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Beste belangstellenden,
Mijn boekenbestand heeft vele doublures. De prijzen zijn bepaald door de
huidige marktwaarden en de staat waarin de boeken en de affiches
verkeren. U kunt een aantal van deze aanbiedingen ook bekijken via
www.marktplaats.nl. te herkennen aan de oranjekleur. Natuurlijk kunt
ook rechtstreeks kopen via dwdesign@bart.nl of bellen met 026-3219784
Voorgesteld: Dirk de Wit

Reservering is in de kleur groen aangeduid. Als u een rood gekleurde aanduiding tegenkomt is het betreffende
nummer ( aangeduid met mijn code) verkocht en omlijnd met en rode stippellijn
Als u de moeite neemt om naar dit overzicht te kijken, raad ik u aan dit tot de laatste bladzijden te doen. Nieuwe
aanvullingen staan her en der. Via www.marktplaat.nl kunt ook kennis maken met selectie van mijn affiches,
boeken, design gebruiksvoorwerpen en Wendingen.

Aankoopvoorwaarden
Via een e-mail kunt u uw gewenste artikel laten vastleggen als zijnde verkocht (natuurlijk alleen als
beide partijen het eens zijn over de prijs). Voor alle artikel die per bieding worden verkocht geldt dat de
hoogste bieder de toekomstige eigenaar wordt, ofschoon ik mij het recht voorbehoud ook op een lager
bod in te gaan. Meestal staat het betreffende artikel een aantal weken op marktplaats en op mijn eigen
site tot datum van verkoop.
U kunt dus altijd nog terecht via www.dirkdewit-design.nl hoofdstuk noviteiten Via google Dirk
Noviteiten.
Alle door mij te koop aangeboden artikel zijn voorzien van reserveringsnummer.
Na afspraak komt u binnen de gestelde termijn van 14 dagen het door u aangekochte exemplaar halen en contant
betalen. In principe bewaar ik uw aangekochte noviteit 3 maanden na aankoop indien u 50 % heeft overgemaakt
op mijn ING rekening.
Affiches en Wendingen worden in principe niet verzonden ivm de kwetsbaarheid en dienen na afspraak gehaald te
worden in Arnhem. Mocht u het risico toch willen nemen dan wordt het affiche opgerolde en in een kartonnen koker
aangetekend verzonden binnen Nederland voor €12,50. Voor het buitenland bereken ik een toeslag.

Bereikbaar via mijn website www.dirkdewit-design.nl klik daarna op noviteiten en bekijk
de volgende indelingen van mijn aanbiedingen of via google Dirk Noviteiten
Voor een snelle indruk kijk op zeldzaam bovenaan mijn site.
De datum achter het item geeft de actualiteit aan
Stel dat u een aantal kunst- en designboeken of design gebruiksvoorwerpen heeft die van
voor 1980 zijn en die u niet meer gebruikt en misschien wel zou willen verkopen, maar u
heeft geen zin in de rompslomp die dit met zich mee brengt, vraag dan een vrijblijvende
offerte bij ondergetekende aan. Het aardige van deze digitale tijd is dat u mijn activiteiten via
het internet op de voet kunt volgen.
Veel kijkplezier, is getekend
Dirk de Wit de ware liefhebber
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ALLEEN CREATIVITEIT BRENGT ONS
DICHT BIJ HET PARADIJS.
VERKOCHT..Aldus
Hundertwasser.(19282000) Geboren in Wenen op 15 december als
Friedrich Stowasser. Naamsverandering heeft
plaats gevonden in circa 1948.
Dit aandoenlijk boekje over het werk van de
kunstenaar Hundertwasser is in 1975 uitgegeven door Musée d'Art Moderne Paris.
Afmeting: 11,5 X 15,5 cm en telt 561 bladzijden
waarvan 180 afbeeldingen hoofdzakelijk in
kleur enkele in zwart-wit.
De eerste afbeelding is een reproductie van
een veerpont. Originele tekst naast de
afbeelding is:Vienne, Brigittenaurlande mei
1943.
Afmeting van 15 X 20 cm.
Het boekje heeft een zwart linnen omslag
waarvan de voor- en achterzijde van een
afbeelding in kleur van één van zijn werken is
te zien.
Gezien de leeftijd van 40 jaar is dit "kunst
bijbeltje "in goede staat.
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Caroline Koenders ( 1961 ) is grafica pur
sang.Afbeelding A ± 49 X 68 cm
Als design- en kunstbemiddelaar laat ik u
kennismaken met het vroege werk van Caroline
Koenders.Het gaat hier om etsen in een kleine
oplage.
Natuurlijk kan studio HD Arnhem ook voor een
passende lijstzorgen. Betaalbare kunst voor
iedere portemonnee. De afmetingen zijn zonder
passe-partout ± 50 X 68 cm & 28 X 31, 47 X 56,
39 X 52 Andere afmetingen op aanvraag bij
dwdesign@bart.nl
Ongeacht de afmeting € 99, -per stuk excl. lijst.

