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Nieuws

Brabantse Helden

Maandag 10 april jl.
zijn in het kader
van de serie

Brabantse Helden filmopnames gemaakt over
fotograaf Martien Coppens(1908-1986). In het
najaar zal het item te zien zijn bij Omroep
Brabant.

 

Deelname 'Mensen en hun geschiedenis' in
Mill

De genealogische dag
'Mensen en hun
geschiedenis' in Mill
op zondag 2 april jl.
was met meer dan
200 bezoekers een
geslaagde happening.
Pia van Kroonenburgh
gaf middels twee lezingen een korte inleiding
over de Brabant-Collectie. Tevens toonde ze
enkele bijzondere materialen over deze regio
uit onze verzameling.

180 jaar Provinciaal Genootschap

Op woensdag 8 maart jl. was het exact 180
jaar geleden dat in 's-Hertogenbosch het
Provinciaal Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen in Noord-Brabant, de
voorloper van de Brabant-Collectie, werd
opgericht. De stichtingsakte kunt u
online bekijken.

  Tentoonstellingen

Kaarten van Italiaanse makelij

De Brabant-Collectie
heeft onlangs op een
veiling een aantal
Brabantse kaarten
aangekocht,
waaronder een die in
Italië vervaardigd is.
Deze Italiaanse kaart
is momenteel te zien
in onze mini-
expositie.

 
Aanwinsten

Het Verhaal van Alphen

Aan de hand van vele
bodemschatten vertelt
deze uitgave het verhaal
van de bewonings-
geschiedenis van deze
plaats vanaf de
prehistorie. 

 Bekijk meer
aanwinsten. 

DVD: Hier was Bertram

Deze DVD verhaalt over de speurtocht van
Arnoud-Jan Bijsterveld naar de Joodse
Tilburger Bertram Polak. De Engelstalige
versie van deze dvd is onderdeel van zijn
recent gepubliceerde boek House of

https://www.tilburguniversity.edu/nl/campus/brabantcollectie/
http://brabantsehelden.nl/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/campus/brabantcollectie/over/coppens/
https://brabant-collectie.blogspot.nl/2017/03/brabant-collectie-bij-mensen-en-hun.html
https://brabant-collectie.blogspot.nl/2017/03/180-jaar-provinciaal-genootschap.html
https://brabant-collectie.blogspot.nl/2017/04/kaarten-van-italiaanse-makelij.html
https://brabant-collectie.blogspot.nl/2017/01/het-verhaal-van-alphen.html
https://brabant-collectie.blogspot.nl/search/label/boeken
https://brabant-collectie.blogspot.nl/2017/03/dvd-hier-was-bertram-zoektocht-naar-een.html


 
In de media

Je bent jong en je wilt wat: Jongerencultuur
in Eindhoven 1955-1972

Dit beeldverhaal van
In Brabant zet met
de foto's van Martien
Coppens de
jongerencultuur in de
sixties in Eindhoven
centraal.

Kaartcollecties in Nederland

In deze rubriek van
Caert
Thresoor (nummer 4,
2016) staat ditmaal de
Brabant-Collectie met
haar kaartcollecties in
de 'spotlight'.

 
Medewerking

Rondom Sint-OedenRode: Macht, religie en
cultuur in de Meierij

Aan deze publicatie over circa 1.300 jaar
Rooise historie, waarvoor de Brabant-Collectie
wat beeldmateriaal heeft geleverd, ging
twintig jaar historisch en archeologisch
onderzoek vooraf.

Memories; Uncovering
the Past of a Jewish
Family. 

DVD: Negentig+ verhalen uit het Land van
Cuijk

Op deze DVD vertellen
zes hoogbejaarden uit het
Land van Cuijk hun
levensverhaal. Oude
foto's en ander
beeldmateriaal
ondersteunen deze
verhalen en maken het
beeld van een eeuw regionale geschiedenis
persoonlijk. 

 Bekijk meer DVD-aanwinsten. 

 
Mededelingen

Sluitingsdagen april 2017

De Brabant-Collectie en de
universiteitsbibliotheek zijn gesloten op:

zondag 16 april 2017 (Eerste Paasdag)
donderdag 27 april 2017 (Koningsdag)

Daarnaast is de Brabant-Collectie gesloten op:
 

vrijdag 14 april (Goede Vrijdag) 
maandag 17 april (Tweede Paasdag)
vrijdag 28 april 

Brabantse Erfgoedprijs 2017

Een oproep van onze
collega-instelling Erfgoed
Brabant voor deelname aan
de Brabantse Erfgoedprijs.

