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Het Mundaneum en de Stichting Henri La Fontaine 

Het Mundaneum 

Het Mundaneum is vandaag een archiefcentrum en een 

tentoonstellingsruimte van de Federatie Wallonië-Brussel. Tijdens de 

eerste helft van de 20ste eeuw was het de bakermat van internationale 

instellingen die ijverden voor kennisoverdracht en universele 

broederlijkheid. Het groeide het uit tot een universeel 

documentatiecentrum. De collecties werden een tijdlang 

ondergebracht op verschillende locaties in Brussel, onder meer in het 

Jubelpark. Vandaag worden ze bewaard in Bergen. Deze documentaire 

erfenis bestaat uit persoonlijke archieven van de stichters, boeken, 

documenten, affiches, postkaarten, glasplaten, kranten, foto’s en 
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archieffondsen die vooral betrekking hebben op pacifisme, feminisme 

en anarchisme. 

De Stichting Henri La Fontaine 

In 2008 startte het Mundaneum een werkgroep die in 2011 het leven 

schonk aan de Stichting Henri La Fontaine, onder voorzitterschap van 

Jean-Pol Baras en ondervoorzitter van Pierre Galand. Dit heeft tot doel 

de waarden die Henri La Fontaine verdedigde over te dragen en te 

actualiseren ten gunste van universele kennis, internationaal recht en 

democratie, zoals humanisme, sociale rechtvaardigheid, pacifisme, 

feminisme en zelfonderzoek. Het streeft er ook naar om om de twee 

jaar de "Henri La Fontaine Internationale Prijs voor Humanisme" toe te 

kennen. Deze onderscheiding is bedoeld om levende mensen, 
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instellingen of particuliere organisaties die actief zijn, te eren en een 

aanzienlijke bijdrage te leveren aan de verdediging en bestendiging van 

deze waarden.  
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Wie is Paul Otlet ? 

Paul Otlet (1868-1944) was atypisch als telg uit de Brusselse wereld van 

de industrie. Zijn vader, Edouard Otlet, heeft fortuin gemaakt met de 

aanleg van tramlijnen. Om nuttig te zijn voor het familiebedrijf studeert 

Paul rechten. Maar zijn belangstelling gaat algauw uit naar de 

bibliografie. Zijn passie geraakt verweven met encyclopedie en 

positivisme, van bibliografie wil hij een wetenschap maken. 

In 1895 richt hij samen met Henri La Fontaine (1854-1943), socialistisch 

senator en toekomstige winnaar van de Nobelprijs voor de vrede, het 

Office international de bibliographie op. Uit deze vruchtbare 

samenwerking ontspruiten nog tal van initiatieven en collecties: de 

Universele Decimale Classificatie, het Universeel bibliografisch 
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Repertorium, het Institut international de photographie, het Répertoire 

universel de documentation, het Musée international de la presse, het 

Musée du livre en de Bibliothèque collective des sociétés savantes. 

Tussen 1895 en 1910 leiden deze instellingen tot een uitgebreid netwerk 

van intellectuele samenwerking in het raam van de Union des 

associations internationales. Gaandeweg ontwikkelt Paul Otlet het 

begrip “documentatie” en in 1934 wijdt hij er een magistraal boek aan, 

le Traité de documentation, le livre sur le livre. Het is een studie over alle 

vormen van communicatie. Zelfs futuristische beelden zijn hem niet 

vreemd, zoals “le livre téléphoté” of nog de theorie van de 

kennisnetwerken. 



NL 

Kleine geschiedenis van een grote idee 

Daarnaast is hij ook geboeid door architectuur en urbanisme: hij 

ontwerpt een badstad in Westende (1905) en droomt van een 

wereldstad (cité mondiale) als morele en intellectuele hoofdstad van de 

mensheid waarvoor ondermeer Le Corbusier een ontwerp zal maken. 
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Wie is Henri La Fontaine ? 

Hoewel Henri La Fontaine tot de Belgische Nobelprijswinnaars behoort, 

is zijn naam toch wat in de vergetelheid geraakt. Toen hij in 1913 de 

Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nam, was hij echter een 

sleutelfiguur binnen de vredesbeweging. De prijs was een bekroning 

voor zijn inzet binnen het Internationaal Bureau voor de Vrede (Bureau 

international de la paix, BIP) en voor zijn belangrijke bijdrage aan 

diverse vredesorganisaties. 

