
Samenwerken rond collecties 
Voorbeelden uit de erfgoedbibliotheken 

An Renard (Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience) 



Samenwerken rond collecties 
Voorbeelden uit erfgoedbibliotheken 

 
• Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience 
• Vlaamse erfgoedbibliotheek vzw 

 
• Voorbeelden uit de praktijk 
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• Centraal in werking staan collecties 
• Erfgoedbibliotheek = 

erfgoedbibliotheekcollectie 
• Erfgoedbibliothecaris voert geen collecties af 

en nam in het verleden zonder veel 
problemen schenkingen aan                 

    = dit model staat onder druk 
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• Digitalisering 
• Hoge kostprijs magazijnopslag 
• Gebrek aan middelen/personeel 

 
      Keuzes moeten worden gemaakt 
      Collectiebeleid 
      Afspraken 
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• Meeste erfgoedbibliotheken hebben geen 
collectiebeleidsplan 

• Hoeft samenwerking niet tegen te houden 
• Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience  
• Collectiedomeinen vastgelegd in 

gemeenteraad 
• Voorbeelden van (formele)samenwerking  
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Voorbeeld 1 : Heemkunde  Vlaanderen (2003) 
• Afspraak rond vrijwillig depot tijdschriften 

uitgegeven door verenigingen 
• Model voor alle verdere overeenkomsten die 

de bibliotheek afsloot 
• Bekrachtigd in de bestuursorganen van beide 

partijen en ondertekend  
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• Art. 2: Heemkunde Vlaanderen engageert zich: 
• - om de huidige collectie tijdschriften en periodieke publicaties van Heemkunde 

Vlaanderen vzw in vrijwillig depot te geven aan stadsbibliotheek Antwerpen 
(Hendrik Conscienceplein 4, 2000 Antwerpen); 

• - dat de bij Heemkunde Vlaanderen vzw aangesloten heemkundige kringen met 
ingang van 2004 hun tijdschriften en periodieke publicaties in vrijwillig depot 
geven aan stadsbibliotheek Antwerpen; 

• - om op regelmatige basis (minstens jaarlijks) samen met stadsbibliotheek 
Antwerpen te controleren of alles is gedeponeerd en om er voor te zorgen dat 
eventueel ontbrekende publicaties alsnog in stadsbibliotheek Antwerpen terecht 
komen; 

• - dat de niet bij Heemkunde Vlaanderen vzw aangesloten heemkundige kringen 
worden bevraagd om eveneens hun tijdschriften en periodieke publicaties in 
vrijwillig depot te bezorgen aan stadsbibliotheek Antwerpen; 

• - dat de provinciale koepels worden bevraagd om hun tijdschriftcollecties 
eveneens in vrijwillig depot te bezorgen aan stadsbibliotheek Antwerpen. 

•   
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• Art. 3: De stad engageert de stadsbibliotheek Antwerpen om: 
• - de in depot gegeven publicaties en tijdschriften te bewaren, binnen een redelijke termijn te catalogiseren en in 

haar leeszaal ter beschikking te stellen; 
• - na verwerking eventuele dubbels terug te bezorgen. 
•   
• Art. 4: De leden/lezers van de heemkundige kringen kunnen onder dezelfde voorwaarden als de andere lezers 

gebruik maken van de diensten van de stadsbibliotheek Antwerpen. Dit wil zeggen gratis (inschrijving en 
raadpleging) en tegen het geldend tarief (fotokopies, scans, microfilmafdrukken). Op aanvraag kunnen deze ook 
worden toegezonden. 

•   
• Art. 5: Heemkunde Vlaanderen vzw en de aangesloten heemkundige kringen die over een website beschikken, 

maken een link naar de catalogus van stadsbibliotheek Antwerpen, zodat hun leden onmiddellijk een zicht 
hebben op wat door andere kringen is gepubliceerd/gedeponeerd. 

•   
• Art. 6: Het vervoer van de door Heemkunde Vlaanderen vzw aan stadsbibliotheek Antwerpen in vrijwillig depot 

gegeven collecties gebeurt door de stadsbibliotheek Antwerpen. 
•   
• Art. 7: De stad Antwerpen zegt vanaf jaargang 2004 haar betalende abonnementen op de heemkundige 

tijdschriften van de aangesloten heemkundige kringen voor de stadsbibliotheek Antwerpen op. 
•   
• Art. 8: Deze overeenkomst wordt met ingang van 1 januari 2004 aangegaan voor onbepaalde duur 
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Voorbeeld 2 : het Letterenhuis (2004) 
• Interne partner 
• Samenwerking rond overheveling archief en 

boeken zowel retroactief als voor nieuwe 
aanwinsten 

• Afspraken over catalografische verwerking 
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Voorbeeld 3 : Stichting Lezen (2005) 
• Organisatie rond leesbevordering 
• Afspraak over collectievorming Vlaamse 

jeugdauteurs 
• Ontsluiting in zelfde netwerkcatalogus 
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Voorbeeld 4 : Herita (2007) 
• Vroeger VCM -contactforum voor 

erfgoedverenigingen 
• Conform afspraak met Heemkunde 

Vlaanderen 
Voorbeeld 5 :Uitgeverij Pelckmans (2012) 
• Overname oude fondsen en vrijwillig depot 
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Leerpunten : 
• Aanleiding is meestal een probleem 
• Beide partijen moeten er voordeel bij hebben 
• Verankering in een overeenkomst 
• Draagvlak bij alle betrokkenen 
• Evaluatie en opvolging 
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Voorbeeld 6  : aankoop-schenking Gielen 
• Partner Universiteitsbibliotheek Antwerpen 

(erfgoedbibliotheek) 
• Gemeenschappelijke aankoop één bibliofiele 

collectie 
• Opgesplitst in coherente delen 
• Toegankelijk via één centrale catalogus 
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Vlaamse erfgoedbibliotheek 
• Collectiebeleid Flandrica is een opdracht en 

aandachtspunt in volgende beleidsperiode 
• Pragmatische aanpak om te komen tot model 

voor toekomstige projecten 
• Eerste initiatieven rond kranten en lokale 

geschiedenis = draagvlak 
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• Opleidingsproject rond 
collectiebeleidsplanning als piloot 

 Op lange termijn is collectiebeleidsplanning  
 onontbeerlijk om tot afspraken te komen 
  wie verzamelt en bewaart wat 
 plaats van bewaring van ondergeschikt belang 

zolang online toegang kan worden 
gegarandeerd 


