
 

Beheer en verspreiding 
van het artistiek nalatenschap 
van Jan Moll

  Vrienden van 

Jan Moll

S T I C H T I N G  J A N  C .  M O L L



Jan Moll leefde van 1915 tot 2004 en 

woonde zijn hele leven (m.u.v. twee 

oorlogsjaren, waarin hij gedwongen 

tewerk werd gesteld in nazi-duitsland) in het 

ouderlijk huis aan de Teteringsedijk in Breda. 

Samen met zijn oudere broer Koos werkte hij tot 

op hoge leeftijd als huisschilder in Breda en 

omgeving. In de avonduren en op de zondagen 

schilderde hij echter een gevariëerd en doorwrocht oeuvre bij elkaar 

waarin vooral de landschappelijke aquarellen opvallen.  

Na het overlijden van Jan heeft de familie besloten om zorg te dragen 

voor zijn artistieke nalatenschap. In 2007 is hiervoor Stichting  

Jan C. Moll opgericht.

De doelstelling van de stichting is het bijeen-

brengen en instandhouden van het werk d.m.v:

•	 	het	beheren,	archiveren	en	conserveren	 

van de kunstwerken 

•			uitlenen	en	verhuren	van	de	kunstwerken	

•			organiseren	van	exposities	

•			uitbrengen	van	een	jaarlijkse	publicatie	 

met reproducties van het werk van Jan Moll 

•			het	versturen	van	een	(digitale)	nieuwsbrief	 

om geïnteresseerden op de hoogte te houden 

•			toegankelijk	maken	van	het	oeuvre	voor	derden.

É ’De vier apostelen’,  Marktdal, rond 1950



Financiële middelen zijn hierbij 

onmisbaar. Door middel van 

sponsoring, subsidieaanvragen 

en door de werving van Vrienden 

van Jan Moll hopen we de 

nodige middelen te genereren.

In 2009 is kunstuitleen Jan Moll 

gestart.	1	x	per	jaar	kan	een	

werk van Jan Moll uitgezocht 

worden. Alleen MATEN, VRIENDEN  

en erfgenamen kunnen gebruik 

maken van de kunstuitleen. 

Meer info: info@janmoll.nl

Belangstellenden kunnen  

de stichting op diverse manieren 

ondersteunen:

VRIENDEN van de stichting 

betalen een jaarlijkse bijdrage 

van minimaal € 100,—. Alle 

uitgaven van de stichting 

ontvangt u gratis en u bent auto-

matisch lid van de kunstuitleen.

MATEN van de stichting betalen 

een jaarlijkse bijdrage van 

minimaal € 25,—. U bent auto-

matisch lid van de kunstuitleen.

PARTICIPANTEN verlenen 

vrijwillige diensten ten behoeve 

van de stichting. Te denken aan: 

administratie, documentatie, 

digitalisering en dergelijke.

Stichting Jan C. Moll wordt 

gesponsord door:

Ä Oorlogsdagboek, 1945    

~ Spoorlijn achter de Teteringse Dijk



 

Hieronder kunt u uw betrokkenheid kenbaar maken:

n  Ik word VRIEND van Stichting Jan C. Moll 

n  Ik word MAAT van Stichting Jan C. Moll 

n  Ik word PARTICIPANT van Stichting Jan C. Moll

n  Ik wil gratis op de hoogte blijven van de activiteiten  

van de stichting middels de digitale nieuwsbrief

 

Naam

Adres

Postcode en woonplaats

Emailadres

Telefoonnummer

U kunt Stichting Jan C. Moll ook financieel ondersteunen door een  

eenmalige schenking op bankrekening 1328.54.422 van Rabobank Breda. 

Stichting Jan C. Moll dankt u hartelijk voor uw onmisbare ondersteuning.  

Samen kunnen wij een breed draagvlak vormen om het levenswerk van 

Jan de plaats in de Brabantse cultuur te gunnen die het toekomt.  

Meer informatie vind u op www.janmoll.nl
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