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Als ZHC kijken we met gemengde gevoelens terug op 2020. Het was natuurlijk
voor iedereen een vreemd en triest jaar. Tegelijk was het voor ons een
produc ef jaar met maar liefst zes boeken en een aantal boekpresenta es in
aangepaste vorm, die nie emin zeer geslaagd waren.
We verheugen ons erop om met uw ondersteuning ook dit jaar weer bij te
kunnen dragen aan het ontdekken van het rijke verleden van Brabant en de
verspreiding van de resultaten van regionaal historisch onderzoek.

Recent verschenen

AGENDA
Nu de coronamaatregelen voortduren zijn fysieke
ac viteiten rondom onze boeken helaas niet aan de
orde. Als ZHC blijven we zoeken naar andere
manieren om onze boeken de aandacht te geven die
ze verdienen.
Bij nieuwe boeken zal steeds bekeken worden of een
boekpresenta e mogelijk is. Daarover ontvangt u dan
bericht.

Noordbrabants Historisch Jaarboek 2020

Ook in 2020 is de redac e van het NHJ erin geslaagd een mooi jaarboek
samen te stellen. Was de Markt van ’s Hertogenbosch ooit ommuurd? Waar komt het element saer(t) in plaatsnamen
rondom Roosendaal vandaan? Hoe bestra e de bisschop van Den Bosch rond 1600
overtredingen van kerkelijke voorschri en? Waarom leidde de voordracht van
nieuwe Eindhovense schepenen in 1715 tot een hoogoplopend con ict tussen
katholieken en protestanten? Dachten Brabanders in de jaren 1830 anders over de
Belgische Opstand dan Nederlanders in het noorden? Hoe begon Omroep Brabant
eind jaren 1970? Op al deze vragen zijn antwoorden te vinden in het nieuwe
jaarboek.
Helaas is de gebruikelijke presenta e van het NHJ begin december niet door kunnen
gaan. Maar natuurlijk laten we ook deze publica e niet zomaar voorbijgaan. De
veelzijdige inhoud verdient het om onder de aandacht te worden gebracht.
Daarom hebben we samen met Erfgoed Brabant en de Historische Vereniging
Brabant een podcasta evering uitgebracht over het NHJ. In die a evering spreekt
Robin Hoeks, historicus en medewerker van Erfgoed Brabant, met Gerard van Gurp
en Christ van den Besselaar, twee van de auteurs. U vindt de podcast via h ps://
www.brabantserfgoed.nl/podcast/nhj2020; of kijk meteen op Spo fy.
Het Noordbrabants Historisch Jaarboek 2020 is te bestellen via s ch ngzhc@xs4all.nl

Olivier Rieter, Leven in herinnering
Op de valreep verscheen in het oude jaar in de ZHC-reeks en bij Pictures Publishers dit
boek over de katholieke herinneringscultuur in Noord-Brabant. Weemoed en ergernis:
die tegenstrijdige gevoelens bepalen de herinneringen aan het Rijke Roomse Leven. Het
is de periode waarin de samenleving in Noord-Brabant werd gekenmerkt door het katholieke geloof. De Tilburgse historicus Olivier Rieter ging na hoe deze periode wordt
verguisd, maar tegelijker jd ook nostalgie oproept.
In 2018 promoveerde Rieter aan de Tilburgse universiteit op zijn vernieuwende onderzoek naar nostalgie. Daarin bestudeerde hij dit begrip vanuit verschillende disciplines.
Het werpt een nieuw licht op het verleden en op de manier waarop wij naar het verleden kijken. Leven in herinnering is een bewerking voor een breed publiek van het hoofdstuk in het proefschri over de katholieke herinneringscultuur.
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Het Brabants Dagblad interviewde Rieter over dit boek.

naar: h ps://www.linkedin.com/groups/13933084/

Nieuws over verschenen boeken
Boekpresenta e Tussensta on Cosel terug te kijken
In april 2020 verscheen het indrukwekkende boek van Herman van Rens en
Annelies Wilms over joodse dwangarbeiders in Silezië. Op 30 oktober kon in de
Tilburgse LocHal toch de Brabantse presenta e van dit boek doorgaan. In
kleine kring presenteerden de auteurs hun boek
waarna nabestaanden hierop reageerden. Dit
alles omlijst met passende muziek.
Aansluitend presenteerde Arnoud-Jan Bijsterveld
zijn boek Ons Huis – de Nederlandstalige edi e
van het eerder bij ZHC verschenen House of
Memories. Voormalig minister van Jus e, Ernst
Hirsch Ballin re ecteerde op de thema ek van
het boek met doorkijkjes naar onze eigen jd.
De livestream van de boekpresenta es is terug te
kijken via YouTube.
Over het boek zijn inmiddels ook enkele recensies verschenen. Voor Historiek
recenseerde Raymund Schütz het boek. De recensie in NRC Handelsblad vindt
u hier.
Recensies Florarium temporum, visserij en
armenzorg
De Leidse historicus Bram Caers schreef voor The
Medieval Low Countries (7, 2020, 227-231) een
uitgebreide recensie over de uitgave uit 2018 van
de laatmiddeleeuwse wereldkroniek Bloemhof der
jden, onder redac e van Willem Erven, Nico Pijls,
Nico Arts en Lauran Toorians.

S ch ng 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
nancieren. 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.

Ook het boek van Annemarie van Lith over de
ach ende-eeuwse armenzorg in Ravenstein en
Wilt u deze nieuwsbrief (niet meer) ontvangen?
omstreken en het boek van Piet Martens over visserij in Noord-Brabant kunnen Stuur dan een bericht naar s ch ngzhc@xs4all.nl.
op aandacht rekenen. Op het digitale pla orm Brabant Cultureel verscheen van
© Deze nieuwsbrief is een publica e van S ch ng
beide boeken een bespreking.
Zuidelijk Historisch Contact (KvK-nummer

Genomineerde scrip eprijs Brabantse geschiedenis promoveert
Op 6 november 2020 verdedigde Mark Vermeer aan de Universiteit Utrecht
zijn proefschri over bestuur en gele erdheid in de Meierij van ’s-Hertogenbosch in de Middeleeuwen. In 2016 was Mark
Vermeer een van de genomineerden voor de scrip eprijs Brabantse geschiedenis met zijn thesis over de dorpssecretarie
van Oisterwijk. Inmiddels maakt hij ook al enige jd deel uit van de redac e van het Noordbrabants Historisch Jaarboek. We
maken graag van de gelegenheid gebruik om Mark te feliciteren met de verworven doctorsgraad.

Informa e voor Vrienden
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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.

ti

ti

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 jd is deze groep al uitgegroeid tot zo’n 150 leden. Ook benieuwd? Ga
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ZHC op LinkedIn – Historici Brabant

