepen. 
 

 Prijswinnende afdrukken van Nard Vogels, foto’s van Noud Aartsen en Remery, prentbriefkaarten van Je-
gerings en Bijnen zijn gedigitaliseerd.3 

 

 Er is in verband met de uitgaven voor de tentoonstelling “Papieren Juweeltjes” nog geen bestelling ge-
plaatst voor  het benodigde conserveringsmateriaal voor met name de collecties van Noud Aartsen, Bart 
Gijsbers, Rees Diepen en Jan van Giersbergen. 

 
 
C Collectievorming en –uitbreiding 
 

 In totaal groeide de collectie met 703 nieuwe titels, waarvan 541 titels via aankoop en 162 via schenking. 
Deze publicaties zijn geschonken door 13 verschillende personen of instanties. Deze titels zijn op de 
maandelijkse aanwinstenlijsten opgenomen en voor gebruikers beschikbaar gesteld. 

 

 Over overdracht van een collectie van ca. 600 glasnegatieven van fotograaf Tinus Swinkels is in 2017 
nog een bijeenkomst geweest en mailcontact, maar dit heeft nog niet geleid tot een bruikleenovereen-
komst. 

 

 In mei 2017 heeft de overdracht van de gehele collectie van fotograaf Nard Vogels, foto’s en (glas)nega-
tieven, aan de Brabant-Collectie plaats gevonden in het bijzijn van bijna de hele familie. 

 

 De negatieven van de foto’s van Noud Aartsen zijn opgehaald in Frankrijk. 
 

 Verkennende gesprekken zijn gevoerd over de collectie van Harry Guntlisbergen. 
 

 De Brabant-Collectie heeft in het verslagjaar wederom een aantal bijzondere publicaties verworven. Voor 
een overzicht en een beschrijving van deze publicaties zie bijlage 3. 

 
 
  

                                                   
2 Metamorfoze is het landelijke digitaliserinsproject geleid dor de Koninklijke Bibliotheek. 
3 Aantallen zijn opgenomen in het totaal van het aantal reproducties. 
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D Beschikbaarstelling, gebruiksbevordering en gebruik 
 
Alle in 2017 verworven boeken, tijdschriften, cd-rom’s en dvd’s zijn via de catalogus (WorldCat Discovery) 
ontsloten en in de bestaande collectie opgenomen. Van 701 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 111.564 titels op 31 december 2017, een toename met 2.214 beschrijvingen. 
 

 
 

 
Streefgetal 

 
Resultaat 

 
Toename aantal records in de Brabant Databank 

 
1.800 

 
2.214 

 
Het aantal raadplegingen kan sinds 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, wor-
den deze cijfers in de toekomst niet meer apart geregistreerd. 
 

 Databank Topografisch-Historische Atlas (THA) 
 
Beschrijvingen in de Databank THA werden in 2017 enerzijds verder aangevuld en anderzijds verbeterd of 
verrijkt in het kader van het onderzoek naar auteursrechten. 
 

 Fotobanken 
 
Omdat het traject Brabant Cloud vertraging heeft opgelopen, zijn ook in 2017 de beschrijvingen van een der-
tigtal Brabantse kaarten nog niet overgezet vanuit de Access database. 
 
De collectie Jan de Laat is ontsloten en staat klaar om gemigreerd te worden. 
 
De aangeschafte collectie prentbriefkaarten (430) van Jan Bijnen is ontsloten. 
 
Van de prentbriefkaartencollectie “Brabants Dorpsleven” van de verzamelaar Jegerings zijn in 2017 bijna 
1.400 prentbriefkaarten beschreven. 
 
Er is een begin gemaakt met het beschrijven van de foto’s van Gaston Remery.4  
 
- Thuis in Brabant 
 
De verschillende databanken van de Brabant-Collectie zijn ook raadpleegbaar via Thuis in Brabant. Vanwege 
de overgang begin 2018 naar een andere website zijn de cijfers van het aantal bezoeken aan de Brabant-
Collectie over 2017 niet meer te achterhalen. 
 
