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Woord vooraf

Zoals zovele organisaties is ook KBR op zoek naar nieuwe, 
duurzame antwoorden op de veranderingen die zich in onze 
maatschappij in ijltempo voordoen. In 2019 maakten we een 
globale en grondige oefening die tot doel had de werking van 
de instelling en de publieke dienstverlening te moderniseren 
en de mensen en middelen zo goed en efficiënt mogelijk in te 
zetten. We vroegen ons af hoe we het best kunnen inspelen 
op de culturele, economische, politieke, technologische en 
sociale tendensen en hoe we onze instelling kunnen wapenen 
voor de toekomst. We staan voor grote uitdagingen en heel wat 
evoluties zijn moeilijk te voorspellen, maar er dienen zich ook 
ongeziene kansen en opportuniteiten aan. Om het met Peter 
Druckner te zeggen: 

“The best way to predict your future is to create it!”
 
De denkoefening vond haar beslag in het Actieplan 2019 - 
2021. Hoewel we ook in 2021 nog rekening moesten houden 
met de covid-pandemie, konden we heel wat acties realiseren 
en worden de resultaten steeds zichtbaarder in de praktijk. De 
rode draad was steeds het streven om onze collecties evenals 
de informatie en kennis die erin vervat zitten maximaal 
toegankelijk te maken. 

We hebben de afgelopen jaren onze onthaal-, ontspannings-, 
tentoonstellings- en museumruimten volledig vernieuwd. 
Cultuurliefhebbers kunnen vandaag in een aangenaam, 
toegankelijk en stijlvol kader genieten van de fantastische 
collecties die we beheren en vinden bij ons een oase van  
rust in het midden van de bruisende hoofdstad.  
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Ook online leverden we grote inspanningen. We zetten sterk 
in op digitalisering en rolden onze online dienstverlening 
versneld uit tijdens de pandemie.  

In dit jaarverslag maken we een korte balans op van de afge-
lopen drie jaar om vervolgens in te zoomen op 2022 en te 
eindigen met enkele cijfers. We werkten in 2021 ook aan een 
nieuw actieplan, voor de periode 2022 - 2024. We zullen de 
inspanningen van de voorbije jaren voortzetten en voorzien 
onder meer in een complete revisie van ons aanbod voor 
studenten en onderzoekers. 

Tot slot wens ik het voltallige personeel van KBR te bedanken 
voor de zichtbare resultaten, maar ook voor de vele inspan-
ningen die achter de schermen worden geleverd. Zij zijn de 
motor van onze organisatie en zorgen ervoor dat we meegaan 
met onze tijd. Ook de talrijke partners van KBR verdienen een 
woordje van dank voor hun waardevolle input, de fijne samen-
werking en hun vertrouwen in onze organisatie.
 

Sara Lammens
Algemeen directeur a.i.
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De afgelopen drie jaar werkten we aan 5 
strategische doelstellingen:

1. Meer informatie online zetten

2. De toegang tot informatie  
 verbeteren 

3. Het onderzoek in de humane  
 wetenschappen faciliteren

4. Een cultureel programma voor  
 een breed publiek opzetten

5. De onthaalinfrastructuur, de zones  
 bestemd voor de lezers en de 
 tentoonstellings- en ontspannings-
 ruimten moderniseren en 
 toegankelijker maken

Balans van 
het actieplan 
2019-2021
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1. Meer informatie online zetten

Onze catalografen hebben honderdduizenden 
nieuwe bibliografische notities aangemaakt en 
toegevoegd aan de onlinecatalogus. Ze hebben  
ook gewerkt aan de kwaliteit van de bestaande 
gegevens door beschrijvingen aan te vullen, te 
uniformiseren en te standaardiseren. Zo wordt  
het voor de gebruiker makkelijker om in de 
catalogus snel te vinden wat hij zoekt, krijgt hij 
betere resultaten én kan hij een groter deel van de 
collectie tijd- en plaatsonafhankelijk consulteren. 

