
KUNSTTENTOONSTELLING EN -VEILING T.V.V. VLUCHTELINGEN DUINKERKE

3 — 19 MAART
SNUFFEL, DE POLYVALENTE ZAAL, EZELSTRAAT 42 BRUGGE



Een initiatief van NIEMAND IS ILLEGAAL 
De opbrengst gaat integraal naar de bouw van 
een ‘Badmobiel’, een mobiele douche-unit.

info@niemandisillegaal.be 
facebook: niemandisillegaalbrugge 
www.niemandisillegaal.be



BESTE KUNSTLIEFHEBBER, 
SYMPATHISANT

De vluchtelingen in Duinkerke zijn op zoek naar een nieuwe 
thuis nadat ze hun land zijn ontvlucht, vaak ten gevolge van 
oorlog. Velen van hen willen naar Engeland, maar stranden 
in Duinkerke. Daar leven ze in kampen, vaak met nog jonge 
kinderen, in penibele situaties. Met de regelmaat van een 
klok komt de Franse politie hun kampen, hun weinige bezit-
tingen, vernielen. Opdat ze zouden verdwijnen. Want ze zijn 
een smet op de mooie Franse kust.

Niemand is Illegaal, feitelijke vereniging, zet zich daar 
wekelijks voor in. Ze verzamelen voedsel en dringende hulp-
goederen en brengen die tot bij de mensen die hier behoefte 
aan hebben. Om deze inzet te kunnen blijven verderzetten 
zoeken ze manieren om fondsen te werven. Onder ande-
re vroegen zij kunstenaars om een werk/act te schenken,  
deze werken tentoon te stellen gedurende twee weken en 
te veilen t.v.v. vluchtelingenwerkingen. 41 beeldende kunste-
naars hebben een mooi en waardevol werk geschonken. In 
deze brochure kan je alle te veilen werken bekijken. Het is 
een gevarieerde en kwaliteitsvolle collectie.

Daarnaast engageren muziekmakers, dichters en andere 
performers zich met een act rond het thema. Allen geheel 
belangeloos, met als enige beloning een sprankel hoop op 
een menselijker samenleving.

Bekijk het programma op de achterflap. Kom de werken 
bewonderen op de tentoonstelling. Breng een bod uit op je 
favoriete werk op de veiling op 19 maart.

WELKOM OP DROOMREIS



WHAT IF I FALL?

› Kalligrafi e op houten paneel
› Afmetingen: 100 x 40 cm
› Originaliteit: Uniek exemplaar
› Gesigneerd op achterzijde

ADINDA 
GODDYN

Lot nr. 1 
Instelprijs: € 350



Lot nr. 2 
Instelprijs: € 250BJØRN 

BOSSU
ZONDER TITEL

 › Acryl op houten paneel
 › Afmetingen: 40 x 80 cm
 › Originaliteit: Uniek exemplaar



Lot nr. 3
Instelprijs: € 50

WANHOOP

 › Fotoprint op dibond
 › Afmetingen: 40 x 60 cm
 › Originaliteit: tweede exemplaar
 › Gesigneerd op voorzijde

CATHERINE 
DE DECKER



Lot nr. 4
Instelprijs: € 180

NEKO

 › Opgekleurde digitale print  
op handgeschept papier

 › Japans pigment en acryl
 › Afmetingen: 38 x 57 cm 
 › Ingekaderd 60 x 80 cm
 › Houten kader met glas  

en passe-partout
 › Originaliteit: 3/40
 › Zegel en handtekening op 

voorzijde

CHIHIRO 
KONDO



Lot nr. 5
Instelprijs: € 1200CHRISTOPHE

ANNYS
UTOPIAS FAIL FOR 
ALL SORTS OF 
REASONS

› Inkt, bladgoud, carrara marmer
› Afmetingen: 45 x 63 cm
› Uniek exemplaar
› Met certifi caat
› Handtekening op rugzijde



