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2.

Beste mensen,

Voor u ligt (of u heeft hem in de hand, 
op de badkamerspiegel geplakt, aan de 
muur geprikt, aan een waslijn gehangen, 
aan ’t stuur van auto of scooter, drijft in 
het badwater, uw oma houdt hem voor 
u omhoog of u heeft hem desnoods met 
punaises op de rug van uw aanstaande 
ex vrouw of minnaar vastgezet), het zal 
mij een rotzorg zijn; de catalogus van 
de komende “Aanschouw” veiling, welke 
traditioneel de afsluiting vormt van het 
Festival De Wereld van het Witte de With 
kwartier. Een staalkaart van een jaar De 
Aanschouw.

Kunst is zelden wat het lijkt en namaak 
zelden kunst, maar bladerend door dit 
drukwerk moet u wel een ontzettende 
sukkel zijn om deze middag Barbie-
knoeiend bij uw schoonouders door te 
brengen. Maar niet alleen voor u wordt 
dit een memorabele middag, ook voor 
De Aanschouw en de deelnemende kun-
stenaars is hij van wezenlijk (financieel) 
belang. Wij bieden het, u mag bieden. Te 
bieden of niet te bieden is derhalve de 
kwestie.

Namens CIBURA
Uw veilingmeester,

Ruut Ramseier

Veiling De Aanschouw
Zondag 15 september, 15.30 uur.
Terras café De Schouw, 
Witte de Withstraat 80b

Tijdens het kunstfestival De Wereld van  
het Witte de Withkwartier zal de 12de editie 
van kunstveiling De Aanschouw plaatsvin-
den. De veiling vormt traditioneel het sluit-
stuk van het festival. Er zal weer geveild 
worden vanaf de laadklep op straat voor 
De Aanschouw. Veertig werken van even 
zo vele kunstenaars (allen exposanten van 
De Aanschouw) zullen worden geveild. 

Kijkdagen 
Vrijdag 13 september 19.00 - 21.00 uur
Zaterdag 14 september 12.00 - 21.00 uur
Zondag 15 september 12.00 - 14.00 uur
Galerie De Kromme Elleboog, Kromme 
Elleboog (achter Showroom MAMA)

Schriftelijk bod
Tijdens de kijkdagen kunt u een schriftelijk 
bod indienen voor één of meerdere kunst-
werken bij één van de officials van De 
Aanschouw.

Geprint door:



3.Tijdens de kijkdagen kunt u een schriftelijk bod indienen.

      Dick van der Vlies

        Voor de coup(e), 2013
        
        Naald en draad

        125 x 75 cm.

           Geschatte waarde / galerieprijs:

        € historisch

      Marcel Brink

        Reflection 4, 2013

        Stencil, spuitbus op doek

       90 x 90 cm.

           Geschatte waarde / galerieprijs:

        € 950

1.   

2.   



4.

       Erlend Steiner Lovisa

        Anne-Margot, 2012

        Ets ingekleurd met acrylverf

        50 x 60 cm.

            Geschatte waarde / galerieprijs:

        € 800

      David Adams

        Justus, 2011

        Foto, inkjet print

        90 x 120 cm.

            Geschatte waarde / galerieprijs:

        € 1000

3.   

4.   



5.Tijdens de kijkdagen kunt u een schriftelijk bod indienen.

      Jochem Rotteveel

        Up in smoke, 2013        

        Tekening

        60 x 50 cm.

            Geschatte waarde / galerieprijs:

        € 500

    
      
      Mischa van der Wekke

        Reîncarnated Furniture, 2013

        Meubel reîncarneren, hout

        28 x 39 x 28 cm.

            Geschatte waarde / galerieprijs:

        € 350

5.     

6.   



6.

      Jeroen Arians
 
        Lien, 2009
 
        Foto, c-print op diasec

        47 x 47 cm.

            Geschatte waarde / galerieprijs:

        € 950

        Danielle van der Schans
 
        Seeking silence, 2013

        Foto, lambda afdruk op dibond.
        Beperkte oplage 2/10

        60 x 60 cm.

            Geschatte waarde / galerieprijs:

        € 800

7.    

8.   



7.Tijdens de kijkdagen kunt u een schriftelijk bod indienen.

        Bima Engels

        Slowly changing into an abstraction,  
        2012

       Olieverf op linnen

        130 x 90 cm

            Geschatte waarde / galerieprijs:

        € 300

      Maria Es

        ONYVA®Recycling, 2009/04

        Bloed, tissue, gerecycled papier,       
        marker, grafiet op papier

       42 x 32 cm.

            Geschatte waarde / galerieprijs:

        € 1100

9.   

10.



8.

        Frank Hanswijk

        Tropicana revisited, 2013

       Foto, inkjet print, tweeluik

        50 x 65 cm. (2x)

            Geschatte waarde / galerieprijs:

        € 750

      Geert Baas

        Zonder titel, 2012

        Acryl op linnen, tweeluik

        36 x 25 cm.

