
8 november 2017

Nieuws

Opening tentoonstelling 'Papieren Juweeltjes'

Zaterdag 4
november jl.
heeft prof. dr.
Wim van de Donk,
commissaris van
de Koning, de
tentoonstelling
‘Papieren Juweeltjes van het Provinciaal
Genootschap’ in Het Noordbrabants Museum
geopend. 100 topstukken op papier uit de
Genootschapscollectie zijn samen te zien.

 
In de media

Extra uitgave In Brabant

De special van In
Brabant is geheel
gewijd aan de
tentoonstelling
'Papieren
Juweeltjes'. Hierin
diverse bijdragen
over ontstaan en
ontwikkeling van het
Provinciaal

Genootschap, haar oprichters en leden. Maar
vooral komt de diversiteit en schoonheid van
haar collecties aan bod.

Het Brabant van toen

Lees hier in Brabeau (nr. 3, 2017) het artikel
'Brabant van toen' over fotograaf Noud Aartsen

  Tentoonstellingen

Tentoonstelling 'Papieren Juweeltjes'

Enkele hoogtepunten van
de tentoonstelling
'Papieren Juweeltjes van
het Provinciaal
Genootschap' komen aan
bod in het beeldverhaal in
In Brabant. Vang een glimp
op van de rijkdom van de
Genootschapscollectie.

 
Mededelingen

Kunstroute Tilburg University

Night University
gaat Back to the
Future! Ontdek
welke schatten de
universiteit en de

Brabant-Collectie herbergen tijdens de
rondleidingen op 16 november 2017.

 
Aanwinsten

Sterrebos, het Groot Heyvelt op Oud Herlaer

Jan van der Vaart
ontrafelde twee eeuwen
bouw- en
bewoningsgeschiedenis
van het landgoed
Sterrebos, gelegen
tussen Dommel en
Bossche Broek.

 

https://www.tilburguniversity.edu/nl/campus/brabantcollectie/
https://brabant-collectie.blogspot.nl/2017/11/opening-tentoonstelling-papieren.html
https://spitswww.uvt.nl/NPC/BRABANT_COLLECTIE/media/brabeau_2017_3.pdf
https://spitswww.uvt.nl/NPC/BRABANT_COLLECTIE/media/ib_extra%20binnenwerk%2042-73.pdf
https://www.tilburguniversity.edu/nl/campus/academic-forum/vaste-programmas/night-university/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/campus/academic-forum/vaste-programmas/night-university/programma/event-NU-kunstroute/
https://brabant-collectie.blogspot.nl/2017/10/sterrebos-het-groot-heyvelt-op-oud.html


. Het fotoboek Noud
Aartsen is nog steeds
verkrijgbaar.

Martien Coppens bij Omroep Brabant

Bij de serie
'Brabantse
Helden' was
zaterdagavond 4
november de
uitzending over

fotograaf Martien Coppens te zien. 
 

 
Medewerking

Beeldmateriaal voor publicaties

Diverse
topografische
afbeeldingen,
kaarten en
portretten uit de
Brabant-Collectie

vormen de bijdrage aan het werk Sterrebos,
het Groot Heyvelt op Oud Herlaer. 

  
In de publicatie De
verdwenen kerken van
Noord-Brabant staan een
veertiental afbeeldingen uit
onze collectie, waaronder
enkele documentaire foto's
van Jan Bijnen. 

 

 
Collectienieuws

Natuurhistorische werken

Al in de prille beginjaren verzamelde het
Genootschap fraaie en rijk geïllustreerde
natuurhistorische boeken. Lees hier het
volledige artikel over deze parels uit onze
collectie. 

 

De verdwenen kerken van Noord-Brabant

Dit boek van Wies van
Leeuwen belicht de
ruim 450 afgebroken
kerken in onze
provincie.

Het verhaal van 'de Nonnen van Vught'

Deze uitgave geeft een
unieke kijk op de
ontstaansgeschiedenis van
het Taleninstituut Regina
Coeli, oftewel ‘De Nonnen
van Vught’. 

 Bekijk meer aanwinsten.

DVD: Peerke Donders: zijn leven, zijn brieven

Deze documentaire
beschrijft het leven van de
missionaris Petrus Donders
aan de hand van zijn
originele brieven. 

 Bekijk meer DVD-
aanwinsten.

 
Agenda

EXTERN
 Expositie 'Papieren Juweeltjes van het

Provinciaal Genootschap' 
 Datum: 4 november 2017 t/m 18 februari 2018

Locatie: Het Noordbrabants Museum,
Verwersstraat 41, 's-Hertogenbosch

  
 
 
 
 
 

https://www.tilburguniversity.edu/upload/d6b02e07-42ac-4959-889b-4e79f7c57261_Noud%20Aartsen%20advertentie%20Brabant%20Collectie%2001.pdf
https://brabant-collectie.blogspot.nl/2017/11/uitzending-martien-coppens-in-serie.html
https://spitswww.uvt.nl/NPC/BRABANT_COLLECTIE/media/ib_extra%20binnenwerk%2022-27.pdf
https://brabant-collectie.blogspot.nl/2017/11/de-verdwenen-kerken-van-noord-brabant.html
https://brabant-collectie.blogspot.nl/2017/10/het-verhaal-van-de-nonnen-van-vught.html
https://brabant-collectie.blogspot.nl/search/label/boeken
https://brabant-collectie.blogspot.nl/2017/11/dvd-peerke-donders-zijn-leven-zijn.html
https://brabant-collectie.blogspot.nl/search/label/dvd%27s
http://www.hetnoordbrabantsmuseum.nl/bezoek/bezoekinformatie/contact-en-route/


 
Uit de collectie

'Liefde is ... geluk'

In het kader van de
landelijke activiteit
Maand van de
Geschiedenis
publiceerde de

Brabant-Collectie een kleine reeks
blogberichten rondom het thema ‘Geluk’.

 Het eerste blogbericht
illustreerde liefdesgeluk
aan de hand van
nostalgische
prentbriefkaarten en
huwelijksfoto's.
Vervolgens brachten we
met name 18e-eeuwse huwelijksgedichten

onder de aandacht. In Het
Noordbrabants Museum
zijn momenteel unieke
huwelijksgedichten op
zijde uit onze collectie te
zien. Hierover gaat het
derde blogbericht in deze
reeks.

 
 
 
INTERN

 Mini-
expositie
'Encore …
Papieren

Juweeltjes van het Provinciaal
Genootschap'  

 Datum: 8 november 2017 t/m 19 februari 2018
 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

https://brabant-collectie.blogspot.nl/2017/10/liefde-is-geluk-2-achttiende-eeuwse.html
https://brabant-collectie.blogspot.nl/2017/10/liefde-is-geluk.html
https://brabant-collectie.blogspot.nl/2017/10/liefde-is-geluk-2-achttiende-eeuwse.html
https://brabant-collectie.blogspot.nl/2017/10/meer-huwelijksgedichten-in-het_31.html
https://www.tilburguniversity.edu/nl/contact/campus-map/library/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/campus/brabantcollectie/nieuws/aanmelden/
https://www.tilburguniversity.edu/nl/campus/brabantcollectie/nieuws/afmelden/
https://www.brabantcollectie.nl/
https://brabant-collectie.blogspot.com/
https://www.flickr.com/photos/brabantcollectie/
https://www.youtube.com/user/Brabantcollectie
https://twitter.com/BC1837
https://www.facebook.com/brabant.collectie
mailto:communicatieBC@tilburguniversity.edu?subject=Betreft:%20digitale%20nieuwsbrief
https://www.tilburguniversity.nl/
https://www.tilburguniversity.nl/