Henri La Fontaine is in 1854 geboren in Brussel, in een welgestelde 

burgerfamilie. Van kleins af wordt hij beïnvloed door de progressieve 

ideeën van zijn ouders. Tijdens zijn rechtenstudies aan de Université 

libre de Bruxelles ontwikkelt hij een passie voor internationaal recht, 



NL 

Kleine geschiedenis van een grote idee 

volgens hem de beste garantie voor wereldvrede. Zodra hij in 1877 zijn 

diploma op zak heeft, begint hij een carrière als advocaat. Daarnaast is 

hij actief op tal van fronten, met vrede, gelijkheid en democratie als 

leidraad. Hij slaagde erin zijn ideeën te promoten in de Belgische Senaat 

waar hij van 1895 tot 1935 zetelde, in de Volkenbond, waar hij België 

vertegenwoordigde in 1920 en 1921, in het Internationaal Instituut voor 

Bibliografie of Mundaneum, dat hij in 1895 oprichtte samen met Paul 

Otlet (1868-1944) en in verschillende vrijmetselaarsloges. In al die 

organisaties verdedigde Henri La Fontaine vol toewijding de arbitrage 

tussen staten, de oprichting van een Volkenbond, de emancipatie van 

de vrouw, de uitbreiding van de democratie en de toegang tot kennis 

voor iedereen. Volgens hem kon de vrede immers enkel tot stand 

komen in een democratische en egalitaire maatschappij.   
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Henri La Fontaine en het Mundaneum 

De eerste bibliografische essays van Henri La Fontaine dateren uit 1889 

en 1891 en gaan over twee van zijn passies: alpinisme en vrede. 

Henri La Fontaine was van mening dat het gebrek aan kennis dat de 

volkeren van elkaar hebben een duurzame vrede in de weg staat. Deze 

opvatting geldt als leidraad voor de projecten die hij samen met Paul 

Otlet op poten zal zetten inzake bibliografie, documentatie en toegang 

tot informatie. In 1985 richten de twee mannen het IIB op, Institut 

international de bibliographie, dat later zal uitgroeien tot het 

Mundaneum. De eerste opdracht van het IIB is het samenstellen van een 

Universeel Bibliografisch Repertorium dat tot doel heeft alle 
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bibliografische notities van alle publicaties van de wereld te 

verzamelen. 

Vervolgens verruimen Paul Otlet en Henri La Fontaine hun actieterrein, 

vanuit de vaststelling dat gepubliceerde teksten niet de enige 

informatiedragers zijn. Ze richten binnen de IIB gespecialiseerde 

afdelingen op die zich toespitsen op één specifieke drager (de pers, 

affiches...) en die ontelbare documenten verzamelen. Deze verruiming 

vertaalt zich verder in de oprichting van de UAI, Union des associations 

internationales in 1907 en van het Internationaal Museum in 1910. Deze 

instellingen worden samengebracht in het Jubelpark te Brussel onder de 

naam Palais mondial of Mundaneum met als ambitie een internationaal 
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centrum te zijn van gedeelde kennis en instrumenten voor 

kennisoverdracht. 

In 1934 beslist de Belgische regering om het Wereldpaleis te sluiten. Het 

werk wordt voortgezet op andere plaatsen, maar de collecties zijn niet 

meer toegankelijk. Pas in 1941 worden ze overgebracht naar een 

gebouw in het Leopoldpark. Na verschillende verhuizingen in Brussel 

werden de collecties van het Mundaneum in 1993 ondergebracht in 

Bergen (Mons).  
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Organisatie van documentie 

Eerst is het belangrijk te weten wat er is gepubliceerd en te kunnen 

zeggen waar dit of dat geschrift zich kan bevinden. De documentaire 

fase bestaat erin de geschriften zelf te verzamelen, hetzij door middel 

van een centrale overheidsbibliotheek, hetzij door een collectieve 

bibliotheek van wetenschappelijke instellingen, of nog door de 

aanmaak van dossiers. Ten slotte komt de encyclopedische fase die 

erop gericht is de nuttige en essentiële elementen uit de massa 

documenten te selecteren door herhalingen te elimineren: aldus 

ontstaan de paragrafen en de hoofdstukken van het unieke en 

universele grote boek. 

Uittreksel van een brief gericht aan Charles Lefébure, 22 oktober 1909



NL 

Kleine geschiedenis van een grote idee 

Het Universeel Bibliografisch Repertorium 

De eerste opdracht van het Internationaal Instituut voor Bibliografie 

(Institut international de bibliographie, IIB) was het aanmaken van het 

Universeel Bibliografisch Repertorium, Répertoire bibliographique 

universel (RBU). Deze gigantische gegevensbank zou de bibliografische 

notities verzamelen van alle in de wereld gepubliceerde werken sinds de 

uitvinding van de boekdrukkunst. Men zou er antwoord vinden op twee 

vragen: “Welke zijn de werken van één auteur?” en “Wat werd er 

geschreven over een bepaald onderwerp?”. 

Dit repertorium kende een snelle uitbreiding dankzij internationale 

samenwerking. Tussen 1895 en 1934 werden zowat 18 miljoen fiches 
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opgemaakt, als het ware een “Google van papier” en de voorloper van 

de huidige zoekrobotten. 

Het geheel werd afgerond met een proces van standaardisering. De 

door Paul Otlet en Henri La Fontaine voorgestelde normen inzake 

formaat, classificatie en materiële berging werden overgenomen door 

bibliotheken over gans de wereld. 
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Een universeel classificatiesysteem 

Om dit repertorium te klasseren ontwikkelden Paul Otlet en Henri La 

Fontaine de Universele Decimale Classificatie (UDC) op basis van het 

decimale classificatiesysteem van de Amerikaanse bibliothecaris Melvil 

Dewey (1851-1931). 

