PATER SANGERSKRING
Aangesloten bij de Federatie van Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg

UITNODIGING

•
•
•
•

Webstek: www.patersangerskring.org
Voorzitter: Jos Henckens, tel. +32 494 786 665, joshenckens@teletraffic.be
Secretaris: Jan Rutten, tel. +32 89 81 19 42, jan_rutten@skynet.be
Penningmeester: Annie Metten, tel. +32 89 56 59 26, lene.annie.metten@skynet.be
453-4099021-85, IBAN: BE89 4534 0990 2185 BIC: KREDBEBB

Lezing: ‘Huwelijken IN TEMPORE CLAUSO in Maaseik (1619-1796)’

woensdag 14 november 2018 om 20.00 uur – Kasteel Wurfeld
Mevrouw, Mijnheer,
Op 14 november 2018 geeft mevrouw Phaedra Vanoppen een lezing over haar bijzondere studie
‘HUWELIJKEN IN TEMPORE CLAUSO IN MAASEIK (1619-1796)’. Zij schreef hierover een
opmerkelijke bijdrage in De Maaseikenaar, jg. 49, nr. 1.
Phaedra Vanoppen is ambitieus, afgestudeerd als Bachelor in de Geschiedenis en is begonnen aan
haar Masterjaar aan de UGent.
Situering. Jongeren kunnen het zich vandaag misschien niet inbeelden, maar eeuwenlang bepaalde de
Kerk de levenswandel van de bevolking. Het dagelijkse leven werd sterk bepaald door de kalender van
de Kerk. Zo mocht men tijdens de Vasten en Advent (tempore clauso) geen feest vieren, vermits dit
sobere perioden waren en bijgevolg mochten er dus in de ogen van de Kerk geen huwelijken voltrokken
worden in deze perioden. Maar was het ook zo dat de Maaseikaar in de vroegmoderne tijd niet huwde in
tempore clauso? Wat waren de mogelijke redenen om toch te huwen tijdens de Vasten of de Advent?
Naast de invloed van de Kerk op de
huwelijksgebruiken te Maaseik, staat ook de
voortplanting centraal. Dit was in de ogen van de
Kerk een zaak voor binnen het huwelijk. Toch
werden er ook kinderen voor het huwelijk verwekt,
waarna de partners snel huwden zodat het kind
binnen het huwelijk geboren werd. Deze kinderen
worden prenuptialen genoemd. Is het dus mogelijk
dat de huwelijken in tempore clauso plaatsvonden
vermits er een kindje in aantocht was, dat men als
wettig wilde laten erkennen? Of kwamen
prenuptialen minder voor in Maaseik? Kortom: hield
de Maaseikenaar van 1619 tot 1796 rekening met
de regels die de Kerk had opgelegd over huwelijken
en geboortes? Phaedra Vanoppen ging op zoek …
Het voorblad van de alfabetische index die Phaedra
gebruikte voor het onderzoek.

Van harte welkom en met vriendelijke groeten
namens het bestuur van de Pater Sangerskring.

Datum: woensdag 14 november 2018 om 20.00 uur.
Locatie: Kasteel Wurfeld, Kapelweg 60, Maaseik. Wanneer u de inrijpoort binnenrijdt vindt u na 40 m
een ruime parking.
Toegang: leden van de Pater Sangerskring € 2, niet-leden: € 3.
NOTEER ALVAST
17.11.2018: Daguitstap naar Tongeren met een bezoek nieuwe archeologische site en Teseum, een reis
door 2000 jaar geschiedenis.
9-02-2019: Daguitstap naar Alden Biezen en Borgloon met een bezoek aan de tentoonstelling ‘Limburg
tussen staf en troon. 1000 jaar graafschap Loon’. Meer bijzonderheden volgen.

