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Nieuws

Werkbezoek Commissaris van de Koning

Wim van de Donk
bezocht 21 juli de
Brabant-Collectie. 
De commissaris
toonde zich zeer
geïnteresseerd en
benadrukte het
belang van
digitalisering.

Wethouder Marcelle Hendrickx maakt kennis
met de Brabant-Collectie

Deze Tilburgse
wethouder (D66)
en Marijn Gevers,
beleidsambtenaar
Cultuur, brachten

30 juni jl. een bezoek aan de Brabant-
Collectie. 

 

 
In de media

Van mens tot machine: Textielindustrie in
Noord-Brabant

Laat u
terugvoeren in
de tijd van de
vroeg twintigste-
eeuwse
Brabantse
textielindustrie en zie de ontwikkeling van

  Collectienieuws

Collectie ansichten Jan Bijnen uitgebreid

Bijnen (1874-
1959) is bekend
als fotograaf,
boekhandelaar
en uitgever van

prentbriefkaarten. Zijn fotografische
nalatenschap is sinds mei 2008 in ons beheer.
De Brabant-Collectie heeft ongeveer 275
ansichten van deze Waalrenaar recent
verworven. Voor een impressie bekijk het
blog. 

 

Bijzonder vogelboekje in schenking Willy
Knippenberg

In een schenking uit de
nalatenschap van drs. Willy
Knippenberg (1910-2005),
docent klassieke talen en
groot natuurliefhebber,
troffen we dit unieke
Vogelboekje van Jac.
P.Thijsse aan. Bijzonder
hierin zijn de met de hand

bijgeschreven vogelwaarnemingen uit de jaren
'50.

 
Mededelingen

Interesse in een rondleiding?

Bekijk de informatie en maak een afspraak
via: brabant@uvt.nl.

https://www.tilburguniversity.edu/nl/campus/brabantcollectie/
http://brabant-collectie.blogspot.nl/2016/07/bezoek-commissaris-van-de-koning-aan.html
http://brabant-collectie.blogspot.nl/2016/06/wethouder-marcelle-hendrickx-op-bezoek.html
http://brabant-collectie.blogspot.nl/2016/07/collectie-ansichten-jan-bijnen.html
http://brabant-collectie.blogspot.nl/2016/07/bijzonder-vogelboekje-in-schenking.html
https://www.tilburguniversity.edu/nl/campus/brabantcollectie/faciliteiten/rondleidingen/
mailto:%20brabant@uvt.nl


huisnijverheid tot fabrieksproductie in het
beeldverhaal in nummer 2 van In Brabant. 

 

Fotoboek Noud Aartsen in de publiciteit

Een lovende bespreking
van Renate van de
Weijer treffen we aan
nummer 2 van In
Brabant. Joep Eijkens
schreef een uitgebreide
recensie in Brabant

Cultureel. Diverse huis-aan-huis bladen uit de
regio en omroep Nuenen besteedden tevens
aandacht aan deze monografie.

 

 
Medewerking

Tentoonstelling ‘Heusden 1516: Heusden in
de tijd van Jheronimus Bosch’

Twee incunabelen
en een
historieprent zijn in
bruikleen gegeven
voor ‘Heusden
1516: Heusden in
de tijd van Jheronimus Bosch’. Deze expositie
is nog t/m 11 september 2016 te zien op twee
locaties in Heusden.

Het legerkamp bij Oirschot: 1832-1834

De Brabant-
Collectie heeft het
merendeel van het
historisch
beeldmateriaal
geleverd voor deze
publicatie die het

legerkamp bij Oirschot laat herleven. Zie de
aanwinst in deze nieuwsbrief.

 

Op zand, veen en klei. Liber amicorum Karel
Leenders

Handleiding WorldCat Discovery

Zoeken in een wereldwijde
bibliotheekcatalogus is geen
sinecure. Om dit voor de
klanten van de Brabant-
Collectie te

vergemakkelijken is er een handleiding
verschenen.

Openingstijden

In de zomermaanden
gelden voor de Brabant-
Collectie de normale
openingstijden van
maandag t/m vrijdag van
09.00 tot 17.00 uur. Vanaf 1 juni 2016 is de
universiteitsbibliotheek in het weekend van
10.00 - 24.00 uur open. 

 

 
Aanwinsten

Het legerkamp bij Oirschot: 1832-1834.

Deze informatieve
publicatie is het
resultaat van een
omvangrijk project
van Het Kapittel
van Oirschot.
Koning Willem I
mobiliseerde in

1830 tienduizenden soldaten. Over de
inkwartieringen, gevolgen en wisselwerkingen
op het Brabantse platteland in die negen jaar
gaat dit werk. 

