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Aanwezig
Leden / partners :
Lo Clijsters en Annita Verhoeven
William Erven
Frieda Gijsen en Willy Jans
Paul Janssen en Marianne Hendrikx
Jos Nicolaes en Lizy Meuris
Eric Rutten
Dirk Slaets en Else Wieërs
Nico Stassen en Mariette Ramsak
Willy Van Pol en Liliane Hoogmartens
Jean Vandeweert en Marleen Peeters
Guy Willems en Lutgart Maasen
Genodigden / partners :
Dirk Dezeure,
Jos Dezeure,
Mathieu Neyens en Mia Janssen,

19.30 uur Ontvangst

Leden en gasten bezetten langzaam
de ridderzaal van kasteel Wurfeld.

Spreker :
Dr. Jan Vaes

De protocolchef dirigeert het
voorgerechten-buffet : naar keuze een
salade van makreel
of van Limburgs
kloostervarken.
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In tussentijd tracht hij ons te overtuigen
van het belang van 18 juni op de lijst
van memorabele gedenkdagen.

20.30 uur Aan tafel

Nadat Nico een heildronk heeft
geheven op de Marnixring spreekt de
voorzitter een hartelijk welkom uit en
meldt ons :
Hij brengt Waterloodag in herinnering :
het bevrijdingsfeest van het Verenigd
Koninkrijk der Nederlanden op 18 juni.
Op 18 juni 1815 werden immers de
legers van Napoleon bij Waterloo
definitief verslagen.
Het bevrijdingsfeest bleef bestaan tot
de Duitse inval in Nederland in 1940.
Buiten de Benelux wordt deze dag nog
gevierd in Noorwegen en Engeland in
militaire kringen.
Op 18 juni wordt daarenboven ook
(dixit Dirk) de heilige Maria Dolorosa
herdacht, een Brabantse heilige uit
Sint-Lambrechts-Woluwe.
(1270-18.06.1290).
In de volksdevotie staat ze bekend als
Lenneke Mare, een verbastering van
Alleyndiger Maria.
Ze was een kluizenares uit Linthout die
onterecht van hekserij en diefstal werd
beschuldigd door een afgewezen
minnaar. Levend begraven en daarna
doorspietst door een vierkante staak,
zag ze toch nog kans talrijke wonderen
op haar graf te verrichten en
Mechelaars en Brusselaars te
verzoenen.
Ze is herbegraven onder het altaar van
de kerk in Woluwe.

01.Jean en Marleen zijn voor de
tweede maal opa en oma geworden
van een flinke kleinzoon : Lucas.
02.Nico is opnieuw opgenomen in het
bestuur van Marnix nationaal,
verantwoordelijk voor het ICT
gebeuren.
03.De vergadering in Gent werd eerder
bijgewoond door Jean Vandeweert die
ons verslag uitbrengt :
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-de jaarrekening werd goedgekeurd.
-er is sprake van een duidelijk positief
saldo.
-het schooltje in Komen heeft 124
leerlingen. Dringende
herstelwerkzaamheden zijn
noodzakelijk.
-het al of niet verdwijnen van het
ledenboekje wordt nog in beraad
gehouden.
-de dag van de vriendschap zal
doorgaan op 5 oktober in Lier.
-verzet tegen het Engels in de
samenleving.

21.15. uur Jan aan het woord
Tijd voor het her optreden van de
gastspreker van vanavond :
Dr. Jan Vaes

Het solo mio zwijntje in rode wijnsaus
en de zeebaars in seizoensgroentjes
onderbreken slechts even het relaas.
De voorzitter vervolgt :
04.Het poëzieproject “De Maas” van
het ANV, aldaar aangebracht en
gepromoot door Paul, krijgt stilaan
vorm.
Doelstellingen werden geformuleerd en
na 27 juli wordt de samenwerking
tussen de verschillende participanten
vastgelegd.
05.Zomeruitstap naar Trier gaat door
op 10 en 11 augustus .
Een voorschot van 100 EURO/persoon
is billijk.

