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M i n i - c a t a l o g u s  K A N T



Vrijdag  Vendredi  04-03-2016 
14h00 n° 1-12
Lot 1-12 Judaïca Judaïca

Zaterdag  Samedi  05-03-2016 
10h00 n° 430-692
Lot 430-512 Lokale geschiedenis Histoire locale
Lot 513-546 Brugge Bruges
Lot 547-576 Devotie Dévotion
Lot 577-621 Kunst Arts
Lot 622-649 Franse literatuur Littérature française
Lot 650-658 Boekdrukkunst Imprimerie
Lot 659-664 Kant Dentelles
Lot 665-674 Literatuur Littérature
Lot 675-692 Varia Varia

14h00 n° 693-1156 
Lot 693-724 Beelden van Achille Vande Voorde Potterie d’Achille Vande Voorde
Lot 725-733 Archief van A. Vande Voorde Archives d’A. Vande Voorde
Lot 734-760 Grafiek en schilderijen uit Gravures et tableaux de
 de collectie A. Vande Voorde la collection de A. Vande Voorde
Lot 761-782 Antiek uit de collectie A. Vande Voorde Antique de la collection d’A. Vande Voorde
Lot 783-792 Oude grafiek Gravures anciennes
Lot 793-855 Moderne grafiek en schilderijen Gravures et tableaux modernes
Lot 856-905 Kaarten en zichten Cartes et vues
Lot 906-946 Geneeskunde Médecine
Lot 947-962 Reizen Voyages
Lot 963-1156 Oude boeken en handschriften  Livres et manuscrits anciens

Tentoonstelling  Exposition

Zaterdag  Saturday 27.02.2016 11h00 – 18h00
Maandag  Monday 29.02.2016 11h00 – 18h00
Dinsdag  Tuesday 01.03.2016 11h00 – 18h00
Woensdag  Wednesday 02.03.2016 11h00 – 20h00
Donderdag  Thursday  03.03.2016 11h00 – 18h00
Vrijdag  Friday  04.03.2016 09h30 – 12h00

Of na afspraak  Or by appointment

Verkoop en tentoonstelling
Vente et exposition  
Groeninge 34   be-8000 Brugge   
+32 (0)50 49 07 69
www.marcvandewiele.com

C L A M
B B A



[517] BRUGGEMAN, Martine Brugge & Kant. Een historisch overzicht.
 Brugge, Marc Van de Wiele, 1985. In-4°, 341 blz. + index, illustratieredactie door Willy Le Loup. 

Linnen band en stofwikkel. Bijgevoegd: Ernest REMBRY. De bekende Pastors van Sint-Gillis 
te Brugge (1311-1896). Reprint door de Westvlaamse Gidsenkring van het origineel uit 1890-96. 
Simililederen band en stofwikkel. + 11 kleinere publicaties i.v.m. Brugge (13).

 € 30,00 - € 60,00



[619] VERHAEGEN, Pierre La dentelle belge
 Bruxelles, Office de Publicité, 1912. 8°, 

3, 304 pp avec ill. dans le texte et 86 ht. 
Demi chagrin de l’ép.

 € 40,00 - € 60,00



[659] [BRODERIE] Album d’ouvrages E. 
Carlier

 (1844). 26 x 21 cm. Très bel album de 
12 ouvrages de dame, montés sur papier 
bleu. On y retrouve e.a. des vêtements 
miniaturisés (chemise blanche, robe 
fleurie, corset), tricot, mousseline, tulle, 
broderies en application etc. Ouvrages 
de haute qualité, achevés jusque dans 
les moindres détails (plisses, dentelles...) 
Conservé dans une chemise en carton 
noir, à décor fleuri (charnières cassées). 
Titre doré sur le plat: Album d’ouvrage, 
E. Carlier. La première feuille 
mentionne: ‘dédiée à ma chère maman’ 
en calligraphie.