 
 
  

                                                   
4 Er is nog geen zicht op fondsen voor een publicatie. Dit zal naar 2018 worden doorgeschoven. 
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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 280 bijzondere werken aan gebruikers ter inzage gegeven, uitsluitend uit de Brabant-Collec-
tie. In 2017 was de collectie Theologie, die gehuisvest is in een ander magazijn op het universiteitsterrein, het 
gehele jaar niet beschikbaar. Wegens verbouwing van dit magazijn is dit onderdeel van de Theologie-collectie 
naar een extern depot verhuisd. 
 
- Rondleidingen 
 
Ook de rondleidingen dragen bij aan gebruik en naamsbekendheid van de collectie. 
In 2017 werden 9 rondleidingen verzorgd voor circa 198 personen, onder andere voor cursisten van de colle-
gereeks van Arnoud-Jan Bijsterveld. Omdat vanaf september 2017 al materiaal aan het Noordbrabants Mu-
seum in bruikleen was gegeven, is een aantal rondleidingen verschoven naar medio 2018. 
 
- Advisering 
 
De Brabant-Collectie heeft ook een rol in het adviseren van andere organisaties op het gebied van selectie, 
verwerving, conservering en het ter beschikking stellen. 

 In 2017 is advies uitgebracht over verzekering en berging van de door Tilburg University geacquireerde 
Augustijnen-collectie. 

 Ook voor de verzekeringswaarde van de publicaties ten behoeve van het Google Bezem-project is na on-
derzoek een advies uitgebracht aan de Koninklijke Bibliotheek. 

 Er is advies uitgebracht m.b.t. de ontsluiting van de bibliotheek uit nalatenschap van Peter van Wijmen 
t.b.v. Bezoekerscentra Brabants Landschap. Vervolgens heeft een van de vrijwilligers de collectie be-
schreven. 

 Er is een conserveringsadvies uitgebracht voor de kunst- en boekencollectie van landgoed Zegenwerp. 
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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. Een bijzondere vorm van promotie was de deel-
name aan de serie “Brabantse helden” van Omroep Brabant, waarin het bij de Brabant-Collectie aanwezige 
oeuvre van Martien Coppens voor het voetlicht werd gebracht en toegelicht. De opnames vonden op locatie 
bij de Brabant-Collectie plaats op 10 april en de eerste uitzending was op 4 november 2017. 
(Zie bijlage 6 voor het volledige overzicht van alle communicatie-activiteiten) 
 
Veel gebruikers van de Brabant-Collectie hanteren de website als ingang. In totaal zijn de verschillende web-
pagina’s 22.387 keer bezocht. 
 
Andere belangrijke activiteiten ter stimulering van het gebruik van de Brabant-Collectie zijn het verspreiden 
van de elektronische aanwinstenlijsten (maandelijks) en de nieuwsbrief (vier maal per jaar). Omdat in 2017 de 
communicatie voor en over de tentoonstelling centraal stond, is er gekozen drie maal een nieuwsbrief uit te 
bengen. 
 
Daarnaast nemen social media een belangrijke plaats in. In 2017 zijn 46 tweets geplaatst, 51 berichten op 
Facebook gezet en 42 blogberichten verschenen. Het aantal volgers op Twitter bedraagt 199. Facebook kent 
20 volgers en 359 vrienden. Deze aantallen wijken niet significant af van de cijfers uit 2016. De blogberichten 
zijn in totaal 39.672 keer opgevraagd. Dit is t.o.v. van het voorafgaande jaar wel een forse stijging (2016 = 
25.977). Daarbij toonde 2016 ook al een aanzienlijke stijging t.o.v 2015, toen het aantal bezoeken 13.050 
was. Aangezien de andere cijfers nagenoeg gelijk blijven, is deze stijging niet goed te verklaren. 
 