De digitale collectie groeit ook dag na dag aan. 
Enerzijds is er het resultaat van onze eigen  
digitaliseringsinspanningen; anderzijds kunnen  
we steeds meer ‘digital born’-documenten 
aanbieden. We denken aan digitale publicaties die 
we via het wettelijk depot ontvangen en waarvoor 
we recent een gloednieuwe module ontwikkelden, 
maar ook aan de e-books, e-journals en databanken 
die we aanbieden. We zijn ook gestart met het 
uitwerken van een strategie voor het archiveren 
van websites en social media. Dit alles met de 
bedoeling om de gebruiker zoveel mogelijk  
online informatie aan te bieden. 
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2.  De toegang tot informatie
 verbeteren

Elke gebruiker moet de informatie die KBR beheert op een 
eenvoudige en duurzame manier kunnen raadplegen. Dit 
geldt zowel voor wie ter plaatse komt als voor wie gebruik 
maakt van onze online diensten. De catalogi van KBR worden 
daarom voortdurend verbeterd.

KBR kiest resoluut voor een pad richting meer digitale open-
heid. Met projecten rond Open Data en gekoppeld gegevens-
beheer willen we onze eigen gegevens zoveel mogelijk openen 
en delen én maken we steeds meer gebruik van de rijke (inter)
nationale metadata over onze collectie in andere databanken 
en portaalsites. We organiseerden studiedagen en workshops 
rond Linked Open Data en blijven daar ook de komende jaren 
op inzetten.

3. Het onderzoek in de humane  
 wetenschappen faciliteren

Naast klassiek onderzoek naar de collectie legt KBR zich ook 
toe op projecten die het onderzoek in de Digital Humanities 
faciliteren, via zogenaamde ‘library labs’. Zo ging recent het 
Data Science Lab van start, dat focust op het gebruik van data 
intelligence in de culturele erfgoedsector. Het Digital Research 
Lab is er om tekst- en dataminingonderzoek naar de gedigi-
taliseerde en born-digital collecties van KBR te vergemak-
kelijken. Het project DATA-KBR-BE werkt aan de toegang op 
dataniveau tot de gedigitaliseerde collecties. Deze projecten 
zijn partnerschappen met Belgische universiteiten en worden 
gefinancierd via BELSPO.

Verder kiest KBR ervoor om zoveel mogelijk gegevens (als 
Open Data) en resultaten van eigen onderzoek te publiceren in 
Open Access.
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4. Een cultureel programma voor een breed publiek opzetten

KBR heeft de afgelopen jaren haar aanbod voor cultuurliefheb-
bers grondig herzien. Hiervoor werd stevig verbouwd. Er werd 
een nieuw permanent museum geopend rond de handschriften- 
verzameling van de Bourgondische hertogen in en rond de 
Nassaukapel. Daarnaast kwamen er in en rond het prachtige Paleis 
van Karel van Lotharingen nieuwe expozalen. De eerste tijdelijke 
tentoonstelling, over de prentkunst van Bruegel, was alvast een 
groot succes met meer dan 30.000 bezoekers. KBR intensiveerde 
de samenwerking met andere culturele en erfgoedspelers door 
samenwerkingen en deelnames aan overkoepelende evenementen.

5. De onthaalinfrastructuur, de zones bestemd voor de lezers en de tentoonstellings- en 
 ontspanningsruimten moderniseren en toegankelijker maken 

