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Verschenen: De Tilburgse Peaky Blinders (Alex van Dongen)
Kort voor 1900 vestigt Kees Verhagen (1859-1934) zich in Tilburg. Hij wordt de stamvader van de
Tilburgse familie Verhagen die bekend wordt met de bijnaam ‘Kwak’. De verhuizing naar de
opkomende industriestad betekent in dit geval geen verlossing uit de armoede. De familie
scharrelt de kost bij elkaar en ‘die van Kwak’ worden al snel beruchte smokkelaars met een
gewelddadige reputatie. Drie van de vier zoons van Kees Verhagen sterven door politiegeweld. De
vierde, Toon Verhagen, wordt in 1944 de held van Tilburg. Hij zorgt dat de geallieerde
beschietingen stoppen en leidt zo de bevrijding van de stad in. Even wordt hij gevierd, maar al
snel is de naam Verhagen weer synoniem met smokkel. Dit boek volgt vier generaties Verhagen
aan de hand van archiefbronnen, krantenartikelen en de familieverhalen van Janus Verhagen
(1946). Alex van Dongen, socioloog, zet deze geschiedenis in context, nuanceert waar nodig en
geeft inzicht in een eeuw volksleven in de Tilburgse wijken Koningswei en Broekhoven.
Als ZHC maken we de uitgave van dit boek bij Pictures Publishers mogelijk. Voor onze website interviewden we de auteur.
Dat interview vindt u hier. Ook het Brabants Dagblad besteedde al aandacht aan het boek.
Op zaterdag 23 april presenteert de auteur het boek aan de familie Verhagen, vrienden en kennissen. Twee experts zullen
dan elk een korte reflectie geven: cultureel antropoloog Teun Voeten (gespecialiseerd in onderzoek naar Mexicaanse
drugskartels) en Pieter Tops (lector aan de Politieacademie en gespecialiseerd in onderzoek naar ondermijnende
criminaliteit).
Vrienden-abonnees van ZHC ontvangen het boek zo snel mogelijk thuis. Zilveren vrienden kunnen aangeven het boek graag
te ontvangen als keuzeboek voor 2022. Vrienden kunnen het boek via ons bestellen tegen de begunstigersprijs.

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 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. We werken momenteel aan de fondsenwerving om de uitgave van het boek mogelijk te
maken.

Nieuws over al verschenen uitgaven
Film over Kamp Haaren
Als ZHC maakten we in 2018 de uitgave mogelijk van Een oord van bang
wachten, het boek van Peter Bak over het grootseminarie bij Haaren tijdens
de Tweede Wereldoorlog; destijds in gebruik als gijzelaarskamp en
Polizeigefängnis. In opdracht van de gedenkplaats maakte regisseur en
filmmaker Ellen van Kempen ook een documentaire over Kamp Haaren. De
Vrienden van de Stichting Gedenkplaats Kamp Haaren hebben de film al
kunnen zien. Op de website van het Brabants Dagblad is een sneak preview
van de film te vinden. Eerder interviewde Omroep Tilburg Van Kempen over
de documentaire.

Informatie voor Vrienden
Keuzeboek 2021 voor zilveren vrienden
Aan manuscripten hebben we als ZHC geen gebrek. Het ritme van publicatie
hangt echter af van de voortgang van de fondsenwerving voor
boekprojecten. Na het recordjaar 2020 met 6 boeken is in 2021 via ZHC
maar een boek verschenen. Daarmee is dat tevens het keuzeboek voor
onze zilveren vrienden. Als het goed is, heeft u het boek – Dagelijks leven in
ontugt van Jos Wassink – inmiddels ontvangen. Mocht dat niet zo zijn, dan
horen we dat graag.
Keuzeboek 2022 voor zilveren vrienden
Bent u zilveren vriend en wilt u het boek van Alex van Dongen als
keuzeboek voor dit jaar ontvangen? Dan kunt u dat al doorgeven via
stichtingzhc@xs4all.nl. U krijgt het boek dan zo snel mogelijk thuisgestuurd.
Als u liever wacht met kiezen tot duidelijk is welke andere boeken dit jaar
nog in onze reeks zullen verschijnen, dan mag dat natuurlijk ook. Naast het
boek over vier generaties Tilburgse smokkelaars voorzien we in 2022 nog
enkele uitgaven. Om welke boeken het precies zal gaan, hangt af van de
voortgang van de fondsenwerving per boekproject.
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.
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