
“I am so glad I had the oppor-
tunity to attend IAML, and it 
has truly invigorated my love 
of music librarianship. Thank 
you so much for everything.”

“This was my first IAML, and 
honestly, one of the best con-
ferences I have ever been to 
(and I have attended many 
conferences). The music pro-
grams truly added to the 
conference, and enriched my 
experience — it was exposure 
in the most real way possible. I 
would be sad to see too much 
changed — it was an amazing 
experience for me.”

“I was really amazed with the 
venue - all of the equipment 
was easy to use and friendly, 
and the catering was superb.”

“I liked the mixture from 
excursions with sightseeing 
and visits of libraries in the 
Antwerp conference.”

Dit zijn maar enkele van de 
overwegend lovende com-
mentaren die opdoken in 
de enquête die gehouden 
werd na afloop van de IAML 
Antwerp 2014 Conference die 
van 13 tot 18 juli 2014 in het 
Koninklijk Conservatorium 
Antwerpen werd georgani-
seerd. IAML staat hier voor 
International Association of 
Music Libraries, Archives and 
Documentation Centres. Deze 
in 1951 gestichte internationale 
beroeps- en belangenvereni-
ging wil de activiteiten van 
muziekbibliotheken, -archie-
ven en -documentatiecentra 
promoten en ondersteunen, 
en nationale en internatio-
nale projecten en samenwer-
kingsverbanden faciliteren. 
Wereldwijd heeft IAML leden 
in 57 landen, waarvan 25 
landen een eigen nationale 
afdeling hebben. België is 
hierbij — wie zal het verba-
zen? — een speciaal geval. 
IAML aanvaardt slechts één 

vertegenwoordiging per land 
en omdat dit niet spoort met 
de federale structuur van ons 
land is er alsnog geen natio-
nale Belgische representatie. 
De Vlaamse instellingen heb-
ben zich wel officieus gegroe-
peerd als IAML-F en zouden 
als dusdanig onder de vleu-
gels van de VVBAD schuil 
gaan. Maar daarover leest u 
hier later ongetwijfeld meer.

Toen in 2012 bleek dat 
de Danish Music Library 
Association zijn engage-
ment om het congres in 
2013 in Århus te organise-
ren niet langer kon waar-
maken wegens onvoorziene 
besparingen en het suppri-
meren van de bibliotheek in 
kwestie, kwam het interna-
tionale IAML-bestuur bij de 
Belgische muziekbibliotheken 
aankloppen. Het was al van 
1982 geleden dat de jaarlijkse 
IAML-conferentie in België 
had plaatsgevonden; gast-
heer was toen Bernard Huys 
van de muziekafdeling van de 
Koninklijke Bibliotheek. Om 
het gat dicht te fietsen wer-
den de Weense organisatoren 
gevraagd om hun organisatie 
één jaar te vervroegen — van 
2014 naar 2013, een huzaren-
stukje waarin de Wieners con 
brio slaagden — en werden er 
voor 2014 Belgische kandida-
ten aangezocht. In mei 2012 
werden er vanuit België twee 
kandidaturen bij het IAML-
bestuur ingediend: Brussel 
(de Koninklijke Bibliotheek) 
en Antwerpen (een con-
glomeraat van vijf Vlaamse 
instellingen, met name de 
conservatoriumbibliotheken 
van Antwerpen, Brussel (NL) 
en Gent, MATRIX [Centrum 
voor Nieuwe Muziek] en het 
Studiecentrum voor Vlaamse 
Muziek). Op basis van het 
ingediende bid book werd de 
organisatie aan Antwerpen 
toegewezen, wat in Brussel 
toch voor enige wrevel zorgde. 

Door het laattijdige afzeggen 
van de Denen was de voorbe-
reidingstijd voor Antwerpen 
korter dan normaal en was het 
voor de sowieso al armlastige 
organiserende instellingen al 
laat om via subsidieaanvragen 
en fundraising de nodige fond-
sen te verzamelen. Daarom 
werd gekozen voor een no-
nonsense doe-het-zelfaanpak, 
onder het motto: wat we zelf 
doen, doen we goedkoper, en 
hopelijk (bijna) even goed. 