Het systeem bestaat erin alle kennis op te delen in tien klassen, 

genummerd van 0 tot 9. Elke klasse wordt verder verdeeld in 10 

groepen, elke groep bestaat uit 10 verdelingen en elke verdeling uit 10 

onderverdelingen. De aanwending van een cijfer voor de thematische 

rangschikking van de publicaties in plaats van een trefwoord omzeilt 

twee hindernissen: een, hoe kies je het passende trefwoord; twee de 

taal: cijfers zijn universeel. 
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De UDC is niet statisch. Cijfers kunnen verder onderverdeeld en met 

elkaar gecombineerd worden door middel van een vernuftige 

interpunctie en zo komen tot een uitermate fijnmazige aanwijzing. 

Dit classificatiesysteem heeft aanleiding gegeven tot talrijke 

ontwikkelingen in verband met technologische en wetenschappelijke 

evoluties. Het werd toegepast in tal van bibliotheken over de hele 

wereld. 
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Het Mundaneum 

Het Office international de bibliographie, opgericht in 1895, ontpopt 

zich na de Eerste Wereldoorlog tot een internationaal intellectueel 

centrum, het Palais Mondial-Mundaneum. 

Vanuit de bibliografie stelt de instelling zich tot doel het delen van 

informatie over boeken. Vier decennia lang zal deze zich inzetten voor 

de intellectuele samenwerking op internationaal niveau en het 

bevorderen van de vrede door middel van kennis. 

Vanaf 1905 krijgt de documentaire aanpak de vorm van een nieuw 

concept van encyclopedie. Het verspreiden van ideeën is niet langer 

beperkt tot het boek, ook beelden en snellere productiemodi zoals de 

pers komen in aanmerking. Het Internationaal Museum krijgt vorm in 
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het Jubelpark. Het visuele krijgt een bevoorrechte plaats door de 

Encyclopaedia Universalis Mundaneum.  

Met de oprichting van de Union des associations internationales in 1907 

krijgen de activiteiten ook een politieke kant. Het internationalisme 

staat voor een democratische ontwikkeling van de internationale 

betrekkingen. Naast de Volkenbond wil het Mundaneum de heraut zijn 

van de internationale intellectuele samenwerking die essentieel is voor 

de toekomst van de internationale betrekkingen.
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Europees erfgoedlabel: het Mundaneum (video) 

We zijn in het Mundaneum in Mons, België. Het is een echt 

archiefcentrum. Het idee is om een gecentraliseerd repertoire te 

ontwikkelen dat het Mundaneum heeft verdedigd via Paul Otlet en 

Henri La Fontaine, het is niet helemaal vreemd, er is echt een vraag die 

op dat moment aan het eind van de 19e eeuw bestaat. Er is vraag naar 

publicaties die zo zijn georganiseerd dat zij gemakkelijk te vinden zijn 

en dat geen tijd wordt verspild met het zoeken naar informatie. 

Een van de sterke punten van deze methodologie is dat het een 

zoekmachine is. Wij moesten zoeken op auteur, op titel en op 

onderwerp, en dit was echt de eerste keer dat het mogelijk was dit te 

doen. Het is dus zo dat wanneer je "Google paper" zegt, je onmiddellijk 
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begrijpt dat je een idee in gedachten hebt, een onderwerp in gedachten, 

en je kijkt of dat onderwerp aanwezig is en welke biografische 

informatie het heeft in het repertorium. 

Het erfgoedlabel wordt toegekend aan het Mundaneum, dat drie 

afzonderlijke locaties heeft met met name educatieve activiteiten, 

evenementen en alle curatoriële en administratieve werkzaamheden 

die er zijn. 

De museumruimte is opgebouwd rond verschillende elementen. Onder 

deze elementen vinden we natuurlijk de bibliografische kaarten, het 

repertoire, zodat we echt worden gegrepen door deze sfeer en dit 

eikenhouten meubilair dat in ongeveer 40 jaar is ontwikkeld. 
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Er is ook een instrument dat wij hebben ontworpen met de naam "Het 

Mundaneum: een beetje geschiedenis, een groot idee"; het is een 

interactieve terminal waarop je in 3 minuten de geschiedenis van de 

instelling, de context, kunt ontdekken. U kunt begrijpen wat een 

biografisch blad is en zien wat dit idee inhoudt om een blad op te zetten 

dat is opgebouwd rond de Universele Decimale Classificatie, en 

vervolgens kunt u het netwerk van verschillende contribuanten 

ontdekken. 

Nieuw in het door Paul Otlet en Henri la Fontaine opgezette werk was 

dat we ons voorstelden dat we de boekverwijzingen zouden kunnen 

vinden waar we ons ook bevonden 
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Het is dus een werk dat heel wat moeilijkheden kent: de taalbarrière, het 

feit dat we een bepaald thema kunnen vinden en het feit dat we 

referenties kunnen verzamelen, dus het vereist echt een zeer 

belangrijke internationale samenwerking. 

