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Beheer en verspreiding van het artistiek nalatenschap van Jan Moll

Tweede digitale nieuwsbrief

Nieuws

Beste lezer,
Hierbij ontvangt u de tweede digitale nieuwsbrief van Stichting
Jan C. Moll. Wederom vertelt Joop Swaans over de afbeelding
boven deze nieuwsbrief en bij de ‘nieuwtjes’ houden we u op
de hoogte over de activiteiten van de stichting. Dit keer onder
andere de ﬁetstocht en BBQ, het artikel in de Bredase Bode en
de stand van zaken omtrent de stichting.
De nieuwsbrief is te lezen op www.janmoll.nl/nieuwsbrief2.pdf

Bredase Bode
Hopelijk hebben jullie allen het artikel over Jan in de Bredase
Bode gelezen (geschreven door Rinie Maas, en verschenen op
20 april 2008). Rinie gaat nog meer aandacht aan Jan schenken
en we hopen natuurlijk op vele reacties. >>> zie artikel

Van de redaktie

Jan Moll per seizoen

Joop Swaans

Aan de hand van informatie van historicus Eric Dolné en na
wat nachtelijk speurwerk met Paul de Ridder hebben we bovenstaande aquarel kunnen ontcijferen als een naoorlogs panorama
van Breda (circa 1948), gezien vanuit het tuinbouwgebied ten
zuiden van de Teteringsedijk. Jan hoefde de straat maar over te
steken om in de grote leegte die zich daar destijds nog bevond
een geschikt gezichtspunt te kiezen. Naar we veronderstellen
ergens ter hoogte van waar nu de Antiloopstraat de Beverweg
kruist. Het gebouw op de voorgrond zou de voormalige tuinbouwschool of de melkfabriek kunnen zijn.
Verderop ter linkerzijde zien we de Grote Kerk, nog in de steigers vanwege restauratiewerkzaamheden aan de toren die van
1947 tot 1949 plaatsvonden. Dit opmerkelijk silhouet (dat
we aanvankelijk abusievelijk voor de Dom van Oosterhout
aanzagen) heeft terecht de aandacht van Jan getrokken. Er zijn
maar weinig afbeeldingen bekend van de Grote Kerk in deze
uitmonstering. Verderop naar het westen zien we de torenspits
van de Josephkerk die in 1897 aan de Oranjesingel verrees en
in 1976 gesloopt werd. Tussen die twee kerken in is nog het
puntje van de in 1969 gesloopte Barbarakerk te zien. We zijn
hier, dankzij Jan z’n obsessieve schildersdrift, dus getuige van
een bijzonder moment in de geschiedenis van Breda.
>>> lees verder

Van de redaktie

Fietsroute
In samenwerking met Jos Verdaasdonk zijn we zijn bezig om
een ﬁetsroute te maken. Deze zal leiden naar allerlei plekken
waar Jan geschilderd heeft in de omgeving van Breda rond
1950. Op zondag 28 september nodigen we familie en
geïnteresseerden uit om de route te rijden. De dag zal worden
afgesloten met een BBQ in het atelier van Maria Moll,
Overakkerstraat 192 te Breda.>>> meer informatie ﬁetsroute
Documenteren
Jac Canjels is bezig met het digitaal fotograferen van het werk
van Jan. Op deze manier kunnen we heel het oeuvre op de
juiste wijze documenteren. >>> meer nieuws
> Nieuwsbrief Stichting Jan Moll: de redaktie
> Stichting Jan C. Moll: doelstelling en middelen
> Jan Moll: korte levensbeschrijving
>Vrienden van Jan Moll: het ondersteunen van de stichting
> www.janmoll.nl: website in aanbouw
> info@janmoll.nl: informatie

Oproep
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