 € 250,00 - € 350,00



[660] [DAMAST] Damast tafelkleed 
 Damast tafelkleed (Kortrijk, ca. 1694). 2,80 x 3,25 meter
 Toebehorend aan de Gentse bisschop Philippe-Erard van der Noot (1638-1730). Tafelkleed mogelijk een geschenk 

ter gelegenheid van zijn bisschopswijding in 1694.
 Middenveld: Wapenschild met vijf schelpen onder bisschopshoed met zes kwasten; Twee palmtakken waarop 

een banderol met het opschrift ‘Respice finem’ (denk aan het einde); veld van gestrooide bloemen. Lopende en 
liggende randen: gestileerde bloementuiltjes

 Hoeken: ornament. Dambordpatroon aan de vier zijden. Motief wordt 20 keer herhaald. Sporadisch lichte 
roestvlekjes.

 € 300,00 - € 400,00



[661] [KANT] Applicatiekant en Brugs bloemwerk
 Stola in Brusselse applicatiekant, 120 x 8 cm; Strook in Brusselse applicatiekant, 320 x 15 cm + extra stukje, in 

slechte staat, beschadigd; zestien zelfde onderleggers in bloemwerk, 11,5 cm, eenvoudig maar mooi; drie gelijke 
ovaaltjes in bloemwerk, 7 x 19 cm; vier gelijke ovaaltjes in bloemwerk, 9 x 12 cm.

 € 90,00 - € 140,00



[662] [KANT] Brusselse Duchesse kant
 2de helft 19de eeuw. Zeer mooi en in perfecte staat, rijke Duchessemotieven met reliëf en prachtige gaaskanten 

medaillons met rozen en decoratieve cirkelvormige motiefjes. Zeer fijne kwaliteit. 110 x 47 cm.
 € 600,00 - € 800,00





[663] [KANT] Communiekleren
 begin 20ste eeuw. Lichtblauw communiekleedje met kraagje in geparelde Rosaline met bijhorend mutsje met 

applicatie geparelde Rosaline (lichte roestvlekken);
 Zijden kindercape afgewerkt met etskant en kraagje in Cluny-kant;
 Zijden, gewatteerde babymantel;
 Zijden kinderblouse met imitatie Iers haakwerk en borduurwerk op tule.
 € 300,00 - € 400,00



[664] [KANT] Stola in Brusselse Duchesse
 met medaillons in Brusselse gaaskant. Eind 

19de eeuw.
 222 x 50 cm.  Zeer mooi en prachtige 

compositie met verschillende bloem- 
en bladmotieven. Sporadisch lichte 
roestvlekjes.

 Nooit gewassen, zeer goede staat.
 € 500,00 - € 700,00



[703] VANDE VOORDE, A Kantwerkster
 Beeld (205 mm) in potterie flamande. Type open stoel: zijkant stoel twee steilen, achteraan twee steilen. 

Bijgevoegd: beeld in terracotta, met hand beschilderd van een kantwerkster met onder haar stoel een hondje.
 € 90,00 - € 140,00
 Logghe p. 105. Twee beelden onbekend.

Collectie van de Brugse kunstenaar Achille Vande Voorde
Op zaterdagmiddag 5 maart wordt aardewerk van Achille Vande Voorde geveild. Achille Vande Voorde (1875-1959) studeerde als laureaat af 
aan de Academie van Brugge en van Antwerpen. In Brugge kreeg hij les van o.a. beeldhouwer Gustaaf Pickery, in wiens atelier hij enkele jaren 
gewerkt heeft. Vanaf omstreeks 1908 brengt hij figuren in geglazuurd aardewerk op de markt, gebakken in de Brugse pottenbakkerij Den 
Uil. In 1913 richtte hij zijn eigen pottenbakkerij op, Fabrique de Poteries Flamandes Artistique en terre cuite, waarbij hij zich voornamelijk 
specialiseerde in figuratief aardewerk. Hij vestigde zich in de Biezenstraat in Brugge. De Eerste Wereldoorlog remt de uitbouw van dit jong 
bedrijf. Tijdens de Eerste Wereldoorlog bleef Vande Voorde wel actief zijn beeldhouw- en boetseerwerk uitvoeren, maar door een gebrek aan 
klei, kolen en glazuren, verdiepte hij zich toch hoofdzakelijk in houtsnijwerk, meer bepaald figuren uit eik. 

