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HOE BIEDEN, HOW TO BID
1: VIA 'LIVE BIDDING'
Dit kan via 3 platformen:
Invaluable, Auction Mobility of Drouotonline.
1. Ga naar www.bernaerts.be
2. Veilingen > Enkel online + live bidding
3. Creëer account + aanvaard de
veilingvoorwaarden via de link in uw
mail + wacht op aanvaarding
4. De webcast gaat open 15 min voor
aanvang van de veiling
5. Log in + enter Auction
6. Plaats uw bod wanneer u wil

Commissie = 28%

1: BY 'LIVE BIDDING'
There are 3 platforms:
Invaluable, Auction Mobility or Drouotonline.
1. Go to www.bernaerts.be
2. Auctions > Online live + live bidding
3. Create an account + accept the terms
and conditions of sale using the link in
your mailbox
4. The webcast will open 15 min before
the start of the auction
5. Log in + enter Auction
6. Place your bid(s)
The auction fee is 28%

het naar info@bernaerts.be (ten laatste 12u
voor de veiling).
Commissie=23%
Plaats een prebid online (Invaluable, Auction
Mobility en Drouotonline).
Commissie=28%

2: BY ABSENTEE BIDDING or PREBID
Send the online 'absentee bidding form' by
email (info@bernaerts.be), at least 12 hours
prior to the start of the auction.
The auction fee is 23%
Or place a prebid online (Invaluable, Auction
Mobility en Drouotonline).
The auction fee is 28%

3: VIA TELEFOON
Vul het online 'telefonische biedingen'-formulier'
in en mail naar info@bernaerts.be, ten laatste
12u voorafgaand aan de veiling.
Eén van onze medewerkers belt u op tijdens de
veiling om live mee te bieden. U geeft hen te
kennen of u mee wilt gaan met het bod of niet.
Commissie=23%

3: BY TELEPHONE
Send the online 'absentee bidding form by
phone' by e-mail (info@bernaerts.be) at least 12
hours prior to the start of the auction.
One of our staff members will call you during the
auction to bid in real time. You can instruct them
whether or not you agree with the bid.
The auction fee is 23%.

2: MET EEN SCHRIFTELIJK BOD of PREBID
Vul het online 'kooporders'-formulier' in en mail
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Verlatstraat 18
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om 14u/ at 2PM
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of gebruik het online formulier
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detail 1028

'Happy Few' presenteert een selectie van 47 loten uit de juni-veiling 'Werk op Papier'.
De volledige geïllustreerde catalogus vindt u op live.bernaerts.eu
Contact: elias@bernaerts.be of peter@bernaerts.be
'Happy Few' vous présente une sélection de 47 lots de la vente 'Oeuvres sur Papier' de juin 2020.
Tous les lots de cette vente sont présentés et illustrés sur live.bernaerts.eu
Contact: elias@bernaerts.be ou peter@bernaerts.be
'Happy Few' offers a selection of 47 lots taken from the june 2020 sale 'Works on Paper'.
All the lots from this sale, fully illustrated, are to be consulted on live.bernaerts.eu
Contact: elias@bernaerts.be or peter@bernaerts.be
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OUDE EN WAARDEVOLLE BOEKEN/ BELGICANA –
OLD AND VALUABLE BOOKS/ BELGICANA

1007

(Révolution française) Collection complète des Tableaux
Historiques de la Révolution Française. Paris, chez Auber,
1802-04. 3 vol. in-fol. Complet des trois frontispices gravés
d'après Alexandre Fragonard, de 153 gravures hors-texte
(tomes I et II) par Jean-Louis Prieur, Jacques François
Joseph Swebach, Jean Duplessi-Bertaux, Abraham Girardet, Nicolas-Marie Ozanne, Alexandre Fragonard et Jean
Desaulx et de 66 portraits-médaillons (tome III) à la
manière du lavis par Charles François Gabriel Le Vachez
dans des médaillons accompagnés de vignettes à
l'eau-forte par Jean Duplessi-Bertaux, toutes sous
serpente. Quelques rousseurs marginales.
Cart. marbré d'édition, dos en veau vert clair, titre et
tomaison sur dos.
(€ 800-1000)
Lit.: Cohen, 969-971.- Tourneux, 277-284.

1012

(France) Les Français peints par eux-mêmes. Paris,
Curmer, 1840-42. 8 tomes en 4 vol. gr. in-8°.
Ouvrage divisé en 2 parties: Paris en 5 volumes,
et Province en 3 volumes (sans Le Prisme). Paris: Tome I:
47 planches; tome II: 48 planches; tome III: 48 planches;
tome IV: 49 planches; tome V: 60 planches.
Province: Tome I: 49 planches; tome II: 50 planches;
tome III: 1 carte dépliante et 53 planches.
Soit 404 planches hors-texte en coloriés d'époque, et plus
de 1.300 bois (vignettes, en-têtes, lettrines, culs-de-lampe)
historiés in-texte d'après Daumier, Daubigny, Gavarni,
Grandville, Tony Johannot ou encore Bellangé.
Quelques cahiers de texte brunis, rousseurs éparses.
Premier tirage de cette amusante galerie de portraits et de
vieux métiers signée par les plus belles et célèbres plumes
de l'époque: Balzac, Gautier, Nerval, Borel, Janin, Monnier,
Sand, etc.
Rel. orig. en demi-chagrin aubergine à petits coins,
serti d'un double filet doré, dos à quatre nerfs.
On y joint: Idem. Tomes 2-5 de Paris et Tomes 1-3 du
Province. Rel. orig. en demi-mar. brun, dos à nerfs.
Et: Chants et Chansons Populaires de la France. Troisième
Série. (Paris), H.-L. Delloye, s.d. In-8°. Rel. en demi-chagr.
aubergine, dos lisse doré.
Et: La France Pittoresque. 3 vol. in-8°. Rel. en demi-veau
vert orig.
(€ 1000-1200) ILL p. 7

8
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AMÉDÉE VARIN (1818-1883)
(caricatures) L'Empire des Légumes.
Memoires de Cucurbitus Ier. Recueillis
et mis en ordre par MM. Eugène Nus
et Antony Meray. Paris, Gabriel de
Gonet, (1851).
In-4°. (4), 310 pp. Illustrés, rousseurs.
Rel. orig. en plein toile poluchromée,
abîmée.
On y joint: J.J. Grandville, Les Fleurs
Animées. Nouvelle Édition. Paris,
Garnier Frères, s.d. 2 vol. in-8°. 339/
324 pp.num. Illustrations, rehaussées.
Rel. orig.
Et: Idem. Bruxelles, A. Delavau, 1852.
Première partie. In-8°. 282 pp.num.
Rel. orig.
(€ 500-750)

9
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LITERATUUR & KUNST/
LITERATURE & ART

1024

STÉPHANE MALLARMÉ
(1842-1898)
Préface à Vathek. Paris, chez l'Auteur
[Imprimerie Jules-Guillaume Fick,
Genève], 1876. In-12°. 1 ff,
ce premier blanc collé sur la
couverture, le second portant au recto
la seule lettre imprimée: A, [pour les
envois] a été relié avant le dernier
blanc qui est également collé à la
couverture. XL pp., (7) ff.
Rel. en demi-chagrin brun, dos lisse
avec double cadré doré, tête dorée,
non rogné, avec la couverture de
papier marbré de l'éditeur (sans le
dos) cons. (Le Douarin).
Tirage unique à 95 exemplaires sur
vergé de Hollande, non mis dans
le commerce, ex. non numéroté.
Mallarmé a reporté quatre corrections
manuscrites à l'encre.
(€ 800-1000)

1025

ÉMILE VERHAEREN (1855-1916)
Les Flamandes. Poésies.
Bruxelles, L. Hochsteyn, 1883.
In-12°. 122 pp.num. Tir. lim. et num.
à la main, un des 25 ex. de tête sur
Hollande, seul beau papier, num. à la
main 'n° douze', paraphé par l'éditeur.
Sur le faux-titre un quatrain
autographe signé 'Em. Verhaeren'
(les quatre derniers vers de la page 7).
Rel. en demi-mar. rouge à coins,
dos lisse, orné d'un long décor de fil.,
fleurs et rinceaux, doré à petits fers,
non rogné, couv. conservée (Canape),
signet de soie bleue.
Exemplaire d'une grande fraîcheur et
d'une prestigieuse provenance.
(€ 1000-1200)
Provenance: Bibliothèque Maurice Bock
(Vente, P. Van der Perre, 1963, nr. 341);
Bibliothèque Török (Vente, P. Van der
Perre, 1964, nr. 573); Robert Moreau
(ex-libris sur le contreplat, n'a pas figuré
dans la vente de sa bibl. chez
Pierre Bergé).