De collecties, de plek en het publiek. Op deze drie pijlers steunt de 
evolutie van KBR, met één kernwoord dat hen verbindt: toegan-
kelijkheid. In 2019-2021 lag de focus op de toegang tot het gebouw 
en de onthaal -en tentoonstellingsruimten. Dankzij de infra-
structuurwerken zijn nu alle publieke ruimten van het gebouw 
toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit. Bovendien 
werd de tentoonstellingsinfrastructuur vernieuwd met het oog 
op een hedendaagse en veilige presentatie van de collecties. Een 
volledig nieuw restaurant met dakterras én prachtig uitzicht over 
de stad draagt dan weer bij tot een aangename bezoekersbeleving. 
De komende jaren zullen we op hetzelfde elan verder werken en 
onder meer onze leeszalen in een nieuw jasje steken en de bijho-
rende dienstverlening aanpassen aan de noden en wensen van de 
gebruiker van vandaag.
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Na de bibliotheek van de FOD Buitenlandse Zaken, die in 2017 
aan KBR werd toevertrouwd, is dit opnieuw een belangrijke 
federale bibliotheek die KBR zal beheren.

Jaarverslag 
2021 

Ontwikkeling van de collecties 

De hedendaagse collectie groeide in 2021 door aankoop en 
deponering aan met 38.920 gedrukte boeken, 112.518 tijd-
schriften, 77.916 kranten en 2.648 digitale publicaties. Via 
het wettelijk depot kreeg KBR dit jaar maar liefst 22% meer 
gedrukte publicaties binnen dan in 2020. De ruime meer-
derheid ervan is in het Nederlands of het Frans geschreven, 
gevolgd door Engels, Duits, Italiaans en Spaans.

Momenteel werken we aan de uitbreiding van de wetgeving 
zodat ook digitale publicaties consequent bewaard zullen 
worden. Voorlopig is het depot daarvan nog steeds vrij-
willig, waardoor de cijfers de daadwerkelijke productie niet 
weerspiegelen.

Ook de historische collecties werden met erfgoedstukken 
aangevuld: 2.900 kaarten en plannen, 1.200 oude en kostbare 
drukken, 171 munten en penningen, 8 muzikale documenten, 
5 prenten en tekeningen en één handschrift. De aanzienlijke 
toename voor oude en kostbare drukwerken enerzijds en 
kaarten en plannen anderzijds houdt onder andere verband 
met het feit dat de bibliotheek van de FOD Economie, en 
meer specifiek het fonds Adolph Quetelet, naar KBR werd 
overgebracht.
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Bijzondere aanwinst:  

‘Aan tafel’ van Jenny Montigny

Hoewel KBR een belangrijke collectie tekeningen uit 
het fin de siècle bezit, blijft een wezenlijk aspect van de 
Belgische kunst rond de eeuwwende nog onderbelicht: de 
essentiële bijdrage van vrouwelijke kunstenaars. Een van 
de meest prominente vrouwelijke schilders uit die tijd 
was ongetwijfeld Jenny Montigny (1875-1937). KBR kon in 
2021 een vroege tekening van haar hand verwerven: Aan 
tafel uit circa 1900.

In de sfeervolle interieurscène staat een meesterlijk spel 
van licht en donker centraal. Dit was een kenmerkend 
element van het zogenaamde luminisme, de kunststro-
ming waarvan Montigny een voorname vertegenwoor-
diger was. De tekening toont een burgerlijk interieur, 
mogelijk in de familiewoning van de kunstenaar, en bleef 
tot 2020 in de verzameling van de familie.

Meer weten over Jenny Montigny? 
Lees het artikel op de website.

foto © Cedric Verhelst,  
Thomas Deprez Fine Arts

Uitzonderlijke autografische partituur  
van César Franck

In december 2021 kocht KBR het autografische manuscript 
aan van de orkestversie van de Mis voor drie stemmen 
in la groot, geschreven door de Luikse componist César 
Franck (1822-1890).

Dit uitzonderlijke document telt 107 pagina’s en is de 
enige autografische bron voor deze orkestversie. Het is 
opmerkelijk omdat het de onuitgegeven orkestversie 
bevat van het ’O Salutaris dat nog tijdens het leven 
van Franck werd vervangen door het beroemde Panis 
angelicus.

Meer weten? Lees het artikel op de website.

