
Laura Vanhulle is geboren te Woumen op 5 januari 1930 en overleden te Houthunovembea 
 
 

 

Voordracht:  

"Van Mozes tot …, vondelingen in elk tijdperk"  
door Claude Gekiere. 

Kinderen te vondeling leggen is een primitieve vorm van gezinsplanning die over gans Europa 
voorkwam, en sporadisch nog voorkomt. Het is vooral een stedelijk verschijnsel. 
De oudst gekende is Mozes. 

Tijdens de Franse Republiek werd het in de gebieden onder Frans bewind verplicht om 
vondelingregisters bij te houden. Daardoor zijn er gegevens over de vondelingen beschikbaar 
in veel van de grotere steden in Zuid- en West-Europa. 

Deze gegevens zijn zo waardevol omdat ze een stuk geschiedenis laten zien van de armste 
bevolkingsgroepen die meestal zelf nauwelijks geschreven sporen nalaten. 
Wat waren de drijfveren om een kind te vondeling te leggen? Was er een reglementering? 
Waar werden de kinderen te vondeling gelegd? Hoe kwamen ze aan hun naam? Hadden ze 
overlevingskansen? Was er een controle door de overheid? Waar werden ze geplaatst?  

In een laatste deel komt het leven van ene Christine Gora, zelf vondelinge en opgevoed in 
onze omgeving, aan bod. En hoe zat dat met die tweeling-vondeling ? Mooie verhalen, zult 
u zeggen, maar anderzijds een beetje triest… 

 

Waar: Harelbeke, Samana, CC Zuiderkouter, Spelstraat, Stasegem (voorbehouden voor hun leden) 

Wanneer: woensdag 21 oktober 2020 van 14.00 tot 16.00 uur 

Waar: Dilbeek (Sint-Ulriks-Kapelle), Kasteel Ter Motte Limbeekstraat 20 (voor iedereen) 

Wanneer: woensdag 09 december 2020 van 20.00 tot 22.00 uur 

 

 

Voordracht: Poorters en buitenpoorters in de 
Nederlanden, door Claude Gekiere. 
Poorter en buitenpoorter zijn een in de Nederlanden voorkomende historische benaming voor 
bevoorrechte burgers in de Nederlanden. Na de Franse invasie verdwenen de voorrechten bij de 
afschaffing van het ancien régime in 1794-1795. Komen aan bod: formaliteiten tot het bekomen 
van het poorterschap (eisen, poorterseed, poortersgeld, borgstelling, poortersbrief); voordelen 
verbonden aan het poorterschap (op rechterlijk, economisch, fiscaal, militair, beroep, functie, 
politiek, bij overlijden). 

VOORDRACHTEN 

 



Registratie van poorters, verplichtingen opgelegd aan poorters (vestiging, issuwerecht) en verlies 
van het poorterschap komen eveneens ter sprake. 

Als slot volgen een voorstelling en een bespreking van een poortersbrief (oud schrift) van in het 
jaar 1703 met transcriptie in een voor ons leesbare vorm. (Iedere aanwezige ontvangt een kopij 
van deze poortersbrief). 

Waar Openbare Bibliotheek Deinze, Gentpoortstraat 1, 9800 Deinze (voor iedereen) 

Wanneer: dinsdag 8 september 2020 van 20:00 tot 22:00 

 

 