1025

11
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CHARLES VAN LERBERGHE
(1861-1907)
'Voyage en Italie' (1888).
Manuscrit orig. 24 pp. in-12°.
Encre noire, recto/ verso.
Avec remarques au crayon rouge.
Relié avec un ruban rouge.
Relation méticuleuse du premier
voyage en Italie de Van Lerberghe,
du 10 au 27 avril 1888, restée inédite
jusqu'à ce jour.
Charles van Lerberghe entreprend ce
voyage avec sa sœur Marie.
Le but est de recevoir une bénédiction
pontificale à l'appel de Marie.
Cela va à l'encontre de la volonté de
son frère, qui est seulement triste à
cause des forts sentiments
catholiques de sa sœur. Et l'entreprise
n'est pas vraiment satisfaisante.
Il écrit à ce sujet dans sa relation:
«Une table compagnie de Félix et son
curée: types de barbares».
Dans une lettre à Mockel, cela
reprend: «J'ai vu l'Italie en pèlerin,
avec des pèlerins. Mais ce n'était pas
les pèlerins de Tannhäuser. Ils m'ont
empesté tout mon voyage. C'est à
refaire ... ». À propos de l'audience,
Van Lerberghe est court, mais clair:
'... réponse du pape par un discours
banal et blanc comme lui-même:
l'art de rien dire tout en parlant un
quart d'heure ...'.
Plus d'une fois, il mentionne
également qu'il quitte le groupe pour
visiter uniquement un musée,
une église ...
Le compte se termine par un résumé
en 55 points de tous les arrêts du
voyage et des hôtels où il dépeint.
Il remplit les quatre dernières pages
de «Notes», des pensées et des
réflexions plutôt brèves sur ce qu'il a
vu, pas tellement en détail, mais plutôt
réfléchies. A la fin du journal apparaît
une liste de tous les arrêts du voyage
ainsi que les hôtels où ils ont séjourné.
Sous 'Notes', sur les quatre dernières
pages, apparaissent des pensées et
des réflexions plutôt momentanées.
(€ 3000-3500)

12
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MAX ELSKAMP (1862-1931)
Les Sept Oeuvres de Miséricorde. S.l., s.d. (1898?). In-16°.
8 double ff. non chiffrés pliés à la japonaise, 1 double f.
blanc en tête et à la fin.
Avec belle dédicace aut. signée à Remy de Gourmont:
'Pour que vous n'y attache/ pas plus d'importance, cher/
Monsieur de Gourmont./ Simple mise en train et/ amusette
de malade/ ME/ exemplaire sur/ Chine. N.I'.
Cartonnage orig. de papier phaintaisie. D'une insigne
rareté.

De Sadeleer: 'L'amitié littéraire et complicité bibliophilique
étaient alors au zénith.'.
L'ex. num. II porte une dédicace à Marius André, un des
membres fondateurs du Spectateur Catholique.
Un autre ex., non num., d'Edward Ipers contient une
double feuille supplémentaire. Cette feuille porte au recto
ce colophon imprimé (et non xylographié): 'Tiré à 25 ex.
sur ma presse "L'Alouette" pour servir de démonstration à
un nouveau procédé de gravure sur bois aux acides".
Après Henry van de Velde et sa presse à bras, 'La Joyeuse',
Elskamp s'installe avec la sienne, 'L'Alouette' et ce petit
receuil de bois sort alors comme premier bouquin.
(€ 1200-1400)
Lit.: Pascal de Sadeleer - Max Elskamp, Catalogue raisonné d'un
ensemble exceptionnel de son oeuvre littéraire et graphique.
Bruxelles, Librairie Simonson, 1985. Nr. 22.

13
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MAURICE MAETERLINCK
(1862-1949)
Pélléas et Mélisande. Bruxelles,
Paul Lacomblez, 1892. In-12°, 158
pp.num. Tir. lim. et num. à la presse,
un des 25 ex. de tête sur Hollande,
après 5 ex. sur Japon, nr. 16.
Paraphé par 'éditeur.
Broché sous couv. orig. parcheminée,
dos bruni.
De la plus grande fraîcheur.
(€ 1500-2000)

14
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CHARLES VAN LERBERGHE (1861-1907)
La Chanson d'Ève. Paris, Mercure de France, 1904. In8°. 215 pp.num. Tir. lim. et num. à la presse, un des 12
ex. sur Hollande, nr. 3, après 3 ex. sur Chine. Ex. avec
une magnifique dédicace autographe sur la prem. feuille
blanche: 'Reçois, mon cher Albert Mockel,/ ce livre que tu
as vu naître, et/ dont tu fus le bon génie et le/ parrain, et
qu'il soit entre nous/ un gage de plus d'éternelle/ amitié./
Charles van Lerberghe'.

Rel. orig., bradel en plein vélin à recouvrements, dos orné
d'un jeu de rinceaux et de fleurons dorés, tête dorée, non
rogné, couv. cons.
(€ 800-1200)
Lit.: Bibliothèque d'Albert Mockel. Première partie. Bruxelles,
Palais des Beaux Arts (P. Van der Perre), 1945. Nr. 566.
Provenance: Albert Mockel (dédicace).

15
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PAUL VAN OSTAIJEN (1896-1928)/
OSCAR JESPERS (1887-1970)
Bezette Stad. Antwerpen, Uitgave Het Sienjaal, 1921.
In-4°. Ongenummerd luxe-ex. op Vélin d'Arches, zonder
erratablad.
Ingenaaid onder orig. geïll. omslag, beschadigd, stukjes uit
rug ontbreken. Binnenin zeer fris.
(€ 2000-2500)
Lit.: Wegwijzers nr. 103-104.

1042
PAUL VAN OSTAIJEN (1896-1928)
De Trust der Vaderlandsliefde. Met portret van de schrijver
door Arnold Topp. Antwerpen, Uitgaven van De Driehoek,
(1925).
Een van de 30 op de pers gen. auteursexemplaren op
Engels tekenpapier, nr. 29.
Met handgeschreven opdracht in paarse inkt op eerste
schutblad: 'Voor Fik Grauls/ hartelikst van/ Paul van Ostayen/ 2-9-25'.
Ingenaaid onder orig. kaft. Rugje met kleine imperfecties.
Voorts heel mooi exemplaar.
Fik Grauls was de broer van de dichter A.W. Grauls.
(€ 600-800)
Lit.: Wegwijzers nr. 157.
Herkomst: Fik Grauls (opdracht).

17
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Lumière. Nrs 1, 2, 4, 5 & 6. 5 afl. in-4°, geniet.
Orig. cover, ill. door Jan Cockx. Met de hors-texte
illustraties door Frank Mortelmans, Joris Minne en Jan
Cockx. Ruggen nrs 1 en 6 doorgescheurd.
Bijgevoegd: Ca Ira. Nrs 2 (3x), 14, 15, 17, 18 & 20. In-4°/
in-8°. Geniet/ ingenaaid onder orig. geïl. kaft.
En: De Goedendag. 27e jaargang Nr 2/ 3/ 4.
November 1924 - Maart 1922. De eerste twee afleveringen
met linosnede van Edmond Van Dooren op de cover.
Het derde nummer bevat een vernietigend verslag van
Victor Brunclair van het 'Kongres van Moderne Kunst'.
Lumière. Nrs 1, 2, 4, 5 & 6. 5 issues, stapled. Orig. covers,
ill. by Kan Cockx. Some backs torn.
We join: Ca Ira. Nrs 2 (3x), 14, 15, 17, 18 & 20. In-4°/
in-8°.Orig. covers, stapled.
And: De Goedendag. 27e jaargang Nr 2/ 3/ 4.
November 1924 - Maart 1922. First two issues with Van
Dooren linocut on covers.