Na de oorlog komt een tweede start op basis van een zakelijke samenwerking met zijn jongste broer Cyriel (1890 - 1977). Het bedrijf 
werd bekend onder de naam A. & C. Vande Voorde Frères en kende succes met het vervaardigen van de eerste toeristische souvenirs in 
aardewerk. Zijn uitbeeldingen van hondenkarren, spinsters, kantwerksters, naaisters, melkmannen en melkdraagsters, eierboeren, kapmantels, 
krantenverkopers, visverkoopsters en snuifsters behoren tot de beste van het genre. Daarnaast maakte hij ook souvenirartikels zoals 
tabakspotten, asbakjes, borden en Halletorens voor de toeristische industrie. Zowat de helft van de productie was bestemd voor Knokke, 
Antwerpen, Brussel en het buitenland, waaronder Rotterdam en Parijs. 

Zijn bedrijfje bloeide tot 1938. De crisisjaren dertig betekenden ook voor dit Brugse bedrijf een haast onoverbrugbaar gegeven. 
Cyriel verliet het bedrijf al in 1931. Stillegging van de oven geschiedde in 1938. Vanaf dan werd de kleinere productie bij Willemyns in de St. 
Pietersgroenestraat gebakken tot een eind na de Tweede Wereldoorlog. De volledige productie van het bedrijf is bekend door alle bewaarde 
opdrachten- en factuurboeken, die ook geveild worden. Naast de archieven, met foto’s, schetsboeken, medailles enz. veilen we ook de collectie 
antiek, grafiek en schilderijen die Vande Voorde door de jaren verzameld heeft. 

Hierna volgen enkel loten met kantwerksters en spinsters. Dit is slechts een selectie van de collectie van Achille Van de Voorde. Meer 
loten en info op www.marcvandewiele.com



[704] VANDE VOORDE, A Kantwerksters
 Drie beeldjes (205, 165 en 115 mm) in potterie flamande.
 € 100,00 - € 160,00
 Logghe p. 104/5.

[708] VANDE VOORDE, A Slapende kantwerkster - Pijpenrek met 
twee paterskoppen

 Gepatineerd plaaster beeld (365 mm). Pijpenrek in beschilderd 
plaaster.

 € 70,00 - € 90,00
 Logghe p. 95.



[712] VANDE VOORDE, A Twee kantwerksters en één spinster
 Drie beeldjes (170, 135 en 125 mm) waarvan 2 in potterie flamande en één in handbeschilderd plaaster. Eerste 

beeldje met een stukje echte kant.
 € 100,00 - € 160,00
 Logghe p. 104/106.

[714] VANDE VOORDE, A Verzameling van 6 beeldjes in gebakken witte aarde
 6 beeldjes (ts 125 en 220 mm) in verschillende materialen. Met voorstellingen van Visvrouwtje, 

mandolinespeelster, de leesles, kantwerkstertje en vrouwtje met paraplu.
 € 160,00 - € 240,00
 Logghe p. 26/27, 47,102, 94 en 88.



[758] VERBRUGGE, Emile (1856-1936) Kantwerkster
 Tekening (160 x 120) met kleur afgewerkt. Getekend links onder en gedateerd 1922. Oud lijstje.
 € 30,00 - € 60,00

[770] [KANT] Staander in hout met daarop in koper een vorm voor kanten mutsjes (c 480 mm)
 Vlaams, 19de eeuw.
 € 80,00 - € 120,00
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Redactie van de cataloog Bénédicte Visart de Bocarmé, Marc Van de Wiele, Nathalie Van de Wiele,  
 Yannick De Hondt en Martine Bruggeman
Fotografie & vormgeving Frederick Moyaert

Onze catalogi zijn eveneens te raadplegen op onze website www.marcvandewiele.com
Bieden kan via:
Telefoon Telefoonlijnen zijn mogelijk vanaf een lage schatting vanaf 250 euro, 

vraagt u naar Nathalie Van de Wiele, vóór donderdag 3 maart.

