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Boeken op komst
Luc Brants: homoseksualiteit, sekse- en genderdiversiteit in Tilburg
Tilburg hee: een rijke geschiedenis als het gaat om homoseksualiteit en
AGENDA
gender- en seksediversiteit. Een geschiedenis die veel verder teruggaat in de
>jd dan Roze Maandag op de kermis en feitelijk begint in 1831, toen de
Momenteel zijn we druk bezig om te kijken hoe we in
toenmalige kroonprins Willem zich in Tilburg ves>gde. Hij is de eerste van wie het najaar boekpresenta>es rondom in 2020
we zeker weten dat hij homoseksueel gedrag vertoonde. Van Willem II naar
verschenen boeken kunnen organiseren. U ontvangt
daarover zo snel mogelijk bericht.
Roze Maandag van Luc Brants gaat over de lange weg van het doodzwijgen
van de homoseksuele kant van de Willem II tot de uitbundige viering van Roze
Maandag. Een weg die lang meanderde rond misdaad, schaamte en
onderdrukking, om vanaf de jaren zes>g van de twin>gste eeuw van rich>ng te veranderen naar een langzaam groeiend
zelKewustzijn. Vanaf die >jd was homoseksualiteit in Tilburg zichtbaar in het
publieke domein. LHBTI’ers wisten vanaf de late jaren zeven>g erkenning af te
dwingen. Homoseksueel, sekse- en genderdivers gedrag drong langzaam door tot
het dagelijks Tilburgse leven en werd, door de viering van Roze Maandag, zelfs
onderdeel van de Tilburgse iden>teit.
Luc Brants (1963) studeerde culturele antropologie in Nijmegen. Sinds zijn
afstuderen houdt hij zich bezig met onderzoek naar mensen met een beperking,
homoseksualiteit en (seksueel) geweld. Hij behaalde de doctors>tel met een
onderzoek naar het ontstaan van de sociaal-pedagogische zorg in Nederland.
Eerder werkte hij aan een boek over de emancipa>e van homoseksuele mannen en
lesbische vrouwen in Eindhoven tussen 1948 en 1990.
Van Willem II naar Roze Maandag verschijnt op 20 juli 2020 binnen de ZHC-reeks
bij Pictures Publishers. Deze uitgave wordt mogelijk gemaakt door COC Tilburg
Breda e.o.
Annemarie van Lith: armenzorg in het Land van Ravenstein in de 18de eeuw
In de vorige edi>e van deze nieuwsbrief berich]en we dat het boek van Annemarie van Lith over armenzorg in het Land van
Ravenstein in mei zou verschijnen. Vanwege de coronamaatregelen is de boekpresenta>e en daarmee ook het verschijnen
van het boek uitgesteld, waarschijnlijk tot komend najaar.

Lopende boekprojecten
Piet Martens schreef een overzichtswerk over de beroepsvisserij in Noord-Brabant, eeuwenlang een belangrijke bedrijfstak
voor plaatsen als Bergen op Zoom, Moerdijk, Geertruidenberg en Woudrichem. We hopen het komend najaar uit te kunnen
geven.
In juni 2018 promoveerde Olivier Rieter in Tilburg op een proefschri: over hoe nostalgie in het heden func>oneert. Rieter
beschrij: daarin voorbeelden uit Noord-Brabant. Het hoofdstuk over ‘het verdwenen rijke Roomse leven’ is bewerkt en
uitgebreid tot een afzonderlijke handelsedi>e, die eind dit jaar verschijnt.

ScripAeprijs Brabantse geschiedenis
Erfgoed Brabant, de Historische Vereniging Brabant en de S>ch>ng Zuidelijk Historisch Contact reiken een keer in de twee
jaar de scrip>eprijs Brabantse geschiedenis uit. Dat doen we om onderzoek naar de Brabantse geschiedenis te bevorderen
en om jonge onderzoekers aan te moedigen. Voor de prijs van 2020 zijn meerdere masterscrip>es van studenten uit
Nederland of Vlaanderen ingezonden. De redac>e van het Noordbrabants Historisch Jaarboek (NHJ) treedt op als jury en is
druk bezig om de inzendingen te beoordelen. We hopen u snel te kunnen informeren over de prijsuitreiking.