1048

LEON VAN ESSCHE (1919-1993)
XIII Kankerremedies.
Hoboken, Sinteze, 1960. 15 velletjes. Gestencild.
Een van de 100 met de hand gen. ex., nr. 54.
In orig. mapje. Zeldzaam debuutbundel van een van
Vlaanderens meest originele dichters/ kunstenaars.
(€ 250-350)

(€ 600-800)

19
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JOTIE T'HOOFT (1956-1977)
Junkieverdriet. (Brussel), Manteau,
(1976). In-8°.
56 gen.pp.
Met handgeschreven opdracht/ citaat
van Jotie T'Hooft aan zijn echtgenote
Ingrid Weverbergh: 'And untill your
blood runs to me/ the next full moon/
your madness fits in nicely with my
own/ your lunacy fits neatly with my
own'/ (Robert Wyatt 'Seasong')/ met
alle liefde voor mijn beestje./ Jotie'.
Onder die opdracht schreef Ingrid
Weverbergh zelf deze dramatische
woorden: 'dit is mijn/ junkieverdriet./
Ingrid.'. In de tekst vermeldt de
dichter ook enkele keren in
handschrift zijn inspiratiebron
bij enkele gedichten.
Orig. omslag.

1053

THIERRY DE CORDIER (°1954)
Mes Ecrits De Cuisine, ou: qqs écrits
'en philosophique' du dimanche et
autres poètries (Vol. 2). Bruxelles,
Chez Hayen, 1995. In-8°. 79 pp.num.
Tir. lim. et num. à la presse,
un des 500 ex. du tirage courant, nr.
17, après 30 ex. de tête.
Avec signature et daté sous le
colophon à l'encre bleue:
'Thierry de Cordier/ Schoorisse/ de
14 februari 95'.
Broché sous couv. originale.
Ex. d'une remarquable fraîcheur.
Rare.
(€ 600-800) ILL p. 22-23

1054

THIERRY DE CORDIER (°1954)
Ecrits, ou Les petites pensées d'un
philosophe auto-didacte (Volume I).
Bruxelles, Yves Gevaert Editeur, 1991.
In-8°. Tir. lim. et num. à la presse, un
des 300 ex. du tirage courant, nr. 200,
après 30 ex. de tête.
Broché sous couv. orignale.
Non coupé.
Ex. d'une remarquable fraîcheur.
Rare.

THIERRY DE CORDIER (°1954)
Ecrits, ou Les petites pensées d'un
philosophe auto-didacte (Volume I).
Bruxelles, Yves Gevaert Editeur, 1991.
In-8°. Tir. lim. et num. à la presse, un
des 30 ex. de tête sur papier
Pescia, nr. 8. Avec citation: 'Ce soir est
sans neige.../ pendant qu'en cuisine,
ma/ femme prépare longuement/ un
canard à l'orange;/ moi, je signe mon/
premier livre./ (par joie)/ Thierry de
Cordier/ réveillon de Noël/ 1991'.
Broché sous couv. originale.
Non coupé.
De la plus grande rareté et d'une
remarquable fraîcheur.

(€ 600-800) ILL p. 22-23

(€ 1250-1500) ILL p. 22-23

(€ 2400-2600)

1052
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THIERRY DE CORDIER (°1954)
Mes Ecrits De Cuisine, ou: qqs. écrits
'en philosophique' du dimanche et
autres poètries (Vol. 2).
Bruxelles, Chez Hayen, 1995.
In-8°. 79 pp.num.
Tir. lim. et num. à la presse, un des
30 ex. de tête sur F. Amatruda Amalfi
num. à la presse, nr. VI.
Signé à l'encre bleue sous le colophon
par l'auteur et l'imprimeur.
Avec pense-bête à l'encre bleue:
'Je me prépare à sortir de ce siècle/
dans un éclat de rire!'.
Rel. orig. à la bradel en demi-veau
noir, plats couverts de papier au
carrés bleu et blanc.
De la plus grande rareté.
(€ 3000-3500) ILL p. 22-23
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Happening News.
Complete set of first three issues:
No.1. (July 1965). Xeroxed recto-verso in blue.
30x21,2 cm.
No.2. (End of September 1965). Xeroxed recto-verso
in black on white stock, cover silkscreened (or sprayed)
orange after xeroxing. 30x23 cm.
No.3. (October 1965). Xeroxed recto-verso in black
on white card. 30x22,5 cm.
After the third issue, 'Happening News' became
'Milky Ways', in a larger format.
(€ 1500-1800)

1072

MARCEL BROODTHAERS
(1924-1976)
'Le Corbeau et le Renard./ film'.
Handgeschreven document met originele foto zwart-wit
opgekleefd. De foto is een still van het eerste beeld na de
'countdown' bij aanvang van de film. De titel, in zwarte stift,
is van de hand van Broodthaers, net als, in zwarte bic, drie
annotaties, waarin bij de derde de monogram 'MB' staat.
Met handgeschreven certificaat door Maria Gilissen.
Handwritten document with orig. black & white photograph
pasted on. The photograph is a still from the first shot of
the movie after the countdown. The title, in black marker,
is written by Broodthaers, as are the three annotations in
black ball point pen. In the last of these annotations,
the initials by the artist 'MB' are clearly legible.
With handwritten certificate by Maria Gilissen on copy
of the document.
(€ 3500-5000)

24
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CHRISTO (1932-2020)
Les Nouveaux Réalistes.
München, Neue Galerie im Kunstler Haus, 1963. In-4°.
Catalogus bij de laatste expo van de 'Nouveaux Réalistes'.
Uitzonderlijk exemplaar met handgeschreven opdracht
van Pierre Restany aan de legendarische journalist Ludo
Bekkers. Met een originele tekening van Christo en Arman,
beide gedateerd 7 februari, 1963, de dag van de opening.
Ook de kunstenaars Deschamps, Hains, Villeglé, Rotella
en Spoerri schreven een opdracht.Geniet onder orig. cover.
Met talrijke aantekeningen en voorbereidingen voor vragen
door Ludo Bekkers.
Catalogue to the last 'Nouveaux Réalistes' exhibition.
Exceptional copy with handwritten dedication of Pierre
Restany to the journalist Ludo Bekkers and original
drawings by Arman and Christo. The artists Deschamps,
Hains, Villeglé, Rotella and Spoerri also wrote a dedication
at their entry. Stapled under orig. wrappers.
With numerous annotations and inscriptions by Ludo
Bekkers.
(€ 1200-1400)

26
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GORDON MATTA-CLARK
(1943-1978)
'Walls Paper'. New York, Buffallo
Press, 1973. In-8°. 144 split pages.
Pages split horizontally into two
sections, as designed.
Each of the pages reproduces a
colour-tinted black-and-white
photograph. Printed wrappers with
photographic reproductions on front
and rear covers.
(€ 1400-1600)

27
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SETH SIEGELAUB (1941-2013)/
JACK WENDLER
The Xerox Book. Carl Andre, Robert
Barry, Douglas Huebler, Joseph
Kosuth, Sol LeWitt, Robert Morris,
Lawrence Weiner. New York, Seth
Siegelaub/ Jack Wendler, 1968.
In-4°. 184 pp.
One of the 1000 unnumbered copies.
Original publisher's white wrappers,
with glassine jacket (piece missing
from the rear). The curator Seth
Siegelaub invited the seven artists
to participate in a project that soon
became well known as 'the xerox
book'. Siegelaub's idea was to transfer
the physical space of an exhibition
onto the pages of a book. He asked
the seven artists to each contribute 25
pages of art work produced with the
help of a xerox machine.
Near mint copy. Two smaller traces of
adhesive on the back flip of front and
back cover. Inside as new.
(€ 2400-2600)
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NIELE TORONI (°1937)
MTL, Kunst/ Kritiek - Art/ Critique.
Five issues in-4°. March - May - July - October November 1970. The October issue is the one with the
original, orange, brushstroke by Niele Toroni on a piece of
canvas. Besides an orange one, there are also yellow and
green brushstrokes.
Orig. covers. Except for the October issue, all covers are
detached from the pages (as often).
Of utmost rarity.
(€ 5500-7000)
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RED STAR LINE