 Publicaties 
 
- In 2017 is een extra themanummer bij het tijdschrift InBrabant uitgegeven, in zijn geheel gewijd aan de 

tentoonstelling “Papieren Juweeltjes”. 
 

 Boekproducties 
 
In 2017 is middels het bijdragen van beeldmateriaal of teksten meegewerkt aan de volgende boekproducties/ 
tijdschriftartikelen:  
 
- “Sterrebos Het Groot Heyvelt op Oud-Herlaer: geschiedenis van een landgoed tussen Dommel en Bos-

sche Broek 1736-2016” / Jan M.M. van der Vaart 
- “Water en brood: putten en bakhuizen in het Groene Woud” / George Dirven en Pieter Parel 
- Een kwart eeuw bibliotheek van de toekomst en wat daaraan vooraf ging / Pieter Siebers 
 
Overige artikelen: 
 
- “Door de lens van fotograaf Noud Aartsen: het Brabant van Toen” / Emy Thorissen en Pascal Viskil in: 

Brabeau 2017/2018 nr. 4 (winter), p. 34-39  
Een artikel over de fotograaf Noud Aartsen 

- “Je bent jong en je wilt wat: jongerenculturen in Eindhoven” / Emy Thorissen en Kitty de Leeuw in: InBra-
bant, jrg 8 (2017), nr. 1 (maart), p. 34-51 
Foto’s van Martien Coppens 

- “Vorstinnen over de vloer” / Emy Thorissen en Jurgen Pigmans in: InBrabant, jrg 8 (2017), nr. 2 (juni), p. 
26-39 

- “Papieren Juweeltjes: mooie natuurboeken zijn van alle tijden” / Emy Thorissen in: Brabants Landschap 
(2017), nr. 196, cover en p. 166-167  

 
Daarnaast leverde de Brabant-Collectie beeldmateriaal voor het tijdschrift InBrabant. Zo zijn alle covers van 
dit tijdschrift in 2017 afkomstig van de Brabant-Collectie. 
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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 5). 
 

 Tentoonstellingen (intern Universiteitsbibliotheek Tilburg) 
 
In het bibliotheekgebouw van Tilburg University zijn twee vitrines, waarvan de vitrine op niveau 0 permanent 
in gebruik is voor het tentoonstellen van materiaal uit de Brabant-Collectie. De andere vitrine, op niveau 1 bij 
de ingang van het bibliotheekgebouw, is een aantal malen per jaar voor dit doeleinde beschikbaar. 

Periode     Tentoonstelling         

07-12-2016 t/m 20-01-2017  Drie Koningen (vitrines niveau 0 en 1) 
 
08-02 t/m 18-04-2017  Brabantse kaarten 1500-1700 van Italiaanse cartografen ( vitrine ni-

veau 0) 
 
20-4 t/m 14-7-2017 Mariaverering in Den Bosch (vitrine niveau 0) 
 
19-07 t/m 3-10-2017  Fruitsoorten (vitrine niveau 0) 
 
04-10 t/m 14-11-2017 Maand van de Geschiedenis: thema Geluk 

“Liefde is… Geluk”: Huwelijksgedichten en -liederen uit de 17e t/m 19e 
eeuw (vitrine niveau 0) 

 
8-11-2017 t/m 19-2-2018 Encore …“Papieren Juweeltjes van Provinciaal Genootschap”: top-

stukken van de kopstukken (vitrine niveau 0 en 1) 
 
Bij de tentoonstellingen ”Geluk” en “Papieren Juweeltjes” is ook een doorlopende Powerpoint presentatie op 
alle beeldschermen in de bibliotheek geweest. 
 

 Tentoonstellingen (extern) 
 
De Brabant-Collectie verzorgt in samenwerking met andere organisaties ook tentoonstellingen buiten de mu-
ren van het bibliotheekgebouw van Tilburg University. Naast de grote tentoonstelling in het Noordbrabants 
Museum is in 2017 ook de tentoonstelling van werk van Noud Aartsen gerealiseerd in Cork, Ierland. 