Online LIVE online bidding is mogelijk via www.invaluable.com (3% extra kosten)
 of online bid form via www.marcvandewiele.com (ten laatste de dag voor de veiling)

Schriftelijk Via schriftelijk formulier (op de volgende bladzijde) op te sturen, door te faxen of te e-mailen

Wij veilen in de voormiddag gemiddeld 150 loten per uur, in de namiddag  ca. 100 loten per uur. 
Blijf online op de hoogte van de veilingen, kijkdagen en verkoopsresultaten, stuur een e-mail naar nathalie.vandewiele@skynet.be

Nos catalogues sont disponibles en ligne sur notre site web www.marcvandewiele.com
Enchérir est possible par:
Téléphone Des lignes téléphoniques sont disponibles à partir d’une estimation basse de 250 euros, 
 contactez Nathalie Van de Wiele, avant jeudi 3 mars.  

Online LIVE online bidding est possible sur le site www.invaluable.com (3% frais supplémentaires)
 ou online bid form via www.marcvandewiele.com (au plus tard la veille de la vente)

Par écrit Envoyer le formulaire (voir la page suivante) par poste, fax ou e-mail

Nous vendons environ 150 lots par heure dans la première session, environ 100 par heure l’après-midi.
Restez au courant des ventes aux enchères, des journées d’exposition et des résultats de la vente, 
envoyez un e-mail à nathalie.vandewiele@skynet.be

Our catalogues may also be consulted online: www.marcvandewiele.com
Bidding is possible via:
Telephone Bidding by telephone is possible on lot with a minimum estimate of 250 euros, 
 please contact Nathalie Van de Wiele before Thursday 3 March. 

Online LIVE online bidding is possible through www.invaluable.com (3% extra charge)
 or the online bid form on www.marcvandewiele.com (at latest on the day before the auction)

In writing Mail, fax or e-mail the written form (on the next page)

We auction 150 lots per hour in the morning session, 100 lots per hour during the afternoon session.
Stay informed about the auctions, the invitations to view and the auction results, email to nathalie.vandewiele@skynet.be 



 Algemene voorwaarden

1. De openbare verkoping heeft plaats onder toe-
zicht van het ambt van Philippe Willems, ge-
rechtsdeurwaarder, Gistelsesteenweg 418 te 
8200 Brugge-Sint-Andries.

2. De verkoop geschiedt tegen contante betaling in 
euro. Betaling kan geschieden met Bancontact. 
Bij betaling met Paypal wordt een toeslag van 
5% over het totaal gerekend.

3. De kopers betalen een opgeld ten bedrage van 
24 % op het laatste bod, inclusief btw en vei-
lingkosten. Voor succesvolle online biedingen via 
INVALUABLE worden 3% extra kosten in reke-
ning gebracht. Op bepaalde loten van originele 
kunst waarvan de kunstenaar minder dan 70 jaar 
overleden is, is daarenboven een volgrecht van 
4 % op de hamerprijs verschuldigd, vanaf 2000 
euro.

4. In geval van onmiddellijke betwisting wordt het 
lot heropgeroepen en alle eventuele geschillen 
worden terstond en in laatste aanleg door de 
werkende gerechtsdeurwaarder beslecht.

5. Tijdens de tentoonstelling voor de veiling kunnen 
de liefhebbers zich rekenschap geven van de 
staat van de boeken en prenten. Deze zullen na 
toewijzing onder geen enkel voorwendsel terug-
genomen worden. De boeken per order gekocht, 
dienen te worden nagezien binnen de 7 dagen na 
toewijzing. Na deze termijn zal iedere terugname 
of terugzending geweigerd worden.

