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Koester de tijd

Onder die baseline vervelt de Koninklijke Bibliotheek van België tot KBR, na een participatief project met het 
personeel en de stakeholders in 2018 en 2019.

230 medewerkers en 33 wetenschappers zetten, onder een nieuwe naam en in een nieuwe huisstijl, de op-
drachten van de nationale bibliotheek voort: alle Belgische publicaties verzamelen en ontsluiten en het histo-
rische, wetenschappelijke en literaire geheugen van ons land vrijwaren.

Voor die opdrachten beschikt KBR over een federale overheidsdotatie van 15 miljoen euro, door eigen in-
komsten en projectmatige financieringen in 2018 en 2019 aangevuld tot een budget van respectievelijk 17 en 
19 miljoen euro.  
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Ontwikkeling van een digitale 
bibliotheek

Bibliotheken constateren overal ter wereld een 
evolutie in het profiel van de gebruikers. Minder 
mensen vinden de weg naar de lees- en studiezalen 
op de Kunstberg: van 56.000 lezers in 2018 naar 
48.000 lezers in 2019. De leeszalen voor de raad-
pleging van erfgoedstukken trekken een constanter 
publiek van ongeveer 7.000 personen per jaar aan.

Tegelijk consulteren meer personen de KBR-
website: van 225.000 in 2018 naar 260.000 in 2019. 
Zij bezoeken er de online catalogi en de informa-
tie over de collecties, het culturele aanbod en de 
dienstverlening.

Steeds meer van hen raadplegen de collecties van 
op afstand: zo’n 3,7 miljoen pagina’s documen-
ten gedigitaliseerd uit de KBR-collecties waarvan 
750.000 pagina’s uit Belgische kranten werden 
online doorbladerd door zo’n 32.000 personen. 
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http://www.kbr.be/nl/leeszalen/
https://www.kbr.be/nl/
https://www.kbr.be/nl/
https://opac.kbr.be/
https://www.kbr.be/nl/agenda/
https://belgica.kbr.be/belgica/default.aspx?_lg=nl-BE
https://belgica.kbr.be/belgica/default.aspx?_lg=nl-BE


Collectie-uitbreiding

De collectie groeit in 2018-2019 door aankoop en 
wettelijke deponering met 73.000 boeken, 40.000 
tijdschriftnummers en 8.000 digitale publicaties. 
Instellingen zoals de Koninklijke Academie voor 
Overzeese Wetenschappen, het Koninklijk Museum 
voor Schone Kunsten Antwerpen, de Openbare 
Bibliotheek van Jette, de Bibliotheek van het 
federaal Parlement, de Koninklijke Munt en het 
Commissariaat-generaal voor Vluchtelingen en 
Staatlozen dragen in 2018 delen van hun bezit over, 
in 2019 gevolgd door RIZIV, KU Leuven, DIVA 
Antwerpen, FOD Financiën, KMMA en Belspo. 
Professor Coppieters (VUB) schenkt dat jaar boven-
dien zijn verzameling boeken over sociale weten-
schappen en geschiedenis aan KBR.
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Boven op die structurele aanwinsten komt nog de verwerving van enkele honderden unieke erf-
goedobjecten. In 2018 gaat het onder meer over brieven van Charles Baudelaire die zijn bekende 
minachting voor België uitdrukt, vroege edities van Dionysius Carthusianus, Justus Lipsius en 
Jan Palfijn, Vlaamse munten uit de 12de en 14de eeuw en prenten naar het werk van Pieter 
Bruegel. In 2019 verwerft KBR een antifonarium uit de drukkerij van de abdij van Westmalle, 
een fotoalbum uit de familie van Paul Verlaine, een kaart in handschrift van het bisdom 
Doornik, een prijspenning van de Antwerpse jezuïeten en zeven unieke middeleeuwse munten.
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Conservering

KBR houdt stukken preventief of curatief 
in een goede staat. Het restauratieatelier 
behandelt in 2018 en 2019 maar liefst 1.350 
erfgoedobjecten, waaronder de prachtig 
verluchte handschriften uit de bibliotheek 
van de hertogen van Bourgondië en de 
bekende Rijmbijbel van Jacob van Maerlant.