De (soms onvermoede) com-
petenties van de collega’s wer-
den gemobiliseerd en gedyna-
miseerd, zodat we alles home 
made konden fabriceren. Van 
het logo en de website tot het 
complexe online registratie- en 
betaalsysteem; alles werd in 
eigen huis gemaakt, waardoor 
het budget beheersbaar bleef. 
Ook de technische omkade-
ring, het permanent beman-
nen van de conference desk 
en de catering — altijd een 

zware kostenpost — deden we, 
op twee jobstudenten na, met 
eigen mensen. 

Door een doortastende aan-
pak — zo werd het aantal ver-
gaderingen tot het absolute 
minimum beperkt — en een 
efficiënte samenwerking tus-
sen de verschillende partners, 
slaagden we er toch in om 
met weinig mensen en midde-
len alle voorbereidingen nipt, 
maar tijdig klaar te hebben.

Aangezien niet alle IAML-
leden jaarlijks het congres bij-
wonen en we geprangd zaten 
tussen muzikale grootsteden 
als Wenen (2013) en New York 
(2015) durfden we niet op een 
massale opkomst te rekenen. 
Tweehonderd deelnemers was 
onze voorzichtige schatting 
en alleen in onze stoutste dro-
men hoopten we op 250 deel-
nemers, want meer inschrij-
vingen betekent natuurlijk 
meer inkomsten. Uiteindelijk 
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rondden we de kaap van 300 
inschrijvingen. Dat was onge-
twijfeld mee te danken aan 
het mooie omkaderende pro-
gramma en de buzz die we de 
maanden voordien via de soci-
ale media wisten te creëren.   

Die congresbezoekers kwa-
men letterlijk uit alle wind-
streken, van Armenië tot 
Brazilië, en van Australië tot 
Zuid-Korea. De grootste groep 
waren de Amerikanen (48), 
op de voet gevolgd door de 
Belgen (44). Sommigen werk-
ten in prestigieuze bibliothe-
ken als de Library of Congress, 
of op exotische plekken als 
Qatar, terwijl een andere con-
gresbezoeker er van droomde 
om op Malta een muziekbi-
bliotheek te beginnen. Ook 
verschillende types muziek-
bibliotheken en -archieven 
waren vertegenwoordigd; van 
muziekafdelingen van open-
bare bibliotheken en nationale 
bibliotheken, over orkest- en 
conservatoriumbibliotheken 
tot documentatiecentra. Het 
was precies die mix van ver-
schillende achtergronden van 

de deelnemers die het congres 
zo aantrekkelijk maakte. Men 
leert veel van de collecties, de 
problemen en de oplossingen 
van iemand die, vanuit zijn 
context, heel anders tegen de 
zaken aankijkt. 

Er was ook veel tijd om te 
netwerken, want met de ope-
ningssessie op zondag en 
de slotmanifestatie op vrij-
dag is het IAML-congres tra-
ditiegetrouw een lange zit. 
Bovendien werd er al vanaf 
de vrijdag vergaderd door 
werkgroepen en het interna-
tionaal bestuur, en werden er 
de zaterdag nadien nog post 
conference tours aangeboden. 
Op zondag 13 juli opende de 
conferentie in het Antwerps 
Conservatorium met de 
gebruikelijke IAML Council, 
waarna in het Elzenveld een 
feestelijke receptie werd aan-
geboden. Nadat gouverneur 
Cathy Berx in haar bezie-
lende toespraak de congres-
gangers had verwelkomd, lie-
ten die zelf ook van zich horen: 
ze creëerden er de voor de 
gelegenheid gecomponeerde 
vierstemmige Biercanon van 
Frank Agsteribbe, die hen met 
dat spitante werkje zowel de 
uitspraak als de smaak van de 
Belgische bieren aanleerde. 