6. Boeken vermeld met nc zijn niet gecollationeerd 
en worden verkocht zonder waarborg evenals lo-
ten met 2 of meer titels, reeksen en tijdschriften.

7. De veilinghouder zal opdrachten van kandidaat 
kopers die de veiling niet kunnen bijwonen zon-
der bijkomende kosten uitvoeren. De opdrachten 
in euro moeten ten laatste één dag voor de veiling 
schriftelijk gegeven worden. Telefonische biedin-
gen kunnen vanaf 250 euro volgens beschikba-
re lijnen. Het veilinghuis is niet verantwoordelijk 
voor mogelijke problemen bij de telefoonverbin-
dingen. Bij identieke biedingen heeft het eerst 
geregistreerde bod voorrang. De veilinghouder 
heeft het recht zonder opgave van reden een bod 
te weigeren.

8. De bieders kunnen ervan uitgaan dat de veiling-
houder de loten na het startbod doorgaans met 
circa 10% zal verhogen, d.w.z. tot €120 met €10, 
van € 120-400 met €20, van €400-1.000 met 
€50, van €1.000-2.000 met €100 etc. Anders 
luidende opdrachten zullen in deze zin worden 
gewijzigd (€65 wordt €70, €420 wordt €450).

9. De kopers kunnen hun aankopen na betaling in 
ontvangst nemen onmiddellijk na de veiling of 
maandag 7 en 8 maart in Groeninge 34 te 8000 
Brugge vanaf 10u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 
18u00. Ná 8 maart op afspraak, in de veilingzaal.

10. De loten worden slechts verzonden na betaling 
en op kosten en risico van de koper.

11. Bij rouwkoop of in geval van niet-weghaling van 
de aangekochte goederen, zullen deze opnieuw 
mogen verkocht worden op volledige verant-
woordelijkheid van de ingebreke gebleven koper, 
met dien verstande dat de nalatige koper aan-
sprakelijk is voor een eventuele minopbrengst, 
doch omgekeerd geen aanspraak kan maken op 
een hogere opbrengst.

12. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken 
van Brugge bevoegd.

 Conditions of business

1. The auction will be conducted under the su-
pervision of Philippe Willems, Bailiff, Gistelses-
teenweg 418, 8200 Brugge-Sint-Andries.

2. Payment of the Purchase Price is due immedi-
ately after the sale in cash. Payments can be 
done via Bancontact. The additional fee for pay-
ment by Paypal is 5% of the total amount of the 
invoice.

3. The buyers will pay a buyer’s premium of 24 
% on the last bid, including V.A.T. and fees 
relating to the auction. Successful bids via IN-
VALUABLE will be charged with an extra 3%. 
Eventually plus the resale tax, if applicable: 4 % 
for hammer prices from 2000 euros on, only for 
original art and if the author died less than 70 
years ago.

4. In case of a dispute, the lot will immediately be 
called again.

5. During the exhibition of the books the candi-
date buyers will be able to verify the condition 
of the books and prints. The books and prints 
cannot be returned for any reason after the fall 
of the hammer. If the auctioneer has executed 
a written bid on behalf of the buyer (see section 
7), the buyer has to verify the books and prints 
within 7 days after the fall of the hammer. After 
this period the books and prints cannot be re-
turned for any reason.

6. Books designated “nc” are not collated and will 
be sold without guarantee even as lots of 2 or 
more titles, series and periodicals.

7. The auctioneer will execute written bids on 
behalf of those candidate buyers who are una-
ble to attend the auction. The bids instructions 
have to reach the auctioneer no later than the 
last day before the auction. They have to state 
the maximum prices in euro and they should 
be in writing. In the event of identical bids, the 
earliest received will take precedence. Bidding 
by telephone will only be accepted for items es-
timated higher than 250 euros. The auctioneer 
cannot be held responsible for any problem due 
to difficulties with telephone connections. The 
auctioneer has the right at his absolute discre-
tion to refuse any bid. 

