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Bouvigne, donderdag 18 oktober 2012
van de redactie

Op 18 oktober verschijnt een kalender (2013) met afbeeldingen van het werk van Jan Moll. In deze kalender ligt de
focus op de tekeningen en aquarellen die Jan in Breda en
omgeving maakte rond de jaren vijftig, en dan speciaal met
het onderwerp ‘water in het landschap’.
Bij de afbeeldingen zijn toelichtende teksten geschreven
door Erik Maria Dolné, Jos Verdaasdonk en Maria Moll.

De Willemsbrug, ca. 1950
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Uit mijn dagboek: 8 juni 1975 Kom ik terug van Nijmegen in Breda is

Op de plaats van het oude ravelijn Prins Maurits, een onderdeel van de

Deze waterverfschildering suggereert dat Jan kennis had genomen van de

er altijd de verbeelding van de terugkeer in de warme moederschoot. De

oude vestingwerken, bouwde Bartholomeus Verlegh in 1875 een eerste

kleurenleer. In het oog springen de twee complementaire* kleuren geel en

singels omhelzen de stad en haar bewoners, maar de plattegrond ervan is

brug. De brug was zeven meter tien breed en vormde de verbinding tussen

paars/roze van de bomen en de bijbehorende spiegeling in het water.

als een baarmoeder met een uit- annex ingang naar het station. Daar waar

de Willemsstraat en het Valkenberg. De huidige brug werd gebouwd in

Ze zijn blikvanger, en zorgen voor harmonie in de kleur. Speciaal deze

de Willemsbrug ligt passeert men een cruciaal punt. Even ben je in de grote

1939 door N.V. Sprangers. Deze brug is vijftien meter breed. In de

wijdte van de singel terwijl het levenswater traag onder je doorstroomt.

scheidingsmuren van deze brug bevinden zich nog steeds sleuven, waarin

Een paar passen later neemt de stad je in zich op of, andersom wanneer

schotbalken neergelaten konden worden, waardoor het waterpeil in de

men richting station gaat, word je opnieuw geboren in een wereld die er,

singel kon worden verhoogd.

kleurstelling geel-paars werd door Jan vaak gebruikt.
Links op de voorgrond zien we twee menselijke gestalten, misschien
moeder en kind? Niet alleen zijn ze compositorisch goed geplaatst, ook
het geel/paars komt hier nog even terug.

na een bezoek aan Breda, altijd anders uitziet.
*complementaire kleuren: dat zijn de kleuren die in de kleurencirkel tegenover elkaar liggen,
zoals bijvoorbeeld rood-groen, blauw-oranje en geel-paars. Iedere kleur kent zijn eenzijdigheid,
maar die wordt opgeheven op het moment dat deze gecombineerd wordt met zijn complementair.
De kleuren maken elkaar dan als het ware compleet, en er ontstaat harmonie. Goethe heeft dit
fenomeen uitvoerig beschreven in zijn kleurenleer.

Erik Maria Dolné

Jos Verdaasdonk

Maria Moll

De kalender is vanaf 18 oktober te koop voor € 10,bij diverse boekhandels en VVV in Breda (kijk op
www.janmoll.nl voor de verkoopadressen). De kalender
is ook via de website te bestellen.

Koetshuis van kasteel Bouvigne
Bouvignelaan 5, 4836 AA Breda
Donderdag 18 oktober
15.30 uur – 17.30 uur
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De feestelijke presentatie vindt plaats in het Koetshuis van
kasteel Bouvigne, op donderdag 18 oktober om 15.30 uur,
waarbij u van harte welkom bent. Dijkgraaf J.A.M. Vos
houdt het openingswoord. De 12 originele werken, zoals afgebeeld op de kalender, zijn hier te bewonderen.
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> Stichting Jan C. Moll: doelstelling en middelen
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> Alle nieuwsbrieven van Stichting Jan Moll op een rijtje

