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ZHC wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig 2022! 
 

Recent verschenen: Noordbrabants Historisch Jaarboek 2021 
 
Op 17 december presenteerden we in het Maczek Memorial in Breda deel 38 van het 
Noordbrabants Historisch Jaarboek, een uitgave van onze stichting in samenwerking met 
Erfgoed Brabant en de Historische Vereniging Brabant. Bij die gelegenheid hield auteur 
Jack Didden een lezing en vertelde Peter Haagh, vrijwilliger bij het herdenkingscentrum, 
over de totstandkoming van het Memorial en de collectie. Femke Klein, directeur van het 
Memorial, nam het eerste exemplaar van het NHJ 2021 in ontvangst, waarna onze 
gedeputeerde voor Erfgoed en Cultuur, Stijn Smeulders, de aanwezigen via een 
videoboodschap toesprak. Hij benadrukte daarin het belang van het jaarboek en van 
regionaal historisch onderzoek in het algemeen. 
 
Het NHJ van dit jaar opent met een artikel van de prijswinnares van de Scriptieprijs 
Brabantse Geschiedenis 2020, Lena Walschap. Zij bestudeerde de oorzaken van het 
verdwijnen van de wijnbouw in Leuven vanaf het einde van de zestiende eeuw. Dit 
onderwerp sluit aan bij de actuele problematiek van klimaatverandering. Charles Caspers 

deed in opdracht van de Zusters van de Choorstraat in ’s-Hertogenbosch onderzoek naar hun geschiedenis. Hij reisde 
daarvoor onder meer naar Indonesië, waar het ‘liefdewerk’ van de zusters na twee eeuwen wordt voorgezet. In Noord-
Brabant liet hun inzet sporen na in het onderwijs en in de zorg voor dove en slechthorende kinderen en voor kinderen met 
een verstandelijke beperking. Henk van Mierlo verkent de ontwikkelingen in de sigarenindustrie tussen pakweg 1920 en 
1950, in het bijzonder die van Noord-Brabant. De sigaren- en tabaksindustrie werd toen geconfronteerd met economische 
crises en een wereldoorlog. Sven van de Moosdijk onderzocht aan de hand van Eindhoven en Bergen op Zoom de mate 
waarin de opkomst van het verzet en de toenemende repressie door de bezetter elkaar beïnvloedden. Tot slot boog Jack 
Didden zich over de kwestie waarom de bevrijding van deze provincie zo ongelooflijk lang duurde – van midden september 
tot begin november 1944 – en waarom daarbij zoveel burgerslachtoffers vielen en zoveel schade werd aangericht. 
 

Lopende projecten 
 

Van Dongen over een Tilburgse smokkelaarsfamilie 
 
Twee jaar lang sprak socioloog Alex van Dongen met Janus Verhagen, telg uit een 
beruchte Tilburgse familie. De gesprekken leidden tot een boek waarin Van Dongen 
het verhaal vertelt van drie generaties smokkelaars en van daaruit van de Tilburgse 
onderwereld in de twintigste eeuw. 
 
We werken momenteel aan de fondsenwerving om de uitgave van het boek mogelijk 
te maken. Op onze website vertelt Van Dongen alvast over zijn onderzoek. 
 

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. Op onze website vertelt Van Boven 

alvast over zijn onderzoek. 

 

Klep over De Etna 
In de negentiende eeuw groeide in Breda een smederij uit tot een industrieel familiebedrijf van nationale faam, De Etna. 
Paul Klep, voormalig hoogleraar in de economische en sociale geschiedenis in Nijmegen, beschrijft in een nieuw boek de 
geschiedenis van het bedrijf. We werken momenteel aan de fondsenwerving om de uitgave van het boek mogelijk te 
maken.  

Het Noordbrabants Historisch Jaarboek is een uitgave van Zuidelijk Historisch Contact, 
i.s.m. Erfgoed Brabant en de Historische Vereniging Brabant 

Uitnodiging

De Stichting Zuidelijk Historisch Contact nodigt u van harte uit v oor de presentatie van het

Noordbrabants Historisch Jaarboek (NHJ) 38 (2021)
 
op vrijdag 17 decem ber van 15.00 tot 18.00 uur in het Maczek Memorial, 

Ettensebaan 17A, 4812 XA Breda

Programma:

14.45 u - inloop

15.00 u  -  welkom door voorzitter van Stichting ZHC

15.05 u  -  spreker 1: Jack Didden: De bevrijding van W est-Brabant

15.30 u  -  spreker 2: Peter Haagh: Het Maczek Memorial 

15.55 u  -  presentatie NHJ 38

16.00 u  -  afsluitend woord door voorzitter HVB

Hierna bezoek aan het Maczek Memorial en receptie.

Tijdens de gehele bijeenkomst zullen we ons strikt houden aan de dan geldende  

corona-maatregelen.

Mocht de bijeenkomst onverhoopt niet door kunnen gaan, dan zal de presentatie zo  

mogelijk online gehouden worden. W ie zich heeft aangemeld, zal dan een of twee  

dagen tevoren inloggegevens ontvangen.

Ervan uitgaande dat de bijeenkomst door kan gaan, v ernemen wij graag uiterlijk   

6 december of u aanwezig zult zijn en zo ja, met hoev eel personen u komt.

U kunt zich aanmelden op stichtingzhc@xs4all.nl .  