Ongeacht de afmeting Bieden vanaf €149= per stuk
Excl passe-partout en lijst.
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Ongeacht de afmeting Bieden vanaf €99= per stuk
Exc. passe-partout en lijst..
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Ongeacht de afmeting Bieden vanaf €99= per stuk
Excl.passe-partout en lijst.
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Ongeacht de afmeting Bieden vanaf €99= per stuk
Excl passe-partout en lijst.
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KUNSTSAMMLUNG NORDRHEIN WESTFALEN - Paul Klee. Schloss Jägerhof
Düsseldorf.
Düsseldorf, Staatliche Kunstsammlung des
Landes Nordrhein-Westfalen, 1964
Afmeting: 21 X 25 cm en telt 158 blz. waarvan
± 22 in kleur en 68 zwart- wit afbeeldingen.
Verkeerd gezien zijn leeftijd van ruim een halve
eeuw in een goede conditie. Behoudens dat de
omlag aan rugzijde wat zwarte kleurstof heeft
verloren. (zie foto)

Code 2508DW15 Bieden vanaf € 19,90
verzendkosten á € 5= binnen Nederland.
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NESCIO De X geboden, geïllustreerd door
Jaap Vegter 1971 uitgeverij Bert Bakker N.V.
Den Haag
‘De X geboden ’van Necio werd in het najaar van
1971 vervaardigd door drukkerij Van BoekhovenBoch in opdracht van uitgeverij Bert Bakker. Het
werd geïllustreerd door Jaap Vechter en verzorgd
door Rudo Hartman.
De eerste druk bedraagt 4000 eksemplaren. (niet
verkeerd geschreven zo staat op de laatste
bladzijde) ISBN 90 6019 202 8
Dit tijdsdocumentje heeft een afmeting van 16,5 X
21 cm en telt 26 bedrukte bladzijden.Verkeerd in
prima staat. Natuurlijk niet nieuw maar ruim 40
jaar oud. De binding is prima, niet beduimeld of
gescheurd, alleen een beetje verschoten
.
Code 1111DW14 Bieden vanaf € 39= +
verzendkosten aangetekend, op halen op
afspraak in Arnhem kan ook.
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The Works of Vincent van Gogh. His Painting and
Drawings
FAILLE, J. B. DE LA & A.M. HAMMACHER (INTROD.).
The Works of Vincent van Gogh. His Painting and Drawings.
Amsterdam. Meulenhoff. 1970. Original publisher's gray
cloth hardback, gilt title spine and frontcover, folio: 704pp.
2000 bl.& wh. illustrations, 56 coloured plates, Fine copy. 704
pages. This is the only book that contains reproductions of all
of the known pintings nd drawings of Vincent Van Gogh
[1853-1890]. Each reproduction is accompanied by a
catalogue entry that includes the text of every reference to
the individual work that van Gogh himself made in his famous
letters. Includes 56 color plates and over 2,000 black-andwhite illustrations. Essay translated by James Brockway
Dit boek heeft behoudens een klein brandplekje plekje rechts
boven (dat geen gevolgen heeft voor de inhoud) een goede
staat) het bevat het gehele werk van Vincent van Gogh. Is
geheel Engelstalig.

