Persbericht 7 oktober 2018
Verbazingwekkende opbrengst voor werk van Marcel Broodthaers
Bij Veilinghuis van de Wiele in Brugge werd op vrijdag 5 en zaterdag 6 oktober een veiling gehouden
van 1240 loten (boeken, gravures, kaarten…)
Op vrijdag is lot 324 in de boekenveiling verkocht voor 7.000 euro hamerprijs.
Het betreft originele nieuwjaarswensen voor het jaar 1965 van de Belgische kunstenaar Marcel
Broodthaers (1924-1976). Hij stempelde 'Meilleurs Voeux' op een krantenpagina van Le Soir met
beurscijfers en stuurde die naar kunstcriticus die hij goed kende. Ironisch genoeg als aanklacht op de
kunst als koopwaar, wat een terugkerend thema is zijn werk. Het stuk was geschat op 1.200-1.800
euro. Er was veel belangstelling uit eigen land maar uiteindelijk werd het stuk verkocht aan een
buitenlandse verzamelaar die online bood.
Op zaterdag bracht lot 877 in de veiling € 20.000 hamerprijs op.
Het betreft een samenbundeling van 3 uiterst zeldzame pamfletjes over de Spaanse wreedheden.
Waaronder de Nederlandse vertaling van 'Brevíssima Relación de la Destrucción de la Indias' van
Bartolomé de la Casas. Gedrukt in Amsterdam in 1638 en 'verciert met schoone kopere figueren'
door Theodore de Bry. Het boek was 4.500 à 6.000 euro geschat.
Het stuk werd eerder verkocht bij Galerie Garnier (Brugge) in 1972 voor 6.500 Belgische fr.
De totale opbrengst van de veiling was ongeveer 492.000 euro hamerprijs. Kopers betalen 25%
veilingkosten.
Marc Van de Wiele is antiquaar te Brugge sinds 1975. 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 Groeninge in het historische centrum van Brugge. Zijn echtgenote, Anette
Vanhoorenweghe-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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