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Aanwezig

19.30 uur Ontvangst

Leden / partners :
Lo Clijsters, William Erven, Frieda
Gijsen, Willy Jans, Paul Janssen,
Marianne Hendrikx, Jos Nicolaes, Lizy
Meuris, Eric Rutten, Dirk Slaets, Loek
Theelen, Willy Van Pol, Liliane
Hoogmartens, Jean Vandeweert,
Marleen Peeters,
Genodigden / partners :
Steven Bambust.
Reinhilde Bovend’Aerde,
Dirk Dezeure,
Jos Dezeure,
Mathieu Neyens en Mia Janssen,
Spreker :
Dr. Jan Vaes

Reguliere leden en genodigden zetten
de avond in met een geestrijk glaasje
bubbels (alcoholisch of mineraal) en
bijhorende hapjes.

Introductie van alle gasten door
ondervoorzitter en gastheer Jean
Vandeweert.
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Voorzitter Paul Janssen maakt hiervan
gebruik om ter info voor onze gasten
in ’t kort de doelstellingen van de
Marnixring te verduidelijken en
structuur en werking van zowel “de
Marnixring” als van onze eigenste ring
“Land van Loon-Nieuw Eyck” toe te
lichten.

Het voorgerechten-buffet :
salade van gerookte eend met gel van
rode wijn en salade van visterrine met
bieslookcrème worden gesmaakt.

De Marnixring heeft tot doel de
Nederlandse taal- en cultuurgemeenschap te dienen.
*door het verspreiden en bevorderen
van de Nederlandse taal en
Nederlandse cultuur.
*door vriendschap en dienstbetoon
onder zijn leden aan te moedigen
ongeacht hun levensbeschouwelijke en
politieke overtuiging.
*en door het bevorderen van
solidariteit, verstandhouding en vrede
door het ideaal van dienstvaardigheid.
Protocolchef Dirk Slaets leidt de
vergadering in met een korte
“whodunit” : het tot enkele
hoogtepunten samengevatte
levensverhaal van de politicus, dichter
en veldheer waaraan de Marnixring
zijn naam ontleende :
Marnix van Sint Aldegonde.

Alle serviceclubs hebben
dienstvaardigheid in hun doelstellingen
ingeschreven. De Marnixring is de
enige serviceclub die de dimensie
“koesteren van onze taal en cultuur” in
zijn doelstellingen heeft opgenomen.
Hierdoor onderscheidt de Marnixring
zich van alle andere serviceclubs.
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Marnixring Internationale Serviceclub
vzw bestaat op dit ogenblik uit een
zestigtal ‘ringen’ en telt meer dan 1300
leden in Vlaanderen, Nederland,
Frans-Vlaanderen en Zuid-Afrika:
Het verenigingsleven van de
Marnixring krijgt vorm in maandelijkse
ring-bijeenkomsten of andere
ringactiviteiten, maar vooral in de
uitwerking van lokale, nationale en
internationale projecten. De
maandelijkse bijeenkomsten gaan
meestal gepaard met een maaltijd en
er is een spreker aan het woord.

Enkele projecten waarmee onze ring
zich kenbaar maakt zijn :
-de driejaarlijkse prijs Marnixring
Limburg met als laatste laureaat
journaliste Ine Roox van de Standaard,
passend gevierd in Aldebiezen,
-de poëzieprijs Van Eyck met meer
dan 700 deelnemende tiener- poëten
en de uitgave van het daaraan
schatplichtige gedichtenboek.
Nieuwe projecten staan op stapel.

0.30 uur Aan tafel

Noch “filet van kabeljauw met
vissersaus” noch “kalfs rib-eye met
Limburgse mosterdsaus”
brengen de voorzitter van zijn stuk.
Elke ring heeft een voorzitter, een
onder-voorzitter, een protocolmeester,
een penningmeester en een secretaris.
Voor Marnixring Land van Loon –
Nieuw Eyck zijn dat voor 2019
respectievelijk - Paul Janssen – Jean
Vandeweert – Dirk Slaets – Dirk
Flipkens – Lo Clijsters.

Elke maand verschijnt “De Maretak”,
die het wel en wee van onze ring
beknort, becommentarieert en
interpreteert.
Ook onze ring ontsnapt niet aan de
digitalisering. We worden op het rechte
digitale pad gehouden door IT specialisten Nico Stassen en Guy
Willems.
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Voor zijn onderzoek van
vroegchristelijke architectuur in Italië
werd hij in 1991 bekroond tot Laureaat
van de Koninklijke Academie voor
Wetenschappen, Letteren en Schone
Kunsten van België.
Hij publiceerde in Leuven, Kortrijk,
Brussel, Den Haag, Rome, Parijs en
Milaan. In binnen – en buitenland gaf
hij talrijke lezingen. Hij was curator
van een aantal historische
tentoonstellingen.

Tot slot van zijn betoog vat de
voorzitter de belangrijkste
eigenschappen samen van onze
vriendenkring :
Onze ring is :
-apolitiek
-pluralistisch
-dienstbaar
-solidair binnen de groep
en we streven naar vrede hier en in
de wereld.

Tot zijn opruststelling was hij voltijds
lector Geschiedenis en Cultuurgeschiedenis aan de Lerarenopleiding
van het University College LeuvenLimburg, associatie K. U. Leuven,
docent ‘vroegchristelijke en byzantijnse
kunst’ aan het Kunsthistorisch Instituut
te Antwerpen (Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten). Hij is nog altijd
docent Cultuurgeschiedenis van de
Universiteit Vrije Tijd/Davidsfonds
Academie. Hij verzorgt ook de
cursussen Algemene Geschiedenis,
Kunstgeschiedenis, Geschiedenis van
Loon en Luik en Heraldiek aan de
opleiding van Limburgse Toeristische
Gidsen, Toerisme Vlaanderen. Hij is
bestuurslid van het Historisch
Studiecentrum Alden Biesen.