Het maakt niet uit wat het medium is, zolang we maar samen kunnen 

werken aan verschillende thema's en het zal altijd iets zijn waardoor we 

elkaar beter kunnen begrijpen, want in het begin ging het erom aan 

cultuur te werken om de vrede te bevorderen. 

Ik nodig de verschillende mensen die het Mundaneum niet kennen uit 

naar de site te komen om te begrijpen wat de utopie was van sommige 

mensen om een nieuwe wereld op te bouwen rond ideeën die toen 

moeilijk waren, het was een andere maatschappij te creëren en te zien 
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hoe ze het uiteindelijk probeerden te doen en ik denk dat het belangrijk 

is de stem te dragen van diegenen die een origineel project van de 

maatschappij wilden verdedigen, dat lijkt me belangrijk en te proberen 

de Europese componenten van elkaar te vinden, dat kan de rijkdom zijn 

van de ontdekking van het Mundaneum, te begrijpen door naar ons 

verleden te kijken.
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Het archiefcentrum (video) 

Het Mundaneum is een plaats van herinnering aan een fabelachtige 

ervaring rond de kennis van delen en kennis en alles herinnert aan het 

initiatief dat geleid werd door twee mannen, twee idealisten: Paul Otlet 

en Henri La Fontaine rond deze kennis van de vrede.  En sinds 1993 is 

het Mundaneum een archiefcentrum gewijd aan zijn documenten en 

herinneringen. 

Ons werk bestaat hoofdzakelijk uit klasseren en inventariseren, maar dit 

werk is in feite vooral om de informatie te kunnen verspreiden. 

Zodra alles gecodeerd is, kunnen onderzoekers, soms zelfs aan de 

andere kant van de wereld, documenten in ons bezit vinden die hen bij 

hun werk zullen helpen. 
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Onze archieven zullen door ons worden gebruikt om artikelen of boeken 

te publiceren. Zo hebben wij bijvoorbeeld vorig jaar een boek over Henri 

La Fontaine gepubliceerd waarin wij rechtstreeks gebruik hebben 

gemaakt van deze documenten. 

De archieven zullen ook worden gebruikt door buitenlandse 

onderzoekers die naar gelang van hun vakgebied geïnteresseerd zijn in 

verschillende onderwerpen en die in het Mundaneum van alles zullen 

aantreffen. Aangezien het Mundaneum uit de aard der zaak een hele 

reeks documenten over de meest uiteenlopende onderwerpen heeft 

verzameld, kan men er bijna alles vinden. 

De Mundaneum archieven waren cruciaal voor mij. Ik zou dit boek niet 

geschreven hebben zonder de steun van de archieven en het team. 
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Stephanie in het bijzonder heeft me veel geholpen om mijn onderzoek 

te concentreren omdat ik daar maar een beperkte tijd was. Ik zou nooit 

de duizend dozen met Otlet documenten hebben kunnen verwerken! 

Als onderzoeker voelde ik me zeer bevoorrecht dat ik zoveel hulp kreeg. 

En wat mij ook interesseerde was de mogelijkheid om andere 

onderzoekers te ontmoeten die op hetzelfde moment op dezelfde 

plaats aan het werk waren. We gingen soms koffie drinken en dat 

creëerde een gemeenschapsgevoel.  

Conservatie is uiteraard een zeer belangrijk element in het werk van de 

archivaris en je moet weten dat hier in het Mundaneum, omdat we 

verschillende media hebben, we verschillende 

conserveringsvoorwaarden hebben. 
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Voor de iconografie: het moeilijkste zijn de foto's. Omdat er 

verschillende processen zijn; we hebben veel verschillende 

fotoprocessen. Dus variaties in temperatuur en vochtigheid kunnen 

catastrofaal zijn. Wat affiches betreft, hebben wij zeer grote formaten, 

zodat het moeilijk is ze correct op te bergen in de kaartenkasten. Als we 

boeken hebben die met leer gebonden zijn, zal de binding te lijden 

hebben, afhankelijk van de omstandigheden. 

Het is waar dat digitalisering ook kan helpen bij het behoud, want als de 

documenten te fragiel zijn, worden ze gedigitaliseerd. Op die manier 

kunnen zij verder ter beschikking van het publiek worden gesteld 

zonder dat de originelen moeten worden verwijderd. 



NL 

Kleine geschiedenis van een grote idee 

Wij hebben documenten die wij niet meer kunnen overleggen, zelfs niet 

aan grote onderzoekers, helaas, maar zij hebben de digitale versie en 

het document blijft toegankelijk. 

