Persbericht 20 september 2017
Oude kloosterbibliotheek onder de hamer op 6 en 7 oktober bij Van de Wiele in Brugge
Op zaterdagmiddag 7 oktober, om 14u, komen de kroonstukken aan bod. We hebben dit keer een
Latijnse Orteliusatlas uit 1603 in aanbieding (lot 1029). De Theatrum orbis terrarum is compleet met
alle 151 kaarten en 5 platen, alle prachtig handgekleurd in de tijd. De kaarten vallen op door de
schitterende cartouches, zeemonsters en werden erg populair. De schatting van de atlas is 40.000 –
60.000 euro.

Voor de geschiedenis van Brugge is een rekeningenboek van de Brugse Pieter Lanchals dan weer van
belang. De Brugse “zwaanridder” Pieter Lanchals was algemene ontvanger van alle financiën onder
Karel de Stoute. Het stuk dateert uit 1475, werd volledig handgeschreven op perkament en dook 500
jaar later op in een vergeten lade van een antieke kast, geschonken aan een meid die jarenlang
trouw gediend had in een kasteel. (lot 624). Schatting: 2.800 – 3.600 euro.
Bovendien worden meer dan 60 loten geveild over botanica. Bijvoorbeeld de 23-delige serie Flore des
Serres van Louis Van Houtte (schatting 7.500 euro), kruidboeken van Dodoens en Lobelius, boeken
in het Frans en Engels over botanica, sierteelt, enz.
We veilen ook 160 loten, afkomstig uit de kloosterbibliotheek van het Augustijns Instituut van
Eindhoven, voorheen de Wetenschappelijke Bibliotheek Mariënhage. De collectie van het Augustijns
Instituut van Eindhoven (circa 45.000 banden) werd dit jaar opgeheven en verdeeld over
verschillende Augustijnse instituten in de wereld (Buenos Aires, Leuven, Malta) en de bibliotheek
van Tilburg. De mobiele kasten verhuisden naar Congo. Een aantal paletten antiquarisch waardevolle
stukken werden aan ons veilinghuis in Brugge toevertrouwd. Wegens de grote hoeveelheid, wordt de
collectie in twee keer geveild, het volgend deel komt in 2018 aan bod. Lees meer over de
eeuwenoude bibliotheek op: http://www.augustinus.nl/C90-Historie.html

Het ex libris van de W.B. Mariënhage is gebaseerd op het wapen van Eindhoven: de leeuw van
de hertog van Brabant en de drie hoorns van de heer van Cranendonk, een zijtak van de adellijke
familie Van Horne.

In het ex libris staat links onderin het brandend hart van Augustinus
met een rij boeken. De boeken verbeelden niet alleen de collectie van
de bibliotheek maar ook de geleerdheid en het enorme oeuvre van
Augustinus.
Aan de rechterkant staat een Ionische zuil die de Griekse filosofie
verbeeldt en links zijn de rokende schoorstenen weergegeven,
waarmee vooral Philips en de toeleveringsbedrijven worden bedoeld.
Het rad verwijst naar Sinte Catrien, de heilige Catharina van Alexandrië.

Het topstuk uit deze collectie is de achtdelige reeks De Aanmerkenswaardigste en Alomberoemde
zee- en landreizen der Portugeezen, Spanjaarden, Engelsen en allerhande natiën, uitgegeven in 1727
bij Pieter van der Aa (lot 1005). In dit monumentaal project verzamelde de uitgever meer dan 100
reizen, o.a. van Columbus, Hernando de Soto, Hernan Cortés, Vasco da Gama, Magellaan, Drake,
Cavendish… Het geheel werd geïllustreerd met 116 kaarten buiten tekst en meer dan 500 gravures
die bijvoorbeeld het leven van de Indianenstammen voorstellen, de wreedheden van de
Conquistadores, rampzalige tochten ... De schatting werd gebracht op 18.000 tot 24.000 euro.

Op zaterdag veilen we in de voormiddag een 70-tal loten kaarten. Daarnaast de gebruikelijke
rubrieken lokale geschiedenis en devotie.
Op vrijdag 6 oktober 2017 veilen we een grote verzameling oude en moderne grafiek. Bij de oude
grafiek is vooral de Franse kunstenaar Jacques Callot (1592-1653) te vermelden (74 etsen verspreid
over 14 loten). Bij de moderne kunstenaars is er een mooi aanbod van de Belgische graveurs Armand
Rassenfosse en Félicien Rops. Er wordt ook grafisch werk aangeboden van enkele levende
kunstenaars zoals Benoît Van Innis, Sam Dillemans en Kathe Burkhart.

De kijkdagen vinden plaats vanaf zaterdag 30 september. In totaal worden meer dan 1000 loten
aangeboden.
Online is bijna elk lot geïllustreerd. Kopers die niet aanwezig kunnen zijn op de veiling, kunnen ook
LIVE! online bieden via de site www.invaluable.com of www.drouotlive.com . Er hebben zich al
belangstellenden aangemeld uit verschillende Europese landen, uit de Verenigde Staten, Japan, Hong
Kong, Singapore enz.
Meer praktische informatie over de kijkdagen op:
http://www.marcvandewiele.com/index.php?p=auctions&auction=73&do=about
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 momenteel voorzitter 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 Groeninge 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. Sinds oktober 2014 versterkt schoonzoon Frederick
Moyaert het team.
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