
Terugblik tentoonstelling 
Huize de Werve 21 april 2013
     Maria Moll

We zijn blij met de belangstelling die het werk van Jan Moll 
gekregen heeft. Bij de opening waren ongeveer 50 bezoekers: 
bewoners van huize de Werve, bewoners van de Dissel, 
familieleden, vrienden en bekenden. 

Het programma zag er als volgt uit: Ter introductie vertelde Ma-
ria Moll over de achtergronden van het oprichten van de stich-
ting; de kunstuitleen, de diverse publicaties, waaronder de kalen-
der. De dichteres Marga van Bergen las voor uit eigen werk. Het 
gedicht had als thema: “bloemen”. Om precies te zijn: de asters 
uit de tuin van de boerderij waar ze is opgegroeid. Ook andere 
aspecten uit haar jeugd en de band met haar moeder kwamen ter 
sprake. Zij kreeg veel positieve reacties. Het gedicht bracht je 
even terug in de tijd, en ook dicht bij de natuur, die voor Jan 
Moll altijd een belangrijke inspiratiebron is geweest.
Daarna vertelde Maria aan de hand van beelden over het leven 
van Jan, en over zijn werk. Jan schilderde bijvoorbeeld (bij gebrek 
aan papier) op de achterkant van behangpapier. Ook de jaren die 
hij doorbracht in Duitsland werden belicht door middel van en-
kele fragmenten uit zijn oorlogsdagboek.

Schilderij van P. Moll   
   

Voor degenen onder u die de tentoonstelling in Huize de Werve 
hebben gezien, was het wellicht een verrassing om daar werk aan 
te treffen van P. Moll: zonnebloemen. Het werk is eigendom van 
de familie Joosen. Zij waren zo vriendelijk om het voor deze 
expositie ter beschikking te stellen. Aanvankelijk dachten we dat 
het om een werk van Jan Moll ging, maar al vrij snel ontcijferden 
we de signatuur: P. Moll. We weten 
niet of P. Moll familie is van Jan, dat 
zijn we nog aan het uitzoeken.
Interessant is het verschil in de 
wijze van schilderen. Als we het 
werk ‘de zonnebloemen’ van P. Moll 
bekijken, is dat vrij precies opgezet 
en uitgewerkt. 

Tot slot gaf Joop Swaans een rondleiding waarbij hij uitvoerig in 
ging op het werk van Jan. Er waren heerlijke hapjes en drankjes, 
gemaakt door Marian van Gurp van Theehuis de Struyck, en de 
sfeer was prettig. We zijn dankbaar dat Huize de Werve ons de 
gelegenheid heeft geboden om het werk van Jan te exposeren!

Enkele reacties uit het gastenboek:
“Ik vond het een heel aardige herinneringen aan vroeger”.
“Heerlijke, nostalgische middag, wegdromen bij mooie plaatjes, aan-
dacht voor het kleine, de eenvoud.”
“Ik vond het geweldig! Ik heb me niet één minuut verveeld; de mid-
dag vloog voorbij”.
Kijk voor meer fotoos op www.janmoll.nl/werve2013

Jan schilderde daarentegen meestal met een wat lossere 
penseelstreek, hij gebruikte de verf graag transparant, waardoor 
zijn werken ‘ademen’. Verder verlevendigde hij zijn bloemstillevens 
vaak met een boek, een schelp of andere attributen.
Een mooi voorbeeld van de schilderwijze van Jan ziet u bovenaan 
deze nieuwsbrief, met name in de uitvergroting van het 

bloemstilleven op de affiche die 
gebruikt werd voor de expositie in 
Huize de Werve: het detail laat ons 
zien dat Jan soepel, beweeglijk en 
met een grote mate van vrijheid zijn 
penseel bewoog, en ook in de 
speelsheid van zijn kleurgebruik, 
komt dit gemak tot uitdrukking.

Aktiviteiten van de stichting

Na het succes van de kalender is het bestuur al weer aan het 
bezinnen over nieuwe projecten, zoals de jaarlijkse tentoonstelling 
in maart / april 2014. We zoeken nog naar een geschikte locatie. 
Ook hebben we het idee om kaarten te laten drukken met daarop 
afbeeldingen van historische plekken in Breda, en het vormgeven 

van een verjaardagskalender waarin de bloemstillevens uit Jan 
zijn werk centraal staan.

Wilt u meedenken over de aktiviteiten van de Stichting? 
Uw ideeën zijn van harte welkom!

P. Moll J.C. Moll

Stichting Jan C. Moll
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