Code
0509-11
DW
Bieden vanaf € 59,00
verzendkosten € 10= meer
mag minder niet. Ophalen
op afspraak kan natuurlijk
ook. Voor het buitenland +
opslag
e-mail: dwdesign@bart.nl
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Dick Ket, over zijn leven, ideeën en kunst
1995
Dit is een uitgave van het Arnhems gemeentemuseum naar aanleiding van een overzichttentoonstelling van genoemde kunstenaar. Het
boek is samengesteld door Alied Ottevanger en
uitgeven door Waanders. Het heeft een formaat
van 21,5 X 27 cm en telt 205 bladzijden en is
met zwart-wit en kleuren foto’s uitgevoerd.
De zwart wit foto is een vergroting van een
briefhoofd van de kunstenaar waar hij de
plaatsnaam Bennekom heeft weergegeven
met een flinke B en een getekende kom. Leuk
gevonden toch.

Code 1610 DW Bieden vanaf €29,90 via mijn
e-mail dwdesign@bart.nl en via marktplaats
kunt u bieden meer mag minder nietI.+ € 8=
verzendkosten voor het buitenland bereken ik
een toeslag. Ophalen kan natuurlijk ook op
afspraak.
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Tekening paard Mirjam Verhoef (1932)
Deze tekening is niet gesigneerd. De
afmetingen van de tekening is circa 72 X
96.cm. Deze tekening is ingelijst zonder
passe-partout in een aluminiumlijst.

Code 1506/II-11DW PP
Bieden vanaf € 790,00 in meer mag minder
niet. Kan alleen gehaald worden in Noord
Holland of in Studio Hallo Daar in Arnhem
Catalogus 1982 tentoonstelling Rijksprentenkabinet Amsterdam. Prenten en tekeningen
van Jan Mankes
Deze catalogus heeft een formaat van 21,5 X
26,5 cm en telt 47 bladzijden en is geheel met
zwart-wit foto’s uitgevoerd.
DE
CATALOGUS
GEEFT
EEN
BESCHRIJVING VAN ALLE ETSEN, LITHO’S,
HOUTSNEDE EN GRAVURES VAN JAN
MANKES; en van meer dan de helft van zijn
tekeningen.De samenstelling is verzorgt door
Drs. Irene de groot en de vormgeving is
verzorgd door Henk Hoebé (studio Dumbar,Den
Haag) en is gedrukt bij Mart Spruit b.v
Amsterdam
Gezien de leeftijd van ruim 30 jaar in goede conditie behoudens dat de papieren transparante
omslag twee stukjes mist.
Code 0209 DW Bieden vanaf € 35,00 via mijn e-mail dwdesign@bart.nl en via marktplaats
kunt u bieden meer mag minder nietI.+ € 8,=verzendkosten voor het buitenland bereken ik
een toeslag. Ophalen kan natuurlijk ook op afspraak
e-mail: dwdesign@bart.nl
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Zelfportret Karel Gomes (1930-)
Dit zelfportret is in olieverf op een hardboard
ondergrond gemaakt in 1957 en heeft een
afmeting van 70 X 138 cm. En is gezien de
ruim 50 jaar in een goede staat. Zie foto links
onder om een indruk van de lijst te krijgen.
Wie is Karel Gomes:
Hij is nog steeds een werkend kunstenaar. Hij
studeerde
aan
de
Rijksacademie
te
Amsterdam. Zijn werk is aangekocht door