 

https://spitswww.uvt.nl/NPC/BRABANT_COLLECTIE/media/ib_jrg8_1_2017.pdf
https://spitswww.uvt.nl/NPC/BRABANT_COLLECTIE/media/caert_thresoor_35_2016_4.pdf
https://brabant-collectie.blogspot.nl/2017/04/rondom-sint-oedenrode-macht-religie-en.html
https://brabant-collectie.blogspot.nl/2017/01/dvd-negentig-verhalen-uit-het-land-van.html
https://brabant-collectie.blogspot.nl/search/label/dvd%27s
http://www.erfgoedbrabant.nl/beprijs2017


De zussen Van Gogh

Niet alleen de nooit
eerder gepubliceerde
brieven, maar ook de
afbeeldingen maken dit
werk bijzonder. De
Brabant-Collectie leverde
beeldmateriaal over de
woonplaats Helvoirt aan. 

Pentekening aanleiding tot artikel

De verwerving van de pentekening van Pieter
Barbiers in de vorige nieuwsbrief was voor
Anton van Dorp mede aanleiding over de
kunstschilders Barbiers en hun relatie met het
dorp Helvoirt te schrijven in het
Heemkundeblad De Kleine Meijerij.

 
Uit de collectie

En de boer hij ploegde voort...

In de lente
bereidt de
boer zijn
land voor op
het komende
groeiseizoen.
In

dit blog tonen we enkele prentbriefkaarten
rondom het thema ploegen. 

 Eerder dit jaar verschenen blogs over
de watersnood in Cuijk in 1920 en Carnaval.

 
Agenda

Tentoonstelling Cartografie
 Italiaanse cartografen: kaartmateriaal uit de

jaren 1500-1700
 Datum: t/m dinsdag

18 april 2017
 Locatie: Bibliotheek,

Universiteit van
Tilburg, vitrine
niveau 0

  
Externe mini-expositie Noud Aartsen

 Datum: verlengd t/m zondag 11 juni 2017 
 Locatie: Natuurmuseum Brabant, Spoorlaan

434, Tilburg
  

VERWACHT:
 Expositie 'Processies in Noord-Brabant'

 Datum: donderdag 20 april t/m vrijdag 14 juli
2017

 Locatie: Bibliotheek, Universiteit van Tilburg,
vitrine niveau 0

  
Expositie 'Noud Aartsen en Eimear Jean
McCormack' 

 Datum: 7 juli t/m 31 augustus 2017
 Locatie: Cork Photo Gallery, Fotobiënnale

Cork, Ierland
  

Genootschapsexpositie 'Papieren Juweeltjes'
 Datum: 4 november 2017 t/m 4 februari 2018

 Locatie: Noordbrabants museum,
Verwerstraat 41, 's-Hertogenbosch

 
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

https://brabant-collectie.blogspot.nl/2017/03/de-zussen-van-gogh.html
http://www.dekleinemeijerij.nl/images/bestanden/uitgaven/NieuwNrDKMnr2017_1maart.pdf
https://brabant-collectie.blogspot.nl/2017/03/en-de-boer-hij-ploegde-voort.html
https://brabant-collectie.blogspot.nl/2017/01/watersnood-in-cuijk-van-16-op-17.html
https://brabant-collectie.blogspot.nl/2017/02/vrouwke-t-is-vastenaovond.html
https://www.tilburguniversity.edu/nl/contact/campus-map/library/
http://www.natuurmuseumbrabant.nl/mini-expositie-noud-aartsen
http://www.natuurmuseumbrabant.nl/routebeschrijving
https://www.tilburguniversity.edu/nl/contact/campus-map/library/
http://corkphoto.com/location/
https://brabant-collectie.blogspot.nl/2016/12/vooraankondiging-expositie-papieren.html
http://www.hetnoordbrabantsmuseum.nl/bezoek/bezoekinformatie/contact-en-route/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/campus/brabantcollectie/nieuws/aanmelden/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/campus/brabantcollectie/nieuws/afmelden/
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https://twitter.com/BC1837
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