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Nieuwsbrief nr.2, februari 2020.
Mededelingen:
Donderdag 20 februari 2020.
Lezing door Jos Korsten: Lodewijk XIV in Brabant.
Was Lodewijk XIV wel of niet op Kasteel Heeswijk? En als hij er al geweest is, hoe lang is hij
gebleven en wat heeft hij daar allemaal uitgespookt? Hoe zat het ook alweer met het
“Traktaat van Heeswijk “?
Aanvang 20.00 uur in de Heemkamer.
Gratis voor leden; niet-leden € 2,-Lodewijk XIV, geportretteerd
door Charles Le Brun.

Archief:

(KVO Loosbroek 1986)

(onder: speldje)

In januari 2020 onvingen we het archief van de KVO Loosbroek.
Het lag opgeslagen in de pastorie en moest daar weg.
Deze vereniging is in 1946 opgericht als Boerinnenbond en opgeheven in 2003.
(Het archief van de KVO Dinther hebben we al een tijdje in ons archief;
van de KVO Heeswijk ontbreekt er nog veel.)
Niet alles is de moeite van het bewaren waard
We zijn het nu aan het opschonen en bewaren de belangrijkste stukken zoals
de foto’s van de jubilea, de notulen en verslagen, ook de financiële.
Tegelijk hebben we ook enkele vlaggen van hen ontvangen en in bewaring genomen.
In onze Kroniek uit de jaren 2010 t/m 2014 beschreef Riet Mariën uitgebreid de vrouwenorganisaties van onze drie kerkdorpen.

Terugblik:
Op donderdag 23 januari 2020 gaf Harrie van Schijndel een lezing
over Piet Mondriaan.
Piet Mondriaan is in 1872 geboren in Amersfoort. Hij vestigde zich in
1892 in Amsterdam en ging daar studeren aan de Rijksacademie voor
beeldende kunsten. Piet voelde zich niet gelukkig in Amsterdam en
vertrok op, aanraden van zijn vriend Albert Van den Briel, naar Uden.
Hij woonde daar in de St.Jansstraat. Het bordje daar herinnert nog
aan de plek waar hij gewoond heeft.

Hoewel Piet Mondriaan er in 1904 en 1905 woonde had hij nauwelijks contact
met de Udenaren. Hij zocht het liefst de gewone mens op en dan vooral de
boerenbevolking. Daardoor zag je hem zelden in Uden en trok hij er regelmatig
– met een aangepaste fiets – op uit om in de omgeving te schilderen.
Zo kwam hij ook bij Hannes Dortmans in Dinther terecht. Die woonde aan de
huidige Hommelse dijk (vanaf Nistelrode rechts voorbij de Leijgraaf). Hij maakte
er binnen een schilderij met Hannes aan tafel. Dit boerderijtje is helaas
verdwenen.
Ook kwam hij regelmatig bij Hannes Kranenbroek, die hij Hannes van Nistelrode
noemde. Die was vrijgezel.
Mondriaan schilderde in die tijd veel koeien ,maar ook de molens hadden zijn
interesse. Zo vereeuwigde hij de standerd molens van Uden , Veghel en
Heeswijk.
Het schilderij van de molen van Heeswijk (één van de twee) hangt in het
Noordbrabants museum.
In 1911 vertrok hij naar Parijs, maar ging in 1914 terug naar het neutrale
Nederland, omdat toen de eerste wereldoorlog uitbrak.
Opnieuw vluchtte hij in 1940 voor de oorlog en ging toen naar Londen. Vandaar
vertrok hij uiteindelijk naar New York, waar hij o.a. zijn bekende laatste –
onafgemaakte – schilderij “Victory Boogie Woogie” maakte en er in 1944 stierf.
Dit schilderij is in 1997 voor (huidige) € 37 miljoen door Nederland gekocht en in
bruikleen gegeven aan het Kunstmuseum Den Haag.
Piet Mondriaan was een achterneef van Vincent van Gogh. In de schilderijen van
zijn achterneef herken je de stijl van Vincent, voordat hij overging naar de
abstracte vorm.
Piet Mondriaan was ook lid van “De Stijl” een richting in de kunst waarvan o.a.
ook Piet van Doesburg, Gerrit Rietveld, J.J.P.Oud en Bart van der Leck lid waren.
Bron: “Piet Mondriaan, een jaar in Brabant 1904-1905”
door Charles C.M. de Mooij en Maureen S. Trappeniers, uitgeverij Waanders
t.g.v. de tentoonstelling in het Noordbrabants museum in 1989-1990.
( Foto’s en tekst: Peter Kriele )

Brabantse heemdagen

Om alvast te noteren in uw agenda: de Brabantse heemdagen zijn dit jaar in Oirschot en De Beerzen op donderdag 6 en
vrijdag 7 augustus.