8. Bids are raised by approximately 10%, i.e. till 
€120 with €10, from € 120-400 with €20, from 
€400-1.000 with €50, from €1.000-2.000 with 
€100 etc. Written bids will accordingly be roun-
ded off to the nearest high bid (€65 becomes 
€70, €420 becomes €450).

9. The buyers can take delivery of the books im-
mediately after the auction or Monday and 
Tuesday March 7th and 8th, Groeninge 34, 
8000 Bruges from 10 am till 12 am and from 2 
pm until 6 pm. Or later by appointment.

10. The goods will only be shipped after payment of 
the full price. Risks and costs of the shipment 
will be born by the buyer.

11. If full payment has not been made after one 
month, the auctioneer can rescind the sale of 
the lot(s) at any other auction. All charges being 
at the expense of the defaulting buyer.

12. The Courts of Bruges are to have exclusive 
jurisdiction to settle all disputes arising in con-
nection with all aspects of all matters or trans-
actions to which these Conditions of Business 
relate or apply.

 Conditions générales

1. Vente aux enchères par le Ministère des 
Huissiers de Justice Philippe Willems, Gis-
telsesteenweg 418, 8200 Brugge Sint-Andries.

2. La vente se fait strictement au comptant en eu-
ros. Le paiement peut s’effectuer par Bancon-
tact. En cas de paiement par Paypal, les frais 
supplémentaires sont de 5% sur le montant 
total de la facture.

3. Les acquéreurs payeront 24 % en sus des 
enchères, frais et TVA compris. Pour des en-
chères gagnantes par INVALUABLE, les frais 
sont de 3% supplémentaires. En outre et le cas 
échéant, un droit de suite sera appliqué, concer-
nant les œuvres d’art originales d’artistes décé-
dés il y a moins de 70 ans; il sera de 4% pour 
les adjudications égales ou supérieures à 2000 
euros.

4. En cas de contestation, le lot sera immédiate-
ment recrié.

5. L’exposition préalable à la vente permet aux 
amateurs de se rendre compte de la condition 
des ouvrages. Ceux-ci ne seront repris sous 
aucun prétexte une fois l’adjudication pronon-
cée. Les livres achetés en commission devront 
être collationnés dans les 7 jours qui suivent la 
vente. Passé ce délai, tout retour, pour quelque 
motif ce soit, sera refusé.

6. Les livres signalés comme nc ne sont pas col-
lationnés et ne seront pas repris, tout comme 
les lots de deux livres ou plus, les séries et les 
périodiques, vendus sans garantie.

7. L’expert se charge d’exécuter les ordres d’achat 
sans frais supplémentaires pour autant qu’ils 
soient remis sous forme écrite en euro au plus 
tard la veille de la vente. Les enchères télépho-
niques peuvent être réservées préalablement 
à partir de 250 euros. En aucun cas la salle de 
vente ne pourra être tenu responsable d’un 
problème de liaison téléphonique. En cas de 
double enchère, la première enregistrée a prio-
rité. L’expert se réserve le droit de refuser une 
enchère sans motivation. 

8. Les enchères montent par 10% environ, c.-à-d. 
jusqu’à €120 par €10, de € 120-400 par €20, de 
€400-1.000 par €50, de €1.000-2.000 par €100 
etc. Aussi les offres écrites seront-elles arron-
dies en haut (€65 devient €70, €420 devient 
€450).

9. Les acheteurs peuvent prendre livraison de 
leurs acquisitions, après payement, immédiate-
ment après la vente ou lundi 7 et mardi 8 mars à 
Groeninge 34, 8000 Brugge de 10h00 à 12h00 
et de 14h00 à 18h00. Après 8 mars sur ren-
dez-vous.

10. Les marchandises ne seront expédiées qu’après 
payement complet, aux frais et aux risques de 
l’acheteur.

11. En cas de non payement, une mise en demeure 
sera signifiée après un mois, à la suite de la-
quelle l’expert pourra disposer des biens et les 
remettre en vente aux frais de l’acheteur.

12. En cas de litige, les Tribunaux de Bruges sont 
seuls compétents.
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