
VEILINGCATALOGUS 
DE AANSCHOUW
ZATERDAG 12 SEPTEMBER 2015
Tijd:15.30 uur, Terras café De Schouw, Witte de Withstraat 80b

Kijkdagen: zie achterzijde

www.veilingdeaanschouw.nl



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

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 bank 
nummer NL55 RABO 0116 6560 18 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 meege-
nomen of binnen 14 dagen worden afge-
haald op afspraak met Jaap van der Lee 
deaanschouw@gmail.com  06-26054590

Schriftelijk bod
U kunt een schriftelijk bod indienen op
deaanschouw@gmail.com
Tot uiterlijk zaterdag 12 september, 10 uur!



3.U kunt een schriftelijk bod indienen op deaanschouw@gmail.com. Tot uiterlijk zaterdag 12 september, 10.00 uur!

      Jan de Koning

        Veilinghamer, 2014

       Blokschaaf, Mahonia Japonica steel
       met handvat
        40 x 20 x 5 cm.

            Geschatte waarde / galerieprijs: € 150

       

      
      Floris Visser

        In search of Kami, 2014

        Foto op alu dibond
       27 x 48 cm.
        
           Geschatte waarde / galerieprijs: € 250

      Babette Kleijn

        Paralellograafschets, 2015

        Print, draad
        45 x 45 cm.
        
            Geschatte waarde / galerieprijs: € 750

1.   

2.   

3.   



4.

       Johannes Langkamp

        Same same, 2014

        Installation: Drill, roller,paint.
        Foto
       45 x 30 cm.

            Geschatte waarde / galerieprijs: € 480

        Bianca Runge

        Drifted, 2014
           
        Collage, chrome
       20 x 25 x 15 cm 
        
            Geschatte waarde / galerieprijs: € 500

4.   

5.   



5.U kunt een schriftelijk bod indienen op deaanschouw@gmail.com. Tot uiterlijk zaterdag 12 september, 10.00 uur!

       Carel van Hees

        DISCO ROTTERDAM, 1997

        Foto zwart-wit - inkjetprint
       48 x 32 cm.
        
            Geschatte waarde / galerieprijs: € 750

      Anique Weve
 
        Believing in the Impossible, 2013
 
        Fotoprint op papier
       25 x 20 cm.
        
            Geschatte waarde / galerieprijs: € 650

6.     

7.   



6.

       Barbara Gen
 
        Stairs to Squares, 2008

        Foto
        40 x 30 cm.

            Geschatte waarde / galerieprijs: € 350

        Johannes Steendam

        Capulatis 1, 2015

       Motorolie op papier, ingelijst
       70 x 80 cm
         
            Geschatte waarde / galerieprijs: € 1400

8.    

9.   



7.U kunt een schriftelijk bod indienen op deaanschouw@gmail.com. Tot uiterlijk zaterdag 12 september, 10.00 uur!

        Zanne Zwart

        It don’t mean a thing if it ain’t 
        got that swing, 2015

        Plexi-ets: plexiglas (meerdere lagen)
        etsinkt, hout en acryl
       30 x 90 x 6 cm.
         
            Geschatte waarde / galerieprijs: € 3500

        Miek van Dongen

        Zonder titel, 2014

       Grafietpotlood / papier, ingelijst
       40 x 30 cm.

            Geschatte waarde / galerieprijs: € 450

10.

11.



8.

        Odrada Burghoorn

        Soms, 2014

        Foto
        30 x 40 cm.

            Geschatte waarde / galerieprijs: € 375

        Judy van Luyk

        Wallscape-Het Souterrain,
        Zomerhofkwartier, Rotterdam, 2014

        Foto op dibond
        50 x 70 cm.

            Geschatte waarde / galerieprijs: € 450

        Paul Vinken

        Tube Vase II, 2015
        
       Gemengde technieken
       50 x 30 x 30 cm.
        
            Geschatte waarde / galerieprijs: € 150

12.

13.

14.



9.U kunt een schriftelijk bod indienen op deaanschouw@gmail.com. Tot uiterlijk zaterdag 12 september, 10.00 uur!

        Gert-Jan van den Bemd

        Fuck you!, 2010

       Acryl op canvas
       60 x 50 cm.
        
            Geschatte waarde / galerieprijs: € 350

      

      André Smits
       
        Places, 2015

        Foto
        30 x 40 cm.

            Geschatte waarde / galerieprijs: € 350

      
           

15.   

16.



10.

    Mischa van der Wekke

    I’m not a atomic playboy!, 2015          

    Notenhout
    25 x 15 x 3 cm.
         
       Geschatte waarde / galerieprijs:  € 150

      

      

   Jeroen Gerlofsma        

    naar Jacob Maris, 2015

    Gouache op papier, ingelijst
    32 x 40 cm.
        
      Geschatte waarde / galerieprijs: € 475

17.

18.



11.U kunt een schriftelijk bod indienen op deaanschouw@gmail.com. Tot uiterlijk zaterdag 12 september, 10.00 uur!

        John van ‘t Slot

    Zonder titel, 2013

       O.I.inkt, aquarel gouache, 
        ingelijst
       50 x 65 cm.

            Geschatte waarde / galerieprijs: € 1600

    
     
      
      
      Gerrie Starreveld
 
        Oh, oh, oh, 2014

        Werkmantechniek, gedrukt op
        geschept papier van papiermolen
        de schoolmeester in Westzaan
       50 x 60 cm.
        
            Geschatte waarde / galerieprijs: € 300

19.   

20.



12.

      Hans Wap

        Flames, 2003

        Zeefdruk ingelijst
       77 x 93 cm.

