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De Brabant-Collectie is een unieke verzameling over heden en verleden van Brabant die bestaat uit:
boeken, tijdschriften, kranten, handschriften, tekeningen, prenten, kaarten en foto’s. De zwaartepunten
liggen op het terrein van (lokale) geschiedenis, kunstgeschiedenis, volks- en heemkunde, historische
geografie, genealogie, heraldiek en archeologie. Naast Brabantse drukken en cartografie is ook de
Brabantse fotografie een speerpunt van de Brabant-Collectie. De volgende cijfers geven een indruk van
de aard en omvang van de collectie. Momenteel beheren wij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

20.000 oude drukken van vóór 1851
bijna 1.000 handschriften
2.000 brieven
20.000 objecten (topografische afbeeldingen, historieprenten, maatschappelijk leven en portretten)
10.000 kaarten
150.000 boeken
Bijna 300 tijdschriften (inclusief de Brabantse heemkundebladeren)
het gehele fotografische oeuvre van 6 Brabantse fotografen: Jan Bijnen, Martien Coppens, Rees Diepen, Gaston
Remery, Noud Aartsen en Frans Kuit
Collectie Theologie (met de Haaren- en Kapucijnencollectie); hierin ook veel Brabants materiaal.

De Brabant-Collectie is voortgekomen uit Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in
Noord-Brabant dat in 1837 in ’s-Hertogenbosch is opgericht. Deze omvangrijke, van oorsprong
historische collectie is nu eigendom van de provincie Noord-Brabant en is vanaf 1986 bij de bibliotheek
van Tilburg University in beheer gegeven.
2017 is een jubileumjaar. Samen met het Noordbrabantsmuseum (eveneens erfgenaam van het Genootschap)
organiseren we in het najaar de expositie Papieren juweeltjes in ’s-Hertogenbosch ter gelegenheid van het 180
jarig bestaan.

Aan de hand van vele fraaie illustraties komt de geschiedenis, aard en omvang van de Brabant-Collectie
aan bod, evenals de missie en doelgroepen. Verder wordt ingegaan op de toegankelijkheid (via
digitalisering en communicatie) van haar verzamelingen.
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Emy Thorissen (1972) is van huis uit kunsthistoricus en is werkzaam als conservator oude en bijzondere
collecties bij de Brabant-Collectie en Theologie, Universiteitsbibliotheek Tilburg.

