Persbericht
Belangrijke oorlogsbibliotheek te koop
Balen, 13 september 2016
Studium Generale vzw in 2490 Balen (Antwerpse Kempen) is eigenaar van een
uitgebreide bibliotheek over de beide wereldoorlogen. Circa 5.000 banden: boeken
en jaargangen van periodieken, half-om-half Eerste en Tweede Wereldoorlog.
Door plaatsgebrek gedwongen en alle alternatieven onderzocht hebbende, besloot
het bestuur - “met de dood in het hart” - deze bibliotheek in haar geheel te koop te
stellen. Eventueel kan een opsplitsing gemaakt worden tussen de beide oorlogen.
Vooral de bibliotheek 1.WO bevat vele oude werken, uitgegeven tijdens de oorlog
zelf of kort nadien, alsmede vele uiterst zeldzame exemplaren! Beide
deelbibliotheken bevatten zowel nieuwe als antiquarische werken. Buiten de
markeringen die een vroegere eigenaar eventueel in sommige antiquarische boeken
heeft aangebracht, heeft de huidige eigenaar geen aantekeningen, eigendomsmerken of plaatsnummers toegevoegd.
Na calculatie van de investeringen in de loop der jaren, komen we op een
aankoopsom voor de Eerste Wereldoorlog van 34.057,14 €
en voor de Tweede Wereldoorlog op een bedrag van 29.660,00 €.
Dat betekent concreet dat de gemiddelde prijs per band schommelt rond de 13 €. De
vzw heeft immers vele boeken aangekocht met korting op de handelsprijzen. Vooral
de antiquarische boeken zijn afkomstig van boekenbeurzen en markten. De
werkelijke marktwaarde van de collectie ligt dus hoger dan de aankoopbedragen.
De catalogi van beide oorlogen zijn te vinden op www.studiumgeneralevzw.be ,
stand op18.07.2016. Let wel: het zijn alleen de boeken en periodieken die te koop
staan, niet de digitale en audiovisuele media achteraan in elke catalogus.
De beide vermelde bedragen zijn het uitgangspunt van de onderhandelingen, en dus
bespreekbaar. Bij aankoop ontvangt de koper ook de volledige digitale catalogus van
die bibliotheek.
De vzw beschikt ook nog over een collectie gedenkpenningen over de Eerste
Wereldoorlog, ongeveer 150 verschillende exemplaren in zilver, brons of andere
metalen, van verschillend formaat, doormeter variërend tussen 30 en 120 mm. Indien
er interesse is voor die ganse collectie, willen we daarvan ook een waardebepaling
doen.
Meer info en biedingen bij Kamiel Mertens, voorzitter vzw:
kamiel.mertens@skynet.be of 014-81.33.75
Studium Generale vzw
Holven 11
2490 Balen
(BTW BE 0474.235.671)