De collectie van KBR is echter niet enkel een collectie op 
papier. De voorbije jaren steeg de hoeveelheid gedeponeerde 
digitale boeken, maar ook andere soorten digitale gege-
vens behoren tot onze collectie. Met de onderzoeksprojecten  
PROMISE en BESOCIAL werkt KBR aan een strategie voor de 
archivering van het Belgische web en sociale media. Ook ging 
het Laboratory for Electronic Literature van start. Het zal de 
komende jaren de Belgische elektronische literatuur in kaart 
brengen, bewaren en bestuderen.
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Red de sociale media

Het BESOCIAL-project van KBR ontwikkelt een duur-
zame strategie voor het archiveren en bewaren van 
sociale media op federaal niveau. Om een diverse en 
representatieve selectie te garanderen, riepen we de hulp 
van het publiek in. 

In oktober 2021 startte een crowdsourcing-actie. Welke 
accounts en hashtags verdienen het om gearchiveerd te 
worden? #biefstukfriet of #donderdagveggiedag? 
@pukkelpop of @RockWerchter? Iedereen mocht volop 
suggesties inzenden.

Er werden dat jaar meer dan 480 hashtags en accounts 
gesuggereerd door het Belgische publiek.

Bekijk de campagnevideo

Toegang tot de collecties  

In 2021 werden er door onze medewerkers 130.382 nieuwe 
catalogusbeschrijvingen ingevoerd in de online catalogus van 
KBR. Ook de kwaliteit van de bestaande beschrijvingen werd 
verbeterd. Bovendien kunnen gebruikers voortaan ook ‘op zijn 
Google’s’ zoeken in de inhoud van heel wat e-bronnen, waar-
door de zoekresultaten nog relevanter zijn.
 
DE DIGITALE BIBLIOTHEEK

Belgica Press telde het voorbije jaar 32.597 gebruikers die de 
tool in totaal 152.863 keer gebruikten en zo 2.469.924 gedigita-
liseerde krantenpagina’s raadpleegden. BelgicaPeriodicals, de 
tool om de gedigitaliseerde tijdschriften te doorzoeken, werd 
18.218 keer gebruikt door 10.074 personen die 94.367 pagina’s 
raadpleegden.  
 
DIGITALISERING OP HOGERE VERSNELLING

KBR kocht eind 2021 drie geau-
tomatiseerde scanners aan 
waardoor haar online aanbod 
met maar liefst 15.000 pagina’s 
per dag of 3.000.000 pagina’s 
per jaar zal kunnen uitbreiden. 
Deze robotscanners zijn speci-
fiek bedoeld voor het digitali-
seren van Belgische boeken en 

tijdschriften uit de 19de en de 20ste eeuw die in perfecte staat 
zijn. Deze collecties zullen dus een stuk sneller online toegan-
kelijk worden. Tegelijk blijven onze experten zich focussen op 
de meest kwetsbare en kostbare documenten en objecten die  
manueel worden gedigitaliseerd.

DE COLLECTIE OP REIS

KBR gaf het voorbije jaar 158 stukken in bruikleen aan 23 
tentoonstellingen in binnen- en buitenland. Tijdens dit 
Napoleonjaar reisden er zo 12 prenten naar het Memoriaal 
van Waterloo 1815 en naar de grote tentoonstelling ‘Napoleon: 
de mythe voorbij’ in Luik. KBR droeg onder meer bij aan 
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de prestigieuze tentoonstelling ‘Dürer was here. A journey 
becomes Legend’ in het Suermondt-Ludwig-Museum in Aken 
en de tentoonstelling ‘Goya Experience’ in het Palais des 
Beaux-Arts in Rijsel.
 
COLLECTIEBEHEER

In 2021 werd een groot gedeelte 
van de tweede exemplaren van 
het Wettelijk Depot verhuisd 
naar het externe magazijn van 
KBR in Péronnes-lez-Binche. Zo 
komt er plaats vrij voor nieuwe 
aanwinsten en wordt het bewaar-
exemplaar veilig gesteld voor de 
toekomst. 