            Geschatte waarde / galerieprijs: € 450

      
      

      ROYALSTEEZ

        I love birds, 2010

        Hout, aluminium en siliconen
        25 x 15 x 25 cm.
        
            Geschatte waarde / galerieprijs: € 500

21.   

22.



13.U kunt een schriftelijk bod indienen op deaanschouw@gmail.com. Tot uiterlijk zaterdag 12 september, 10.00 uur!

      Sjors van Rijsbergen

        Cognitieve Dissonantie, 2014

        Foto’s
        30 x 45 cm.
        
            Geschatte waarde / galerieprijs: € 400

      

      
      Geert Baas

        Zonder titel, 2004

       Acryl, olieverf, linnen
        40 x 30 cm.
         
            Geschatte waarde / galerieprijs: € 1000

23.

24.



14.

      Lenny Waasdorp 
        
        Self Portrait #54, 2014

        Foto, ingelijst
        90 x 70 cm.

            Geschatte waarde / galerieprijs: € 750

    

     Isaac Monté

        Meat Marble, 2015

        Bacon
       25 x 12 x 12 cm.

            Geschatte waarde / galerieprijs: € 300

25.   

26.



15.U kunt een schriftelijk bod indienen op deaanschouw@gmail.com. Tot uiterlijk zaterdag 12 september, 10.00 uur!

      Eva Krause

        Little Enemy (Chewing gum), 2013

        Acryl op karton
       10 x 14 cm.

            Geschatte waarde / galerieprijs: € 225

      
      

      Bob van Persie

        Zonder titel, 2013

        Papierreliëf
       26 x 62 cm.
        
            Geschatte waarde / galerieprijs: € 1200

27.

28.



16.

      Robert Pennekamp
 
        Roobert de Poobert, 2013

        Hout (multiplex)

       213 x 60 x 97 cm.
         
            Geschatte waarde / galerieprijs:  € 3500

    
      

      

     Danielle van der Schans

        No border landscape, 2011

        Foto, ingelijst
        70 x 90 cm.
       
         Geschatte waarde / galerieprijs: € 900

29.   

30.



17.U kunt een schriftelijk bod indienen op deaanschouw@gmail.com. Tot uiterlijk zaterdag 12 september, 10.00 uur!

      Frank Hanswijk

        Strandverkopers in Spanje, 2015

        Foto, ingelijst
        40 x 30 cm.
        
            Geschatte waarde / galerieprijs:  € 275

      
      Kuin Heuff

        Zonder titel, 2010
           
         Acrylverf op gesneden papier
       90 x 70 cm.

            Geschatte waarde / galerieprijs: € 4500

31.

32.



18.

        Daan den Houter

        Klatsj, 2015          

        Canvas en epoxy
       25 x 25 cm.
        
            Geschatte waarde / galerieprijs: € 225

    
      
      

      

      Catharina van Velden
 
        Achtergelaten, 2013

        Foto (analoog) geprint op
        hahnemuhle papier in aluminium lijst
        80 x 80 cm.
        
            Geschatte waarde / galerieprijs: € 900

33.   

34.



19.U kunt een schriftelijk bod indienen op deaanschouw@gmail.com. Tot uiterlijk zaterdag 12 september, 10.00 uur!

      Chris Versteeg
       
      Rookcoupé, 2015

        Acrylverf op doek
        30 x 40 cm.
        
            Geschatte waarde / galerieprijs: € 150

        
        

      Erlend Steiner Lovisa

        Floor 9 (Memento mori), 2014
        
        Ingekleurde ets
        60 x 50 cm.

            Geschatte waarde / galerieprijs: € 1650

35.

36.   



20.

       BLISS-A World of BLISS

        BLISS MoMo van de serie PA
        piece of BLISS, 2015

        Mixed Media: foto, textiel, hout en
        perspex
        21 x 21 x 8 cm.

            Geschatte waarde / galerieprijs: € 450

    
      
      
       
       Anouk Griffioen 

        TIGER #7, 2014

        Houtskool op papier
       230 x 152 cm.

            Geschatte waarde / galerieprijs: € 4700

37.    

38.



21.U kunt een schriftelijk bod indienen op deaanschouw@gmail.com. Tot uiterlijk zaterdag 12 september, 10.00 uur!

      Jeroen Arians

        Swim #1, 2012 

        Foto, ingelijst
        50 x 50 cm.

            Geschatte waarde / galerieprijs: € 1250

        
      

         Monique Benthin

        PARTY ANIMAL, 2015

        Assemblage 3D    
       41 x 35 x 35 cm.
        
            Geschatte waarde / galerieprijs: € 950

39.

40.



Kunstveiling De Aanschouw komt tot stand 
door de inzet van een grote groep vrijwil-
ligers. Daarnaast leveren Café De Schouw 
met haar collega ondernemers uit de Witte 
de Withstraat, 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 donderdag 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:
Daan den Houter (Overschilderschilderij).
Gemma van Bekkum
Natalya Boender

Gast curatoren 2015:
Anique Weve
Bianca Runge
Dick van der Vlies
Hanne Niesse
Monique Benthin
Pim Palsgraaf
Ray van Santen
Rene Duinkerken
Stefan Mus

Fotografen:
Hidde van der Lijn
Igor Blok
Jeroen Arians
Roel Weenink
Walter Birkhoff

Organisatie: 
Jaap van der Lee
Olivier Scheffer 

deaanschouw@gmail.com
www.aanschouw.nl
06-26054590



23.U kunt een schriftelijk bod indienen op deaanschouw@gmail.com. Tot uiterlijk zaterdag 12 september, 10.00 uur!
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