‘s Maandags ging het con-
gres dan echt van start met 
een plenaire openingssessie, 
waarin jean-pierre rondas 
op een even erudiete als 
geestige manier België voor 
buitenlanders expliceerde, 
pierre delsaerdt een opge-
merkte lezing hield over erf-
goedbibliotheken en research, 
en de ondernemende musici 
van neoScores in een ver-
nieuwende concertpresen-
tatie hun webapplicatie voor 
digitale partituren demon-
streerden. Een mooie start 

voor wat een boeiende (en 
vermoeiende) week zou wor-
den met een 90-tal lezingen 
en werksessies, twee avond-
concerten en een dagelijks 
lunchconcert. Met die con-
certen wilde de organisatie 
de buitenlandse muziekinfor-
matiespecialisten in contact 
brengen met voor hen onbe-
kende Vlaamse muziek. Voor 
een van de avondconcerten 
konden we een beroep doen 
op de welwillende mede-
werking van deFilharmonie. 
Samen met de Britse diri-
gent Martyn Brabbins en pia-
nist Levente Kende bracht 
het orkest werk van Luc Van 
Hove. De fel gesmaakte lunch-
concerten werden dan weer 
ingevuld door medewerkers 
en studenten van de organi-
serende instellingen. Zo kon-
den verbaasde congresbe-
zoekers een concert bijwonen 
van een medewerkster van de 
Antwerpse conservatorium-
bibliotheek, die ze op andere 
momenten ook koffie zagen 
schenken en concertpro-
gramma’s flyeren. Iedereen 
was multi-inzetbaar, met als 
gevolg dat iemand die de con-
ference desk bemande soms 
wel eens een spurtje door de 
gangen moest trekken om op 
tijd haar/zijn lezing te kunnen 
geven. 

Een nieuwigheid in Antwerpen 
was dat woensdag hele-
maal werd voorbehouden 
voor bezoeken aan muziek-
bibliotheken en -instellin-
gen. De deelnemers kon-
den kiezen voor bezoeken 
aan Antwerpen (Museum 
Vleeshuis, Museum Plantin-
Moretus, Erfgoedbibliotheek 
Hendrik Conscience); Brussel 
(Koninkl i jke Bibl iotheek, 
Conservatoriumbibliotheek, 
Muntpunt ,  MIM) ;  Gent 
(Conservatoriumbibliotheek, 

Sint-Baafskathedraal); en 
Leuven (Centrale Bibliotheek 
KU, Huis van de Polyfonie). 
In de verschillende steden 
werden er ook korte concer-
ten georganiseerd en in de 
vooravond troffen de bezoe-
kers aan Brussel en Leuven 
elkaar nog in Mechelen, waar 
ze op een beiaardconcert 
werden vergast. Logistiek 
waren deze stadsbezoeken 
een ingewikkelde organisa-
tie, maar ze werden door de 
deelnemers gesmaakt omdat 
ze zo op korte tijd een becom-
mentarieerd beeld kregen 
van de situatie in onze con-
treien — en van het wispeltu-
rige Belgische weer. Waar we 
op de openingszondag nog 
zowat wegspoelden, verliep 
op vrijdag het farewell din-
ner op de BadBoot onder een 
loden zon. Geen wonder dat 
verschillende congresgangers 
een verkwikkende duik namen. 
Het was een, zeg maar, stevig 
feestje en voor enkele van de 
organisatoren was het luttele 
uren later dan ook een pijn-
lijk ontwaken. Om 8.00 u. ver-
trokken op zaterdagmorgen 
post conference tours naar 
Brugge en Ieper. Meteen een 
mooi einde van een geslaagd 
congres, dat toonde dat ook 
kleine organisaties met veel 
inspanning en creativiteit een 
dergelijk groots project tot 
een goed einde kunnen bren-
gen.

jan Dewilde

De IAML-conferentie.
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