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Boeken op komst
Herman van Rens en Annelies Wilms: een onderbelicht hoofdstuk uit de Jodenvervolging
75 na de bevrijding blijkt het verhaal van de Jodenvervolging tijdens de
Tweede Wereldoorlog nog altijd niet helemaal verteld. Tussen 1942 en
1945 werden bijna 10.000 Joodse mannen – waaronder een grote groep
Brabanders en Limburgers –, uit Frankrijk, België of Nederland op weg
naar Auschwitz, in Cosel van de trein gehaald en naar
dwangarbeiderskampen in Silezië gebracht. Weinigen overleefden.
Herman van Rens en Annelies Wilms deden onderzoek naar dit aspect
van de Shoah, tot nu toe een lege bladzijde in de geschiedenisboeken.
Hun onderzoek biedt een indringend perspectief op het kampleven en de
economische uitbuiting.

AGENDA
Vanwege de maatregelen met het oog op de
Corona-epidemie kunnen we de komende tijd
helaas geen boekpresentaties organiseren. We
bekijken per boek dat in april of mei verschijnt, –
in samenspraak met de auteurs – of er op een
later moment een bijeenkomst georganiseerd kan
worden waar de auteur een toelichting geeft en u
met hem of haar in gesprek kunt gaan.

Herman van Rens was dertig jaar huisarts in het Limburgse Beek. Na
zijn pensionering studeerde hij geschiedenis. In 2013 promoveerde hij in
Amsterdam op een proefschrift over de joden- en zigeunervervolging in
Limburg. Annelies van Rens-Wilms was tot haar pensioen als lerares
werkzaam in het speciaal onderwijs te Heerlen.
Samen met Maaslandse Monografieën maakt ZHC deze uitgave
mogelijk. Het boek Tussenstation Cosel. Joodse mannen uit West-Europa
naar dwangarbeiderskampen in Silezië 1942-1945 verschijnt op 20 april
bij Uitgeverij Verloren. Een samenvatting van het boek vindt u alvast op
de website van het Holocaust Informatiecentrum Limburg.

Annemarie van Lith: armenzorg in het Land van Ravenstein in de 18de eeuw
Van de liefdadigheid en de bedeling in de steden weten we al best veel. Dat
geldt nog niet voor de armenzorg op het katholieke platteland. Annemarie van
Lith-Droogleever Fortuijn uit Berlicum deed onderzoek naar de armenzorg in
het Land van Ravenstein in de achttiende eeuw en schreef er een boek over.
Van Lith werkte zich door de boekhouding van de armenzorg van de dorpen
en bekeek testamenten. Het leverde een uniek onderzoek op.
Annemarie van Lith studeerde geschiedenis aan de Universiteit van
Amsterdam. Daarna werkte ze 25 jaar lang als docent geschiedenis in het
volwassenenonderwijs en gaf ze cursussen geschiedenis aan de
Volksuniversiteit in ’s-Hertogenbosch.
Het boek verschijnt in mei 2020 binnen onze reeks bij PicturesPublishers. In
juni vorig jaar besteedde ArenaLokaal aandacht aan dit boekproject. Onze
redactievoorzitter Arnoud-Jan Bijsterveld zegt daarin over het boek: “We leren
veel over de interne organisatie van de dorpen in het Land van Ravenstein.
Indrukwekkend is de inkijk in het leven van talrijke arme sloebers, door ziekte en ongeluk getroffen families, en
ouden van dagen die het hoofd niet boven water konden houden.”

Informatie voor Vrienden
Boeken (bij)bestellen
Vrienden-abonnees krijgen automatisch een exemplaar toegestuurd van elk boek dat binnen onze reeks
verschijnt.
Bent u Zilveren Vriend? Dan verzoeken we u via stichtingzhc@xs4all.nl aan ons
te laten weten welk boek u dit jaar toegestuurd wenst te krijgen. Zodra het uit is
gekomen, sturen we u dat boek dan.

Stichting Zuidelijk Historisch Contact

Wanneer u als vriend (nog) één of meer van onze boeken van 2020 met 25%
korting wilt ontvangen, horen we dat graag. Geef dan uw bestelling door via ons
e-mailadres stichtingzhc@xs4all.nl. Zodra een besteld boek verschenen is, sturen
we u een bericht met de betaalgegevens. Zodra uw betaling binnen is, sturen we
u het bestelde boek of de bestelde boeken toe.

Als Zuidelijk Historisch Contact zetten we
ons in om het rijke verleden van NoordBrabant en zijn rechtsvoorgangers verder te
ontdekken. Dat doen we door historisch
onderzoek te bevorderen en voor een breed
publiek toegankelijk te maken.

Vrienden maken vrienden
Als vriend ondersteunt u ZHC in het mogelijk maken van boekpublicaties over
Brabantse geschiedenis. Brabant heeft een rijk verleden. Er valt altijd nog heel
veel meer te ontdekken. Dat kunnen we alleen met de steun van fondsen en onze
vrienden.
Kent u mensen in uw omgeving die ook willen meehelpen om de geschiedenis
van Brabant te ontdekken? Wijs hen dan alstublieft op de mogelijkheid om
vriend van ZHC te worden. Aanmelden als vriend kan via onze website.
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.

Lopende boekprojecten

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.

Samen met COC Tilburg werken we er hard aan om het boek van Luc Brants
over homoseksualiteit in Tilburg in de negentiende en twintigste eeuw uit te
geven. Het boek verschijnt waarschijnlijk op 19 juli.

Contact

Piet Martens schreef een overzichtswerk over de beroepsvisserij in NoordBrabant, eeuwenlang een belangrijke bedrijfstak voor plaatsen als Bergen op
Zoom, Moerdijk, Geertruidenberg en Woudrichem. We hopen het komend najaar
uit te kunnen geven.

redactiesecretariaat: Zeisstraat 8
4818 EG Breda

In juni 2018 promoveerde Olivier Rieter in Tilburg op een proefschrift over hoe
nostalgie in het heden functioneert. Rieter beschrijft daarin voorbeelden uit
Noord-Brabant. Van het hoofdstuk over ‘het verdwenen rijke Roomse leven’
verschijnt naar verwachting komend najaar een afzonderlijke handelseditie.

Nieuws over reeds verschenen boeken
Op 29 januari promoveerde in Tilburg Frans Voermans – historicus en voorheen
docent geschiedenis en maatschappijleer aan het Carolus Borromeus College in
Helmond. Als ZHC maakten we de uitgave van het proefschrift over collectieve
belangenbehartiging in de Nederlandse strohulzenindustrie tussen 1905 en 1960
mee mogelijk. Script! – het online platform voor onderwijsonderzoek van
vereniging Ons Middelbaar Onderwijs en enkele lerarenopleidingen –
interviewde Frans Voermans over zijn proefschrift en de weg ernaartoe. Het
interview leest u hier.

bestuurssecretariaat: Arenberglaan 30, 4824
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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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