
Brabant-Collectie

De Brabant-Collectie is in 1837 in ’s-Hertogenbosch opgezet door 
het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in 
Noord-Brabant en wordt sinds 1986 beheerd door de bibliotheek 
van Tilburg University. De Brabant-Collectie is een monument van 
grote cultuurhistorische waarde en bestaat uit een grote hoeveel-
heid boeken, tijdschriften, prenten, kaarten en handschriften. Ook 
kranten (de oudste Bossche krant in de collectie dateert van 1771!) 
en foto’s maken deel uit van deze veelzijdige verzameling. Ieder-
een kan gebruik maken van de Brabant-Collectie, om er gewoon 
eens te snuffelen tussen het vele fraais, maar ook om bijvoorbeeld 
onderzoek te doen naar de familiestamboom of de eigen woon-
plaats. De collectie is de grootste in haar soort en wordt voort-
durend uitgebreid: in principe wordt alles wat verschijnt over de 
historie van Brabant aangeschaft.

Brabant-Collectie:  
alles in huis over de 
geschiedenis van Brabant 

De Brabant-Collectie is er voor iedereen. Tot de vaste bezoekers 
behoren genealogen en leden van heemkundekringen. De verzame-
ling wordt eveneens geraadpleegd door mensen die bijvoorbeeld 
een jubileumboek voor hun bedrijf of  vereniging willen samenstel-
len. Musea, archieven en historische verenigingen doen regelmatig 
een beroep op de collectie, bijvoorbeeld voor een tentoonstelling. 
Universitaire onderzoekers weten tevens hun weg naar de Brabant-
Collectie te vinden. Maar ook mensen die meer willen weten over de 
geschiedenis van hun huis, straat of wijk behoren tot de bezoekers. 
Tijdens open dagen, rondleidingen en tentoonstellingen biedt de 
Brabant-Collectie een kijkje in de keuken.

De collectie bestaat uit meerdere onderdelen. Zo bewaart de 
Brabant-Collectie zo’n 20.000 foto’s, prenten, tekeningen en 
aquarellen plus 19.500 ansichtkaarten. Hierop zijn stads- en 
dorpsgezichten en historische gebeurtenissen zoals veldslagen 
en watersnoden te zien. Maar ook portretten van Brabanders en 
taferelen uit het dagelijks leven van de gewone Brabander beho-
ren tot dit collectieonderdeel. De verzameling kaarten bevat veel 
unieke en bijzondere stukken. Naast cartografie is de Brabantse 
fotografie tevens een speerpunt in het verzamelbeleid van de 
Brabant-Collectie. De collectie foto’s van Martien Coppens (in 
1998 in bruikleen gekregen) is een belangrijke aanwinst. Deze 
internationaal gelauwerde fotograaf heeft Noord-Brabant op 
eigenzinnige wijze in beeld gebracht. Weldra werden de collec-
ties van andere Brabantse fotografen verworven, zoals Jan Bijnen, 
Rees Diepen, Gaston Remery, Noud Aartsen en Frans Kuit.

De Brabant-Collectie bewaart bijna 1.000 handschriften, met 
onder meer genealogieën, dorpsbeschrijvingen, circa 2.000 
oude brieven en enkele tientallen zeer kostbare middeleeuw-
se handschriften. Heel bijzonder zijn ook de 20.000 oude 
drukken: boeken die vóór 1851 gedrukt zijn, waaronder een 
aantal kostbare atlassen en oude pamfletten. Een incuna-
belen of wiegendrukken (boeken uit de eerste periode van 
de boekdrukkunst, gedrukt vóór 1501) vormen een speciale 
categorie. Tevens herbergt de collectie circa 1.000 zogeheten 
Brabantse drukken. 
De Brabant-Collectie is ook verantwoordelijk voor het beheer 
en behoud van de bijzondere collecties van theologie. 

Een collectie voor iedereen

Prenten en kaarten

Handschriften en oude drukken



De Brabant-Collectie is actief op het gebied van behoud en 
toegankelijk maken van film, video en fotografie. De komst 
van de fotografie betekende het begin van de audiovisuele 
media, zoals we die nu kennen. Intussen is dit materiaal 
uitgegroeid tot een belangrijke en veel geraadpleegde bron 
voor historisch onderzoek. De Brabant-Collectie spoort 
waardevol historisch beeld- en geluidsmateriaal op en zet 
zich in voor het behoud hiervan. Tevens stimuleert zij het 
digitaliseren en toegankelijk maken van dit materiaal voor 
een breed publiek.