Ik heb het Mundaneum bestudeerd als een soort hypermedia en ik had 

de gelegenheid mijn werk te presenteren op de Information 

Architecture Summit, maar mijn vrienden en ik moesten op een zeer 

visuele manier illustreren wat we zeiden. De virtuele tentoonstellingen 

in het Google Cultural Institute hebben ons veel geholpen om beter te 

begrijpen hoe Paul Otlet zich het Mundaneum voorstelde aan de hand 

van zijn tekeningen, de tekeningen die worden tentoongesteld. Dus 

konden we onze eigen infographic maken om het verhaal van het 
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Mundaneum te vertellen op de Information Architecture Summit in San 

Diego dit jaar. 

Het is waar dat als je terugkijkt, je kunt zien dat er veel fouten zijn 

gemaakt, en zo zegt het ons iets over onszelf. Over de mogelijke fouten 

die we kunnen maken. Ik denk dus dat het voor het heden, maar ook 

voor de toekomst, volstrekt noodzakelijk en zeer belangrijk is om het 

verleden te bewaren. 

Ik ken geen andere plek zoals deze. Musea hebben tentoonstellingen, 

maar geen archieven zoals het Mundaneum. Bibliotheken hebben ook 

archieven, maar geen fotocollecties zoals het Mundaneum heeft. Ik 

denk dat dit het Mundaneum uniek maakt en mensen van over de hele 

wereld samenbrengt om te discussiëren over belangrijke onderwerpen 
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op het gebied van informatica, sociale netwerken... Al deze 

uitvindingen die verband houden met de geschiedenis van nieuwe 

technologieën worden in het Mundaneum besproken.
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Het archief in het digitale tijdperk (video) 

Het Mundaneum bezit momenteel ongeveer 6 km documenten in 

verschillende media, papieren archieven, pers, affiches, 

prentbriefkaarten, foto's, en dus zullen we deze verschillende media op 

een bepaalde manier benaderen. 

Als het dus gaat om de archieven van een persoon of een instelling, 

zullen wij ze indelen volgens het leven van de persoon, bijvoorbeeld, of 

volgens zijn activiteiten. Wat de collecties betreft, beschikken wij reeds 

over een classificatie die werd uitgevoerd door Otlet en La Fontaine 

volgens de UCD. Wij zullen deze classificatie gebruiken om de 

documenten te verwerken. Alle kennis is dus ingedeeld in tien klassen 
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van 0 tot 9, en dus gaan we een waardering toekennen aan de hand van 

het thema dat aan bod komt. 

Alvorens een document te digitaliseren en om dit in de best mogelijke 

omstandigheden te doen, is het van belang het document goed voor te 

bereiden. Om het voor te bereiden is er natuurlijk een kleine 

schoonmaakfase, afstoffen om precies te zijn, dus hier gebruiken we 

speciale borstels om het document te kunnen afstoffen. De volgende 

stap is het platdrukken, dus we leggen het document tussen twee vellen 

vloeipapier en plaatsen er relatief lichte gewichten op, ook gewikkeld in 

conserveringsmateriaal, om te proberen de vouwen in het document te 

beperken, zodat we iets hebben dat echt plat is, om het best mogelijke 

beeld voor het scannen te hebben. We gebruiken drie soorten scanning. 
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Voor alles wat groter is dan A2, gebeurt dat verticaal met een camera, 

voor alles wat iconografisch is, glasplaten, prentbriefkaarten, gebeurt 

dat met een lichttafel en ook met de camera, en voor alles wat pers en 

gebonden boeken betreft, hebben we een A2-scanner die perfect 

aangepast is.  

Het algemene idee, de algemene filosofie achter onze manier van 

digitaliseren, is getrouwheid aan het origineel. Dat is belangrijk, want 

met moderne digitaliseringstechnieken kun je altijd verfraaiingen 

aanbrengen, je kunt beelden verfraaien, maar hier in het archief 

proberen we zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid van het document te 

blijven. 
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De gedigitaliseerde documenten zullen dus worden gebruikt voor 

promotie, zodat we kunnen reageren op onderzoekers en hen digitale 

bestanden kunnen toesturen, waardoor ze niet meer hoeven te reizen 

en we dus op meer verzoeken kunnen ingaan, en we zullen ze ook 

kunnen promoten op sociale netwerken, op onze website, in publicaties 

en tentoonstellingen. Naarmate de documenten worden 

gedigitaliseerd, zullen wij ze op platforms kunnen exploiteren en dit zal 

ons in staat stellen verbanden te leggen tussen de verschillende 

documenten, verbanden die wij misschien niet hadden kunnen leggen 

met fysieke documenten, en de digitale geesteswetenschappen gaan 

dus over het kunnen begrijpen van een onderwerp volgens verschillende 

thema's, verschillende gezichtspunten. 
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Het werk dat wij momenteel verrichten, met name op het gebied van de 

digitalisering, ligt echt in de lijn van de ideeën van Otlet, met name het 

telefonische boek, dus zijn doelstelling van maximale verspreiding van 

informatie, van kennis, had een systeem voorgesteld waarbij de 

eindgebruiker, de lezer, via een scherm toegang heeft tot de informatie. 

