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Uitnodiging voor de lezing “Vroedvrouwen, vlekjes en vondelingen”  
door Hans van den Broek op maandag 19 november. 
In partycentrum den heuvel, aanvang 20.00 uur. 
 
De Deurnese arts Hans van den Broek is voor ons een bekende door eerdere lezingen en dat was de 
aanleiding om hem ook weer voor deze nieuwe lezing uit te nodigen. Hij belicht in “Vroedvrouwen, 
vlekjes en vondelingen” de “vrouwelijke” zaken uit de geneeskunde van de afgelopen eeuwen.  
In de lezing worden veel niet eerder gehoorde wetenswaardigheden over zwangerschap, bevalling en 
de zich vaak in het geniep afspelende zaken zoals abortus, prostitutie, kindermoord, vrouwenziektes, 
borstkanker en geslachtziektes en het te vondeling leggen van ongewenste kinderen toegelicht.   
Al eeuwenlang worden vrouwen bij bevallingen bijgestaan, al 
eeuwenlang bestaan er geslachtsziekten en al eeuwenlang worden  
vrouwen ongewenst zwanger. Maar de ideeën over wat dan de beste  
zorg zou zijn en hoe zwangerschap en ziektes te voorkomen, zijn  
sinds de Middeleeuwen gelukkig wel totaal veranderd. Dat er  
eeuwenlang in onze hedendaagse ogen ongerijmde verklaringen  
werden gegeven voor sterfte in het kraambed en voor het overlijden  
van pasgeborenen en jonge kinderen had alles te maken met  
onwetendheid. Was de moeder in het kraambed gestorven dan  
zoogde een min soms wel drie kinderen met alle gevaren van  
onderlinge besmetting. Pas in 1880 werd kunstvoeding uitgevonden  
en rond 1920 ontstonden de eerste consultatiebureaus.  
De kennis en de taken van de vroedvrouw (vroede vrouw = wijze  
vrouw) worden toegelicht en hoe zij is door de jaren heen wijzer  
is geworden. Was zij aanvankelijk een vrouw die haar ervaring op  
een “natuurlijke” manier opdeed en daarnaar handelde, door de  
eeuwen heen werd zij toch meer een vakvrouw, aanvankelijk opgeleid door een arts. Pas sinds begin 
vorige eeuw bestaat er een zelfstandige opleiding tot vroedvrouw/verloskundige. Zoals gebruikelijk 
zal het verhaal weer met de nodige illustraties en in duidelijke taal verlucht en verteld worden. 

 
 
Kraaknacht. 
 
Woensdag 31 oktober, dit jaar toevallig ook Halloween, hebben 
wij in het Oude Raadhuis weer de Kraaknacht georganiseerd. Dit 
is een initiatief van bibliotheek Mierlo waar wij al jaren graag aan 
meewerken. Wij ontvangen dan in groepjes kinderen in de 
leeftijd van 10-12 jaar. Een van onze leden, als heks verkleed, 
leest aan de kinderen een stukje voor uit een spannend, beetje 
griezelig boek. De beneden verdieping van het ruim 200 jaar 
Oude Raadhuis die wij dan hebben aangepast aan de situatie, 
leent zich ook uitstekend voor dergelijke situaties.  

 
 
 
 



 
 
vervolg Nieuwsbrief nr. 1 november HKMyerle  
 

Dinsdag 14 november, genealogie-stamboomonderzoek op Pecha Kutcha avond  
in de bibliotheek in Mierlo. Door onze genealogen Giel Verest en Henny de Ruijter. 
 
Pecha Kutcha is een concept voor het houden van korte, creatieve presentaties. De naam stamt af 
van een Japans woord voor 'prietpraat'. 

 
In 6 minuten en 40 seconden krijgen alle deelnemers de 
gelegenheid om met behulp van 20 plaatjes, te vertellen 
over hun passie. Dat kan zijn een hobby, vrijwilligerswerk, 
een maatschappelijke of humanitaire activiteit etc.  
Giel en Henny houden al sinds enige jaren enkele 
zaterdagen in de maand een genealogie-café in de 
bibliotheek om mensen te helpen die hun 
familiestamboom willen uitzoeken. Dat kan zijn voor 
beginners maar ook voor hen die op enig moment daarin 
zijn vastgelopen. 
In de pauze en na afloop kun je met een drankje en een 
nootje verder praten met de sprekers of met elkaar. De 
toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage voor de 
consumpties zijn zeer welkom. 
Aanvang 20.00 uur, kom op tijd, want als de zaal vol is, 
gaat de deur dicht.  

 
 
 

Foto avonden op maandag 26 november in Mierlo-Hout en op donderdag  
13 december in Mierlo, door Rinie Weijts. 
 
Deze foto presentaties zijn een aanvulling op een eerdere lezing van Theo de Groof in 2013.  
Toen werd de aanleiding voor het graven van een kanaal, het vergunningstelsel, aanvragen, bestek, 
het graven en exploitatie van het kanaal belicht. Er is destijds ook een hele editie van “De Myerlese 
Koerier” gewijd aan het Eindhovensch Kanaal. 
 
Aan de hand van zo’n 165 foto’s en afbeeldingen zal Rinie nu een andere zijde van het kanaal laten 
zien. Alle randzaken in, om en bij het kanaal. Hij noemt o.a. de dijkdoorbraak, ongelukken, oorlog, 
zwemverbod, boze schippers, recreatie, natuur, visserij,  bruggen, sport  en nog  heel veel andere 
bijzonderheden die u niet mag missen. Want zo wordt  
het totale plaatje rondom het Eindhovensch Kanaal  
compleet. 
 
Beide avonden zijn voor iedereen toegankelijk,  
dus op 26 november in Mierlo-Hout in: 
De Geseldonk, Cederhoutstraat 44. 
En op 13 december in Mierlo zaal Denheuvel.  
Voor beide avonden: aanvang 20.00 uur. 
 
In de volgende Nieuwsbrief komt nog een herinnering  
voor 13 december én van onze Mierlo Puzzel in de 
Mierlose Krant eind december. 
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