 Een deel van de collectie is gedigitaliseerd en via internet te 
raadplegen. Momenteel is de Brabant-Collectie volop bezig 

 met het ontwikkelen van nieuwe beeldbanken. 
 Op www.brabantcollectie.nl vindt u een link naar onze 
 informatiebestanden, zoals bijvoorbeeld:

- De Brabant-Databank met 100.000 titels van boeken en tijd-
 schriftartikelen  (voortdurend aangevuld met nieuwe publicaties).
- De Databank Topografisch-Historische Atlas met 20.000 
 images van foto’s, kaarten, prenten en tekeningen.
- De Fotobank Martien Coppens met 1632 vintage prints van 
 deze Brabantse fotograaf.
- De Film- en Fotobank Noord-Brabant met 1.000 uur histo-
 rische films en 350.000 foto’s van diverse heemkundekringen, 
verenigingen en andere instellingen uit Noord-Brabant.

Brabant-Collectie en nieuwe media

 De Brabant-Collectie is ook actief op het gebied van nieuwe 
 media. Zo hebben we een Twitter-, Flickr- en You Tube-
 account en een eigen blog. Kijkt u ook eens op: 
 http://brabant-collectie.blogspot.com/

Voor informatie over de inhoud en het gebruik van de Brabant-
Collectie kunt u op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur terecht bij 
onze medewerker aan het Informatiepunt Brabant-Collectie op 
niveau 0. Tijdens deze kantooruren zijn de oude en bijzondere 
collecties in te zien in de Raadpleegruimte bij het Informatiepunt.
De universiteitsbibliotheek heeft ruime openingstijden (ook 
’s-avonds en in het weekeinde). Ook dan kunt u boeken en tijd-
schriften uit de open opstelling raadplegen en - indien mogelijk -
lenen bij de lendomaat op niveau 1.

De collectie telt zo’n 35.000 boeken en 65.000 tijdschriftartike-
len over alle denkbare onderwerpen uit de Brabantse geschiede-
nis. Dagelijks worden de nieuwste publicaties toegevoegd aan de 
collectie. De Brabant-Collectie is geabonneerd op 300 historische 
tijdschriften, waaronder circa 100 van Brabantse heemkundekringen 
en genealogische verenigingen. Enkele duizenden boeken over de 
Nederlandse en algemene geschiedenis zijn een welkome aanvulling 
op het Brabantse materiaal.

Boeken en tijdschriften

Beeld en geluid

De collectie online raadplegen

Alle informatie over de Brabant-Collectie vindt u op: 
www.brabantcollectie.nl
U treft er praktische informatie aan, zoals de openingstijden, 
een routebeschrijving en een overzicht van onze medewerkers. 
Via de website raakt u snel wegwijs in de collectie, die fysiek 
zich bevindt op de begane grond van de universiteitsbibliotheek. 
U vindt online de catalogi, informatie over het raadplegen van 
kostbaar materiaal en het bestellen van reproducties. Tevens 
vindt u een overzicht met links naar verwante instellingen.

Op bezoek bij de Brabant-Collectie

De Brabant-Collectie maakt deel uit van de bibliotheek van 
Tilburg Universiteit. Het bibliotheekgebouw is centraal gelegen 
op het universiteitsterrein. De Brabant-Collectie bevindt zich op
niveau 0 van gebouw L en is net als de openbare bibliotheek voor 
iedereen vrij toegankelijk. U vindt er de genoemde collecties, er 
zijn medewerkers die u met raad en daad terzijde staan en er zijn 
meerdere voorzieningen waarvan u gebruik kunt maken. 

Adres en openingstijden

Bezoekadres:  Warandelaan 2, 5037 AB Tilburg
Bereikbaarheid:  http://www.tilburguniversity.edu/nl/brabantcollectie/bezoekersinfo/
Postadres:  Postbus 90153, 5000 LE Tilburg
Telefoon:  013 466 2865
E-mail:  brabant@uvt.nl
Website:  www.brabantcollectie.nl
Weblog:  http://brabant-collectie.blogspot.com/
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