
Edities Jansen & Kooy 
 
In het rustieke Warnsveld bewoont de familie Jansen en Kooy 
een riant grote hoeve. Maydo Kooy voert van daaruit haar 
kinderboekenclub/postorderbedrijf Kinderpost. 
Hans Jansen heeft er zijn volledig volgens de eisen der tijd 
geoutilleerde zeefdrukkerij. En al tweemaal was er op het 
omliggende weidse eigen terrein een groots opgezette 
beeldenroute. Dat alles als uitvalsbasis voor het samen met 
galeriemedewerkster Ada de Koning gevoerde kunstbedrijf 
Jansen & Kooy in de Amsterdamse Kerkstraat 301. 
Je kan er sinds het invallen van het nieuwe jaar van de galerie 
beneden tot helemaal boven in de nieuwe stockruimte 
terecht. De trapbeklimmer wordt beloond met een pico bello 
uitzicht. Recente tekeningen en bij Jansen & Kooy 
uitgekomen grafiek edities van o.a. Wiebe Bloemena, Ramon 
van de Werken, Pjotr Müller, Frederik Roes. Bizarre, heldere 
lijnprenten- direkt op film getekend en dan gezeefdrukt- in 
boekjes op A4 en A3 formaat van Frederik Roes. 
 
In zo’n Roes Editie leggen de uitgevers uit: ‘Does paper 
make sounds? Is a goal any bette rif it’s scored two minutes 
before the final whistle? Why does the sun warm the heart? 
Can you put into words what you see? Why is it so difficult 
to change your mind? Why do we like to walk by the sea? Do 
we still sing in the rain? We make prints with Frederik Roes, 
organize an exhibition of his drawings but have no words to 
explain his work. Sitting on a train amongst strangers is like 
being in one of Frederik’s drawings. Can it show us 
something we never noticed before? 
Het uiterst moderne Engels vast vanwege de deelname van 
Jansen & Kooy aan allerlei beurzen, niet alleen in Nederland 
maar ook in Düsseldorf en Stockholm, anders blijf je vertalen. 
Wat betreft de taal van Cobra brengt het Amstelveens Cobra 
Museum voor Moderne Kunst werk tot 1960 van de Haagse 
nestor Jan Roëde en toont galerie Jansen & Kooy in februari 
recente schilderingen en nieuwe grafiek van de 82-jarige 
Roëde.  
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