 

Kebab met spruitjes

https://spitswww.uvt.nl/NPC/BRABANT_COLLECTIE/media/ib_jrg7_2016_2.pdf
https://spitswww.uvt.nl/NPC/BRABANT_COLLECTIE/media/ib_jrg7_2016_na.pdf
http://www.brabantcultureel.nl/2016/04/29/monografie-noud-aartsen-toont-aan-dat-hij-wilde-vastleggen-voordat-het-te-laat-was/
http://omroepnuenen.nl/2016/04/26/klassieke-z-wfotograaf-noud-aartsen/
http://heusden1516.nl/
http://brabant-collectie.blogspot.nl/2016/07/het-legerkamp-bij-oirschot-1832-1834.html
https://www.tilburguniversity.edu/nl/campus/brabantcollectie/download-handleiding-wcd-brabantcollectie/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/over/universiteitsbibliotheek/over-de-universiteitsbibliotheek/openingstijden/
http://brabant-collectie.blogspot.nl/2016/07/het-legerkamp-bij-oirschot-1832-1834.html


Ter gelegenheid van zijn
zeventigste verjaardag
ontving Karel Leenders -
(amateur)historicus,
archeoloog en historisch-
geograaf - dit liber
amicorum. De Brabant-
Collectie heeft voor dit
boekwerk beeldmateriaal verstrekt.

 

August von Bonstetten. Een Zwitsers militair
schetst 's-Hertogenbosch 1815-1824

Voor deze uitgave waarin Jac.
Biemans aan de hand van
egodocumenten van een
Zwitsers militair een inkijkje
geeft in de garnizoensstad 's-
Hertogenbosch van het begin
van de negentiende eeuw,

leverde de Brabant-Collectie enkele
afbeeldingen.

 

 
Uit de collectie

Toon Kortooms: schrijver uit de Peel

Dit jaar wordt de 100e
geboortedag van Toon
Kortooms (1916-1999) in
Deurne feestelijk herdacht. Bij
de Brabant-Collectie kunt u al
zijn streekromans terugvinden.

Brabant en de wielersport

In deze sportzomer
met de Giro, Tour de
France en de
Olympische Spelen,
brengen we de
Brabantse
wielersport voor het

voetlicht. Grote, maar ook "kleine"
wielerhelden komen aan bod.

Onlangs verscheen dit
bijzondere kookboek van
de uit Irak afkomstige,
maar nu in Vught
wonende, Jinan Saleh. Het
lievelingsrecept van haar
zoon, kebab met
spruitjes, inspireerde haar tot het maken van
deze uitgave met zowel Hollandse als Irakese,
Syrische en Libanese gerechten.

 Bekijk meer aanwinsten.

Mijn gestolen jeugd

Valkenswaard was de eerste
Nederlandse plaats die
bevrijd werd tijdens
Operatie Market Garden. In
de film vertellen
plaatsgenoten over hun
ervaringen, belevenissen en
herinneringen gedurende de

Tweede Wereldoorlog. Bekijk meer DVD-
aanwinsten

 
Agenda

Externe mini-expositie
Noud Aartsen

 Datum: verlengd t/m zondag
11 juni 2017 

 Locatie: Natuurmuseum
Brabant, Spoorlaan 434,
Tilburg

  
Exposities
Kasteelarchitectuur /
Architectuurboeken 

 Datum: tot vrijdag 29 juli
2016

 Locatie: Bibliotheek, Universiteit van Tilburg,
vitrine niveau 1 en 0

  
Verwacht: expositie Uitgeversbanden

 Datum: woensdag 3 augustus t/m vrijdag 23
september 2016

 

https://tilburguniversity.on.worldcat.org/oclc/951754825?databaseList=2294,638
https://tilburguniversity.on.worldcat.org/oclc/929985864?databaseList=2294,638
http://brabant-collectie.blogspot.nl/2016/07/toon-kortooms-schrijver-uit-de-peel.html
http://brabant-collectie.blogspot.nl/2016/05/brabant-en-de-wielersport.html
http://brabant-collectie.blogspot.nl/2016/07/kebab-met-spruitjes-samen-arabisch.html
http://brabant-collectie.blogspot.nl/search/label/boeken
http://brabant-collectie.blogspot.nl/2016/05/dvd-mijn-gestolen-jeugd.html
http://brabant-collectie.blogspot.nl/search/label/dvd%27s
http://www.natuurmuseumbrabant.nl/mini-expositie-noud-aartsen
http://www.natuurmuseumbrabant.nl/routebeschrijving
https://www.tilburguniversity.edu/nl/contact/campus-map/library/


De Heilig Bloedprocessie in Boxtel

De traditie van de Heilige Bloedviering in
Boxtel op Drievuldigheidszondag vormde in
mei aanleiding voor een blogbericht.

 
Tentoonstellingen

Kasteelarchitectuur en architectuurboeken

Een aantal 19e-
eeuwse
bouwtekeningen
en topografische
afbeeldingen van
kasteel Heeswijk
en Nemerlaer tonen we bij de ingang van de
bibliotheek. Beide kastelen zijn in de periode
1871-1881 ingrijpend verbouwd.

 Architectuurboeken van Vitruvius, Pugin,
Viollet-Le-Duc en Pierre Cuypers maken deel
uit van de mini-expositie een verdieping lager.
Zie de agenda. 

Locatie: Bibliotheek, Universiteit van Tilburg,
vitrine niveau 1 en 0

 
Contact

Geïnteresseerden: via het
aanmeldingsformulier kunt u
zich inschrijven voor de
nieuwsbrief. 

 Abonnees: via het afmeldingsformulier zegt u
de nieuwsbrief op. 

 Uitgave: © Brabant-Collectie / Bibliotheek
Universiteit van Tilburg

www.brabantcollectie.nl      communicatieBC@tilburguniversity.edu
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