Aan het bijwonen van de presentatie zijn geen kosten v erbonden.

http://www.erfgoedbrabantacademie.nl/page/6775/noordbrabants-historisch-jaarboek
https://uitgeverij-zhc.nl/actueel/233/417/brabantse-smokkelgeschiedenis-in-3-generaties
https://uitgeverij-zhc.nl/actueel/233/393/onderzoek-naar-de-meierij-in-de-patriottentijd


Nieuws over al verschenen uitgaven 
 
We gaven het hierboven al aan, vorige week verscheen de editie van het 
Noordbrabants Historisch Jaarboek van dit jaar. Dat is ook hier het 
vermelden waard. Het NHJ bevat namelijk recensies over meerdere 
publicaties die ZHC mogelijk heeft gemaakt. In de Kroniek vindt u 
besprekingen van het boek van Annemarie van Lith over de armenzorg in 
het Land van Ravenstein in de achttiende eeuw en het boek van Piet 
Martens over visserij in Noord-Brabant. 
 
Uit Tilburg kwam het heugelijke nieuws dat Luc Brants de Lanciersprijs 2021 
heeft gekregen voor zijn boek Van Willem II naar Roze maandag. Het 
Regionaal Archief Tilburg reikt deze prijs uit aan een onderzoeker die de 
bronnen uit het archief op originele wijze heeft gebruikt. De jury prees 
Brants voor zijn baanbrekende onderzoek naar de zichtbaarheid van 
homoseksualiteit, sekse- en genderdiversiteit in Tilburg. 
 
Dagelijks leven in ‘ontugt’ van Jos Wassink, afgelopen september 
verschenen, heeft ruime aandacht gekregen in de media. In aanloop naar 
de publicatie van het boek interviewde het Brabants Dagblad de auteur al 
over zijn onderzoek. Bastion Oranje deed verslag van de boekpresentatie, 
waar de burgemeester van Den Bosch het eerste exemplaar in ontvangst 
nam. Ook Erfgoed ’s Hertogenbosch en het Brabants Historisch Informatie 
Centrum berichtten over het boek. Ook schreef Wassink op basis van zijn 
boek een artikel voor InBrabant, het populair-wetenschappelijk tijdschrift 
over Brabantse geschiedenis en erfgoed. 
Vanwege de coronamaatregelen was de boekpresentatie maar voor een 
beperkt aantal mensen toegankelijk. Om het boek toch onder de aandacht 
van een breder publiek te brengen, organiseerden we als ZHC een webinar. 
Op 30 november gaf Wassink voor een gezelschap van ongeveer 70 
belangstellenden een inleiding. Vervolgens plaatste Marion Pluskota 
(Universiteit Leiden) het Bossche verhaal uit de Staatse tijd in een breder, 
Europees perspectief en in een langere tijdslijn. Onder leiding van professor 
Arnoud-Jan Bijsterveld gingen beide inleiders ten slotte met elkaar en de 
deelnemers in gesprek. 

 

Scriptieprijs Brabantse Geschiedenis 
 
De aanmelding voor de Scriptieprijs Brabantse Geschiedenis is weer 
geopend. Erfgoed Brabant, de Historische Vereniging Brabant en de 
Stichting Zuidelijk Historisch Contact willen de wetenschappelijke 
beoefening van de Brabantse geschiedenis aan de Nederlandse en 
Belgische universiteiten en hogescholen bevorderen en jonge onderzoekers 
op dit terrein aanmoedigen. Daarom hebben we een tweejaarlijkse prijs 
ingesteld voor masterscripties die handelen over de geschiedenis van 
Brabant. De prijs bestaat uit een geldbedrag van €1.000,- en de 
mogelijkheid de bekroonde scriptie, omgewerkt tot een artikel, te 
publiceren in het Noordbrabants Historisch Jaarboek. Aanmelden voor de 
prijs in 2022 is mogelijk tot 28 februari 2022.  
 

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. 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. 

Stichting Zuidelijk Historisch Contact 
 
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.  
 
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 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.  
 
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 @StichtingZHC 
 
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. 
 
© Deze nieuwsbrief is een publicatie van Stichting 
Zuidelijk Historisch Contact (KvK-nummer 
41095174). 

https://www.regionaalarchieftilburg.nl/home/blog-detail/algemeen/2021/10/15/luc-brants-wint-de-lanciersprijs-2021
https://www.bd.nl/den-bosch-vught/potje-seks-voor-een-gulden-of-stuk-vis-dat-was-vroeger-heel-normaal-in-den-bosch~a1198e75/
https://www.bastionoranje.nl/index.php?pagina=nieuws&categorie=215&artikel=18205
https://www.erfgoedshertogenbosch.nl/verhalen/hoeren-in-s-hertogenbosch-in-de-staatse-tijd
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/het-leven-van-theresia-aldenhoven-in-een-bordeel-in-s-hertogenbosch
https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/het-leven-van-theresia-aldenhoven-in-een-bordeel-in-s-hertogenbosch
https://www.erfgoedbrabant.nl/projecten/in-brabant/
https://www.erfgoedbrabantacademie.nl/scriptieprijs-brabantse-geschiedenis
mailto:stichtingzhc@xs4all.nl
mailto:stichtingzhc@xs4all.nl
https://twitter.com/UitgeverijZHC
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