Voor de biografie van de spreker
verwijs ik jullie graag naar de Maretak
van 19.02.2019.
Vandaag brengt Jan Vaes ons episode
II van de IV-delige cyclus :
“Hoogtepunten van de Lage Landen.
Een laagdrempelige geschiedenis.”
In de eerste aflevering ontdekten we
hoe de Bourgondische hertogen stap
voor stap de Nederlandse gewesten in
handen kregen, controleerden en tot
een eenheidsstaat smeedden.
Vandaag zien we hoe Karel V dit
conglomeraat erfde en het naliet aan
zijn zoon, koning Filips van Spanje.
Diens beleid lokte veel weerstand uit in
de Nederlanden en leidde tot opstand,
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het begin van de tachtigjarige oorlog
(1568 tot 1648).
Dat leidde tot de bittere scheiding van
noord en zuid.
Tegelijk bloeiden de kunsten in het
zuiden en beleefde de Nederlandse
Republiek haar gouden eeuw.

het gareel te houden werd de Orde van
het Gulden Vlies gesticht.
De Bourgondiërs vormen al deze
gewesten om tot een personele unie.
Karel V slaagt erin deze gewesten los
te koppelen van zowel de Franse
koning als de Duitse keizer.
Een nieuwe staat ontstaat : “De
Nederlanden”.
Karel de Stoute probeert het Noorden
en het Zuiden van het Bourgondische
rijk met elkaar te verbinden.
Hij sneuvelt.
Zijn enige dochter, Maria van
Bourgondië, huwt Maximiliaan van
Oostenrijk, de Duitse Keizer, maar valt
van haar paard tijdens de jacht en
sterft.
Zoon Filips de Schone huwt Johanna
de Waanzinnige, erfgename van
Aragon en Castilië.

Dr. Jan Vaes belicht in deze tweede
aflevering het reilen en zeilen van de
Bourgondische constructie in de
Zuidelijke Nederlanden.

Hun zoon, Keizer Karel V, is zowel
koning van Spanje als Keizer van
Duitsland.

Over het Prinsbisdom Luik en het
Graafschap Loon wordt niet meer
gesproken. Deze hoorden immers
onder het Duitse Keizerrijk.

Na diens troonafstand wordt het rijk
verdeelt tussen de 2 zonen :
-Spanje en de Nederlanden gaan naar
Filips II
-Duitsland gaat naar Ferdinand.

De Bourgondiërs kozen Brussel als
hoofdstad.

22.30.uur Koffie en thee

Het Boergondische rijk zat geprangd
tussen het Franse Koninkrijk en het
Duitse Keizerrijk .
De Boergondische hertog was zowel
leenman van de Franse koning als van
de Duitse keizer.
Filips de Goede scharrelde alle
vorstendommen van de Nederlanden
bij elkaar. Om de kleine leenmannen in

Na de “koffie en thee” stuurt Filips II
landvoogdes Margaretha van Parma
naar de Nederlanden om de opstand
van de oude adel tegen Filips II te
versmachten.
Margaretha is diplomatisch en doet
enkele toegevingen waarmee Filips II
niet akkoord is.
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Dij stuurt Alva, de hertog van Toledo
om de opstand neer te slaan .
De adel wordt geringeloord maar
verzet zich.
Willem van Oranje wordt spreekbuis
van de opstandige adel maar wordt
vermoord door een spion van Filips II.
In die periode tekent Pieter Breugel de
Oude zijn talloze prenten.
De renaissance doet zijn intrede in de
lage landen.
Filips III volgt zijn vader op.
Rubens is de eerste barokschilder van
de Nederlanden.
Een nieuwe landvoogd en
landvoogdes voeren het bewind :
Albrecht en Isabella, een 12-jarig
bestand midden in de 80-jarige oorlog.

23.15.uur Epiloog
Het einde van de Spaans-Habsburgse
dynastie beëindigt ook deze
voordracht.
De geschiedenis van de Nederlanden
moet geenszins onderdoen voor de
gebeurtenissen in de ‘Game of
Thrones’ van George R.R. Martin.
We danken dr. Jan Vaes en kijken uit
naar de volgende aflevering op 17
september die zal handelen over het
wedervaren van de Noordelijke
Nederlanden in dezelfde periode.

Filips IV wordt gekroond. Dit is het
einde van de vrede, de oorlog woedt
opnieuw.
Het einde van de 80-jarige oorlog
wordt bereikt met de vrede van
Westfalen in Münster.
Jacob Jordaens en Antoon van Dijck
maken Vlaanderen en Engeland
onveilig in deze tijd.
Carlos II is de laatste telg van de
Spaans-Habsburgse dynastie.
Hij is lichamelijk en geestelijk ziek.
De Spaanse successieoorlog
ontbrandt.
De Zuidelijke Nederlanden vallen aan
de Oostenrijkse Habsburgers.
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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 Trier

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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ZOMERUITSTAP
10-11 augustus
2019

TRIER
Augusta Treverorum / Roma Secunda
Hoofdstad van de Romeinse Provincie
Belgica Prima
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