Stichting Jan C. Moll

NIEUWSBRIEF

14
Jaargang 5, 29 september 2012

Beheer en verspreiding van het artistiek nalatenschap van Jan Moll

‘Kerken in het werk van Jan Moll’
vanaf zondag 30 september 2012
van de redactie

Vanaf a.s zondag is het werk te
zien van Jan Moll in de
St. Willibrorduskerk in Teteringen. De stichting is uitgenodigd een aantal werken te
tonen in de ontmoetingsruimte. We hebben gekozen om een
selectie te laten zien van afbeeldingen met kerken. Een
ervan is de Willibrordus kerk
(zie schets hierboven).
Jan (1915 - 2004) was een godsvruchtig mens. Hij bleef zijn leven lang ongehuwd en leidde een vroom en sober bestaan. In
zijn woning aan de Teteringsedijk was geen warm water of douche. Hij werkte hard in het schildersbedrijf; 6 dagen per week
stond hij op de ladder met zijn broer Koos, en daarnaast nam hij
ook het zakelijke deel voor zijn rekening. Hij stelde zich dienstbaar op voor iedereen die zijn hulp kon gebruiken; zowel familie
als buren konden op hem rekenen. De zondagse kerkgang was
voor hem van wezenlijk belang. Hij bleef die gewoonte trouw
tot aan zijn dood in Zorgcentrum Oranjehaeve in 2004.

Jan heeft vele kerken getekend en geschilderd. In zijn werk geven ze een helder beeld van de samenleving in de vijftiger jaren,
toen het nog de gewoonte was dat het overgrote deel van de
katholieke Bredanaars naar de kerk ging op zondag (en vaak
meer dan één keer per dag..). Jan besefte heel goed dat een kerk
naast de symbolische waarde ook een belangrijke functie kan
hebben: als een baken aan de horizon. Hij wist ze in zijn composities zó te plaatsen dat ze aan de kijker een houvast bieden;
een ankerpunt waar het oog naar toe trekt en rust vindt.
Het is dan ook bijzonder om nu in de Willibrorduskerk in Teteringen een selectie van door hem geschilderde kerken te kunnen exposeren. Temeer daar Jan zich verbonden voelde met
Teteringen. Hij was een geboren Teteringer en woonde het
grootste deel van zijn leven in het ouderlijk huis aan de Teteringse Dijk. Na zijn pensioen huurde hij in de Stidstraat een
akker die hij tot op hoge leeftijd bleef bewerken.
”Ora et labora” (bid en werk) zou als motto zeker van toepassing kunnen zijn geweest op zijn vrome en arbeidzame leven.
Het werk is hier nog te zien tot december dit jaar. De kerk is
dagelijks geopend voor publiek van 09.00 - 12.00 uur en op
donderdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur. In het weekend na de
zondagviering, van 11.00 -12.00 uur.
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