Lot nr. 6
Instelprijs: € 300

GOSSIP

 › Olieverf en marker op paneel
 › Afmetingen: 50 x 70 cm
 › Uniek exemplaar, gesigneerd op voorzijde

CHRISTOPHE 
YWASKA



Lot nr. 7 en 8
Instelprijs: € 200 elk

ZONDER TITEL

 › Olieverf en siliconen op paneel
 › Afmetingen: 43 x 43 cm elk
 › Unieke exemplaren
 › Met certificaat

DANIËL 
DEHULSTER



Lot nr. 9
Instelprijs: € 350

HAVEN

 › Fotoprint op hout
 › Afmetingen: 40 x 60 cm
 › Originaliteit: 1/3
 › Gesigneerd op achterzijde

FEMKE 
DEN HOLLANDER



Lot nr. 10
Instelprijs: € 100

ONDER GAAN

 › Tekening op papier
 › Afmetingen: 35 x 30 cm ingekaderd, glas, passe-partout
 › Originaliteit: uniek exemplaar, gesigneerd op voorzijde

GEERT 
ROELS



Lot nr. 11
Instelprijs: € 300GEERT 

VANDENABEELE
MOONDREAMER

 › Lichtobject, assemblage
 › Koper, staal, glas, kralen, knikkers
 › Afmetingen: 60 x 24 x 20 cm
 › Originaliteit: uniek exemplaar



Lot nr. 12&13
Instelprijs: € 300 elk

THE EARTH MOTHER 1&2

 › Mixed media in zwart bakkader
 › Afmetingen: 25 x 25 cm elk
 › Originaliteit: unieke exemplaren 

GEERTJE 
VANGENECHTEN



GOEDELE 
VANBESIEN

Lot nr. 14
Instelprijs: € 300

2 = 1

 › Wandsculptuur, verticaal te 
bevestigen aan een wand

 › Gips, grafietpotlood,  
verf en vilt

 › Afmetingen: 52 x 20 x 3,5 cm
 › Originaliteit: uniek exemplaar
 › Gesigneerd met initialen op  

de achterzijde



DER SCHWEINEHIRT I

 › Lithografie
 › Afmetingen: 54 x 39,5 cm, ingekaderd 60 x 45 cm, houten kader
 › Originaliteit: 17/80, met droogstempel, gesigneerd op voorzijde
 › Certificaat Günter Grass Stichting op achterzijde

Lot nr. 15
Instelprijs: € 150GÜNTER 

GRASS
Schenking 

Masereelfonds 
Brugge



Lot nr. 16
Instelprijs: € 200HARM 

LOGGHE
IETS NA ELF

 › Polaroidfoto’s en gedicht in 2 bakkaders
 › Afmetingen: 46 x 70 cm
 › Originaliteit: unieke exemplaren
 › Gesigneerd op voorzijde



Lot nr. 17
Instelprijs: € 250JAN 

DE MEY
ZONDER TITEL

 › Maritiem landschap, acryl op canvas
 › Afmetingen: 40 x 30 cm, niet ingekaderd
 › Originaliteit: uniek exemplaar



Lot nr. 18
Instelprijs: € 300JAN 

VERHAEGHE
IL FAUT CULTIVER 
NOTRE JARDIN OU 
MIEUX NOTRE CUISINE

 › Installatie met drie objecten  
en een spiegel.

 › Houten schrobborstel met rode 
zegellakstempel: tweemaal Statue 
censuré en éénmaal Objet censuré

 › Afmetingen: ongeveer 60 x 60 cm
 › Originaliteit: met certificaat

Een beschaving waar mensen niet over een 
keuken kunnen beschikken waar op z’n 
minst water kan gekookt worden en voedsel 
kan gebakken en gebraden worden, is de 
naam beschaafde wereld niet waardig.
Wanneer wij er als maatschappij in berusten 
dat een pak mensen, op de vlucht niet over 
deze basisvoorwaarden kunnen beschikken, 
dan is het dringend tijd dat we als 
beschaafden in de spiegel gaan kijken.
Dan is er wat opkuis vereist.