 
RESTAURATIE

Het restauratieatelier organiseerde in 2021 twee stukkenwis-
sels in het KBR museum. Daarnaast restaureerden de experts 
van KBR 223 collectiestukken: 175 prenten en tekeningen en 
48 handschriften en boekbanden. De overige 316 stukken die 
nood hadden aan een opfrisbeurt, werden uitbesteed. 2.970 
prenten kregen een nieuwe montage op zuurvrij karton. 
In 2021 werd ook 30% van de 9.500 prenten van het project 
‘Van Gossaert tot Rubens’ dankzij het Fonds Baillet Latour 
geconserveerd.
 
ONDERZOEK 

De KBR-wetenschappers zorgden 
in 2021 voor 63 publicaties en 
zetten hun schouders onder 13 
onderzoeksprojecten. 

Onderzoekers van KBR tekenden 
present op heel wat studiedagen 
en colloquia, maar de instelling 
organiseerde in haar gebouw 

ook zelf conferenties. Zo kon u het voorbije jaar deelnemen 
aan de zesde Internationale Numismatische Conferentie van 
het Penningkabinet, een internationaal Bartóksymposium 

met concerten en lezingen, online Digital Heritage Seminars 
en studiedagen over uiteenlopende thema’s, gaande van de 
verwerking van beelden en data in de culturele erfgoedsector 
tot Linked Open Data. 

In Monte Artium, het wetenschappelijk tijdschrift dat KBR 
publiceert, verscheen in 2021 voor de veertiende keer.
 
CULTURELE BELEVING

In 2021 kon KBR opnieuw een 
divers cultuurprogramma 
aanbieden. Cultuurliefhebbers 
konden bij ons terecht voor een 
nieuw concertseizoen, thema-
workshops, de museumfocus 
‘Heksen avant la lettre’ en 
daaraan verbonden een reeks 
lezingen over de rol van de 

vrouw in de 15de eeuw. Er werden heel het jaar door verschil-
lende nocturnes georganiseerd in het KBR museum, maar 
Museum Night Fever was met bijna 2.000 bezoekers het 
grootste succes. 

In samenwerking met het Davidsfonds was er de verdiepende 
cursus ‘De gouden eeuw van de Bourgondisch-Habsburgse 
Nederlanden’. De Brussels Drawing Week organiseerde een 
exclusieve rondleiding in het Prentenkabinet en tijdens 
de Heritage Days ontdekten de bezoekers de onbekende 
uithoeken van het indrukwekkende gebouw van KBR. Tijdens 
het Brussels Renaissance Festival kon u in het museum terecht 
voor lezingen en workshops. Er hing dit jaar ook romantiek 
in de lucht, met een (symbolisch) huwelijk in de Nassaukapel 
tussen Belgische auteurs Thomas Gunzig en Lize Spit, in het 
kader van de Foire du Livre. Het KBR museum, dat in 2021 
ondanks de nasleep van de pandemie meer dan 18.000 bezoe-
kers trok, viel in de prijzen met de Brusselse Kunstwijkprijs en 
werd bovendien genomineerd voor een European Museum of 
the Year Award (EMYA). 
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2021 in cijfers

Het personeel van KBR  

AANTAL PERSONEELSLEDEN

VERDELING VAN HET PERSONEEL VOLGENS GESLACHT EN NIVEAU
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2017 2018 2019 2020 2021

werknemers 280 268 263 259 247

VTE 236,73 224,46 224,56 219,86 210,1
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Inkomsten en uitgaven

TOTALE INKOMSTEN EN UITGAVEN 

INKOMSTENBRONNEN 

2017 2018 2019 2020 2021

Inkomsten* 17.616 16.778 19.490 17.166 17.368

Uitgaven* 17.601 16.399 18.767 16.809 16.834

Balans* 15 379 723 357 534
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2017 2018 2019 2020 2021

