Persbericht 26 september 2014
Op vrijdag 3 oktober om 14u wordt de
bibliotheek van Réginald baron de Kerchove
d’Ousselghem geveild bij Veilingen Van de
Wiele in Brugge.
Réginald de Kerchove werd op 21 september
1929 in Loppem geboren. Zijn vader Arnold de
Kerchove was zelf een geletterd man en zijn
moeder, Marie-Madeleine Ruzette, kwam uit
een muzikale familie die Stravinsky nog bij zich
thuis te Brussel had op bezoek gehad. Ook alle
broers en zussen hielden enorm van zowel
muziek als literatuur, onder invloed van hun
vader. Het devies van de familie luidt: ‘Endurer
pour Durer’. Réginald baron de Kerchove werd
meermaals voorzitter van l’Office
généalogique et héraldique de Belgique. Toen
De Raad van Adel werd opgericht in 1999,
werd hij verkozen als Franstalige voorzitter, hij
bleef het tot aan zijn dood. Hij overleed op 31
augustus 2013 te Ukkel.

Deze bibliotheek bevat een grote hoeveelheid
documentatie en naslagwerken, almanakken
en grote klassiekers (bijv. Gailliard, Croeser de
Berges, Le Roux, Goethals…) op het gebied van
genealogie en heraldiek.

Verder ook pareltjes van handschriften, bijv.
lot 292: Jean Courtois, 3000 à 4500 euro
geschat; prachtige alba amicorum, met bijv.
een fragment in handschrift uit 1572 van
Justus Lipsius (lot 267), en manuscriptkaarten
getekend op perkament (lot 205), geschat 800
à 1200 euro. Verder lot 232: een enorm
genealogisch archief van Jacobus Antonius
Kerchof (1625-1685), met o.a. prachtige
aquarellen, blazoenen en middeleeuwse
handschriften. Dit lot is 9000 à 12 000 euro
geschat.

In totaal worden vrijdag 433 loten geveild.
Op zaterdag 4 oktober, de tweede veilingdag,
komen nog eens 830 loten aan bod, eerst
documentatie over kunst en boeken, verder
lokale geschiedenis en postkaarten. In de
rubriek literatuur vindt men enkele originele
handgeschreven brieven van Guido Gezelle
terug (lot 715), geschat 1600 à 2000 euro.

’s Namiddags wordt oude grafiek geveild,o.a.
een ets van Rembrandt (lot 849), geschat
1200 à 1800 euro.

Marc Van de Wiele is antiquaar te Brugge
sinds 1975. Hij specialiseert zich in boeken van
de 15de tot de 18de eeuw, kunst,
geschiedenis en Belgicana. Hij is lid van de
Belgische Beroepskamer van Antiquaren
(CLAM/BBA), deel van the International
League of Antiquarian Booksellers (LILA/ILAB).
Sinds 2003 organiseert hij regelmatig veilingen
van antiquarische boeken. De veilingen
hebben plaats in de eigen veilingzaal in
Groenige in het historische centrum van
Brugge. Zijn echtgenote, Anette Van de Wiele
en zijn dochter Nathalie Van de Wiele
(licentiate in de Romaanse talen) werken met
hem samen
A

Er worden ook enkele middeleeuwse
handschriften verkocht uit de jaren 1300, bijv.
loten 1099, 1103 en 1106.

Locatie: Veilingzaal, Groeninge 34, 8000
Brugge
www.marcvandewiele.com
De kijkdagen vinden plaats vanaf zaterdag 27
september van 11 tot 18u, dagelijks, maar niet
op zondag. Op woensdag 1 oktober tot 20u.
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