            Geschatte waarde / galerieprijs:

        € 900

11.

12.



9.Tijdens de kijkdagen kunt u een schriftelijk bod indienen.

      Henk Elenga

        Schol van Binnenrotte markt 
        Rotterdam, 2013

        Olieverf op linnen

        50 x 60 cm.

            Geschatte waarde / galerieprijs:

        € 400

      Kuin Heuff

        Zonder titel, 2012
        
       Acrylverf op gesneden papier

       portret 60 x 40 cm.
        ingelijst 105 x 80 cm.
            Geschatte waarde / galerieprijs:

        € 1820

13.   

14.



10.

        Marie Civikov

        Zonder titel, 2013

       Olie, acryl, linnen

        30 x 24 cm.

            Geschatte waarde / galerieprijs:

        € 750

      
      Wouter Klein Velderman
       
        Zo jong en al zoveel gedaan, 2013

        PVC doek, fournituren

        5 x 21 x 9,5 cm.

            Geschatte waarde / galerieprijs:

        € 150

15.

16.



11.Tijdens de kijkdagen kunt u een schriftelijk bod indienen.

        Ruud Sies

        God Bless America, 2006          

        Foto

        80 x 100 cm.

            Geschatte waarde / galerieprijs:

        € 2000

    
     
      
      John van ‘t Slot

        Zonder titel (paardje), 2012        

        Olieverf op linnen

        50 x 60 cm.

            Geschatte waarde / galerieprijs:

        € 2750

17.   

18.



12.

        Monique Benthin

    Me Bitch, 2010

       Assemblage, textiel, 30’s maga- 
       zine paper, synthetic hair

        67 x 47 x 6 cm.

            Geschatte waarde / galerieprijs:

        € 1250

      René Duinkerken
 
        Zonder titel, 2012

        Acryl, katoen

        35 x 35 cm.

            Geschatte waarde / galerieprijs:

        € 450

19.   

20.



13.Tijdens de kijkdagen kunt u een schriftelijk bod indienen.

      Robert Pennekamp

        Chop it drop it, 2010

        Olieverf op linnen

       105 x 125 cm.

            Geschatte waarde / galerieprijs:

        € 2000

      
      Shelly Rickey

        Maritza, 2011

        Cigar box, hout

         87 x 16 x 5,5 cm.

            Geschatte waarde / galerieprijs:

        € 290

21.

22.



14.

      Tomas Schats

        Lampschommel, 2012

        Fineliner op papier

        40 x 30 cm.

            Geschatte waarde / galerieprijs:

        € 225

    
      
      Anouk Griffioen

        Zonder titel, 2013

        Houtskool op papier

        130 x 100 cm.

            Geschatte waarde / galerieprijs:

        € 2900

23.   

24.



15.Tijdens de kijkdagen kunt u een schriftelijk bod indienen.

      Daan den Houter
 
        Up to You, 2013

        50 vellen zuurvrij teken-/printpapier  
        200g/m2

         A3 x 1,4 cm.

            Geschatte waarde / galerieprijs:

        € 1000

      
      Richard Hutten

        Pouff Poef, 

        Pu foam en esdoorn

       40 x 50 x 50 cm.

            Geschatte waarde / galerieprijs:

        € 700

25.

26.



16.

      Catharina van Velden

        uit serie; binnenstebuiten no.4,       
        2012/2013

        Beton

        20 x 17 x 17 cm.

            Geschatte waarde / galerieprijs:

        € 350

    
      

      
      Driessens & van den Baar

        Nature Morte, 2013

        Epoxyhars, pigment

       30 x 30 cm.

            Geschatte waarde / galerieprijs:

        € 750

27.   

28.



17.Tijdens de kijkdagen kunt u een schriftelijk bod indienen.

      Willum Geerts
 
        PROTOTYPE I, 2013

        Draaiknop en vinylsticker op grijze     
        ABS doos. Beperkte oplage nr 4/10

        24 x 29 x 11 cm.

            Geschatte waarde / galerieprijs:

        € 360

      Peter de Krom

        Hoek van Holland, 2012

        Foto, ingelijst met museumglas

        foto 40 x 60 cm.
        ingelijst 50 x 70 cm. 
       
         Geschatte waarde / galerieprijs:

        € 700

29.

30.



18.

      Zanne Zwart

        Wil je verkering met me? 2013

        Plexi-ets op plexiglas en hout met         
        etsinkt, acrylverf
        (gemengde materialen)

        40 x 30 x 5 cm.

            Geschatte waarde / galerieprijs:

        € 3500

    
      
      Lenny Waasdorp

        Zonder titel, 2013        

        Foto op dibond

       40 x 50 cm.

            Geschatte waarde / galerieprijs:

        € 325

31.   

32.



19.Tijdens de kijkdagen kunt u een schriftelijk bod indienen.

        IkRotterdam

        Witte de With, 2013           

        Inkt op papier

        15 x 150 cm.

