Beste klant,
Bij deze hebben we de eer en het genoegen u te informeren dat de fusie van de veilinghuizen
The Romantic Agony en Henri Godts - waarover we u vorig jaar informeerden - voortaan onder
de gezamenlijke naam ARENBERG AUCTIONS naar buiten zal treden.
Vanwaar deze nieuwe naam?
Als toonaangevende Belgische veilinghuizen, gespecialiseerd in zeldzame boeken,
manuscripten, tekeningen en prenten, atlassen, kaarten en foto’s, hebben we gekozen voor
een naam die een link heeft met onze nieuwe locatie in de Wolstraat in Brussel.
De Wolstraat vertrekt bovenaan de Kleine Zavel, aan het Egmontpaleis dat in de 18e en 19e
eeuw eigendom was van de familie Arenberg. Die nam destijds het initiatief om de Wolstraat
te verbreden, te verkavelen en er grote herenhuizen op te trekken. Vanaf 1 januari 2018 zullen
wij ons daar vestigen in een pand ontworpen door de befaamde Belgische architect Marc
Corbiau.
ARENBERG AUCTIONS is bijgevolg een historische verwijzing die past bij deze unieke
ligging. Niet alleen de nabijheid van internationale veilinghuizen, maar ook de bereikbaarheid
is een absolute meerwaarde: mogelijkheid tot parkeren in de straat en/of onder het
nabijgelegen Poelaertplein, aansluitingen van tram en metro en de stations Brussel Centraal
en Brussel Zuid op wandelafstand.
Ook de bijzondere atmosfeer die de buurt uitademt, is een ervaring op zich: de Zavel met zijn
wekelijkse antiekmarkt en kunstgalerijen, zijn restaurants en terrasjes, de nabijheid van musea
en de Koninklijke Bibliotheek, en de exclusieve handelszaken van de
Louizalaan/Waterloolaan.
Gezien de internationalisering én professionalisering van het (antiquarische) veilingwezen
hebben ook wij de ambitie om met ons twaalfkoppig team verder te groeien tot een belangrijke
speler op Europees en internationaal niveau. Onze nieuwe vestiging biedt daar alvast alle
mogelijkheden toe.
De geplande veilingen van 10 oktober, 24 en 25 november, en 12 december zullen nog op de
oude adressen in respectievelijk de Aquaductstraat en de Roodebeeklaan (Horta) doorgaan.
Vanaf 2018 zullen alle kijkdagen en veilingen van Arenberg Auctions dan definitief
plaatsvinden in onze nieuwe thuishaven in de Wolstraat. Bovendien hebben we het
voornemen om u en uw partner in de toekomst eveneens een programma van
tentoonstellingen en lezingen aan te bieden.
We hopen u alvast vanaf begin 2018 op de nieuwe locatie te mogen verwelkomen waar we u
met onze expertise ten dienste staan.
Vriendelijke groeten in naam van het hele Arenberg Auctions team,
Arenberg Auctions - Wolstraat 19 - 1000 Brussel

