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Beheer en verspreiding 
artistiek nalatenschap Jan Moll 

Jaargang 9, lente 2016  Beheer en verspreiding van het artistiek nalatenschap van Jan Moll

Joop Swaans

Lieve vrienden van de Stichting Jan C. Moll, 
de traditionele nieuwjaarswens van het stichtingsbestuur aan  
de leden heeft wat vertraging opgelopen. Het begin van dit 
nieuwe jaar werd overschaduwd door de terminale ziekte en  
het overlijden van onze voorzitter Maria Moll. Op 19 januari 
j.l. is zij van ons heengegaan en we zijn die klap nog lang niet 
te boven (zie hier het bidprentje).

We zullen haar hartelijk aandeel in het werk voor de stichting 
ernstig missen. Haar echtgenoot Joop Swaans heeft zich bereid 
verklaard om een deel van haar taken over te nemen, te begin- 
nen met het schrijven van deze editorial.

Aan de plannen van de stichting voor dit nieuwe jaar heeft het 
overlijden van Maria een zekere impuls gegeven die wij hier 
summier willen belichten. We hebben het idee opgepakt om 
het artistieke nalatenschap van Maria in de stichting onder te 
brengen.
De reden voor die beslissing is evident: zowel oom Jan als nicht 
Maria werkten vanuit een religieuze c.q. spirituele grondslag 

aan de verbeelding van de ons omringende werkelijkheid. 
Jan was bovendien de ‘artistieke’ oom die met de kleur- en 
verfdozen die hij vroeger t.g.v. verjaardagen en Sinterklaas-
feesten uitdeelde een eerste aanzet gaf tot Maria’s kunstzinnige 
ontwikkeling. 

Bij leven was Maria voornamelijk werkzaam als kunstzinnig 
therapeut op antroposofische basis. Ter stimulering van haar 
cliënten en als opmaat voor haar workshops zorgde ze er altijd 
voor om zelf praktiserend bezig te zijn. Naast (zelf-)portretjes, 
vorm- en sfeertekeningen lag het focus dan vaak bij bloemen 
en bloemstukken, een voorliefde die we ook bij Jan herkennen.

Het plan is om ergens in mei/juni dit jaar die fascinatie bij 
beide kunstenaars te belichten en ten opzichte van elkaar te 
spiegelen. De aangewezen plaats om dat te doen is dan 
vanzelfsprekend het atelier van Maria aan de Overakkerstraat 
dat momenteel gereorganiseerd wordt om te voldoen aan Joops 
aspiraties. Een daarvan is het opnieuw opstarten van Maria’s 
kunstuitleen die door haar drukke therapeutische praktijk de 
voorbije jaren wat in de versukkeling is geraakt. Let op de 
aankondigingen in de Nieuwsbrief voor de exacte data 
aangaande uitleenbijeen-komsten, exposities en herdenkingen.

Stichting Jan C. Moll

N I E U W S BR I E F
  22

http://www.janmoll.nl/jan3.doel.html
http://www.janmoll.nl/jan3.kort.html
http://www.janmoll.nl/jan3.vrienden.html
http://www.janmoll.nl
mailto:info@janmoll.nl
HTTP://www.janmoll.nl/jan20.nieuwsbrief.html
mailto:info@janmoll.nl
http://www.janmoll.nl
http://www.janmoll.nl/bidprentje_maria_internet.pdf