1111

Red Star Line
Lot van drie linnen documenthouders
met opschrift 'Red Star Line Antwerpen-Amerika/ Antwerpen-Canada',
'Red Star Line Anvers New York' en
'Red Star Line Anwerpen-Amerika'
(met o.a. ontwerp van Henri Cassiers) op recto en afbeeldingen van
de betreffende schepen op verso.
Binnenin viertalige publiciteit in het
Engels, Frans,
Duits en Nederlands. Zeldzaam.
165 x 115 mm (open: 165 x 230 mm)
(€ 200-300)

30
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Red Star Line
'Log Book of the Red Star Line S.S.
Belgenland World Cruise 1925-1926'.
Logboek. 219gen.pp. (pp.1-8 ontbreken).
Passagierslijst pp. 13-31A met in potlood aangevinkte
reizigers, hoofdzakelijk van diverse staten van de VS, een
20-tal uit Europa (w.o. het echtpaar Crone uit Rotterdam,
dhr. Charles Debecker en het echtpaar Haseldonckx uit
Brussel), gevolgd door een gedetailleerd in potlood
handgeschreven dagboek/ reisverslag van Miss Helen
G.Ryder (Rochester, New York) met allerhande
opmerkingen over de aangemeerde plaatsen en het leven
op het schip, vanaf 25 november 1925 tot 6 april 1926,
afgewisseld met gedrukte 'Information for Passengers'
over de excursies, toeristische highlights (van Havana
('fifth day'), over Panama, Los Angeles, Hawaï, Yokohama,
Kamakura, Tokyo, Nikko, Kobe, Kyoto, Nara, Miyajima,
Shanghai, Hong Kong, Manila, Java, Buitenzorg,
Singapore, Calcutta, Colombo, Bombay, Port Sudan,
Jeruzalem, Caïro, Napels, Monaco tot Gibraltar
en eindbestemming New York: ("one hundred and
thirty-third Day: Arrive at New York where the cruise ends
and delightful memories begin").
Uitermate interessant tijdsdocument over deze 132 dagen
tellende wereldcruise, beschreven door een
geprivilegieerde First Class-ooggetuige aan boord.

Bijgevoegd:
-ander logboek 1930-1931, onbeschreven (230 x 170
mm),
-ingevuld 'baggage declaration and entry' van mevr.
Helen Ryder (355 x 215 mm),
-telegram van Imperial Japanese Telegraphs,
d.d. 2 januari 1926 (gescheurd, 195 x 220mm),
-marconigram (180 x 215 mm)
-uitslaande promotiefolder 'Third World Cruise of the S.S.
Belgenland' met op recto doorsnedes en op verso
toeristische informatie over de te bevaren bestemmingen,
perfecte staat, geplooid, 1020 x 1040 mm en
-brochure 'World Cruise 1925-1926 Red Star Line de luxe
Belgenland, the largest steamer to circle the globe',
80gen.pp., geniet.
230 x 170 mm
(€ 600-800)
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FOTOALBUMS/ ALBUMS

1122-1127

A collection of seven late 19th century photoalbums on
Papua New Guinea, Australia-New South Wales,
Fiji, India, Pakistan, Bangladesh, Japan, Indonesia,
compiled by Alfred Haag. Sold separately.
Est. for each album:
1122 - Papua New Guinea: € 1500-1800
1123 - Australia-New South Wales-Papua New Guinea-Fiji: € 4000-5000
1124 - India: € 4000-5000
1125 - India: € 4000-5000
1126 - Japan-Indonesia: € 4000-5000
1127 - Pakistan, Bangladesh, Myanmar-India: € 3000-5000

1122

1123

1124

1125

1126
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1127
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INTERBELLUM GRAFIEK / PRINTS

1140

JAMES ENSOR (1860-1949)
'La Cathédrale', 1886/ 1896.
Ets op simili-Japans.
Getekend en gedateerd in de plaat
'Ensor 1886'. Getekend en gedateerd
in potlood 'James Ensor 1886. Tweede
plaat. Blad gebruind.
In kader (niet geopend).
Etching on simili Japan paper.
Signed and dated in the plate and in
pencil. Second plate. Sheet toned.
Framed (not opened).
240 x 178 mm
(530 x 540 mm)
(€ 1500-2000)
Lit.: Taevernier nr. 105.
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1143

EDVARD MUNCH (1863-1944)
'Melancholy' (1916).
Collotype. Getekend in de plaat 'E. Munch'.
Als frontispice opgenomen in: Emanuel Goldstein,
Alruner. Kopenhagen, Gyldendalske Boghandel Nordisk
Verlag, 1916. In-8°. 45 gen.pp. Een van de 55 luxe-ex.
op Japans, nr. 20.
Met handgeschreven opdracht van de auteur.
Ingenaaid onder orig. uitgeversomslag.
Heel mooi exemplaar.
Collotype. Signed in the plate. With the frontispiece after
a drawing by Edvard Munch. Published in an edition of
350 copies, with this one of 55 hand-numbered copies
printed on Japan paper, being nr. 20.
With handwritten dedication by the author.
Orig. wrappers. Very god copy.
(€ 700-900)
Lit.: Gerd Woll - Edvard Munch. The Complete Graphic Works
(2001), p. 457.
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1145

HENRI VAN STRATEN (1892-1944)
'La boudeuse'.
Linosnede. Getekend in potlood 'Henri Van Straten' en genummerd 16/25. In kader.
Linocut. Signed in pencil 'Henri van Straten' and numbered 16/25. Framed.
295 x 232 mm (535 x 435 mm)
(€ 350-500)
Lit.: Raskin nr. 77.
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INTERBELLUM TEKENINGEN/
DRAWINGS

1177

ALFRED OST (1884-1945)
Veemarkt te Mechelen, 1909.
Aquarel. Gemonogrammeerd 'AO'
en gedateerd '29.11./09'.
In kader.
In Mechelen.
Watercolour. Initials and dated.
Framed.
240 x 345 mm
(420 x 525 mm)
(€ 500-600)

1187

RIK WOUTERS (1882-1916)
'Mechelen', 1910.
Zwart krijt. Getekend 'Rik Wouters',
gedateerd '1910' en met annotatie.
Gebruikssporen en licht beschadigd.
Gekleefd op drager.
Onder passe-partout.
Black crayon. Signed, dated and
with annotation.
Traces of wear and slightly damaged.
Mounted on support.
240 x 283 mm
(373 x 396 mm)
(€ 600-800)
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1188

FERDINAND SCHIRREN (1872-1944)
Zomers strandgezicht met naakte baadsters en figuren.
Aquarel. Getekend 'F. Schirren'.
In kader.
At the beach.
Watercolour. Signed.
Framed.
525 x 560 mm
(740 x 775 mm)
(€ 2000-3000)
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1189

EUGEEN VAN MIEGHEM (1875-1930)
Interieur met personages ('maison close', ca. 1912)
Pastel. Monogram 'EVM'. In kader.
At the brothel, ca. 1912.
Pastel. Initials. Framed.
450 x 470 mm
(€ 5000-7500)
Herkomst/ provenance: Antoon Van de Velde (1895 - 1983).
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NAOORLOGSE TEKENINGEN/
POST WAR DRAWINGS

1201

FRED BERVOETS (°1942)
Zelfportret.
Aquarel, gehoogd met
witte gouache. Signatuur vermoedelijk
onder passe-partout.
In kader.
Selfportrait.
Watercolour, heightened with
white gouache.
Framed.
400 x 300 mm
(580 x 485 mm)
(€ 1000-1500)
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1205