21.15. uur Tunc loquentium
Tijd voor de gastspreker van vanavond
Dr. Jan Vaes
Jan Vaes promoveerde in 1987 aan de
K.U. Leuven met de grootste
onderscheiding tot doctor in de
Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis.
Hij verrichtte daartoe onderzoek te
Leuven, Bonn, Freiburg en Rome,
waar hij studeerde aan het Pontificio
Istituto di Archeologia Cristiana.

Et non in minimis : Jan natus est Bree !
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Dr. Jan Vaes brengt ons episode I van
de 4-delige cyclus :
“Hoogtepunten van de Lage Landen.
Een laagdrempelige geschiedenis.”
In de eerste aflevering vandaag
bespreekt Jan Vaes
“Ontstaan en opkomst van de
vorstendommen tot de Bourgondiërs”.
De Romeinse samenleving
implodeerde door interne problemen
en de Germaanse invallen.
In onze gewesten vestigden zich
vooral Franken.
De Germaanse staatsopvattingen
leidden tot een verregaande
versnippering van grond en gezag.
Toch vormden zich geleidelijk een
aantal belangrijke vorstendommen in
de latere Nederlanden.
We onderzoeken zo het ontstaan en
de evolutie van de graafschappen
Vlaanderen, Henegouwen, Gelre en
Zutphen, Holland, Zeeland en Namen,
van het sticht Utrecht en van het
hertogdom Brabant.
Aan de horizon van elk van deze
ontwikkelingen doemt telkens hetzelfde
spook op: Bourgondië.
Op meeslepende wijze dompelt Jan
Vaes ons onder in de staatkundige
tegenstellingen tussen de Romeinse
res publica en het Germaanse private
eigendom waaruit uiteindelijk het
middeleeuwse leenstelsel groeide.
Hij toont ons de maatschappelijke
relevantie van de Guldensporenslag in
1302, waar voor de eerste keer in de
Middeleeuwen het stadsproletariaat
(gilden, werklieden) weliswaar onder
leiding van Robrecht van Béthune,
zoon van de graaf van Vlaanderen, het
succesvol opneemt tegen een leger
van edelen en kooplieden, en dat
ridderleger in tegenstelling tot de

toenmalige hoofse gedragsregels tot
de laatste man gewoonweg uitmoordt.
Dit was absoluut not done in 1302 en
veroorzaakte een schokgolf in de
hoofse middeleeuwse samenleving
met in de daaropvolgende jaren grote
gevolgen voor de machtsverhoudingen
tussen adel en stadsbevolking in de
stadsbesturen van de Nederlanden.

Een kop koffie / thee brengt ons even
terug in de realiteit.
Maar daarna bezoeken we onversaagd
de graafschappen van Gelre, Zutphen,
Holland, Zeeland, Namen, het sticht
Utrecht en last but not least het
hertogdom Brabant.
Uiteindelijk blijken al deze
graafschappen en hertogdommen door
middel van een uitgekiende
huwelijkspolitiek, door aankoop en
door verovering in handen te vallen
van de hertog van Bourgondië.
Opvallend in deze historie is dat het
graafschap Loon, alsook het
Prinsbisdom Luik, nooit tot de
Nederlanden hebben behoord maar
deel waren in het Duitse Roomse Rijk
van de Niederrheinisch-Westfälischer
Reichskreis, het huidige Noord-Rijn
Westfalen, met Keulen als hoofdstad.
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23.15.uur Epiloog
Het spook van de Bourgondiërs besluit
deze intrigerende voordracht .
We danken dr. Jan Vaes en kijken nu
reeds uit naar de volgende aflevering
op 18 juni.
Te elfder ure ontvangen alle leden het
laatste , allerlaatste oranje boekje van
de Marnixring.
Wellicht verhuist het als collectors item
naar een diepe la in de oude
zolderkast waar trouwens alle vorige
boekjes al rusten, zeker nu we dankzij
onze IT-agent in Gent de beschikking
hebben gekregen over een digitale
versie op onze I-phone.

Als afsluiter danken we alle gasten
voor hun aangename aanwezigheid en
hopen hen terug te zien op een van
onze volgende samenkomsten.

Wel thuis en goede nacht !
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PROGRAMMA 2019
15 januari

Nieuwjaarsreceptie

19 februari

Jan Vaes : “Geschiedenis van de Nederlanden deel I”

07 maart

Krokusuitstap : Corda Campus Hasselt + Mijnmuseum Beringen

16 april

Sylvain Sleypen in tweespraak met ??? :
“De verbinding van de beide Limburgen”

21 mei

Notaris Nele Schotsmans : “Het nieuwe erfrecht “

18 juni

Jan Vaes : “Geschiedenis van de Nederlanden deel II”

10-11 augustus

Zomeruitstap naar ???

17 september

Jan Vaes : “Geschiedenis van de Nederlanden deel III”

15 oktober

Verkiezingen & Besloten vergadering : Nico en Guy :
“Digitalisering van de Marnixring.”

19 november

Jan Vaes : “Geschiedenis van de Nederlanden deel IV”

13 december

Kerstfeest Brigand

21 januari 2020

nieuwjaarsreceptie
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KROKUSUITSTAP
07 maart 2019

HASSELT : CORDA CAMPUS
BERINGEN : MIJNMUSEUM
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