Externe reserve

De 150 kilometer rekken in de magazijnen 
in het gebouw op de Kunstberg lopen 
intussen stilaan vol. Sedert 2018 slaat KBR 
daarom fysiek minder frequent geraad-
pleegde werken op in een externe reserve 
Péronnes-lez-Binche (Henegouwen). De 
verhuisoperatie komt in de jaren 2018 en 
2019 op gang en zal nog een tijd doorgaan. 
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https://www.kbr.be/nl/projecten/rijmbijbel-van-jacob-van-maerlant/


Digitalisering
  
Om het aanbod voor raadpleging vanop afstand te 
vergroten, digitaliseert KBR in 2018 zo’n 18.431 bibli-
ografische eenheden en 895 uur geluidsopnamen. In 
2019 werden 10.980 bijkomende bibliografische een-
heden en 765 uur muziek opgenomen op 78-toeren-
platen. Dit vertegenwoordigt een totaal van 585.714 
beelden die beschikbaar werden gesteld in 2018 en 
694.534 in 2019. Het omvangrijke project wordt on-
afhankelijk uitgevoerd, dankzij de dienst Digit van 
KBR, al dan niet in samenwerking met externe 
partners zoals Belspo en zijn federaal digitaliserings-
programma, de Koning Boudewijnstichting of de 
Alamire Foundation van de KU Leuven.

Syracuse

KBR schakelt in september 2018 over op een nieuw 
geïntegreerd bibliotheekbeheersysteem (GBBS), Sy-
racuse, dat de gebruiker aanzienlijk meer functiona-
liteiten biedt, zoals de mogelijkheid om documenten 
of reproducties online aan te vragen, maar ook de 
(e-)deponering van publicaties. De omschakeling van 
systeem vergt de migratie van maar liefst 5 miljoen 
bestaande bibliografische records, een bestand dat 
sinds 1969 door KBR-catalografen is opgebouwd.
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https://www.kbr.be/nl/digitalisering/de-dienst-digit/


Wetenschappelijke 
activiteiten

KBR is ook een wetenschappelijke instelling, 
waar wetenschappers de collectie samen-
brengen, bewaren, ontsluiten én bestuderen. 
In 2018 en 2019 beheren zij daartoe 12 onder-
zoeksprojecten, houden 105 lezingen, geven 
gespecialiseerde colleges aan 4 universiteiten 
en realiseren 146 publicaties over onderwerpen 
die zich qua tijdvak en inhoud uitstrekken van 
Romeinse munten tot de archivering van het 
Belgische internet.
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Publieksevenementen

KBR is geen zorgvuldig gesloten kluis vol onbekende schat-
ten, maar presenteert zijn stukken graag aan een groot 
publiek.

In 2019 organiseert KBR de tentoonstelling 
‘The World of Bruegel in Black and White’. Bruegel was niet 
wie men denkt, want veel meer dan als schilder stond hij in 
zijn eigen tijd bekend voor zijn prentkunst. KBR bezit 130 
van die prenten en maakte die in een zeer gunstig onthaalde 
tentoonstelling toegankelijk voor jong en oud. 28.000 
bezoekers hebben de expo gesmaakt! 

De financiële steun van en samenwerking met de 
Regie der Gebouwen, Toerisme Vlaanderen, het Fonds Bail-
let Latour en de Nationale Loterij maakten dat KBR het Pa-
leis van Karel van Lotharingen kon herinrichten en volledig 
toegankelijk maken en dat er in de toekomst nog meer 
tentoonstellingen met internationaal potentieel kunnen 
plaatsvinden. 

Op verplaatsing werkt KBR in 2019 samen met de 
Universiteitsbibliotheek van KU Leuven aan de tentoonstel-
ling ‘Ovidius in Metamorfose’, over de bekendste Romeinse 
dichter Publius Ovidius Naso. In 2018 loopt in de 
Venetiaanse Gaanderijen in Oostende de tentoonstelling 
‘Léon Spilliaert. De verzameling van de Koninklijke Biblio-
theek van België’.
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https://www.kbr.be/nl/the-world-of-bruegel-in-black-and-white/
https://bib.kuleuven.be/bijzondere-collecties/erfgoed/ovidius-in-metamorfose


Erfgoedstukken uit KBR circuleren in 2019 net als de 
voorgaande jaren overal ter wereld: 435 unieke ob-
jecten waren te bewonderen op 25 binnenlandse en 9 
buitenlandse tentoonstellingen. In 2018 waren er 361 
stukken uit KBR te zien op welgeteld 38 verschillende 
tentoonstellingen.

