
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Uitreiking kunstboek en onthulling beeld Kees Jansen, beeldhouwer 
 
Op donderdag 1 maart 2007 vindt de presentatie plaats van het kunstboek ‘Kees 
Jansen, beeldhouwer’. Het eerste exemplaar wordt officieel overhandigd aan de 
burgemeester Simone Dirven - van Aalst.  
 
Aansluitend vindt de onthulling plaats van het meer dan levensgrote bronzen beeld dat 
beeldhouwer Jansen in opdracht van projectontwikkelaar HEJA maakte voor 
inbreidingslocatie de Luwte in Dongen. De straat waar het jongste beeld van de thans in 
Gendringen woonachtige kunstenaar wordt geplaatst, krijgt uiteindelijk de naam van 
Máximastraat. 
 
Kees Jansen is een van oorsprong Dongense kunstenaar die grote naamsbekendheid 
verwierf met zijn ‘Zeug met elf biggen’ voor het provinciehuis in ‘s Hertogenbosch. Nadien 
maakte hij talloze stenen en bronzen plastieken in opdracht. In diverse plaatsen, waaronder 
Dongen en een groot aantal andere Brabantse gemeenten, verlevendigen zijn beelden de 
publieke ruimte.  
 
De uitgifte van het fullcolour kunstboek is een initiatief van Wim Snoeren. Eerder al gaf hij de 
aanzet tot de samenstelling van een boek waarin het oeuvre van kunstschilder Piet Snoeren 
(geboren in Dongen, woonachtig in Frankrijk) wordt belicht. Aan de basis van beide uitgaven 
staan passie voor kunst en betrokkenheid bij de desbetreffende kunstenaar. De gelimiteerde 
oplagen mogen dan weliswaar op amateur-basis zijn gemaakt, ze ademen een grote 
professionaliteit uit in zowel fotografie, tekst, vormgeving als druk. 
 
Tegelijk met het plan om het boek ‘Kees Jansen, beeldhouwer’ te gaan samenstellen, kreeg 
de beeldhouwer de opdracht voor het ontwikkelen van een beeld voor ‘de Luwte’. Aan het 
hele proces, vanaf het allereerste ontwerp tot aan het uiteindelijke gietproces toe, wordt in 
het 128 pagina’s tellende boek uitgebreid aandacht besteed. Daarnaast worden aan de hand 
van diverse andere thema’s de werken van Kees Jansen in woord en beeld uitgebreid 
toegelicht. Meer informatie: www.keesjansen.nl 
 

 
__________________________________________________________________________ 
 
Noot voor de redactie 
U en uw fotograaf zijn bij beide gelegenheden van harte uitgenodigd.  



15.00 uur  Uitreiking boek ‘Kees Jansen, de beeldhouwer’ in voormalig gemeentehuis, 
Hoofdstraat 8 ‘in s Gravenmoer. 

16.00 uur  Onthulling beeld De Luwte, ter hoogte van Julianastraat 30 in Dongen 


