Persbericht 6 maart 2011 – Geen embargo

Veilinghuis Van de Wiele Brugge organiseert een succesvolle
veiling
15de eeuws Brugs getijdenboek, 19de eeuws handschrift voor de graaf van Vlaanderen, Atlas ca.
1700, kookboeken en vele andere interessante stukken vinden kopers in binnen- en buitenland
BRUGGE – Veilingen Van de Wiele heeft op vrijdag 4 en zaterdag 5 maart 2011 opnieuw een
succesvolle veiling van handschriften en boeken georganiseerd in Brugge.
De hoogste prijs in de veiling werd gerealiseerd voor een 15de eeuws Brugs getijdenboek (ca.
1460) (lot 669). Dit prachtige handschrift is verlucht met 6 grote initialen en 27 kleine miniaturen.
Het bevat een aantal handschriftelijke vermeldingen van een adellijke familie uit Luik. Het werd
verkocht voor een prijs van EUR 20.910 (geschatte prijs EUR 16.000 – 18.000).
Een uitzonderlijk stuk in de veiling was ook een onuitgegeven handschrift over de geschiedenis van
Gent en Vlaanderen (lot 609). Dit behoorde toe aan Filip, prins van België en graaf van Vlaanderen
(1837 – 1905). Het bevat talrijke kaarten en afbeeldingen van historische monumenten. Het werd
verkocht voor een prijs van EUR 13.530 (geschatte prijs EUR 6.000 – 9.000) aan een Belgische
verzamelaar.
Een samengestelde atlas van de 17 Provinciën van ca. 1700 met 83 handgekleurde kaarten (lot 491)
vond een koper in Nederland aan een prijs van EUR 15.990 (schatting EUR 9.500 – 12.000).
Een onbekend anti-oorlogsgedicht door de Zwolse rector Johannes Telgius (Telgen van
Apeldoorn), waarschijnlijk gedrukt door Jan van Ruremunde in Zwolle, werd aangekocht door de
Koninklijke Bibliotheek van Nederland aan EUR 4.920.
Een zeldzame postincunabeleditie in het Nederlands van de populaire “Somme le roy” van Laurent
d’Orléans, gedrukt bij Henrick Eckert in 1519 werd ook geveild (lot 655). Dit exemplaar is het
tweede volledige bekende exemplaar, het andere is in de universiteitsbibliotheek van Amsterdam.
Dit uitzonderlijke boek werd verkocht voor EUR 16.605 (schatting EUR 8.000 – 12.000).
Het aanbod op de 2 dagen was zeer verscheiden. Een uitgebreide en interessante collectie
kookboeken en historische menukaarten kon op veel belangstelling rekenen van bibliofielen met
een gastronomische interesse. Zo viel bijvoorbeeld een 17de eeuws boek van Jan Vander Groen,
“De Nederlandtschen Hovenier” in de smaak en vond het een koper aan EUR 1.107 (schatting EUR

220 – 300). Een verzameling van grafisch werk van Käthe Kollwitz werd aangeboden tijdens de
veiling op vrijdag (lotnummers 366 – 377). De “Tod und Frau” (lot 377) werd verkocht aan EUR
1.968 (schatting EUR 380 – 600). In de veiling werd ook een mooi 19de eeuws album met foto’s
van Egypte (van onder meer Sarolides) verkocht voor EUR 2.214.
Op de veiling werden hoge prijzen gerealiseerd en er werd enthousiast geboden door een
lokaal, nationaal en internationaal publiek, bestaande uit privé-verzamelaars, instellingen,
musea en archieven en handelaars uit onder meer Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk,
Italië, Griekenland en de Verenigde Staten.
Het totale resultaat van over de twee dagen bedroeg EUR 415.740, wat een sterke start vormt van
het jaar.
Marc Van de Wiele licht toe “Deze resultaten tonen de volgehouden belangstelling aan voor stukken van
uitzonderlijke kwaliteit. Voor deze stukken is er op veiling een grote competitie tussen privé-verzamelaars en
handelaars zowel uit binnen- als buitenland. Via onze goed uitgewerkte geïllustreerde catalogi, onze eigen
veilingzaal in het historische centrum van Brugge en een aanwezigheid via het internet bereiken we een
gepassioneerd publiek in binnen- en buitenland.”
De prijzen zijn inclusief opgeld.
Over veilingen Marc Van de Wiele
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 de Ligue Internationale de la Librairie Ancienne / 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. Bénédicte Visart de Bocarmé (licentiate geschiedenis) versterkt
het team.
Meer informatie
De website www.marcvandewiele.com bevat een uitvoerig geïllustreerde catalogus en een volledige
resultatenlijst. Illustraties beschikbaar op aanvraag.
Voor meer informatie gelieve Marc Van de Wiele te contacteren.
Sint-Salvatorkerkhof 7, B-8000 Brugge, België
Tel +32 (0) 50 33 38 05 / +32 (0) 50 33 63 17
Fax +32 (0) 50 34 64 57
van.de.wiele@skynet.be

