Op vrijdag 27 januari 2017 hielden wij onze
Winteractiviteit in Cinecitta rond het onderwerp De
Brabantse ijzeren eeuw.
De gezellige Ristobar biedt een warme binnenkomst
aan de gasten, die elkaar snel opzoeken.
Na de koffie met chocoladecake gaan we met zijn
allen naar Ruimte X voor de lezing van
onderzoeksjournalist Hans van den Eeden.
Hij gaat diepgaand in op de betekenis die de broer
van Napoleon, Lodewijk Napoleon Bonaparte, "de
Konijn van Olland", voor Brabant heeft gehad.
De Brabanders ontvingen de Fransen als bevrijders.
Brabant was een armoedige provincie en de veelal
katholieke burgers voelden zich o.a. beknot door de
protestantse Hollanders, die het onmogelijk
maakten om vrij hun katholieke geloof te vieren. Om
de bevolking beter te leren kennen, bereisde
Lodewijk Napoleon uitvoerig de Nederlandse
regio's, waaronder Brabant. Tilburg, Oosterhout en
Roosendaal kregen stadsrechten; hij gaf de
katholieken hun kerken terug en bouwde de
Lodewijks kerkjes: kleinere kerkjes voor de
protestantse of katholieke minderheid ter plaatse.
Hij bevorderde borstvoeding, want de kindersterfte
was enorm door de slechte kwaliteit van de
koemelk, het drinkwater en de hygiëne
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Zoals dat gaat: heersers komen en gaan.
In 1813 worden de Fransen verjaagd en Willem I
wordt tot Soeverein Vorst der Verenigde Nederlanden
uitgeroepen. Hij ontpopt zich tot de "koopman
koning" vanwege zijn voortvarendheid met nationale
projecten op het gebied van handel, waterwegen en
industrie.
Na de afscheiding van België treedt Willem I af ten
gunste van zijn zoon, koning Willem II, die al gauw de
"Kunst Koning" wordt genoemd. Willem II geeft veel
geld aan zijn kunstverzameling uit. Daarvoor leent
veel (te veel) geld van zijn Russische zwager. Buiten
de herziening van de grondwet in 1848, stelt hij
politiek niet zoveel voor. Maar voor Tilburg en directe
omgeving heeft Willem II wel een bijzondere
betekenis. Hij verblijft er graag en bezit er veel grond.
In Tilburg laat hij een koninklijk paleis bouwen (zie
foto hiernaast) waarin hij nooit zal wonen. Hoewel
zelf Nederlands Hervormd, raakt hij zeer bevriend
met pastoor Joh. Zwijsen. In 1849 sterft Willem II in
Tilburg.
Zijn zoon Koning Willem III, "Koning Gorilla", heeft
een lange regeerperiode, is anti katholiek en leeft als
een losbol. Op relatief hoge leeftijd wordt Willem III
vader van de latere Koningin Wilhelmina.
Georgette Bruinsma-Lenssen

Gedurende de 19e eeuw verandert Brabant
langzaam maar zeker van een agrarische naar een
technologische samenleving. Er was sprake van
bevolkingsgroei en verbetering van de
gezondheidszorg. Door ontginningen, bosbouw en
boomkwekerijen veranderde Noord-Brabant
ingrijpend. De infrastructuur verbeterde door de
aanleg van wegen, kanalen en tram- en
spoorwegen. Met betrekking tot de werkgelegenheid
veranderde de aanvankelijke ambachtelijke
huisnijverheid naar industriële productie.
Voorbeelden zijn de schoen- en leerindustrie,
sigarenmakerijen, wolindustrie, steenfabrieken en
de zout- en suikerwinning.

Er valt nog zoveel meer te vertellen over de ijzeren
eeuw van Noord-Brabant, maar helaas de tijd is op
en in de Ristobar wacht ons de lunch. Hiermee
sluiten we een interessante morgen op gezellige
wijze af.

