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Binnenkort te verschijnen: Dagelijks leven in ‘ontugt’
Wat weten we eigenlijk over de geschiedenis van prostitutie in Den
Bosch? Niet genoeg, vond historicus en voormalig archivaris Jos Wassink.
Hij dook de archieven in voor onderzoek naar prostitutie in zijn
woonplaats in de zeventiende en achttiende eeuw. Binnenkort verschijnt
zijn boek Dagelijks leven in ‘ontugt’. Prostitutie in de vestingstad ’sHertogenbosch in de ZHC-reeks en bij PicturesPublishers.
Rondom de publicatie organiseert ZHC een webinar waarin Jos zijn boek
presenteert en er ruimte is voor vragen en discussie. U ontvangt
hierover snel meer informatie.
Op de website van ZHC neemt Jos ons alvast mee in hoe zijn onderzoek
is verlopen en wat hij ontdekt heeft. De auteur stelt zich voor en vertelt
waarom hij onderzoek is gaan doen naar de geschiedenis van prostitutie
in ’s Hertogenbosch. Klik daarvoor hier.
Bent u benieuw naar hoe Jos onderzoek deed? Klik dan hier.
Hier licht Jos alvast een tipje van de sluier op over de inhoud van het
boek.
Hoe Jos beeldmateriaal zocht om het boek te illustreren, leest u hier.
Afb. Frans van Mieris de Oudere, Collectie Mauritshuis, Den Haag, inv. nr. 860

Lopende projecten
Van Boven over patriotten in Zegenwerp
Maarten van Boven, voormalig rijksarchivaris in Brabant, werkt aan een boek over de Patriottentijd in Den Bosch en de
Meierij. Het was in de periode 1779-1787 bijzonder onrustig in het land. In het huis Zegenwerp, bij Sint-Michielsgestel,
kwamen prominente patriotten op bezoek. Ze lieten er boodschappen achter in
een album of vriendenboek. Van Boven reconstrueerde aan de hand van dit album
de patriottentijd in en rond Den Bosch.
We werken momenteel aan de fondsenwerving om de uitgave van het album,
vergezeld van een uitgebreide inleiding, mogelijk te maken. Op onze website
vertelt Van Boven alvast over zijn onderzoek.

Van Dongen over een Tilburgse smokkelaarsfamilie
Alex van Dongen maakte naam met een onderzoek naar de harde kern van voetbalsupporters. Voor zijn nieuwe boek
tekende hij uit de mond van Janus Verhagen het verhaal op van generaties van diens Tilburgse smokkelaarsfamilie. Om
fictie van waarheid te scheiden deed Van Dongen ook intensief archiefonderzoek. Zo biedt hij een unieke inkijk in het reilen
en zeilen van de Tilburgse onderwereld in de twintigste eeuw.
Ook voor dit boek is de fondsenwerving gestart. In een volgende nieuwsbrief vertellen we u meer over Van Dongens
onderzoek.

Eerste en tweede reeks in BrabantCloud

Stichting Zuidelijk Historisch Contact

De afgelopen decennia heeft ZHC de publicatie mogelijk gemaakt van een
behoorlijke berg aan boeken. Samen bieden die boeken een rijke bron voor
iedereen met interesse in de geschiedenis van Brabant. We gaan die bron
ook ontsluiten via digitale weg. De boeken uit de eerste en de tweede reeks
(verschenen voor 1995) zijn inmiddels gedigitaliseerd. De digitale
bestanden worden opgenomen in BrabantCloud. Binnenkort zijn ze zo
integraal raadpleegbaar en doorzoekbaar via onze website en rechtstreeks
via Brabantserfgoed.nl.

Als Zuidelijk Historisch Contact zetten 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.

ZHC op LinkedIn – Historici Brabant

ZHC zoekt naar mogelijkheden om publicaties te
financieren. Naast bijdragen van onze vrienden
doen we daartoe, al dan niet samen met auteurs,
een beroep op openbare en particuliere fondsen,
subsidiënten en sponsors. Onze stichting werkt op
ideële basis.

Als ZHC hosten we sinds kort speciaal voor Brabantse historici een groep op
LinkedIn. Onderzoekers en geïnteresseerden kunnen er nieuwsberichten
plaatsen, vragen stellen en op elkaar reageren. In korte tijd is deze groep al
uitgegroeid tot zo’n 150 leden. Ook benieuwd? Ga naar:
https://www.linkedin.com/groups/13933084/

Bestuursleden gezocht
Het bestuur van ZHC zoekt versterking. We zijn met name op zoek naar
mensen met ervaring met en feeling voor communicatie, fondsenwerving
en publieksactiviteiten. Het profiel voor nieuwe bestuursleden vindt u hier.
Heeft u belangstelling of kent u iemand voor wie zo’n bestuursfunctie echt
iets zou zijn, we horen het graag.

Informatie voor Vrienden
Mutaties adresgegevens
Bent u verhuisd of gaat u binnenkort verhuizen? Geef uw nieuwe
adresgegevens dan s.v.p. aan ons door via ons e-mailadres
stichtingzhc@xs4all.nl. Zo komen onze boeken op het juiste adres terecht.

Wij bieden onderzoekers mogelijkheden om hun
resultaten in goed leesbare vorm te publiceren.
Een redactie van professionele historici begeleidt
een auteur bij het schrijven en afronden van zijn of
haar boek.

ZHC zoekt, eveneens in overleg met de auteurs,
naar goede manieren om publicaties onder de
aandacht van een potentieel lezerspubliek te
brengen.
Contact
bestuurssecretariaat:
Arenberglaan 30, 4824 RB Breda
redactiesecretariaat:
Zeisstraat 8, 4818 EG Breda
stichtingzhc@xs4all.nl
https://uitgeverij-zhc.nl/contact
Twitter @UitgeverijZHC
Deze nieuwsbrief (niet meer) ontvangen?
De ZHC-nieuwsbrief verschijnt drie tot vier keer
per jaar. We verzenden de nieuwsbrief naar onze
vrienden, institutionele abonnees en mensen die
zich speciaal voor deze nieuwsbrief hebben
aangemeld.
Wilt u deze nieuwsbrief (niet meer) ontvangen?
Stuur dan een bericht naar stichtingzhc@xs4all.nl.
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