musea, gemeenten en particulieren in binnenen buitenland.
Beelden van Karel Gomes bevinden zich o.a.
in het Rijksmuseum, het Amsterdams
Historisch Museum en het Centraal Museum
te Utrecht.
Hij is de enige levende kunstenaar die werk
heeft staan in het Rijksmuseum. Belangrijke
beelden van Gomes zijn o.a.: de joods
vluchteling, de middeleeuwse dodendans, de
serie martelingen en het Ghandi-monument
aan de Churchilllaan in Amsterdam. Ook heeft
hij in Hoofddorp een beeldentuin achter de
kerk ingericht. Het thema is de Kruisweg
Statie.
Karel Gomes rangschikt zichzelf niet onder
een bepaalde kunststroming. Een deel noemt
hij expressionistisch; hierin legt hij emoties
vast. De kunstenaar hoeft zijn werk niet te
beschrijven. Het is belangrijker dat het gezien
en gevoeld wordt. Gomes is niet alleen
bekend als beeldhouwer, maar ook als
opleider van een talentvolle nieuwe generatie.
Code 1506/III-11 PP Bieden vanaf € 990,00
meer mag minder niet
Kan alleen gehaald worden in Noord Holland
of in Studio HD Arnhem
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Zeefdruk Aldo van den Nieuwelaar design de A’dammer 1986 voor Pastoe in een oplage
van 250/195Ontwerp Raasveld
Volledige tekst op deze zeefdruk luid: Aldo van de Nieuwelaar: design A’dammer Awards
1980 The American Society of Interior Designers (ASID) 1983 The Recources Concil Product
Design Awards Program (ROSCOE) 1986 Collection Stedelijk Museum Amsterdam – Kho
Liang Ie (industrial) Design Amsterdam.
In de zeefdruk is het logo van PASTOE verwerkt. Afmeting 50 X 70 cm is altijd vlak en donker
bewaard.
Code 2210 DW Bieden vanaf € 99,00 + € 12.50 verzendkosten Ophalen in Arnhem op
afspraak is bij deze kwaliteit aan te bevelen
Ik ben ook nog in het bezit van tweede exemplaar maar deze is altijd opgerold geweest en heeft als nr. 59/250
verkeerd in een redelijke staat behoudens een kleine beschadiging (geen scheurtje) vouwkrassen als richtprijs
vraag ik € 79=
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Catalogus 1976 - 1977 Willem Heesen glas
Rijksmuseum Vincent van Gogh Amsterdam
Citaat uit een gesprek met Willem
Heese: "Glas is voor mij 't fenomeen van het
proces. Je staat erbij, dat zand 'n ding wordt.
Dat fascineert me".
Afmeting 20 X 23,5 cm. Telt 32 bladzijden met
zwart- wit foto's en tekst. Voor en achterzijden
zijn voorzien van twee flappen met een kleuren
foto's. De prachtig foto's zijn gemaakt door
Frank
Greiner,
Amsterdam.
Grafiche
verzorging Harry N. Sierman Amsterdam.
Letter Monophoto Bembo. Litho's Chemez
Haarlem. Druk Joh. Enschedé en Zonen
Haarlem.
Gezien de leeftijd van bijna 40 jaar in goede
conditie, behoudens her der wat sleet aan het
voor en schaterblad.
Code 2208DW15 Bieden vanaf € 19,90 +
verzendkosten aangetekend en goed verpakt
binnen Nederland á € 7,90.