ROGER RAVEEL (1921-2013)
Zonder titel.
Kleurpotlood, gouache. Gedateerd en getekend '74/ R Raveel'. In kader.
Dit is de voorbereidende tekening voor de derde prent uit de editie samen met Roland Jooris,
'Een vierkant op het einde van de zomer', verschenen bij Uitgeverij Hooft in 1974.
Untitled.
Colour crayon and gouache. Dated and signed in pencil. Framed.
(€ 5000-6000)
Lit.: Cfr. Octave Scheire, Roger Raveel. Het grafische oeuvre nr. 39.
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1208

WERNER MANNAERS (°1954)
'depôt n° ......', 1993.
Acryl op print. Reeks van drie.
Alle gemonogrammeerd en getiteld/
gedateerd in potlood 'W.M.'.
Twee bladen met punaisegaatjes.
Acrylic on reproductions. Set of three.
All with initials and title/ date in pencil.
Two sheets with pinholes.
305 x 230 mm (x3)
(€ 500-750)
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1211

PANAMARENKO (1940-2019)
Studie van 'Archaeopterix'.
Bic op servet. Getekend 'Panamarenko'.
Gemaakt circa 2000 in restaurant De Gulden Beer in Antwerpen.
Study of 'Archaeoptrix'.
Ball point pen on napkin. Signed.
Executed in ca. 2000 at the Antwerp restaurant 'De Gulden Beer'.
190 x 200 mm
(€ 1800-2200)
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NAOORLOGSE GRAFIEK/
POST WAR PRINTS

1219

PIERRE SOULAGES (°1919)
'Lithographie N°9', 1959.
Lithografie. Getekend in potlood rechtsonder
en genummerd 14/75.
Perforatie rechts onderaan in marge en sporen
van oude montage.
Lithograph. Signed and numbered in pencil.
Small perforation in the lower border,
traces of ancient mounting.
310 x 245 mm
(500 x 345 mm)
(€ 1500-2000)
Lit.: Pierre Encrevé, 53.
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1233

ROGER RAVEEL (1921-2013)
'De Schilderijen Optocht van 1978
te Machelen-aan-de-Leie', (1979).
Map met vijf kleurenlithografieën.
Een van de 110 met de hand in
potlood gen. ex., nr. 105.
Alle prenten getekend in potlood
'R Raveel' en genummerd.
Deze map werd uitgegeven door de
'Vereniging voor het Museum van
Hedendaagse Kunst te Gent' in 1979.
Een prent waarvan rechter bovenzijde
rand wat omgeplooid is.
In orig. farde, licht beschadigd
en onfris. Zeldzaam.
Suite of five colour lithographs.
One of the 110 numbered copies, this
one being nr. 105.
Each print signed and numbered in
pencil. Orig. folder, slightly damaged
and dusty.
760 x 560 mm (x5)
(€ 3000-4000)
Lit.: Octave Scheire, Roger Raveel. Het
grafische oeuvre nr. 76.
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1251

PANAMARENKO (1940-2019)
'Luchtballonvaarder', 2013.
Offset op kalkpapier. Een van de
handvol exemplaren op groot formaat.
Getekend 'Panamarenko'.
In kader.
Offset. One of the very few large size
copies. Signed.
Framed.
830 x 595 mm
(1630 x 780 mm)
(€ 1600-1800)
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1252

THIERRY DE CORDIER (°1954)
'Inktbloeding, n° 2' (2002).
Offset lithografie.
Getekend en gedateerd in potlood
op verso 'Thierry de Cordier 2002'.
In orig. farde.
Offset lithograph.
Signed and dated in pencil
on the reverse.
Orig. folder.
(€ 1200-1400)
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Algemene verkoopsvoorwaarden

KUNSTVEILINGEN BERNAERTS N.V. deelt hierdoor mee
aan allen die aan de veiling deelnemen, dat de veiling
wordt gehouden onder de hieronder vermelde algemene
verkoopsvoorwaarden en dat eenieder die aan de veiling
deelneemt daardoor te kennen geeft dat hij de toepassing
van deze voorwaarden volledig aanvaardt.
1. Zitdag
De openbare verkoping heeft plaats bij mondeling bod en/
of bij geschreven bieding. De toewijzing geschiedt aan de
meestbiedende, per lot, tegen contante betaling. Ten tijde
van de veiling dient de koper zijn naam, adres, telefoonnummer, identiteitskaartnummer en handtekening op de
aankoopkaart van KUNSTVEILINGEN BERNAERTS N.V. te
vermelden, indien hij dit niet op voorhand heeft gedaan.
De bieders moeten hun bod uitbrengen bij middel van het
hen toegekende nummer. Bij bieding via Webcast moet de
koper uiterlijk 5 uur voor aanvang van de opeenvolgende
veilingsessies geregistreerd zijn door het registratieformulier op de website www.bernaerts.be te hebben ingevuld.
2. Verbintenis van de bieder
Door zijn bod verbindt elke bieder zich om de te koop gestelde goederen voor de door hem geboden prijs aan te kopen. Nochtans heeft hij geen verhaal indien de verkoping
om gelijk welke reden wordt gestaakt.
3. Leiding van de verkoopsverrichtingen, orde
De gerechtsdeurwaarder handhaaft de orde gedurende
de verkoping. In geval de vrijheid van opbod door geweld
of bedreiging of door gelijk welk ander frauduleus middel
belemmerd of gestoord wordt, is artikel 314 van het Strafwetboek van toepassing. Hij beslecht in laatste aanleg de
geschillen van welke aard ook, rijzende ingevolge de verkoping, onder meer betreffende het bedrag van de biedingen en de persoon van de hoogste bieder. De veilingmeester heeft onder meer het recht: het minimum van ieder
bod te bepalen, het bod te weigeren van personen die hij
niet kent of van wie de identiteit of de gegoedheid hem niet
bewezen lijkt; in dat geval blijft de vorige bieder verbonden, de verkoping te staken zonder desbetreffend aan de
bieders uitleg te geven, gelijk welk lot te verdelen, samen
te voegen of terug te trekken uit de veiling. In geval een
limietprijs werd vastgesteld door de inbrenger/verkoper,
heeft KUNSTVEILINGEN BERNAERTS N.V. het recht voor
rekening van de inbrenger/verkoper op te bieden. KUNSTVEILINGEN BERNAERTS N.V. behoudt zich het recht voor
gelijk welk bod te weigeren dat gedaan wordt door onbekende kopers, tenzij zij in handen van KUNSTVEILINGEN
BERNAERTS N.V. een evenwaardig bedrag consigneren of
een voldoende bankgarantie stellen.
4. Koper bij lastgeving of sterkmaking
De koper kan een lastgever aanwijzen, op voorwaarde dat
hij deze aan de veilingmeester dadelijk na afloop van de
veiling opgeeft. De koper staat in voor de gegoedheid en de
handelingsbekwaamheid van zijn lastgever; eenieder blijft
aansprakelijk voor zijn aankoop, ook al wordt een ander
als koper opgegeven.
5.Waarborg
De toewijzing zal geschieden zonder volstrekte waarborg
- omtrent onder meer authenticiteit - vanwege de optredende veilingmeester en de instrumenterende gerechts-
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deurwaarder. De goederen en kunstvoorwerpen worden
verkocht in de staat waarin zij zich bevinden op de plaats
van bezichtiging en veiling en zonder volstrekte waarborg.
De kopers worden geacht de goederen en kunstvoorwerpen te hebben bezichtigd en onderzocht en hun bod met
kennis van zaken te hebben gedaan. De schattingprijzen
zoals vermeld in de catalogus worden door het veilinghuis
enkel ten informatieve titel verstrekt. De catalogus op
papieren drager (ook gratis consulteerbaar en te downloaden op de website www.bernaerts.be) prevaleert op
de elektronische. Uitzonderlijk kan de verkoop van een
kunstvoorwerp geannuleerd worden en de toewijzingsprijs
aan de koper worden terugbetaald als hij het aangekocht
voorwerp binnen de maand retourneert met het bewijs dat
het een vervalsing is, en voor zover dat het voorwerp in
dezelfde staat en toestand verkeert als op het ogenblik van
de veiling.
6. Hoofdelijkheid en ondeelbaarheid
Alle verplichtingen die uit de verkoop voortvloeien, rusten
van rechtswege hoofdelijk en ondeelbaar, zowel wat de
rechtspersonen als wat de natuurlijke personen betreft, op
al degenen die voor gezamenlijke rekening kopen, op de
uiteindelijke koper en degenen die voor hem gekocht hebben, op de borgen onderling en degenen voor wie zij zich
borg stellen, alsook op de erfgenamen en rechtverkrijgenden van elk der bedoelde personen.
7. Betaling van de koopprijs en de kosten door de koper
Onmiddellijk na de veiling of bij de afhaling van de goederen moet de koper de koopprijs, vermeerderd met 23% op
de toewijzingsprijs in de zaal of vermeerderd met 28% op
de toewijzingsprijs via webcast, of vermeerderd met 30%
op de toewijzingsprijs via de timed online sale, zgn. ‘Silent
Sale’, inclusief BTW, voor de kosten, aan KUNSTVEILINGEN BERNAERTS N.V. betalen. Bovendien geeft ieder lot
aanleiding tot inning van administratiekosten ten bedrage
van € 2 vermeerderd met het eventueel volgrecht op een
origineel kunstwerk, toegewezen vanaf € 2.000, en wel
als volgt: 4% van het deel van de toewijzingsprijs tot en
met € 50.000,00; 3% van het deel van de toewijzingsprijs
van € 50.000,01 tot en met € 200.000,00; 1% van het
deel van de toewijzingsprijs van € 200.000,01 tot en met
€ 350.000,00; 0,50% van het deel van de toewijzingsprijs
van € 350.000,01 tot en met € 500.000,00; 0,25% van
het deel van de toewijzingsprijs boven € 500.000,01.
Het volgrecht mag evenwel nooit meer bedragen dan €
12.500,00.
Het tarief van de eerste schijf, namelijk 4%, moet worden
toegepast op het volledige bedrag dat binnen deze schijf
valt. Enkel eurobiljetten (tot een bedrag van € 2.999 per
item, kost inbegrepen) of een door een Belgische bank
gewaarborgde cheque in euro (of Bancontact) zullen worden aanvaard ter betaling van de koopprijs en de kosten.
De kosten van inning van cheques zijn ten laste van de
koper. Dit moet op elke cheque vermeld worden. Betaling
met kredietkaart zoals Visa, Mastercard of Eurocard brengt
een meerkost met zich mee van 1,50%. Ingeval van betaling door middel van een nietgewaarborgde cheque kan
de vrijgave van de goederen tot bij de creditering worden
geschorst. Een commissie van 28% wordt gerekend voor
biedingen via de live WEBCAST veilingen.
8. Schuldvergelijking - schuldvermenging
De koper kan zich niet beroepen op schuldvergelijking,
noch op schuldvermenging, noch op artikel 1653 van het
Belgisch Burgerlijk Wetboek in verband met de stoornis
van de koper.