Periode     Tentoonstelling      Locatie    

4-2-2016 t/m 30-11-2017   Noud Aartsen (verlengd)    Natuurmuseum, Tilburg 
 
4-7-2017 t/m 31-8-2017  “InPrint”       Cork Photo Gallery 

Noud Aartsen / Eimearjean McCormack  Cork (Ierland)  
  
4-11-2017 t/m 18-2-1018  “Papieren Juweeltjes”    Noordbrabants Museum  
       Den Bosch 
 
november 2017 – ca. 2022 “Jouw Brabant, mijn Brabant”   Natuurmuseum,Tilburg

  
 
Er is verder gewerkt aan de voorbereiding van de expositie ‘Mobilisatie in Noord-Brabant’, die in 2018 waar-

schijnlijk wordt gehouden in het gemeentehuis van Waalre. 
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 Evenementen 

 
In 2017 zijn een aantal belangrijke evenementen geweest. 
 
- De opening van de tentoonstelling “Papieren Juweeltjes”op 4 november 2017 
- De formele overdracht van de collectie Nard Vogels in het bijzijn van bijna de gehele familie  
- Jurering bij de Kringgildedag Kempenland in het Evoluon Eindhoven 
 

 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 2017 zijn voor de tentoonstelling “Papieren Juweeltjes” 50 items uit de collectie in bruikleen 
gegeven aan het Noordbrabants Museum. 
 
Verder zijn drie Bijbels uit de collectie Theologie in bruikleen gegeven voor een tentoonstelling in Swifterbant 
(januari 2017-mei 2017), aansluitend aan de tentoonstelling in Harelbeke. De tentoonstelling en rondleiding in 
Swifterbant is bezocht door ca. 25.00 personen. 
 
In 2017 zijn 7 bruikleenovereenkomsten opgesteld en 120 objecten in bruikleen gegeven (zie bijlage 4). 
 

 Fotoreproducties 
 

Voor publicaties, onderzoek, exposities, individuele klanten, communicatiedoeleinden, ontsluiting en conser-
vering zijn 1.993 reproducties gemaakt. 
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2. Overzicht van het gebruik van de Brabant-Collectie in 2017 en in periode 2008-2016 
 
Een aantal cijfers waren over 2016 al niet meer relevant of niet leverbaar. In 2017 konden ook 
de cijfers van Thuis in Brabant niet meer worden geleverd. Bij de overgang naar de Brabant 
Cloud zullen de bestanden geintegreerd worden, waarna tellingen weer mogelijk worden. 
 

2017 

 
Streefgetal 

 
Resultaat 

 
Raadplegingen oude drukken en handschriften  

 
     350 280 

 
Bezoekers raadpleegruimte kostbare collecties 

 
     200 181 

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

 
     p.m. 1993 

 
Bruikleenovereenkomsten* 

 
     p.m. 7 

 
Objecten in bruikleen** 

 
     p.m. 120 

 
* Er zijn zes overeenkomsten gesloten m.b.t. het geven in bruikleen aan derden en één overeenkomst 
m.b.t. bruikleen aan de Brabant-Collectie. 
**Het aantal objecten in bruikleen in 2017 is veel hoger dan andere jaren ten gevolge van de tentoonstel-
ling “Papieren Juweeltjes”.  
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Overzicht van het gebruik van de Brabant-Collectie 2009-2017 

 
Dienstverlening 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Raadplegingen oude drukken en hand-
schriften 

914 180 355 478  406 431 896 961 280 

Bezoekers raadpleegruimte 180 77 120 151 141 168 197 208 181 

Geleverde reproducties 1.234 522 740 754 700 1.498 1.372 1920 1993 

Bruikleenovereenkomsten 16 11 8 5 9 11 8 7 7 

Objecten in bruikleen 112 51 42 40 83 61 44 49 120 



 
 

