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Uitreiking Scriptieprijs Brabantse geschiedenis 2022 
 

Graag nodigen wij u uit voor de feestelijke uitreiking van de Scriptieprijs Brabantse Geschiedenis op zaterdag 10 september 

2022 in het Paleis-Raadhuis te Tilburg (Stadhuisplein 128).  

 

De scripties van onderstaande drie kandidaten dingen mee naar deze prestigieuze prijs: 

 

• Janka Borgo 

De gemeynt van Erp. Onderzoek naar de uitgifte en de verdere privatisering 

Master Landschapsgeschiedenis – Rijksuniversiteit Groningen 

• Markus Breugelmans 

Het Algemeen Goed in een Kwade Wereld. De opstand van 1477 in de Brabantse steden Antwerpen en Tienen 

Master Geschiedenis – KU Leuven 

• Thomas Dekkers 

De Essense Kasteelbeemd. Archeologische en historische verkenning van een cirkelvormige gewasmarkering in het 

beekdal van de kleine Aa 

Master of Arts in de Kunstwetenschappen en de Archeologie – Vrije Universiteit Brussel 

 

De tweejaarlijkse Scriptieprijs Brabantse Geschiedenis wordt voor de vierde keer uitgereikt en is een initiatief van Erfgoed 

Brabant, de Historische Vereniging Brabant en Zuidelijk Historisch Contact. Deelname staat open voor alle studenten die in 

de voorafgaande twee jaren een masterthesis hebben afgerond op het terrein van de geschiedenis van Brabant in brede 

zin; dat wil zeggen dat alle historische disciplines in aanmerking komen, evenals het hele gebied van de huidige provincie 

Noord-Brabant en alle gebieden daarbuiten die hebben behoord tot het hertogdom Brabant, ook als ze tegenwoordig deel 

zijn van België.  

 

Programma:  

 

13.30 uur  Ontvangst met koffie en thee  

 

14.00 uur  Welkomstwoord door dagvoorzitter Laura Hondebrink (Erfgoedcentrum Tongerlohuys, Roosendaal) 

 

14.05 uur  “Van paleis naar palace to be” door Stadmaker Berny van de Donk. Een presentatie over de plannen 

voor het Paleis-Raadhuis 

 

14.20 uur  Toelichting op de gevolgde procedure door prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld (voorzitter jury en redactie 

NHJ) 

 

14.30 uur  De drie kandidaten op de shortlist presenteren hun onderzoek 

 

15.40 uur  Juryrapport en bekendmaking van de winnende scriptie door prof. dr. Arnoud-Jan Bijsterveld 

 

16.00 uur  Prijsuitreiking en dankwoord winnaar 

 

16.15 uur  Afsluiting en borrel 

   



Graag zien wij uw aanmelding o.v.v. uw naam uiterlijk 2 september 2022 tegemoet via info@erfgoedbrabant.nl. Indien u 

meerdere mensen aanmeldt, verzoeken wij u ook hun namen te vermelden. Voor meer informatie over de uitreiking kunt u 

contact opnemen met Heleen Regenspurg via heleenregenspurg@erfgoedbrabant.nl. 

 

Lopende projecten 
 

Zuiderwaterlinie tijdens het Rampjaar 1672 

Samen met de Beheersstichting Zuiderwaterlinie werken we aan een bundel met bijdragen over de Zuiderwaterlinie tijdens 

het Rampjaar 1672. De bundel verschijnt in het najaar. 

 

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. Van Boven reconstrueerde aan de hand van het album of vriendenboek van huis Zegenwerp de patriottentijd in en 

rond Den Bosch. We verwachten dat het boek later dit jaar zal verschijnen. 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. Op onze website vertelt Paul Klep alvast over zijn onderzoek en het boek. 

 

Nieuwe website 
 

Een nieuwe website, daar was ZHC wel aan toe. Het afgelopen anderhalf jaar is hard gewerkt om onze website te 

vernieuwen. Iets meer smoel en vooral veel toegankelijker. De homepage van de nieuwe site geeft kort weer waar ZHC 

voor staat. Vervolgens zijn er ingangen afgestemd op de doelgroepen die we met onze website van informatie willen 

voorzien: auteurs/onderzoekers die willen weten hoe ZHC hen kan helpen, historisch geïnteresseerden die meer willen 

weten over het rijke verleden van Brabant, en mensen die ZHC willen ondersteunen in onze missie om regionaal historisch 

onderzoek te bevorderen.  

 

Benieuwd naar de nieuwe website? Klik hier. 

 

Eerste en tweede reeks BGZN digitaal toegankelijk 
 

Als ZHC hebben we de afgelopen decennia veel boeken uitgegeven of helpen verschijnen. In bibliotheken en bij velen van u 

pronken de reeksen van de Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland in de boekenkast. De eerste twee 

reeksen – 115 titels – zijn nu ook online raadpleegbaar en doorzoekbaar. In samenwerking met de Brabant Collectie en 

Brabant Cloud hebben we de boeken gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt. Zo kan iedereen – van de wetenschappelijke 

onderzoeker tot de historisch geïnteresseerde lezer – overal ter wereld de boeken uit de eerste twee reeksen lezen. 

 

Digitalisering van de lopende, derde reeks volgt snel. We zijn momenteel op zoek naar fondsen om dat project mogelijk te 

maken. 

 

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 

info@stichtingzhc.nl. Zo komen onze boeken op het juiste adres terecht. 
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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 
 
info@stichtingzhc.nl 
https://www.stichtingzhc.nl  
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 info@stichtingzhc.nl.  
 
© Deze nieuwsbrief is een publicatie van Stichting 
Zuidelijk Historisch Contact (KvK-nummer 41095174). 
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