9. Herveiling - rouwkoop
Indien de koper, degene aan wie een goed is toegewezen,
de borg en/of de opgegeven lastgever in gebreke blijven
de in deze voorwaarden voorgeschreven verplichtingen
onmiddellijk te vervullen of aan één van de verkoopsvoorwaarden onmiddellijk te voldoen, dan kan het goed ten
laste van hem aan wie het is toegewezen, weder verkocht
worden bij rouwkoop. De wederverkoop geschiedt onder
toezicht van de reeds aangezochte gerechtsdeurwaarder,
onder dezelfde veilingvoorwaarden. De in gebreke gebleven koper is gehouden tot betaling van het verschil tussen
de prijs waarvoor hij heeft gekocht en die van de herveiling, zonder dat hij het eventuele overschot kan vorderen
in geval de herveiling een hogere verkoopprijs oplevert.
Dat overschot komt ten goede aan de inbrenger/ verkoper
of aan de massa van de samenlopende schuldeisers. De
rouwkoper is daarenboven gehouden tot de betaling van
de kosten veroorzaakt door zijn verzuim en door de herveiling, alsmede van de andere kosten van welke aard ook,
onverminderd schadevergoeding om welke reden ook.
Het overhandigen van een bankcheque die bij de eerste
aanbieding niet terstond wordt betaald, geldt als verzuim
van betaling, onverminderd de toepassing van de strafwet
mocht daartoe aanleiding zijn, en de vergoeding van protest, disconto en andere kosten.
10. Eigendomsovergang - maatregelen tot bewaring
Vanaf de toewijzing is het risico voor rekening van de
koper. Het goed wordt overgedragen in de staat waarin
het zich bij de toewijzing bevindt, met alle zichtbare en
verborgen gebreken. Onmiddellijk na toewijzing wordt het
goed met de meeste zorg bewaard. De koper dient echter
alle nuttige maatregelen te nemen tot bewaring van het
goed. Vanaf de toewijzing blijven de goederen nog enkel
ter plaatse op risico en ten laste van de koper, die alleen
verantwoordelijk is voor het door hem aangekochte goed.
11. Staat van de goederen - bezichtiging
Daar de goederen en de kunstvoorwerpen te bezichtigen
zijn voor de verkoping en de verkoopsvoorwaarden ter kennis werden gebracht, wordt de koper geacht volledig, persoonlijk en op eigen verantwoordelijkheid ingelicht te zijn
over de staat en de authenticiteit van de goederen en de
kunstvoorwerpen. Hij heeft geen verhaal tegen KUNSTVEILINGEN BERNAERTS N.V., de optredende gerechtsdeurwaarder of de veilingmeester wegens vergissing, onnauwkeurigheid of verzuim in de beschrijving van de goederen
en de kunstvoorwerpen, noch wegens enig ander materieel gebrek aan de goederen en de kunstvoorwerpen. Alle
gegevens betreffende de goederen en de kunstvoorwerpen
in de catalogi, de advertenties, de brochures of gelijk welke
andere geschreven mededelingen van KUNSTVEILINGEN
BERNAERTS N.V., en met name de beschrijving en/of de
oorsprong of echtheid ervan, worden slechts als inlichting
en onder alle voorbehoud verstrekt. Noch KUNSTVEILINGEN BERNAERTS N.V., noch de instrumenterende
gerechtsdeurwaarder nemen daarvoor enige verantwoordelijkheid op zich. De veiling wordt voorafgegaan door een
tentoonstelling gedurende dewelke KUNSTVEILINGEN
BERNAERTS N.V. ter beschikking van het publiek zullen
staan om naar beste vermogen en weten inlichtingen te
verstrekken; de tentoonstelling heeft tot doel een nauwkeurig onderzoek van de staat van bewaring en de kwaliteit
en de authenticiteit van de goederen mogelijk te maken
evenals een toelichting over de eventuele gebreken of
onjuistheden in de beschrijvingen uit de catalogus te geven. Daarenboven kan het publiek een beroep doen op
KUNSTVEILINGEN BERNAERTS N.V. of een