Alle documenten worden dus gecentraliseerd in een grote bibliotheek 

en de gezochte informatie wordt hen thuis op een scherm getoond.
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Het Mundaneum (video) 

Het Mundaneum is een adembenemend ding. Het gaf ons enorm veel 

plezier als vertellers. Om echte levens te ontdekken, vaak mooier dan 

we ons konden voorstellen.  

Het Mundaneum is in feite de utopie van twee Belgen die aan het eind 

van de vorige eeuw een manier bedachten om de wereld te classificeren 

en alle cultuur van de wereld te catalogiseren. Er is iets heel moois aan 

dit project. Zij hebben zich in de loop van tientallen jaren 

geaccumuleerd en getracht een hele reeks elementen te classificeren 

met mappen om deze kennis te structureren. Het is nu Mons dat deze 

opmerkelijke collectie zal ontvangen en Benoit en ik zullen dit verhaal 

vertellen.  
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Ik denk dat vooral wij de duizeling van het Mundaneum zijn. In het 

bijzonder vanwege deze buitengewone accumulatie van miljoenen 

archiefdocumenten die gedurende vele decennia zijn gecatalogiseerd. 

Omwille van deze man, Paul Otlet, die tot het einde toe deze dossiers 

zal blijven maken en omwille van de emotie van deze man op leeftijd, 

die het gevoel heeft dat hij zijn afspraak met zijn geschiedenis en met 

de geschiedenis zelf heeft gemist, en die onvermoeibaar met de hand 

blijft schrijven, op het laatst zelfs niet meer typt.  

Dit heeft iets opwindends, want over enkele tientallen jaren, als de 

computer er was geweest, heeft deze opeenhoping een buitengewone 

betekenis.  
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Al deze dossiers waren een openbaring voor ons. We zeiden tegen 

onszelf, dit is de meest buitengewone scenografie die er is, en 

bovendien, uit respect voor Paul Otlet, zal dit het sterke element van 

het Mundaneum worden. Dit wordt de basis van de scenografie en dit 

geeft ons de gelegenheid om deze kaarten in scène te zetten, maar ook 

om het verhaal te vertellen en om, omdat we gaan proberen alles erin 

te stoppen, de overdaad van het project te laten zien.  

Het eerste wat we hebben gedaan is een wereldbol maken als een sterk 

teken, een wereldbol die je ziet als je hier binnenkomt. Het zal recht 

onder ons zijn. Deze wereldbol zal een beetje zijn zoals deze evolutie 

van de wereld. Deze twee kaarten zullen in feite bewegen en 

veranderen en zullen aantonen dat de visie die Paul Otlet in 1880-1890 
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had, natuurlijk totaal verschilt van de wereld die hij ontdekte, die hij zag 

en die hij kende in 1930-1940. En dus is het ook deze zeer snelle 

transformatie die ervoor zal zorgen dat het project een deel van zijn 

relevantie verliest.  

We hebben alle elementen om het internet te begrijpen. Dit is echt de 

ontstaansgeschiedenis. De Amerikanen hebben erkend dat als er één 

element aan de oorsprong van het Internet lag, het het Mundaneum 

was.  

Het plafond dat hier zal worden afgesloten zal ons de gelegenheid 

geven voor een scenografie waarin we alle computernetwerken, alle 

communicatienetwerken en natuurlijk het internet zullen grijpen en we 
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het archaïsme van de Otlet-dossiers parallel zullen plaatsen met de 

toekomst en de communicatie van de toekomst met het internet.
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Souvenirs uit de archieven / François Schuiten (video) 

François Schuiten is striptekenaar en decorontwerper. Samen met 

scenarist Benoït Peeters was hij verantwoordelijk voor talrijke 

projecten, waaronder de fantasy-stripreeks "Les Cités obscures" en de 

originele scenografie van het Mundaneum.  

Een paar jaar geleden kwam Jean-François Fuëg, de eerste directeur van 

het Mundaneum, mij opzoeken en hij had 'De Archivaris' in zijn handen. 

Voor hem was er een onvermijdelijke band tussen het werk van Paul 

Otlet en dit boek.  

Het is waar dat ik er erg van overstuur was. Het was een album dat een 

beetje ongewoon was, afwijkend van formaat, heel bijzonder met grote 

beelden, die duidelijk spraken over dit begrip van archieven dat iets was 
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dat Benoit en mij al lange tijd fascineerde. En dus, toen we het 

onderwerp begonnen te verkennen, was er een kans om dit boek een 

beetje verder uit te breiden, om verder te gaan in de verkenning van 

archivering.  

Voor Otlet was het een fascinerende, duizelingwekkende dimensie, en 

hij belichaamde die. Het is nog steeds iets zeer verontrustends, omdat 

hij alles heeft gearchiveerd. En trouwens, de complexiteit van het 

beheer van een dergelijk werk ligt ook in de diversiteit ervan. Er waren 

veel bijzondere dingen.  