Lot nr. 19
Instelprijs: € 300

AMIRA

 › Tekening en waterverf
 › Afmetingen: 42 x 32 cm
 › Ingekaderd, houten kader, glas, passe-partout
 › Originaliteit: uniek exemplaar
 › Gesigneerd op voorzijde

JOHAN 
CLARYSSE



Lot nr. 20 tot 29
Instelprijs: € 150 per stuk

ZONDER TITEL

 › Tien pentekeningen op de bodem van kartonnen 
sigarendoosjes Mini Moods 

 › Afmetingen: doosjes van 8 x 8 x 1 cm
 › Originaliteit: 10 unieke exemplaren
 › Gesigneerd met initialen in de rand van elk doosje

JOHAN 
VAN MULLEM



Lot nr. 30
Instelprijs: € 300

CONSERVATION 
REFUGEES

 › Fotoprint op dibond
 › Afmetingen: 96 x 56 cm
 › Certifi caat

JOSEPH 
MEYNS

Inclusief layfl at 
fotoboek, 
66 p., 30 x 30 cm

 › De Batwa-pygmeeën in Oeganda zijn net als de vluchtelingen in 
Duinkerke vervreemd van hun eigen biotoop. Ze werden onder dwang 
uit het Bwindi-bos verwijderd toen het een nationaal park werd in 1991.

 › Aan hun lot overgelaten proberen zij met jachtdemonstraties en 
traditionele dansen wat inkomsten te verwerven via passerende toeristen.



LIES 
DEBOUVER

Lot nr. 31
Instelprijs: € 200

ENTITLED

 › Fotoprint op Fujicolor professional mat
 › Afmetingen: 40 x 30 cm
 › Ingekaderd zwart kader, zonder glas



LIESBETH 
LOUWYCK
PORTRAIT NR5

 › Acryl en olieverf op geprinte stof en canvas
 › Afmetingen: 84 x 78 cm
 › Originaliteit: uniek exemplaar
 › Met certificaat
 › Handtekening op rugzijde

Lot nr. 32
Instelprijs: € 800



Lot nr. 33
Instelprijs: € 200

ZONDER TITEL

 › Cartoon, originele tekening 
Afmetingen: 21 x 29,7 cm

 › Ingekaderd: 30 x 40 cm
 › Met passe-partout
 › Originaliteit: uniek exemplaar
 › Handtekening op voorzijde

MAREC



BOOTVLUCHTELINGEN

 › Acryl op canvas
 › Afmetingen: 60 x 68 cm
 › Originaliteit: uniek exemplaar
 › Handtekening op voorzijde

Op weg naar het beloofde land. 
Ontbering, verdrinking
Lange, bange dagen... 
Wie aankomt, botst veelal  
op weerstanden,  
het niet welkom zijn...

Lot nr. 34
Instelprijs: € 400MARIEANNE 

KLEPPE



MARJAN 
DEGRAEVE

Lot nr. 35
Instelprijs: € 300

OORLOG

 › Installatie mixed media
 › In retro televisietoestel  

rond het thema oorlog
 › Afmetingen: 50 x 50 x 50cm
 › Originaliteit: uniek exemplaar
 › Gesigneerd binnenin



Lot nr. 36
Instelprijs: € 350MAUD 

BEKAERT
ERBARME DICH

 › Schaal, keramische 
gietsteen

 › Afmetingen: 37 cm 
diameter, 10 cm hoog

 › Originaliteit: met certificaat 
in keramische gietsteen.