deskundige door de liefhebber gekozen, met het oog op
een diepergaand onderzoek, gedurende de gehele duur
van de tentoonstelling. KUNSTVEILINGEN BERNAERTS
N.V. is niet bereid tot terugname, indien de omschrijving
in de catalogus tijdens de veiling werd herroepen en de
nieuwe omschrijving mondeling aan het publiek werd verstrekt. Elke bezoeker is aansprakelijk voor de schade die
hij aan de tentoongestelde voorwerpen en loten aanbrengt,
ook wanneer dit toevallig en/of onvrijwillig gebeurt. Ook de
bepalingen van artikel 2280 van het Burgerlijk Wetboek
zijn op deze openbare verkoping van toepassing.
12. Ingenottreding - afhaling
De koper die de koopprijs en de kosten volledig heeft
betaald, treedt in het genot van het verkochte goed. Bij
de afhaling is de voorlegging van een aankoopkaart verplicht. Tijdens de veiling zelf mag geen enkel lot worden
afgevoerd. Behoudens uitdrukkelijke instemming van
KUNSTVEILINGEN BERNAERTS N.V. zal geen enkel lot
worden afgeleverd voor de integrale betaling van de koopprijs en de kosten. De schade aangericht bij het afhalen
of verplaatsen van de goederen is ten laste en gevare en
voor rekening van de koper. Als de termijn van afhaling is
verstreken, zal een intrest van 1% per maand op de toewijzingsprijs aangerekend worden, met een minimum van € 5
per dag en per lot (voor administratie- en stockagekosten).
Bovendien kunnen KUNSTVEILINGEN BERNAERTS N.V.
niet aansprakelijk gesteld worden in geval van diefstal,
brand, ongeval of iedere schade die aangericht zou kunnen worden aan niet afgehaalde loten na het verstrijken
van de termijn van afhaling. Elk transport van aangekochte
goederen zal in de regel door de koper zelf geregeld worden op zijn eigen verantwoordelijkheid. Op verzoek van
de koper kunnen KUNSTVEILINGEN BERNAERTS N.V.,
op kosten en risico van de koper, instaan voor de verzending van de voorwerpen. Alle kosten van vervoer, douane,
verzekering, kortom alle formaliteiten en transport, zijn ten
laste van de koper. Dergelijke verzending van aangekochte
goederen aan de koper wordt in geen geval door het Veilinghuis verzekerd, tenzij dit schriftelijk anders werd overeengekomen. Voor de afhaaltermijnen verwijzen we naar
de specifieke voorwaarden, vermeld in de catalogus en op
de website www.bernaerts.be.
13. Terugbetaling
In geval KUNSTVEILINGEN BERNAERTS N.V., om welke
reden ook, gehouden is tot terugbetaling van de aan hem
reeds betaalde gelden, zal hierop hoegenaamd geen intrest kunnen worden aangerekend.
14. Geschreven en telefonische opdrachten
Aan de hand van een geschreven opdracht belasten
KUNSTVEILINGEN BERNAERTS N.V. zich gratis met de
aankooporders van haar cliënten. De aankoop van de
loten zal zo goedkoop mogelijk geschieden in zoverre de
limietprijzen of andere eventuele offertes dat toelaten. De
opdrachten dienen schriftelijk per brief of per fax of via
email te worden bevestigd, voorzien van de handtekening
van de bieder. Een formulier voor geschreven bieding kan
opgevraagd worden in de bureaus of tentoonstellingsruimte van KUNSTVEILINGEN BERNAERTS N.V.. De geschreven biedingen moeten degelijk ingevuld en ondertekend
afgegeven worden aan KUNSTVEILINGEN BERNAERTS
N.V. of aan haar medewerkers, 5 uren voor de aanvang
van het mondeling bieden of hen per (aangetekende) brief
zijn bereikt voor dit tijdstip, dit laatste op risico van de
schriftelijke bieder bij eventuele laattijdige ontvangst van
het geschreven bod. Deze biedingen zijn geen aankoop-

orders of commissies, doch aankoopopdrachten aan de
vermelde prijs. Bij gelijk bod heeft de mondelinge bieding
voorrang op het geschreven bod. Indien er verscheidene
geschreven aankoopopdrachten op eenzelfde lot, met gelijke bedragen het Veilinghuis bereiken en deze geschreven biedingen de hoogste biedingen op het kwestieuze lot
zijn, zal het lot worden toegewezen aan diegene wiens aankoopopdracht het eerst het Veilinghuis heeft bereikt. De
veilingmeester is niet verplicht het publiek hiervan vooraf
te verwittigen. Noch het mislopen van een schriftelijk bod,
noch de gebeurlijke niet-totstandkoming, verbreking van
een telefoonverbinding of storing van het netwerk, zal tot
schadevergoeding ten laste van het veilinghuis kunnen
aanleiding geven. In geval van meerdere gelijke biedingen,
zal de eerst ontvangen bieding voorrang krijgen. De mogelijkheid om schriftelijk, telefonisch of online te bieden is
een gratis dienstverlening die geen enkele aansprakelijkheid in hoofde van KUNSTVEILINGEN BERNAERTS N.V.
met zich brengt.
15. Schade
Elke bezoeker is aansprakelijk voor de schade die hij aan
de tentoongestelde voorwerpen en loten aanbrengt.
16. Bevoegde rechtbank
Alle geschillen in verband met de verkoping vallen in voorkomend geval onder de uitsluitende bevoegdheid van de
rechtbanken van Antwerpen, ongeacht de woonplaats van
de partijen. Voor geval een beroep wordt gedaan op vertalingen van deze voorwaarden van verkoop, prevaleert de
Nederlandstalige tekst.