Om eerlijk te zijn, het Mundaneum is diep geworteld in de geschiedenis 

van Brussel. Het was dus heel vreemd om het in Mons te zetten. Wat 
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tegelijkertijd zeer sterk was, was dat Mons klaar was om deze archieven 

in ontvangst te nemen, terwijl Brussel ze kennelijk had laten verrotten.  

En toen was het dat de locatie opmerkelijk was omdat er een 

mogelijkheid was om een match te vinden tussen de voorgestelde 

locatie voor het Mundaneum en de archieven zelf. Er was een zeer 

sterke plaats. 

De taak van een scenograaf is te proberen een manier te vinden om de 

container en de inhoud passend te maken, om het duidelijk te maken, 

om het gevoel te geven dat het Mundaneum daar zou zijn ontstaan, zou 

zijn bedacht met deze plaats.  
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Dat is waar we naar streefden, om uit te vinden hoe de plaats alle 

dimensies van het Mundaneum zou kunnen huisvesten, integreren en 

belichamen.  

Otlet is voor mij een buitengewoon geval van iemand die de boot een 

paar jaar gemist heeft. We zijn er niet ver van verwijderd dat hij stierf en 

dat enkele jaren later de computer ons in staat zou stellen ons de wereld 

voor te stellen die wij kennen.  

Hij had destijds een buitengewoon voorgevoel over de toekomst, over 

hoe we met cultuur zouden omgaan, hoe deze cultuur onze wereld zou 

gaan voeden, hoe we zouden gaan communiceren.  
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Het was een voorgevoel dat inderdaad embryonaal was, dat 

onvolmaakt was, maar hij had een buitengewone intuïtie. Hij heeft het 

verhaal gemist.  

Het is dus heel vreemd om dit verhaal te openbaren, want wij moeten 

echt pedagogisch werk verrichten om aan te tonen in hoeverre het de 

genese is van de wereld die wij kennen. Er is altijd een moeilijkheid, en 

dit is waar ik het Mundaneum vandaag de dag mee zie, het is dat het 

altijd een enorme hoeveelheid pedagogisch werk moet verrichten om 

te proberen te laten zien hoe visionair het was, de noodzaak om 

visionair te blijven, zelfs als dat, zoals Otlet, betekent dat je fouten moet 

maken, zelfs als dat betekent dat je niet met je tijd meegaat, zelfs als 
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dat betekent dat je afdwaalt, en we weten dat er momenten waren dat 

hij niet wist hoe hij zijn project nieuw leven in moest blazen.  

Dat is wat buitengewoon ontroerend is en dat is wat maakt dat het 

personage mij blijft achtervolgen, omdat hij heel romantisch is, omdat 

hij buitengewoon innemend is in zijn overtuigingen en ook in zijn 

fouten. Dat is wat hem vandaag voor mij zo interessant maakt, het is om 

zo over utopie te spreken, want vandaag hebben we de neiging om 

utopie samen te vatten, om te spreken over utopieën die geslaagd zijn, 

om te spreken over genieën die utopieën hadden die werkelijkheid zijn 

geworden.  

Voor Otlet, is het ingewikkelder. Deze complexiteit is echt interessant 

om in aanmerking te nemen. Het is echt een les, behalve dat misschien 
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de rijkdom van fouten en mislukkingen tegelijkertijd de juiste 

voorgevoelens zijn.  

Een scenografie is nooit af. Je moet het steeds opnieuw uitvinden, het 

opnieuw bekijken in het licht van de blik van de bezoekers, in het licht 

van de geschiedenis, van de context, en dat maakt dit werk zo boeiend, 

het is dat je nooit helemaal tevreden kunt zijn of stoppen. Een 

scenografie is een instrument dat constant in beweging moet zijn. 
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Souvenirs uit de archieven / Benoit Peeters (video) 

Benoît Peeters is een scenarioschrijver die, samen met François 

Schuiten, de originele scenografie van het Mundaneum heeft 

gecreëerd, dat in juni 1998 werd onthuld. Hij heeft ook verschillende 

projecten opgedragen aan de stichter van het Mundaneum, Paul Otlet, 

waaronder de heruitgave van diens "Traité de Documentation" in 2015. 

Ik weet niet meer wanneer ik voor het eerst over het Mundaneum en 

Oltet hoorde. Ik herinner me dat ik borden zag in het metrostation 

Rogier waarop stond Mundaneum.  

Toen ik naar het einde van een gang ging, was de deur gesloten en was 

er lange tijd niets. Maar de naam sprak me aan... En toen François en ik 

het album "L'Archiviste" maakten, dat uitkwam in 1987, waren we al 
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gefascineerd door deze werelden van papier, accumulatie en de 

geheimhouding van documenten. En dus, toen wij ons begonnen te 

documenteren over Paul Otlet en over hem hoorden, en over hem 

spraken in onze omgeving, in een poging om informatie van links en 

rechts te krijgen, dachten de mensen dat wij dit personage hadden 

uitgevonden.  

