
koninkliJk conserVatoriuM   
Brussel - school oF arts erasMus 
hoGeschool

 600 studenten

 Collectie: 5,5 strek-
kende km (alle collecties 
van beide conservatoria 
samen)

 Topstuk: 15115, een hand-
schrift uit de 18e eeuw met 
meer dan 50 solosonates. 
Van een sonate van Handel 
en Telemann is dit de enige 
bron!

  Ons lievelingsstuk: 6 koor-
boeken, 16e eeuw, met 
muziek van Vlaamse poly-
fonisten, afkomstig van een 
verzameling uit lerma.

 leukste compliment ooit 
gekregen: “Ik kom hier 
graag”.

Het bibliotheekteam van het Koninklijk Conservatorium Brussel

“ Muziek is onze passie  
en die we willen delen”

Wanneer werd de bibliotheek van het 
Koninklijk Conservatorium Brussel opge-
richt? 
In 1832 werd het Conservatorium 
opgestart. Het reglement van toen 
beschreef de bibliotheektaken als 
volgt: “een catalogus maken en de stuk-
ken intern ter beschikking stellen”. We 
kunnen hier onmogelijk de geschiede-
nis van meer dan 175 jaar samenvat-
ten, maar de laatste structurele wijzi-
ging dateert van 2013: toen werd het 
Conservatorium een School of Arts 
van de Erasmushogeschool Brussel.

Wat is jullie opdracht nu en hoe vullen 
jullie die in?
Onze missie focust op de verdere uit-
bouw van de verzameling, de bewaring 
ervan en het toegankelijk maken van de 
stukken. Onze basistaken sluiten dus 
heel sterk aan bij de ‘gewone’ biblio-
theek, maar op inhoudelijk vlak zijn 
we heel specifiek: het moet te maken 
hebben met muziek of het komt bij 
ons niet binnen. Wat erfgoed betreft, 
bestaat de collectie vnl. uit bladmu-
ziek, maar voor de e-library gaan 
we ook voluit voor audio en video. 

De collectievorming wordt vnl. bepaald 
vanuit muziekpedagogische noden: 
uitvoeringsmateriaal en uitvoerings-
praktijk. We krijgen heel regelmatig 
schenkingen aangeboden, met daarin 
af en toe boeiende erfgoedstukken. 

Was collectievorming de lievelingsacti-
viteit van onze voorgangers, ze had-
den duidelijk een broertje dood aan 
catalografie. Als gevolg daarvan zitten 
we met een enorme backlog voor de 
publiekscatalogus en we gebruiken 
dus al onze creativiteit om die achter-
stand in te halen. Een eerste resultaat 
is te vinden op http://catalog.b-bc.org.

We willen ook de digitale sneltrein 
niet missen. Onlangs is een nieuwe 

A2-kleurenscanner geïnstalleerd in een 
aangepaste scanstudio. Scannen doen 
we al jaren, maar publiceren gebeurt 
vooralsnog enkel op ons intranet. 
Hoe dan ook, de stap naar het inter-
net is voorzien voor heel binnenkort.
Heel specifiek is het huren van uit-
voeringsmateriaal voor de koor- en 
orkestproducties, een taak die ook wij 
moeten opvolgen. En we zijn ook blij 
dat het Conservatorium onderzoeks-
projecten financiert: zo kunnen we 
de collectie kwalitatief valoriseren. 

Welke ambities willen jullie als team nog 
graag verwezenlijken? 
Dat we het kwaliteitslabel als Vlaamse 
erfgoedbibliotheek behalen, maar 
we zijn er ook bewust van dat zo’n 
‘Michelinster’ niet meer dan een for-
mele erkenning is. Wat wij vooral als 
team willen verwezenlijken, is dat 
iedere gebruiker (heel) tevreden 
is over de service die wij bieden. 

Wat maakt jullie team zo uniek?
We werken heel nauw samen met een 
ander bibliotheekteam, nl. dat van het 
Conservatoire royal. Een groot deel van 
de collectie wordt trouwens gemeen-
schappelijk beheerd. Dit bicommunau-
taire organisatiemodel mag dan iets 
complexer zijn dan een doordeweekse 
organisatie, het biedt het grote voordeel 
dat de gebruiker toegang krijgt tot één 
grote verzameling van 5,5 km muziek. 

uniek is ook dat wij werken in een ver-
vallen gebouwencomplex met voor-
alsnog geen concrete startdatum 
voor restauratie. De bibliotheek zelf is 
gelukkig ondergebracht in een toren 
uit de jaren zestig. Voor de collectie is 
er niet meteen een probleem (behalve 
de aanpassingswerken voor een open-
kastsysteem), maar de vervallen site 
is weinig positief voor ons imago. 
En iedere morgen, voor het echte 
werk begint, drinken we samen een 
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kop koffie (mogelijk is dit minder 
uniek dan we denken). Dat infor-
meel moment van overleg is van 
vitaal belang voor de teamspirit.

Hoe zou je de teamspirit omschrijven? 
Door de grote collectie enerzijds en de 
beperkte personeelsbezetting ander-
zijds is de werkdruk hoog. Maar we zijn 
een gedreven team en proberen de 
stressfactor zo laag mogelijk te hou-
den. Humor, soms met een vrij hoog 
cynisch gehalte, helpt ons hierbij.

Welke achtergrond hebben de team-
leden?
We zijn allemaal, naast het bib-
werk, ook als uitvoerder met muziek 
bezig. De liefde voor de muziek is 
dus groot (of noem het gerust een 
noodzaak aan muziek). Daardoor zijn 
we sterk bewust van het belang van 
(muzikaal) erfgoed. De ploeg is vrij 
divers samengesteld: een doctor in 
de musicologie, een laureaat van het 
Orpheus Instituut, een repetitor van 
het Vlaams Radio Koor, een leerkracht 
hobo, een IT-er die momenteel doc-
toreert en iemand uit de medische 
sector. Die diverse achtergrond voelen 
we aan als aanvullend en verrijkend. 

Welke eigenschappen,vaardigheden of 
interesses zijn cruciaal om in dit team te 
functioneren?
Interesse in muziek is onmisbaar (dit 
hadden jullie waarschijnlijk al door), 
kennis van muziek een basisvereiste, 
en uiteraard mag basiskennis catalo-
grafie en IT-toepassingen niet ontbre-
ken. Onze teamleden werken accu-
raat, zijn creatief en flexibel, doen soms 
24 dingen tegelijkertijd en ze hebben 
een sterk gevoel voor relativering. 

V.l.n.r.: Richard Sutcliffe, onderzoeksondersteuning en projectmedewerker; Ilse Beel, coördinator digitalisering; 
Johan Eeckeloo, algemene coördinatie en beleid; Joachim Ganseman, IT; Ilse Wieërs: coördinator reproducties 
en administratie; Koenraad Sterckx, projectmedewerker 
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