Dotatie* 14.967 14.988 14.988 15.237 15.304

Eigen inkomsten* 1.046 947 1.032 491 591

Subsidie museum/expo* 0 0 2.644 880 170

Onderzoekssubsidies* 1.603 843 826 558 1.303

Totaal* 17.616 16.778 19.490 17.166 17.368

2017 2018 2019 2020 2021

Personeel* 12.420 11.875 12.130 11.841 11.676

Werking* 2.772 2.876 3.299 2.456 3.451

Investering* 1.363 591 463 258 616

Erfgoedaankopen* 1.046 1.057 845 776 1.091

Inrichting van de openbare ruimtes* 0 0 2.030 1.478 0

Totaal* 17.601 16.399 18.767 16.809 16.834

*Alle cijfers in deze tabellen zijn uitgedrukt in K€

Dotatie
Eigen inkomsten
Subsidie museum/expo

Onderzoekssubsidies

Dotati
Eigen inkomsten
Subsidie museum/exp
Onderzoekssubsidies

Personee
Werkin
Investerin
Erfgoedaankopen
Inrichting van de openbare ruimte

Personeel
Werking
Investering
Erfgoedaankopen
Inrichting van de openbare ruimtes



De collecties

VERRIJKING VAN DE ONLINE CATALOGUS

ONLINE GEPLAATSTE DOCUMENTEN

RAADPLEGING VAN DE COLLECTIES

Gegevens over het publiek

AANTAL FYSIEKE BEZOEKERS

Het KBR museum opende op 18 september 2020 de deuren, 
maar moest niet lang daarna meer dan een maand sluiten 
wegens de coronacrisis. Ook in 2021 waren er nog verschillende 
perioden waarin de toegang beperkt was. 
 
AANTAL VOLGERS/ABONNEES

WEBSITE

WETENSCHAPPELIJKE PUBLICATIES

Soort document

2020 2021

Numismatische voorwerpen 1.068 1.819 39.940

Iconografische documenten 5.070 7.446 28.234

Cartografische documenten 965 542 9.455

Oude en kostbare drukwerken 30 812 2.042

Handgeschreven en gedrukte muziek 307 1.224 3.111

Handschriften 477 262 1.193

Briefwisseling 146 1.239 2.000

Boeken n.v.t. n.v.t. 6.269

Kranten

Titels 12 0 117

Pagina's 131.054 84.107 3.705.141

Tijdschriften

Titels 1 0 64

Pagina's 1.350 281.358 776.576

Nieuwe documenten
online 

Totaal
online
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2019 2020 2021

Totaal aantal beschrijvingen 4.221.720 4.354.790 4.485.712

Catalogus 670.755 689.061 650.891

BelgicaPress 52.743 118.936 152.863

BelgicaPeriodicals ND 15.021 18.218

Databanken 58.888 59.909 52.648

E-books 3.405 2.035 5.631

E-periodicals 31.743 27.391 23.716

Aantal raadplegingen 
2019 2020 2021

Leeszaal 30.957 16.404 22.997

Locatie 2019 2020 2021

Leeszalen 40.776 12.145 8.677

KBR museum 0 7.660 16.481

Tijdelijke tentoonstelling 37.285 11.773 0

Totaal 78.061 31.578 25.158

Medium 2019 2020 2021

Facebook 3.490 7.000 10.217

Instagram 1.000 1.680 2.508

LinkedIn n.v.t. n.v.t. 1.317

Twitter n.v.t. n.v.t. 1.758

YouTube n.v.t. n.v.t. 332

Nieuwsbrief 9.472 11.186 16.585

Totaal 4.490 8.680 15.800

Website 2019 2020 2021

Paginaweergaves 878.803 854.176 836.037

2019 2020 2021

Wetenschappelijke publicaties 41 40 63




