
Ontdek de plekjes van Jan Moll
Op zondag 28 september 2008 vond in samenwerking met 
Jos Verdaasdonk (Heemkundekring Teterings Erfdeel), de Jan 
Moll fietsroute 2008 plaats. > foto’s fietstocht Het beloofde 
een frisse, maar droge dag te 
worden om gezamenlijk de 
verschillende plekken in de 
omgeving van Breda anno 
1950, waar Jan geschilderd 
heeft, aan te doen. Centraal 
tijdens deze dag stond het 
achterhalen van de unieke, 
soms haastvervlogen gezichts-
punten die Jan op zondagen en zomeravonden betrok en er 
zijn geliefde geboortestad vastlegde. Speciaal voor deze fiets-
route is door de Stichting Jan C. Moll > een uniek boekje  

ontworpen met 
daarin opgenomen 
een keur aan schet-
sen van Jan Moll. 
Daarnaast heeft 
Jos de schetsen 
voorzien van een 
uitgebreide uitleg. 
In aanvulling hier-

op gaf Jos tijdens de fietstocht een deskundig betoog (met 
komische aspecten) om de toenmalige visie ... > lees verder

Oproep
Heeft u een tekstbijdrage voor de volgende nieuwsbrief? 
Mail naar: info@janmoll.nl
Afmelden? Wilt u geen mail meer ontvangen? Beantwoord deze 
mail dan met als onderwerp: “afmelden”

Derde digitale nieuwsbrief
 Van de redaktie

Beste lezer,
Hierbij ontvangt u de derde digitale nieuwsbrief van Stichting 
Jan C. Moll. Ditmaal vertelt Maria Moll over de afbeelding 
boven deze nieuwsbrief , en bij ‘nieuws’ houden we u op de 
hoogte over de activiteiten van de stichting. 
De nieuwsbrief is te lezen op www.janmoll.nl/nieuwsbrief3.pdf

>  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

Uitgebreide uitleg van Jos Verdaasdonk
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alleen nog het oorlogsdagboek maken en koppelen
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Jan Moll per seizoen Maria Moll

Ditmaal treft u een detail van een herfstgezicht aan boven de 
nieuwsbrief. > volledige schets De titel is: ‘Herfstgezicht achter 
Grunewald, 1944’. Het werk is door Jan in zijn schetsboekje 
op locatie gemaakt in de tijd dat hij in Duitsland tewerkge-
steld was. De warme herfsttinten stralen je tegemoet als je er 
naar kijkt, en het geheel ademt rust en harmonie. Hoe valt 
het te verklaren dat Jan in die woelige oorlogsmaanden de 
tijd en rust vond om buiten te gaan zitten en een landschap 
te tekenen? Hoe kon hij die concentratie opbrengen? Of was 
het juist zo dat het buiten schilderen hem rust gáf? Dat het als 
het ware therapeutisch voor hem werkte? We kunnen er alleen 
maar naar raden, het blijft enigzins een mysterie. Maar in zijn 
> oorlogsdagboek kunnen we wel iets lezen over wat hij in 
Duitsland allemaal meemaakte. Bijvoorbeeld dat hij sigaretten 
ruilt voor een verfdoos.....

Nieuws Van de redaktie

Bredase Bode
Op 21 september 2008 stond er weer een artikel over Jan Moll 
in de Bredase Bode (geschreven door Rinie Maas). > zie artikel

Uitnodiging voor nieuwjaarsborrel en opening kunstuitleen
Op zondag 25 januari 2009 is het zover: de uitleen van het 
werk van Jan Moll wordt dan een feit. Om dit feestelijk met u 
te vieren, nodigen we u uit voor een nieuwjaarsborrel.  
Onder het genot van een drankje en een hapje kunt u een 
keuze maken uit het geëxposeerde werk. Uw favoriete tekening 
of schilderij mag u vervolgens mee naar huis nemen, en maxi-
maal 1 jaar lang lenen. Jaarlijks krijgt u de gelegenheid om de 
uitleenperiode te verlengen, of om een ander werk te kiezen.
Noteer deze datum dus alvast in uw agenda! Tijdstip en locatie 
worden later bekend gemaakt.
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