Terms and conditions of the
Buyer

The joint stock company AUCTION HOUSE BERNAERTS
JSC (hereafter BERNAERTS AUCTIONEERS) announces to
the participants of the sale that the sale will be held according
to the terms and conditions listed below and any participation
in the auctions implies the unconditional acceptance of the
present conditions of sale.
1. Auction day
The auction takes place through an oral or written bid. The
highest bidder for each item is the successful bidder who
will purchase the item against cash payment. At the time of
the purchase and to the extent that he did not previously,
the potential purchaser must register by presenting proof of
identity and indicating his name, address, telephone number,
the number of his identity card and his signature on the registration form of BERNAERTS AUCTIONEERS. In return, he
will receive a paddle with its personal number to participate in
the auction. In other cases, the purchaser presents himself to
complete and sign his entry form, after which he will receive
a paddle with his personal number. Online sale bidders must
register at least 5 hours before the beginning of the auction
by filling the form on My Account. For each new online sale,
the buyer must register by accepting the Terms and Conditions of sale.
2. Commitment of the bidder
By its offer, the bidder commits himself to purchase the
auction items for sale at the price he has proposed. He nevertheless has no say when the sale is suspended for any
reason at all.
3. Conduct of sale, order
The judicial officer maintains order during the sale. It is he
who ultimately rules all possible disputes born of the sale,
including the bidding increments and the designation of the
highest bidder. The auctioneer has, among others, the right
to set the minimum price of each offer, not to accept the bid
of persons that he does not know or whose identity or creditworthiness not seemed proven - in which case, the previous
bidder remains bound-, to suspend the sale, without having
to explain thereon to the bidders, to split, join or withdraw any
item. In case of obstruction or disruption of the auction by
violence, threat or a fraudulent way, the provisions of article
314 of the Penal Code will be applied. In case a price limit
has been set by the provider/seller, BERNAERTS AUCTIONEERS has the right to bid on behalf of the provider/seller.
BERNAERTS AUCTIONEERS reserves the right to refuse any
offer made by unknown buyers.
4. Buyer by mandate or third-party buyer
The purchaser may designate a proxy, provided that he signals it to the auctioneer at the end of the sale. The purchaser
answers for the solvency and the competence of its proxy;
each purchaser remains responsible for its purchase, even if
another person is stated as (proxy) purchaser.
5. Guarantee
The successful bid does not imply any guarantee on the part
of the auctioneer responsible for the sale nor on the part of
the acting judicial officer, concerning among others the authenticity. Items and art objects are sold in the state in which
they are at the auction exhibition and sale, and without any
guarantee. Buyers are expected to have reviewed items and
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objects of art and to have made their offer being informed.
The estimated prices quoted in the catalogue serve for information purposes only. If necessary, the catalogue on paper
takes precedence over the electronic version (on paper catalogues can be consulted or downloaded free of charges on
www.bernaerts.be(link). In exceptional cases, the sale of an
art object can be cancelled and the hammer price refunded
to the purchaser if the object bought is returned within three
weeks, with evidence that it is a falsification, and provided
that the object remained in the same condition as at the time
of the auction.
6. Indivisibility and particularity
All obligations of purchase are by law, jointly and indissolubly,
both for legal persons as for physical persons, the responsibility of all those who buy for a joint account, the final purchaser
and those who bought for him, on the securities between
them and those for whom they act as guarantor, as well as the
heirs and successors of each of the people mentioned above.
7. Payment of the purchase price and the additional costs
by the purchaser
The purchaser in the room and the purchaser who has bid
by purchase order, by phone or by e-mail must pay to BERNAERTS AUCTIONEERS, immediately after the sale or at the
time of the removal of the items, the hammer price, plus 23%
on the hammer price in the room, including VAT, for costs.
The simultaneous sale in live (webcast) bidders must pay the
purchase price increased by 28% on the hammer price, VAT
included. The silent sales and/or after-sales bidders must pay
the purchase price increased by 30% on the hammer price,
VAT included. For each item, an additional administrative
costs of € 2 will have to be paid and, if applicable, a droit de
suite (right to follow or resale right). The droit de suite is an
extension of the copyright law that entitles a compensation
to the creator of a work of art in case of a resale of the work.
This right may apply both to sculptures and to graphic works
of art. A droit the suite is charged in case of a resale of original
works of art of living artists or artists who died less than 70
years ago and from a price of € 2,000.00 on. It amounts to
4% of the price up to € 50,000.00; to 3% of the auction price
segment between € 50,000.01 and € 200,000.00; to 1%
of the auction price segment between € 200,000.01 and €
350,000.00; to 0.50% of the auction price segment between
€ 350,000.01 and € 500,000.00; to 0.25% of the auction
price segment above € 500,000.01 price. However, the droit
de suite can never exceed € 12,500.00. The rate of the first
segment, i.e. 4%, should be applied to the entire amount that
lies within this segment. (Law of 4 December 2006 and R.D.
of 2 August 2007). Only banknotes in euros (up to an amount
of € 2,999 per object, fees included) or cheques guaranteed
by a Belgian Bank (or Bancontact card) will be accepted for
payment of the purchase price and costs. Cheque cashing
fees will be charged to the buyer. In case of payment through
a non-certified cheque, delivery of the items may be suspended until the crediting. Payments by credit card (Mastercard,
Eurocard or Visa) involve an extra cost.
8. Compensation - confusion
The buyer cannot claim nor compensation, nor confusion,
nor article 1653 of the Belgian Civil Code in case of trouble
of the purchaser.
9. Resale - irresponsible bidding
If the purchaser, the highest bidder, the guarantor and/or the
indicated proxy have failed to immediately fulfil the obligations set out in these terms and conditions or to immediately
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meet one of the conditions of sale, the item may be resold
on the basis of an irresponsible bidding, at the expense of
the highest bidder. The resale is done by the judicial officer
already requested, under the same conditions of sale. The failing purchaser shall pay the difference between the purchase
price and the resale price, without being able to claim the
balance between the purchase price and the resale price
in case the resale price exceeds the purchase price. This
balance will be to the benefit of the provider/seller or to the
creditors. The irresponsible bidder is required in addition to
the payment of expenses caused by its negligence and by the
resale, as well as other charges of any kind, without prejudice
to damages for any reason whatsoever. Delivery of a cheque
which is not paid immediately at the first presentation, is considered failure to pay, without prejudice to the application of
the criminal law if necessary, nor of the protest, discount and
other grant.
10. Transfer of ownership - provisional measures
As soon as the highest bidder is determined, all risks related
to the purchases will be the responsibility of the purchaser.
The item is delivered in the state it is at the time of the auction, with all its apparent and hidden defects. At the auction,
the item shall be kept with the utmost care. However, the
buyer must take all measures for the preservation of the
item. As soon as the highest bidder is determined, items only
remain on-site at the risk and under the responsibility of the
purchaser, which is solely responsible for the item he bought.
11. State of the items - exhibition
Since items and works of art are exhibited before the auction,
and the terms and conditions have been communicated, the
purchaser is supposed to be informed fully, personally and on
his own responsibility of the state of the items and art objects.
He has no recourse against BERNAERTS AUCTIONEERS,
against the acting judicial officer or against the auctioneer,
for error, inaccuracy, or negligence in the description of the
items and works of art, nor for inconvenience, discomfort, the
state of the items and works of art, their repair or restoration.
All data concerning items and the works of art in catalogues,
advertisements, brochures or any other written or digital
communication from BERNAERTS AUCTIONEERS, and
especially their description, are provided only for information
purposes and without prejudice. Neither BERNAERTS AUCTIONEERS, nor the acting judicial officer assume any responsibility in this regard. The sale is preceded by an exhibition
during which BERNAERTS AUCTIONEERS will be available
to the public to provide information to the best of its possibilities; the exhibition is intended to allow the examination of
the state of conservation and the quality of the items as well
as to provide guidance on possible defects or inaccuracies in
the description of the catalogue. The public can also appeal
to BERNAERTS AUCTIONEERS or to an expert chosen by
the interested person, for a thorough review and that, for the
duration of the exhibition. BERNAERTS AUCTIONEERS is not
prepared to take the item back if the description of the catalogue is revoked during the sale and that the right description
is given orally to the public. Each visitor is responsible for the
damage that he causes to the exposed objects and items,
even if it happened coincidentally or involuntarily. Similarly,
the provisions of article 2280 of the Civil Code apply to this
auction.
12. Passing of possession - removal
The buyer who has paid the full purchase price and costs will
pass in possession of the item sold. Upon removal, it is required to submit a proof of payment. No item can be removed
during the live auction itself. Unless expressly authorized by

BERNAERTS AUCTIONEERS, no item will be delivered until
full payment of the purchase price and costs. The damage
caused during the removal or displacement of items are at
the charge and risk of the purchaser. When the time period
for the removal is passed, an interest of 1% per month on the
hammer price will be charged, with a minimum of € 5 per
day and per item. For the removal dates we refer to the terms
and conditions printed in the catalogue and on the web site.
13. Refund
In case BERNAERTS AUCTIONEERS, for whatever reason, is
required to repay the funds that have already been paid, no
interest can be counted on this sum.
14. Written and telephone bids
Through a written bid, BERNAERTS AUCTIONEERS takes
care of its customers purchase bids, free of charge. The
purchase of the items is done in the cheapest way possible,
provided the price limits or other possible offers allow it. The
price limits set by phone are accepted at the risk of the seller. They must be confirmed by letter or fax, undersigned by
the bidder. You complete the 'absentee bidding form' [link]
during your visit at the auction house, or you download [link]
it and deliver it no later than 24 h prior to the auction to
BERNAERTS AUCTIONEERS, or you send it by email (info@
bernaerts.be) or by fax (+ 32 3 248.15.93), no later than 5
hours prior to the start of the auction. The auctioneer will try
to purchase the item for you at the most beneficial price.
These bids are no purchase orders nor commissions, but the
orders to buy at the price indicated. In case of equal bid,
the oral offer has priority on the written and digital ones. If
several written bids of the same amount on the same item
reach BERNAERTS AUCTIONEERS and the written bids
are the highest bid for the item in question, the item will be
awarded to the first written bid having reached BERNAERTS
AUCTIONEERS. The auctioneer is not required to inform the
public beforehand. The non-execution of a written bid, a telephone bid or an online bid by mistake or for any other cause
(technical or otherwise) cannot be the subject of a claim for
damages to BERNAERTS AUCTIONEERS. The written, telephone and online bids are a free service offered to customers
and cannot result in any kind of responsibility of BERNAERTS
AUCTIONEERS.
15. Damage
Each visitor is responsible for the damage caused to the exposed objects and items.
16. Courts
All disputes over the sale fall, as appropriate, under the exclusive competence of the courts of Antwerp, regardless of the
domicile of the parties. In case these terms and conditions
are a translation, the Dutch text will prevail.

WORKS ON PAPER OCTOBER 2020
INVITATION TO CONSIGN till August 28
Contact: elias@bernaerts.be & peter@bernaerts.be
+32 3 248 19 21

PANAMARENKO (1940-2019)
(detail) 'Ufo'.
Collage and grey pencil. Signed and titled.
350 x 463 mm
Est.: € 1250-1500

51