Elk jaar organiseert KBR 6 muzikale ontmoetingen. 
Getalenteerde musici brengen in het auditorium De-
greef tijdens een middagconcert partituren die deel 
uitmaken van de eigen collectie. 

Hernieuwde infrastructuur

In 2018 openen twee gloednieuwe leeszalen officieel 
hun deuren: de liefhebbers van kranten en munten 
kunnen voortaan terecht in volledig gemoderniseerde 
ruimtes. 

In 2019 volgt de inhuldiging van de nieuwe onthaal-
zone voor alle bezoekers en van een hedendaagse 
shop. KBR verwelkomt dan ook een nieuwe cateraar 
Witlof, in aanloop naar een vernieuwd restaurant in 
2020. 

En dan vergeten wij nog dat KBR … een eigen bier 
serveert: ‘Pier den drol’, een knipoog naar de bijnaam 
van Bruegel.
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https://www.kbr.be/nl/middagconcerten/


Een gloednieuw museum

Rest nog de kers op de taart: een nieuw museum! In 2019 zijn drie verdiepingen rond de Nassaukapel en het 
Paleis van Karel van Lotharingen volledig heringericht met het oog op de opening van het KBR museum in 
september 2020. Ook voor dit project kon KBR rekenen op de steun van de Regie der Gebouwen, Toerisme 
Vlaanderen en het Fonds Baillet Latour. Ook de vzw Vrienden van KBR droeg haar steentje bij. Aan de hand 
van 100 originele handschriften uit de bibliotheek van de hertogen van Bourgondië zal de bezoeker in het 
nieuwe museum worden ondergedompeld in de 15de eeuw en komt hij te weten hoe en waar onze 
kunstenaars in de middeleeuwen een handschrift vervaardigden.
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https://www.kbr.be/nl/museum/


Meer dan een bibliotheek

KBR is niet alleen een bibliotheek, maar ook een 
tot de verbeelding sprekend gebouw van architect 
Houyoux. Bezoekers zijn er steeds welkom voor 
een rondleiding. Het alomtegenwoordige mar-
mer, het aluminium en het houtwerk stralen het 
prestige van de jaren ’50 uit: in 2018 en 2019 
komen 5.100 personen via een geleid bezoek 
kennismaken met het merkwaardige gebouw op 
de Kunstberg.

14 partnerorganisaties vinden in 2018-2019 on-
derdak in KBR, gaande van het archief voor Frans-
talige literatuur, de Amerikaanse Fulbright-
commissie tot centra gespecialiseerd in codico-
logie, bibliografie en wetenschapsgeschiedenis.

KBR is trouwens de uitgelezen locatie voor een 
evenement of meeting, in hartje Brussel, vlak 
naast het Centraal Station. In 2018 werden er zo’n 
200 externe evenementen georganiseerd in KBR. 
In 2019 vonden er 110 externe evenementen plaats 
die 13.000 bezoekers verwelkomden. 
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Pers

Over al die activiteiten bericht KBR op sociale 
media en in de nieuwsbrief die naar 10.000 abon-
nees wordt verstuurd. De pers heeft er eveneens 
ruim aandacht aan besteed: 147 gedrukte en 228 
online artikelen brachten in 2019 groot en klein 
nieuws onder de publieke aandacht. In 2018 
waren dat 61 gedrukte en 113 online artikelen.

Welzijn en veiligheid

Tot slot koestert KBR niet alleen de tijd, maar 
ook uw welzijn en veiligheid. KBR waakt over 
gelijke kansen voor mannen en vrouwen en 
bestrijdt elke vorm van discriminatie. Alle zones 
van het gebouw zijn toegankelijk voor mensen 
met een mobiliteitsbeperking en de wetgeving 
op privacy wordt rigoureus toegepast.
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