Lot nr. 37-38-39
Instelprijs: € 100 ELK

TUSSEN DIEPPE EN OOSTENDE

 › Driemaal fotoprint in houten bakkader, achter glas, met passe-partout
 › Afmetingen: 23 x 28 cm elk
 › Gesigneerd op voorzijde

PAUL 
SILANCE



Lot nr. 40
Instelprijs: € 300

LIFE-IN-VEST

 › Schilderij op papier
 › Afmetingen: 60 x 40 cm
 › Originaliteit: uniek exemplaar
 › Gesigneerd op voorzijde 

PETER 
JONCKHEERE



Lot nr. 41
Instelprijs: € 250

ENTRANCE

 › Olieverf en acryl op LP hoes
 › Afmetingen: 31 x 31 cm
 › Originaliteit: uniek exemplaar, de originele LP
 › ‘In de 14 billekens’ bevindt zich in de hoes
 › Gesigneerd op achterzijde hoes

PETER 
LAGAST



BLUE FACE

 › Acryl op papier (2021)
 › Afmetingen: 50 x 50 ingekaderd, achter glas
 › Originaliteit: uniek exemplaar
 › Gesigneerd op voorzijde

AY MARIEKE

 › Acryl op Exitkrant (2020)
 › Afmetingen: ongeveer 30 cm
 › Originaliteit: uniek exemplaar

PETER 
SIX

Lot nr. 42-43 
Instelprijs: € 300 (schilderij) & € 50 (bootje)



Lot nr. 44
Instelprijs: € 500

VLUCHT

 › Gebrandschilderd glas-in-loodraam, verlijmd.
 › Drie delen, apart ingekaderd in verguld  

vintage kader
 › Afmetingen: 86 x 20 cm
 › Originaliteit: uniek exemplaar
 › Gesigneerd op voorzijde

PIA 
BURRICK 



Lot nr. 45
Instelprijs: € 250

MOORDGRIET

 › Zeefdruk
 › Afmetingen: 75 x 55 cm
 › Houten kader, achter glas
 › Originaliteit: exemplaar 9/80
 › Gesigneerd op voorzijde

PIET 
MOERMAN

Anonieme 
Schenking



Lot nr. 46
Instelprijs: € 285RAVEN 

LAMOOT
REACHED THE LIMIT

 › Potlood en verf op papier
 › Gemengde technieken
 › Afmetingen 101 x 77 cm
 › Ingekaderd blauw kader, achter glas
 › Originaliteit: uniek exemplaar
 › Gesigneerd op voorzijde



Lot nr. 47
Instelprijs: € 300

UITGESLOTEN

 › Sculptuur, assemblage
 › Recyclagematerialen: koper, hout, mixed media
 › Afmetingen: 160 x 50 x 40 cm
 › Originaliteit: uniek exemplaar
 › Met certificaat 

REIN 
DE PUYSSELEYR



Lot nr. 48
Instelprijs: € 300

PIÉTÀ DE LAMPEDUSA

 › Fotoprint op papier
 › Afmetingen: 110 x 160 cm

SAMMY 
ROELANT



Lot nr. 49
Instelprijs: € 345

SUN SINKING LOW

 › Fotografie, digitale collage
 › Giclée druk
 › Genummerd exemplaar, oplage 50
 › Afmetingen: 50 x 50 cm
 › Ingekaderd, zwart kader, achter glas
 › Gesigneerd op voorzijde

SAMMY 
SLABBINCK



Lot nr. 50
Instelprijs: € 100

GOLDEN COAST

 › Schilderij, olieverf op eiken paneel
 › Afmetingen: 44,3 x 24,5 cm
 › Uniek exemplaar
 › Gesigneerd op achterzijde

STEF 
VAN DAELE



Lot nr. 51
Instelprijs: € 200

THE WRITING  
IS ON THE WALL

 › Keramiek
 › Afmetingen: ongeveer 30 cm
 › Dit exemplaar is onderdeel van 

een installatie van ongeveer 
30 vogels met 3 verschillende 
vormen 

 › Certificaat 

SYLVIE 
CRUTELLE  



Lot nr. 52
Instelprijs: € 200

DE VERJAARDAG 
VAN DE 
PRESIDENT

 › Linosnede
 › Afmetingen: druk 48,5 x 30 cm 

op papier 75 x 55 cm
 › Exemplaar 2/5
 › Gesigneerd op voorzijde
 › Dit beeld maakt deel uit van 

een kortverhaal, gemaakt 
in het kader van een expo 
voor Amnesty International. 
Het verhaal is gebaseerd op 
de geschiedenis van Anna 
Politkovskaja, journaliste 
en mensenrechtenactiviste, 
die in 2006 op tragische 
wijze om het leven kwam. 
Vermoord. En ondertussen is 
het feest ten paleize van de 
president.