3. Financiën 
 
Sinds 2014 koopt de Provincie Noord-Brabant dienstverlening bij Tilburg University in voor beheer en 
instandhouding van de Brabant-Collectie. Tot en met 2013 was er sprake van subsidieverstrekking. 
Omdat er sprake is van een dienstverleningsovereenkomst is BTW afdracht nodig. Het jaarlijks bud-
get van de Provincie is hieronder opgenomen excl. BTW. Het factuurbedrag wordt daarom verhoogd 
met 21% BTW 
 
Inmiddels is met LIS afgesproken dat vanaf 2017 de kosten van de de verlofvoorziening (reserve) te 
ontvlechten van het budget van LIS. De facto wordt dit bedrag overgeheveld vanuit de algemene be-
stemde reserves naar de specifieke reserve ten behoeve van de verlofvoorziening. 
De verlofvoorziening wordt getroffen voor het positief saldo vakantiedagen aan het einde van het jaar. 
Dit saldo is de optelsom van de uren van regulier en spaarverlof vertaald in de waarde die deze uren 
vertegenwoordigen in euro’s. 
 
Eind 2016 was het (cumulatieve) bedrag van deze verlofreserve  €  16.751,- 
Eind 2017 was het (cumulatieve) bedrag van deze verlofreserve  €  14.607,- 
 
 
  
De algemeen bestemde reserve was ultimo 2016   € 105.534,- 
 
Realisatie 2017 kent een tekort van        €     7.625,- 
         ________ 
         €  97.909,- 
 
Overheveling verwerking spaarverlof      €  14.607,-  
 
Ultimo 2017 daarmee eindstand algemene reserves    €  83.202,-  
 
 
Bij de Brabant-Collectie is 5,1 fte medewerkers werkzaam, allen in vaste dienst. 
 
De formatie bestaat uit de volgende functies: 
 
Functie        Formatie-omvang    
Bibliothecaris        0.8     
Conservator         0.8    
Informatie-specialisten       2.5   
Medewerker (bibliotheek)technisch beheer en behoud   1.0     
 
Totaal          5.1  
 
 
Daarnaast werken in totaal 1.7 fte, verdeeld over een aantal medewerkers met verschillende experti-
ses / functie-indeling van de dienst LIS ten behoeve van een aantal specifieke taken voor de Brabant-
Collectie. Onder deze taken vallen automatisering, catalogisering, uitleenadministratie, acquisitie, fi-
nanciën, administratie. Tevens maakt de Brabant-Collectie gebruik van de diensten van een achttal 
vrijwilligers, die hun expertise inzetten voor een uiteenlopend aantal werkzaamheden. 
(Voor een verdeling van personeel in fte / euro’s naar activiteiten zie bijlage 2.) 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Brabant-Collectie    2016    2017     2017    
     Realisatie   Begroting   Realisatie    

 
Personele lasten*    €  456.893  €  463.101  €  473.345   
Reiskosten vrijwilligers        €      4.040  €     4.500   €      3.454   
Dienstverlening TiU    €    47.548  €    48.371  €    48.371    
Opleidingen             726  €     5.000  €      1.122    
Informatiedragers +restauratie  €    40.624  €    50.000  €    46.817   
Automatisering en Digitalisering** €    27.626  €    60.000  €      6.380   
Kantoorartikelen & Drukwerk          763  €      7.000  €         428   
Reis-/Verblijfkosten    €         556  €      3.000  €      1.141   
Representatiekosten /           
Communicatie & Tentoonstellingen €     8.335  €    25.000  €    31.046   
Diversen     €        156  €              2.300  €         270  
 
 
Totale lasten     €  587.267  €  668.272  €  612.374  

 
Provincie (excl.BTW)   €  594.355   € 604.637   €  604.637   
Overige ***    €         660      €         112  
 
