
 

 

Voordracht: Van Mozes tot ..., vondelingen in elk tijdperk. 
Dinsdag 23 februari 2021 om 20.00 uur. 

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 levensverhaal 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… 

Inschrijven vóór 20 feb 2021 via mail: claude@gekiere.com; daarna volgt de link om deel te nemen. 

 

Voordracht: De opvoeding van het kind in de 17e en 18e eeuw. 
Dinsdag 23 maart 2021 om 20.00 uur. 

 
De voordracht is gebaseerd op een genealogisch onderzoek van ongeveer 60.000 personen, en wordt met 
behulp van een power-point-projectie voorgesteld. 
In een eerste gedeelte komt het kind in zijn gezinssituatie vanaf zijn eerste levensjaren (geboorte, 
kindersterfte, vroedvrouwen en chirurgijnen, het zogen, aantal kinderen, bastaarden, kinderkledij en 
het spelen, enz.) tot aan zijn huwelijk (periode van huwelijk, partnerkeuze, gemiddelde 
huwelijksleeftijd, enz.) aan bod. 
Een tweede deel handelt over het onderwijs in de toenmalige leerlingenstelsel in al zijn facetten. Komen 
o.m. aan bod het analfabetisme, de catechismus, de verschillende onderwijsvormen, de leermethoden, 
enz.). 

Inschrijven vóór 20 maart 2021 via mail: claude@gekiere.com; daarna volgt de link om deel te nemen. 

 

Voordracht: “Godsdienstoorlogen en Beeldenstorm in de 16de eeuw”.  

Dinsdag 20 april 2021 om 20.00 uur. 

De 16de eeuw was een van de woeligste periodes uit de Europese geschiedenis: de opkomst en de 
verspreiding van nieuwe ideeën in het geestesleven. De godsdienst wordt de belangrijkste oorzaak voor 
oorlog. De protestanten dagen het gezag van Rome uit en willen een zuivere kerk, zonder processies, 
zonder spullen en krullen. Religieus erfgoed wordt aan de hand van een beeldenstorm vernietigd. In deze 
spreekbeurt komen de sociaal-economische, politieke, religieuze oorzaken en de aanleidingen van deze 
hysterische uitbarstingen van geweld aan bod. Figuren als Keizer Karel, Koning Filips II, Margaretha van 
Parma, Alva, de geloofshervormers Luther, Calvijn, Zwingli en heersers van destijds buiten onze grenzen, 
met name Willem de Zwijger en Hendrik VIII komen ook als protagonisten in het daglicht te staan. 

Inschrijven vóór 17 april 2021 via mail: claude@gekiere.com; daarna volgt de link om deel te nemen. 
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