TANIA 
VERHELST



Lot nr. 53
Instelprijs: € 350THÉO 

COLLIE
ESTHER

 › Miniatuurschildering op oude foto
 › Afmetingen foto 13,7 x 8,8 cm
 › Opgekleefd op mat zwart karton met zuurvrije tape
 › In zwart bakkader, achter glas
 › Uniek exemplaar
 › Gesigneerd met initialen op voorzijde



Lot nr. 54
Instelprijs: € 250

LANDSCHAP

 › Tekening met bister, notenbruin
 › Een vroeg studiewerk van de kleinzoon van José Vermeersch
 › Afmetingen tekening 22 x 31 cm
 › Ingekaderd, houten kader 44 x 52 cm, achter glas
 › Uniek exemplaar
 › Gesigneerd op voorzijde

TINUS 
VERMEERSCH

Anonieme 
Schenking



VIKTOR 
VANDENABEELE

Lot nr. 55
Instelprijs: € 400

WELCOME TO PARADISE

 › Reddingsvest beschilderd
 › Afmetingen: ongeveer 70 x 50 cm
 › Uniek exemplaar
 › Gesigneerd



BEELDENDE EN PODIUMKUNST 
ADINDA GODDYN • BJØRN BOSSU • CATHERINE DE DECKER • CHIHIRO KONDO  
CHRISTOPHE ANNYS • CHRISTOPHE YWASKA • DANIËL DEHULSTER • FEMKE DEN 
HOLLANDER • GEERT ROELS • GEERT VANDENABEELE • GEERTJE VANGENECHTEN  
GOEDELE VANBESIEN • GÜNTER GRASS • HARM LOGGHE • JAN DE MEY • JAN 
VERHAEGHE • JOHAN CLARYSSE • JOHAN VAN MULLEM • JOSEPH MEYNS • LIES 
DEBOUVER • LIESBETH LOUWYCK • MAREC • MARIEANNE KLEPPE • MARJAN DEGRAEVE  
MAUD BEKAERT • PAUL SILANCE • PETER JONCKHEERE • PETER LAGAST • PETER 
SIX • PIA BURRICK • PIET MOERMAN • RAVEN LAMOOT • REIN DE PUYSSELEYR 
SAMMY ROELANT • SAMMY SLABBINCK • STEF VAN DAELE • SYLVIE CRUTELLE • TANIA 
VERHELST • THÉO COLLIE • TINUS VERMEERSCH • VIKTOR VANDENABEELE • BRUNO 
VAN IMSCHOOT • FREDERIK LUCIEN DE LAERE • JULIE BEIRENS • KORNEEL MUYLLE 
LONG TALL DANNY • MOHAMAD ALNAJJAR • PETER DE BLIECK • URBAIN ALPAIN

CURATOR
JAN VERHAEGHE

VEILINGMEESTER
ROB MICHIELS 

GRAFISCH ONTWERP
TIM BISSCHOP

HET DROOMREISTEAM
BEN LIERMAN 
CHRISTOPHE STEYAERT 
HANS DIJCKMANS
JOSEPH MEYNS
REIN DE PUYSSELEYR
MARC BRAEM
FRANCIS NAEYAERT

 
Ondersteuning en faciliteiten: Masereelfonds Brugge - Snuffel Hostel



HOE BIEDEN?
1  Live, tijdens de veiling, in de zaal van 

Snuffel. Steek je hand in de lucht, roep 
luid een bod of geef een discreet knikje 
naar de veilingmeester.