Totale Baten (excl BTW)  €  595.015   € 604.637   €  604.749  
 
Resultaat ***    €      7.748  € - 63.635  €    - 7.625****  
 
 
*Personele lasten omvat de totale lasten van 6.8 fte personeel, inclusief onder andere de werkgeverslasten, kosten voor jubilea, de personeelsgerela-
teerde kosten per fte, conform het rekenmodel van TiU.    
** Automatisering en Digitalisering: in 2017 was het systeem nog niet zover dat de migratie gerealiseerd kon worden. In 2017 is daarom een groter tekort 
begroot, maar de uitgaven voor automatisering zijn niet gedaan. Realisatie laat daardoor een ander resultaat zien. Het tekort wordt voornamelijk veroor-
zaakt door extra uitgaven ten behoeve van de tentoonstelling “Papieren Juweeltjes”. Voor deze omvangrijke en eenmalige tentoonstelling was al een 
groter bedrag begroot dan het gebruikelijke jaarlijkse budget. Aanschaf van conserveringsmaterialen is om die reden met een jaar uitgesteld.  
*** Incidentele overige baten. In de jaarrekening zijn ook incidentele (geringe) inkomsten uit o.a. reproducties en auteursrechten opgenomen. 
 



 
 

Bijlage 1. Overzicht opleidingen 
 

Medewerkers hebben in 2017 onderstaande opleidingen gevolgd: 

 

- 17 maart 2017: Cursus Herkenning en Behoud (glas)negatieven door Clara von Waldthausen, 

Amsterdam, gevolgd door twee medewerkers 

- 21 maart 2017: Workshop Conflictmanagement, Tilburg University, gevolgd door een medewerker 
- 11 april 2017: Workshop Talent Discovery, Tilburg University, gevolgd door een medewerker 
- 17 mei 2017:  Workshop Social Media, Tilburg University, gevolgd door twee medewerkers  
- 21 t/m 25 augustus 2017: Cursus Herkenning 20e eeuwse fotoprocedés door Clara von 

Waldthausen, Amsterdam, gevolgd door een medewerker 
- 23 augustus 2017:  Workshop Souvenirs de l'amitié door drs. Klaas van der Hoek, Summerschool 

Universiteit van Amsterdam, gevolgd door een medewerker  
- 29 augustus 2017: Workshop M.S. Merian, Summerschool Universiteit van Amsterdam, gevolgd 

door een medewerker  
- Najaar 2017: Cyclus Erfgoed Colleges, Den Bosch, gevolgd door drie medewerkers  
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Bijlage 2. Verdeling van personeel in fte en euro’s naar activiteiten 
 

 2017 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 

  
 
 
    

     
 2017  Euro’s  

 B-C LIS TOTAAL  

 Activiteit € €   € 

A Beleidsvoorbereiding- en ontwikkeling en 
projectcoördinatie 75.597 17.783 93.380 

B Materieel beheer, conservering en restaura-
tie 22.229 17.783 40.012 

C Collectievorming en –uitbreiding 44.458 26.675 71.133 

D Toegankelijk maken en beschikbaar stellen 177.834 62.428 240.262 

E Informatievoorziening en dienstverlening 88.717 26.675 115.392 

F Communicatie en promotie  44.458  44.458 

     

 TOTAAL € 604.637 453.293 151.344 604.637 
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Bijlage 3. Bijzondere aanwinsten 
 
De Brabant-Collectie heeft in 2017 enkele bijzondere aanwinsten verworven: 

 

 Op een veiling is een aantal Brabantse kaarten uit de 16e eeuw verworven, waaronder een die in Ita-
lië is vervaardigd.  
 

 Een uniek foto-album van de fotograaf Van Beurden over de Bevrijding van Eindhoven in 1944. 
 

 Diverse kaarten, prenten en oude drukken uit de nalatenschap van Kees Oomen. 
 

 Diverse boeken, plakboekenen en dia’s uit de nalatenschap van Willy Knippenberg. 
 