Op de binnenflap van deze catalogus staat een
paraaf van een onbekende/ Misschien van
Willem Heese?
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Code 2208DW15 Bieden vanaf € 19,90 +
verzendkosten aangetekend en goed verpakt
binnen Nederland á € 7,90.
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Zeefdruk van Rob Scholten (1958)
Titel: 3 gratiën 2006 Oplage 111 deze
zeefdruk heeft het nummer 41
Afmeting van de zeefdruk is circa 74 X 84 cm
Totaal inclusief passe partout ""96 X 107 cm
Lijst is uitgevoerd in mat chroom en perfecte
staat.
De zeefdruk is achter glas geplaatst vandaar
een kleine spiegeling op de afbeelding.
Code 2405DW14FB. Bieden vanaf € 1495=
kan op afspraak gehaald worden in studio HD
Arnhem.

Wie is hij:

Rob Scholte (1958) woonde in Castricum, Doorn, Heiloo en Egmond aan den Hoef. 1977 tot
1982 studeerde hij aan de Gerrit Rietveld Academie. Daarna maakte hij onder meer deel
uit van het kunstenaarscollectief W139, waar hij met Sandra Derks in 1982 debuteerde met
het 'meesterwerk' Rom 87, een reeks in vrije stijl geschilderde variaties op een boek
kinderkleurplaten. Deze stijl zou hij vervangen door minutieus geschilderde werken die hij
begon te exposeren in 1984 in The Living Room.
In 1986 wekte hij opschudding met een nageschilderde ansichtkaart, Utopia (Museum
Boijmans Van Beuningen). Erop gewezen dat dit een citaat uit Manets Olympia was,
reageerde Scholte met een schilderij waarop het krantenartikel met deze kritiek en
afbeelding zou zijn nageschilderd, een letterlijk citaat van een halve krantenpagina. Met How
to Star, een solotentoonstelling in Boijmans Van Beuningen, schilderijen uit 1983-1988,
ontving Scholte zowel lof als kritiek. Werken van Scholte waren in 1987 te zien op de
Documenta en in 1990 mocht hij het Nederlandse paviljoen inrichten van de Biënnale van
Venetië.
In 1991 ontmoette hij het model, tevens soap- en filmster, Micky Hoogendijk. Zij werd directeur van
zijn BV en op 31 mei 1994 traden zij in het huwelijk in housetempel de RoXY. In 1993 werd Scholte
docent aan de kunstacademie van Kassel, een baan die hij in 1999 zou opzeggen. In 1991 haalde de
Rob Scholte BV de opdracht binnen voor een 1200 vierkante meter grote wand- en plafondschildering
op het Huis Ten Bosch Resort in Nagasaki, Japan. Scholte werkte met een groot aantal assistenten
aan de schildering met als titel Après nous le déluge, over de voortdurende herhaling van oorlog in de
geschiedenis. De opening ervan zou plaatsvinden op 9 augustus 1995, samenvallend met de 50jarige herdenking van de atoombom op Nagasaki, maar moest worden uitgesteld wegens een aanslag
op Scholte.
Bron:wikipedia
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Inmiddels is het meer dan 20 jaar geleden dat ik
een beeldentuin heb ontworpen bij het
psychiatrisch ziekenhuis in Wolfheze.. In die tijd
maakte ik kennis met Marius Verbeek (19212003). Veel hebben wij gesproken en
gedronken. Hij besloot na de nodige glazen rode
wijn deel te nemen aan de beeldentuin. Een
jaarlang hebben er beelden gestaan van Marius
en zijn collega’s zoals de Swaaf, Teeseling,
Klabbers, van Pinxteren, Goedhart, Sterman en
anderen
Als Arnhemmer kan mij de opening van de
Poort van de Zon goed herinneren. Daar waar
ruimte bijna onbegrensd is, waar licht en donker
elkaar afwisselen.
Marius is niet meerX..X.. Zijn beelden
overleven alle tijden daarvan ben ik overtuigd.
Marius was een karaktervolle man met
duidelijke denkbeelden en verzette zich tegen
geweld en onderdrukking
Na rijp beraad heb ik besloten zijn map met
12 genummerde zeefdrukken van de hand te
doen.
De map verkeerd in een uitstekende staat en is
genummerd als 39/200 uit zijn bibliofiele editie 4
- 11 1980 Marius van
Beek. Bieden vanaf € 490,00 Circa €40= per
stuk
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Het handschrift van Marius
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Terrestria Caelestria Tsjerk Holtrop (1949)
Aardse hemellichamen
Opleiding Academie Beeldende Kunsten
Amersfoort 1979-1983. Pro Venetia viva
Venetië 198. Grafische school Utrecht 19881989
Deze presentatie bestaat uit een blok met tien
tekeningen, tekst en een foto van zijn keramische vormen in een oplage van 100. Dit
exemplaar heeft als nr 57

Code 1001 DW Bieden vanaf € 29,00 + €10=
verzendkosten ophalen in Arnhem op afspraak
kan natuurlijk ook.
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Musée National
D’art Moderne, Rétrospective Henri Matisse
28 Juillet-18 Novembre 1956 éditions des
musée Nationaux Paris. De omslag is een
originele litho.. De catalogus is Frans talig 35
pagina’s met tekst en 31 zwart wit foto’s en heeft
een afmeting van 21 X 27 cm en verkeerd in een
goede staat gezien zijn leeftijd van 50 jaar.

Code 0306DW bieden vanaf € 89,00 + €10=
Verzendkosten binnen Nederland Bieden maar,
hoger mag lager niet..
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