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DE BRABANT-COLLECTIE  (1) 

De Brabant-Collectie is:

• Een unieke en diverse verzameling over 
heden en verleden van het Hertogdom 
Brabant 

• De verzameling bestaat uit boeken, 
tijdschriften, handschriften, oude drukken, 
topografische kaarten, prentbriefkaarten 
prenten,  tekeningen, kranten en het 
oeuvre van een aantal Brabantse 
fotografen  

• De verzameling is voor iedereen vrij 
toegankelijk, zowel digitaal (www. 
Brabantcollectie.nl)  als op locatie in de 
universiteitsbibliotheek van Tilburg 



DE BRABANT-COLLECTIE  (2) 

De Brabant-Collectie:

• Beheert deze rijke verzameling bronnen over 
de geschiedenis van Noord-Brabant

• Maakt dit Cultureel Erfgoed toegankelijk, 
stelt dit beschikbaar, publiceert hierover en 
exposeert er mee. 

• Zorgt voor behoud en uitbreiding van de 
collectie (voor huidige en toekomstige 
generaties)

• Werkt hierin samen met andere 
erfgoedinstellingen



SOM DER DELEN 

Inhoud lezing 

• Ontsluiting Collecties 

- Doelen 

- (Technische) achtergronden 

• Delen  / Voordelen  

- Voorbeelden 

- Ontwikkelingen 

- Uitdagingen

• Betekenis voor eigen situatie ?



ONTSLUITING (1) 

DOELEN: 

• Inventarisatie eigen bezit 

• Verbinding leggen tussen fysieke locatie 
en het object 

• Dwarsverbanden te maken binnen de 
collectie (rubricering/ deelcollecties)

• Gebruikers de gewenste informatie te 
verstrekken of op het juiste spoor te zetten 

• Koppeling mogelijk met andere systemen 

• Workflow –handelingen 



ONTSLUITING (2) 

KENMERKEN VAN HET OBJECT 

• FYSIEK  

• INHOUDELIJK 

• WORKFLOW



ONTSLUITING (3)

FYSIEKE KENMERKEN O.A.

• Naam vervaardiger / auteur

• Titel

• Jaar en plaats van uitgave

• Taal 

• Materiaal

• Type object

• Afmetingen / aantal pagina’s 

• Etc.



ONTSLUITING (4) 

INHOUDELIJKE KENMERKEN O.A. 

• Trefwoorden

• Classificatiecodes

• Samenvattingen



ONTSLUITING (5)

WORKFLOW KENMERKEN O.A.  

• Plaatsingscode / signatuur

• Registratienummer 

• Beschikbaarheid

• Bij binder / restaurator

• Fysieke staat 

• Bewaarcondities

• Copyright gegevens 

• Etc. 



VOORDELEN VAN DELEN

Delen mogelijk door Digitalisering 

• Efficienter en Effectiever

• Breder toegankelijk 

• Opsporen van lacunes makkelijker

• Afstemmen collectievorming

• Tegelijkertijd meerdere bestanden

• Onderhandelingspositie sterker (landelijke 
licenties) 

• Hergebruik mogelijk (ontlenen van 
gegevens) 

• Mogelijkheid om informatie toe te voegen 



VOORBEELDEN

• Worldcat Discovery 

• Brabant-Collectie 

• Thuis in Brabant

• Collectie van Nederland

• Geheugen van Nederland

• Europeana

• Archieven Portal Europa

• Collecties kunstbibliotheken wereldwijd

• Delpher (Metamorfoze / Google /) 

• Heemkundekringbladen 

https://tilburguniversity.on.worldcat.org/discovery
https://www.tilburguniversity.edu/nl/campus/brabantcollectie/
http://www.thuisinbrabant.nl/zoeken?q=in+brabant
http://www.collectienederland.nl/
http://www.geheugenvannederland.nl/
https://www.europeana.eu/portal/en
http://www.archivesportaleurope.net/nl/home
https://artdiscovery.net/
https://www.delpher.nl/
http://www.brabantcloud.nl/
http://www.brabantcloud.nl/
http://www.brabantcloud.nl/
http://www.brabantcloud.nl/


BORN DIGITAL 

• Repositories

• Digitale boeken en tijdschriften

• Data sets 

• Digitale foto- en filmcollecties

• Websites

• Social Media 

• E-depots 

(Nationaal Archief voor overheidinstanties / 
KB licenties voor Nederlands uitgevers)  

http://www.flickr.com/photos/brabantcollectie/
http://www.flickr.com/photos/brabantcollectie/
https://twitter.com/BC1837
https://twitter.com/BC1837
http://www.youtube.com/user/Brabantcollectie
http://www.youtube.com/user/Brabantcollectie


UITDAGINGEN 

• AUTHENTICATIE

• AUTEURSRECHT

• PRIVACY

• AUTORISATIE

• STANDAARDEN

• DUURZAAMHEID 



VRAGEN 



WRAP-UP

• Belang van ontsluiten gaat verder dan 
alleen voor de eigen organisatie

• Aansluiten bij standaarden tbv uitwisseling

• Explosie aan informatie – toenemen van 
kosten 

• Delen van kennis 

• Voorkomen verdubbelingen – richten op 
eigen specialiteit 