 420 Prentbriefkaarten van Jan Bijnen. 
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Bijlage 4. Gegevens bruiklenen oude en bijzondere collecties 2017 

   

   
  BRUIKLEENOVER- 

EENKOMSTEN 
OBJECTEN IN  
BRUIKLEEN 

EXPOSITIES     

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) 
 

Stadsbibliotheek, Harelbeke 1 3 

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

 incunabelen (2) 
oude druk (1) 

Tongerlohuys, Roosendaal 1 1 

Expositie ‘Onder Roosendaal, Wouw en Nispen, 5000 
jaar wonen, leven en werken’, 8 september t/m 12 no-
vember 2017 

 oude druk (1) 

Noordbrabants Museum, ’s-Hertogenbosch 1 60 

Expositie ‘Papieren Juweeltjes van het Provinciaal Ge-
nootschap’, 4 november 2017 t/m 18 februari 2018 

  kaarten (6) 
handschriften (5) 
(post)incunabelen (2) 
oude drukken (23) 
prenten (12) 
tekeningen / aquarellen (12) 

RESTAURATIEPROJECTEN   

n.v.t.   

DIGITALISERINGSPROJECTEN      

Koninklijke Bibliotheek, Den Haag / Metamorfoze 1  54 

Project BKT K6 (Dagblad van Noord-Brabant) 
(3 oktober 2017 t/m 2 juli 2018) 

 
 

krantenleggers (54) 
  

OVERIG     

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

1 2 (handschriften) 

TOTAAL 6 120     
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Bijlage 5. Externe vertegenwoordiging 
 
De Brabant-Collectie werd vertegenwoordigd op de volgende bijeenkomsten door een of meerdere me-
dewerkers: 

 

 10 maart 2017: Bijeenkomst ‘Follow up Bibliotheekcollecties in het Netwerk’. KB Den Haag 

 11 mei 2017: Ledendag Nederlands Fotogenootschap, Stedelijk Museum, Amsterdam 

 13 juni 2017: Inspiratiebijeenkomst Maand van de Geschiedenis, Stedelijk Museum, ’s-Hertogen-

bosch 

 5 oktober 2017: Uitreiking Brabantse Erfgoedprijs, Duvelhok Tilburg 

 6 december 2017:  Lancering website Erfgoedpartners, RAT Tilburg  

 4 Bijeenkomsten erfgoedpartners Tilburg 

 Bijeenkomsten van Erfgoed Brabant 

 Twee bijeenkomsten van de Vereniging Topografisch-Historische Atlas 

 Twee bijeenkomsten van het Nederlands Fotogenootschap 

 Twee bijeenkomsten van het Belgisch-Nederlands Boekbandengenootschap 

 Drie bijeenkomsten van de UKB werkgroep Gedrukte Werken 

 Drie bijeenkomsten van de UKB werkgroep Kaartbeheer 

 Een bijeenkomst van de UKB werkgroep Bijzondere Collecties 
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Bijlage 6. Communicatie-activiteiten Brabant-Collectie 2017  

  
 

     
 

      

DAG DATUM TIJDSTIP ACTIVITEIT WIE BC 
Aantal per-
sonen 

 

4 februari 2016 t/m  
30 november 2017 
(verlengd!)  

Mini-expositie 'Noud Aartsen'  
Natuurmuseum Brabant,  Til-
burg (samenwerkingsproject) 

Emy 

 
 
 
n.v.t. 

Woensdag 11 januari  19.30-22.00 u. 

Presentatie fotocollecties BC 
(thema: gilden) 
Gildekring Maasland, 
Maren-Kessel Emy 

 
 
 
 35  

Donderdag 19 januari 15.30-16.30 u. 
Rondleiding nieuwe BAC le-
den Pia 

 
 
 
2  

Maandag  23 januari  10.00-12.00 u. Rondleiding KBO groep Riel  Corine, Pia  

 
 
 
10 

Maandag  30 januari 12.00-13.00 u. 
Rondleiding cursisten Arnoud-
Jan Bijsterveld Corine, Pia  

 
 
 
30 

Dinsdag  14 februari 14.30-17.30 u. 
Rondleiding ‘Hertogen van 
Brabant’ Emy, Pia 

 
 
 
20  

Dinsdag  28 maart 11.00-12.30 u. Rondleiding KBO Molenschot  Corine, Pia  

 
 
 
12 
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Vrijdag 31 maart 15.30-17.30 u. 