            Geschatte waarde / galerieprijs:

        € 750

        
        
      Hans Wap
 
        Dichter, 2001

        Zeefdruk 

        70 x 90 cm.

            Geschatte waarde / galerieprijs:

        € 500

33.

34.



20.

      Stephan Muis
       
      Addict, 2013

       Mixed Media

        10 x 30 x 10 cm.

            Geschatte waarde / galerieprijs:

        € 950

    
      
      
       
      Anique Weve

        Pluk het een dag later, 2013          

        Foto

       70 x 60 cm.

            Geschatte waarde / galerieprijs:

        € 650

35.    

36.



21.Tijdens de kijkdagen kunt u een schriftelijk bod indienen.

       Bob van Persie

        Chrome people, 2013

        Papier, paverpol, chrome, coating

        20 x 70 cm.

            Geschatte waarde / galerieprijs:

        € 1150

        
      
      Rolf Bruggink
 
        Cutting Porcelain, 2012

        Beton en porselein

        23 x 28 x 9 cm.

            Geschatte waarde / galerieprijs:

        € 600

37.

38.



      Hans Citroen

        Geen Punt, 2013 

        Foto, aquarel

        50 x 60 cm.

            Geschatte waarde / galerieprijs:

        € 400

        
      

      Jan de Koning

        Veilinghamer, 2013

        Hout, Frans eiken en wijnrank      

        8 x 35 x 15 cm.

            Geschatte waarde / galerieprijs:

        € 300

39.

40.



23.

1. Veilingprocedure
Veilingmeester: Ruut Ramseier. 
Veilinghuis CiBuRa te Rotterdam.
- Het bieden bij opbod geschiedt openlijk    
  op duidelijk waarneembare wijze. 
- Bij onduidelijkheid over een bod of de  
  afslag behoudt de veilingmeester in 
  samenspraak met de notaris het recht 
  om het werk terug te nemen en opnieuw  
  ter veiling te brengen. 
- Naast de hamerprijs zijn er voor kopers  
  geen bijkomende kosten. 
- Bij toewijzing van het kavel aan een 
  koper levert deze het biedformulier in bij  
  de veilingadministratie.

2. Betaling
De koper betaalt direct na toewijzing van 
een kavel tenminste 10% van de hamer-
prijs aan de veilinghouder. 
Alle betalingen tijdens de veiling á contant 
of per pin. Het restant van de hamerprijs 
dient binnen 14 dagen na de veiling te zijn 
voldaan door overmaking van de restant 
hamerprijs aan: “Stichting De Aanschouw” 
op rekeningnummer 11.66.56.018 onder 
vermelding van uw naam en kavelnummer.

3. Aflevering kavel
Eerst nadat de hamerprijs is voldaan van 
het kavel gaat de veilinghouder over tot de 
aflevering van de kavel. De kavels kunnen 
na volledige betaling van de hamerprijs 
tijdens de veiling direct worden meegeno-
men of binnen 14 dagen worden afgehaald 
op telefonische afspraak met de heer Jaap 
van der Lee (deaanschouw@gmail.com / 
06-26054590).

Veilingnotitie voor de op 
15 september 2013 
te houden kunstveiling 
in de Witte de Withstraat 
te Rotterdam door 
De Aanschouw



Kunstveiling De Aanschouw komt tot stand 
door de inzet van een grote groep vrijwilli-
gers. Daarnaast leveren Café De Schouw, 
Galerie de Kromme Elleboog, PRINTER 
PRO.nl, het festival De Wereld van het 
Witte de Withkwartier en last but not least 
Veilinghuis CiBuRa een niet te missen bij-
drage. Dank en applaus!

De Aanschouw is een voormalige aan-
kondigingsvitrine aan de pui van café De 
Schouw in de Witte de Withstraat te Rotter-
dam. Sinds 2001 exposeren kunstenaars 
hierin een week lang met één werk. Vanuit 
uiteenlopende creatieve disciplines geven 
zij een invulling aan de betekenis die deze 
vitrine in de openbare ruimte voor hen heeft.

De Aanschouw bevindt zich in de publieke 
ruimte en is 24/7 toegankelijk. De Wissel 
op vrijdagavond , 21.00 uur,  is bij uitstek 
een ontmoetingsplek voor kunstmakers en 
kunstminnaars. Alle kunstwerken zijn per-
manent te zien op www.aanschouw.nl.

De Aanschouw is een initiatief van Frank 
Taal, Walter Birkhoff en Daan den Houter 
en wordt nu ingevuld door een wisselende 
groep curatoren, fotografen en organisato-
ren. Curatoren zijn Gemma van Bekkum, 
Wiesje Korf, Anique Weve, Midas Zwaan 
en Daan de Houter (met zijn Overschilder-
schilderij). Organisatie: Olivier Scheffer en 
Jaap van der Lee (06-26054590), 
deaanschouw@gmail.com
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