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Aan onze leden.

Hierbij nodigen wij jullie uit voor een lezing op vrijdagochtend 17 januari 
2020, die gegeven wordt door Hans van den Eeden.
Locatie: De Oase         Aanvang: 10 uur    
   

Boeiende lezing over Brabantse IJzeren eeuw
Tijdens deze lezing staat de ontwikkeling van de Brabantse IJzeren ofwel 
negentiende eeuw centraal. Met name wordt aandacht besteed aan de 
technologische en sociale vooruitgang. Ook het Koninkrijk Holland (1806-
1810), de Franse periode, het Verenigd Koninklijk der Nederlanden krijgt 
een accent tijdens de presentatie. In de negentiende eeuw veranderde 
Noord-Brabant van een agrarische naar een industriële samenleving. Er 
was een snelle bevolkingsgroei en een verbetering in de gezondheidszorg. 
Door ontginningen veranderde Noord-Brabant ingrijpend. Tijdens de lezing 
wordt aandacht besteed aan de verbetering van de infrastructuur, zoals de 
aanleg van wegen, kanalen en spoorwegen. Toen de eerste trein in 1839 
tussen Amsterdam en Haarlem ging rijden was er veel weerstand. Velen 
waren ervan overtuigd, dat de hersenen uit elkaar zouden spatten en de 
koeien dood zouden neervallen. Maar het liep gelukkig anders. Met 
betrekking tot de werkgelegenheid veranderde de ambachtelijke 
huisnijverheid langzaam naar industriële productie. Voorbeelden zijn de 
schoen- en leerindustrie, sigarenmakerijen, wolindustrie, steenfabrieken en
de zout- en suikerwinning. Ook was er groot verschil tussen de 
ontwikkeling van de stad en het platteland. Tijdens de lezing wordt ook 
aandacht besteed aan de veranderende positie van vrouwen. De in het 
Ginneken geboren Van den Eeden heeft verschillende boeken over 
cultuurhistorie op zijn naam staan.  De lezing wordt ondersteund met 
spraakmakende anekdotes en fraai beeldmateriaal.

Je kunt je tot en met woensdag 15 januari 2020 opgeven bij de 
gastvrouwen in De Oase. Wanneer je 6 euro betaalt, is daar een glas thee
of een kop koffie of cappuccino tijdens de pauze bij inbegrepen.  
De Oase is gesloten tussen 23 december 2019 en 2 januari 2020. 
 
Namens het bestuur van Kunstkring Rijen wens ik alle leden fijne dagen 
in december. 
B. Leenaars          secretaris
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