Presentatie over BC 
Sed Vitae (Vrienden Vereni-
ging Seniorenacademie 
HOVO Brabant) 
Boerke Mutsaers, Tilburg Emy 

 
 
 
 
 60  

Zondag 2 april 10.00-17.00 u. 

Presentaties en tonen materi-
alen  
Genealogendag Mill  Pia  

 
 
 
80  

Maandag 10 april 9.00-12.00 u. 

Filmopname item Martien 
Coppens  
t.b.v. serie Brabantse Helden 
(Omroep Brabant) Emy 

 
 
 
n.v.t. 

Woensdag  12 april  15.00-17.00 u. 
Rondleiding Vrouwengilde Til-
burg Corine, Pia  

 
 
 
11  

Donderdag 20 april  13.00-17.00 u. 
Rondleiding Kunstkring-werk-
groep KBO Goirle  

Corine, Emy, 
Pia  

 
 
 
48 

Zaterdag  20 mei  13.30-16.30 u. 

 
 
Presentatie en overdracht fo-
tocollectie Leonard Vogels  

Emy, Pia, 
Corno  

 
 
 
 
 
35  

 
 
 
 
 
Woensdag 

 
 
 
 
 
24 mei 

 
 
 
 
 
14.00-14.45 u. 

 
 
 
 
Rondleiding Anna Nick (biblio-
thecaresse Zweden)  

 
 
 
 
 
Corine 

 
 
 
 
 
2 
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Zondag  5 juni 11.30-18.00 u 

Jurering Kringgildedag Kem-
penland 
Evoluon, Eindhoven Emy 

 
 
 
 
 
n.v.t. 

Dinsdag 4 juli 13.30-15.00 u 

Informatiestand en fotopre-
sentatie op Senioren Hello 
Summer Campus Festival Pia, Corine 

 
 
 
 
 
n.v.t. 

 

7 juli - 31 augustus 
2017   

Expositie 'Noud Aartsen en 
Eimear Jean McCormack' 
Cork Photo Gallery (The Lord 
Mayor’s Pavilion) 
Fotobiënnale Cork, Ierland 
(samenwerkingsproject) Pia & Emy 

 
 
 
 
 
2542 

  
4 november 2017 – 
18 februari 2018   

Expositie 'Papieren Juweeltjes 
van het Provinciaal Genoot-
schap' t.g.v. 180 jaar jubileum 
Noordbrabants Museum, 's-
Hertogenbosch (samenwer-
kingsproject) 
NB: opening door CdK op za-
terdag 4 november 2017 

Emy, Pia  & 
Jaap 
(Lieja, Paul) 

 
 
 
 
 
 
 
 
t/m dec 
58.610  

 
vanaf 24 november 
2017    

Permanente expositie ‘Mijn 
Brabant, jouw Brabant’ 
Natuurmuseum Brabant, Til-
burg 
(samenwerkingsproject beeld-
materiaal)  Emy 

 
 
 
 
 
n.v.t. 
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Donderdag 16 november 20.00-22.00 u.  
Rondleiding in kader van 
‘Night University’  Pia  

 
 
 
 
28 

Woensdag 13 december  14.00-17.00 u. 

Rondleiding expositie ‘Papie-
ren Juweeltjes’ Noordbrabants 
Museum, ’s-Hertogenbosch  Emy 

 
 
 
25 

Donderdag 14 december  14.00-17.00 u. 

Rondleiding expositie ‘Papie-
ren Juweeltjes’ (3 p.) 
Noordbrabants Museum, ‘s-
Hertogenbosch Emy 

 
 
 
3  

 

 
 