2  Voor de veiling kun je ons per e-mail  
je bod doorgeven. Wij bieden dan  
voor jou tijdens de veiling mee tot je 
maximum-bod is bereikt.

3  Op de site www.rm-auctions.com kun  
je ook je bod ingeven. Hiervoor moet  
je eerst een profiel aanmaken. Wij 
bieden dan voor jou tijdens de veiling 
mee tot je maximumbod is bereikt.

4  Wil je zeker de nieuwe eigenaar worden 
van een werk, maar je kan niet aan- 
wezig zijn? Bied dan telefonisch mee. 
Een van ons belt je op tijdens de  
veiling, en biedt in jouw plaats.

HOE BETALEN?
Je bod is ‘gehamerd’ en is bindend.  
Jij bent nu de koper. Je betaalt on- 
middellijk cash of per bancontact  
aan de verantwoordelijke van Droomreis, 
de man en/of vrouw met de kassa. 

KUNSTWERK OPHALEN
Om niet te veel te storen wacht je tot het 
einde van de veiling om het kunstwerk  
op te halen. Of je maakt een afspraak met 
de verantwoordelijke van Droomreis om 
dat op een later moment te doen of even-
tueel tegen vergoeding te laten bezorgen. 
Op jouw vraag kunnen we een aankoop- 
bewijs voor je boekhouding bezorgen.

DE VEILING - HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?
Je kan alle werken bekijken in deze brochure, op de tentoonstelling 
of op de website van de veilingmeester www.rm-auctions.com. 



JE ZAL GEEN WERK  
KOPEN MAAR WIL  
DONEREN

Je hebt veel sympathie voor dit project 
en je wil een klein of wat groter 
bedrag doneren om bij te dragen  
aan de goede zaak. Dat kan.

Per overschrijving op rekeningnummer 
BE66 9734 2953 6343 op naam van 
Niemand Is Illegaal, met vermelding
Droomreis 

Ten allen tijde kan je al je vragen rond 
doneren in centen of goederen stellen 
via info@niemandisillegaal.be 

Heel erg bedankt!



PROGRAMMA

17.02.23
20.00 u. 

Cinéma Lumière  
Brugge, blauwe zaal

Film ‘Flee’ - Inleiding  
door Niemand is Illegaal

10.03.23
20.00 u. 

Snuffel  
polyvalente zaal

Poëzieavond met: Bruno van 
Imschoot, Christophe Ywaska, 

Frederik Lucien De Laere, Harm 
Logghe, Julie Beirens, Mohamad 

Alnajjar, Tania Verhelst

Muziek: Peter De Blieck 
Inkom: 10 euro - inschrijven  

via facebookevenement  
of www.niemandisillegaal.be 

05 & 18.03.23 
15.00 u.

Gidsbeurt rond het thema Oorlog 
en migratie door Dirk Roose

Deelnameprijs: 15 euro, inclusief 
drankje na de wandeling

Inschrijven via  
www.niemandisillegaal.be

03.03.23 
19.00 u. 

Snuffel  
polyvalente zaal
Vernissage met muzikaal  

optreden van Korneel Muylle

17.03.22
19.00 u. 

Snuffel café
Wereldmuziekavond met  

Studio Kwassa Kwassa

11.03.23 
15.00 u.

Gidsbeurt rond het thema Oorlog  
en migratie door Jan Dumolyn

Deelnameprijs: 15 euro, inclusief 
drankje na de wandeling

Inschrijven via  
www.niemandisillegaal.be

05.03.23 
11.00 u. 

Snuffel café
Panelgesprek rond  

vrouwelijke vluchtelingen. 

Moderator: Mieke Dumon

Organisatie Viva la Vida,  
inkom: 5 euro - inschrijven 

vivalavidabrugge@gmail.com.

19.03.23 
15.00 u. 

Snuffel  
polyvalente zaal

Veiling van de kunstwerken  
door veilingmeester Rob Michiels i.s.m. 
Urbain Alpain gevolgd door muzikaal 

optreden van Long Tall Danny