Nieuws over reeds verschenen boeken
Eind 2018 maakte ZHC samen met de Rotary Eindhoven-Soeterbeek de publica>e
mogelijk van een nieuwe en becommentarieerde uitgave van Florarium Temporum /
Bloemhof der :jden. Nico Pijls, Nico Arts, Lauran Toorians en Willem Erven werkten
aan het boek over deze laatmiddeleeuwse kroniek uit het Eindhovense klooster
Mariënhage. Er is veel belangstelling voor het boek. Zo blijkt onder meer uit
recensies in het Bulle:n codicologique en Bijdragen en Mededelingen betreﬀende de
Geschiedenis der Nederlanden (BMGN).

InformaAe voor Vrienden
Jaarrekening 2019 en begro>ng 2020
Zonder de bijdragen van onze vrienden en diverse fondsen zou het voor ZHC niet
mogelijk zijn om boeken uit te geven. We waarderen die ondersteuning zeer en we
doen ons best om zo zorgvuldig mogelijk met ontvangen geld om te gaan. Daarbij
hoort transparan>e over hoe we dat doen. Op onze website vindt u de verkorte
balans voor 2019 en de begro>ng voor 2020.
Intekenmogelijkheid nieuwe boek Ad van Oord over armoede in Oisterwijk
Ook als we als ZHC niet betrokken zijn bij een boekuitgave, helpen we graag om het
resultaat van onderzoek naar Brabantse
geschiedenis onder de aandacht te brengen van
een geïnteresseerd lezerspubliek. We wijzen u
daarom graag op het nieuwe boek De Gastjes,
dat op 6 november 2020 zal verschijnen. Ad van
den Oord – historisch onderzoeker en publicist
– reconstrueert op persoonlijke, beeldende en
pakkende wijze met behulp van
rechtbankarchieven, kranten en interviews het
leven van zijn oma Janske Rokven en haar
familie in het Oisterwijkse achterbuurtje De
Gastjes. Een groep mensen over wie in de
geschiedenisboeken veel minder te vinden is
dan over de rijken en invloedrijken. De
Brabantse versie van Het Pauperparadijs?
Tot 1 oktober kunt u bij Het Kwar>er van
Oisterwijk via het bestelformulier intekenen op het boek. Op de website van de
uitgever vindt u ook een meer uitgebreide beschrijving van het boek.
Muta>es adresgegevens
Bent u verhuisd of gaat u binnenkort verhuizen? Geef uw nieuwe adresgegevens
dan s.v.p. aan ons door via ons e-mailadres s>ch>ngzhc@xs4all.nl. Zo komen onze
boeken op het juiste adres terecht.

SAchAng Zuidelijk Historisch Contact
Als Zuidelijk Historisch Contact ze]en we ons in
om het rijke verleden van Noord-Brabant en zijn
rechtsvoorgangers verder te ontdekken. Dat doen
we door historisch onderzoek te bevorderen en
voor een breed publiek toegankelijk te maken.
Wij bieden onderzoekers mogelijkheden om hun
resultaten in goed leesbare vorm te publiceren.
Een redac>e van professionele historici begeleidt
een auteur bij het schrijven en afronden van zijn of
haar boek.
ZHC zoekt naar mogelijkheden om publica>es te
ﬁnancieren. Naast bijdragen van onze vrienden
doen we daartoe, al dan niet samen met auteurs,
een beroep op openbare en par>culiere fondsen,
subsidiënten en sponsors. Onze s>ch>ng werkt op
ideële basis.
ZHC zoekt, eveneens in overleg met de auteurs,
naar goede manieren om publica>es onder de
aandacht van een poten>eel lezerspubliek te
brengen.
Contact
bestuurssecretariaat:
Arenberglaan 30, 4824 RB Breda
redac:esecretariaat:
Zeisstraat 8, 4818 EG Breda
s>ch>ngzhc@xs4all.nl
h]ps://uitgeverij-zhc.nl/contact
Twi]er @UitgeverijZHC
Deze nieuwsbrief (niet meer) ontvangen?
De ZHC-nieuwsbrief verschijnt drie tot vier keer
per jaar. We verzenden de nieuwsbrief naar onze
vrienden, ins>tu>onele abonnees en mensen die
zich speciaal voor deze nieuwsbrief hebben
aangemeld.
Wilt u deze nieuwsbrief (niet meer) ontvangen?
Stuur dan een bericht naar s>ch>ngzhc@xs4all.nl.
© Deze nieuwsbrief is een publica:e van S:ch:ng
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41095174).