Toen we voor het eerst begonnen te praten over Paul Otlet en het 

Mundaneum en over dit idee van een universeel archief, van een 

algemeen archiefsysteem, dachten veel mensen dat Otlet een fictief 

personage was. Te mooi om waar te zijn. We hebben echt geprobeerd 

om meer te weten te komen. Wij hadden een klein TV-onderwerp 

gemaakt, en toen hadden wij de beproevingen gevolgd van deze 
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archieven die een vreselijk lot hadden getroffen. Het was een verhaal 

dat ons erg raakte.  

Toen we hoorden dat de stad Mons, dankzij Elio Di Rupo, besloten had 

deze archieven te redden, waren we meteen heel enthousiast en 

probeerden we te zien wat er was. Toen François en ik gevraagd werden 

om na te denken over een scenografie, een enscenering van de 

geschiedenis van het Mundaneum, waren we uiteraard onmiddellijk 

geïnteresseerd.  

Allereerst is de ligging aan de rue de Nimy prachtig, zeer aantrekkelijk, 

er was iets van de kleur van die tijd. En bovenal, het was een kans om dit 

verhaal te vertellen. Otlet is vandaag bekend over de hele wereld en 

vooral in de Engelssprekende wereld. Maar ten tijde van de scenografie 
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met François was Otlet in de vergetelheid geraakt en was dit verhaal 

grotendeels onbekend, en kende men twee of drie details over hem.  

We hadden bijna de indruk van een verzamelaar van oude kranten. Wij 

hebben veel aspecten van dit verhaal zelf moeten ontdekken, het 

ongelooflijke avontuur van deze dossiers, van deze wens om informatie 

te verzamelen over publicaties uit alle tijden en alle landen en dan de 

verwoesting die uiteindelijk optrad. De beproevingen van deze 

archieven. Het Mundaneum was de rondzwervende Jood van de 

werelddocumentatie geworden. Al deze geschiedenis met zijn goede en 

trieste kanten. 

Eerst moesten we het begrijpen. En dan moesten we het in scène 

zetten, hoofdzakelijk op basis van deze dossiers, waarvan we heel blij 
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waren dat we ze konden terugvinden, om te laten zien dat elke kaart 

een opening naar een wereld was, een schat, en ook om te laten zien 

hoe de droom van de bibliografie en die van het internationalisme en 

het pacifisme met elkaar verbonden waren. Hoe zij de meest 

onverwachte dimensies integreerden, over de kaart, over karikatuur, 

over anarchie, over feminisme, waarvan Léonie La Fontaine een pionier 

was. Alle invallen in de oude wereld, de 1900 maatschappij, de muziek, 

de maatschappij van Vagner, al de rijkdom van dit universum, ik denk 

dat het heel belangrijk is, buiten de verzamelde documentatie, want dat 

is wat de menselijke kant geeft aan dit avontuur.  

Het geeft een utopische dimensie die we niet altijd meer zien en die we 

probeerden te herstellen. En wat ontroerend is, wat buitengewoon is, is 
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het prachtige toeval tussen de installatie van het Mundaneum in Mons 

en de herontdekking van Otlet. Wat er gebeurde was dat de 

vooruitgang van de computers, de vooruitgang van het Internet, de 

vooruitgang van Google, al deze dingen betekenden dat Otlet's 

intuïties, die ouderwets leken, achterhaald, utopisch in de verkeerde zin 

van het woord, plotseling profetisch, voorzeggend en hedendaags 

werden.  

En we zagen, natuurlijk, de grootheid van Otlet's naam, de groei van zijn 

reputatie door de jaren heen, naarmate Otlet nuttiger werd. Dat wil 

zeggen, in het begin was hij een man die oude papieren verzamelde, 

documenten van allerlei aard, die de kaartenbak had uitgevonden, die 

een methode van archiveren had uitgevonden, dat wel, maar die nog tot 
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een oude wereld behoorde, en plotseling in deze geschiedenis van het 

Internet die werd geschreven, dook de naam van Otlet steeds vaker op 

en bleek hij die van een ware visionair te zijn die niet over de technische 

middelen beschikte om zijn intuïties te verwezenlijken.  

De ironie van de geschiedenis is te denken dat Otlet, die een pionier was 

in de 19e eeuw, door iedereen werd meegedragen en als een verouderd 

personage werd beschouwd. 
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Souvenirs uit de archieven / Françoise Levie (video) 

Françoise Levie is filmregisseur en schrijfster. Zij draagt op aan Paul 

Otlet, stichter van het Mundaneum, de enige documentaire film die tot 

nu toe over zijn leven is gemaakt en een biografie beide getiteld "De 

man die de wereld wilde classificeren".  

Mijn naam is Françoise Levie. Ik ben documentairemaker en ik had het 

grote geluk in 2001 een film over Paul Otlet te maken.  

Mijn eerste herinnering is een geur van papier. Een extreem sterke 

geur van papier, die je bij de keel grijpt. Met je ogen dicht wist je dat 

we op deze plek waren. 

In die tijd hadden de onderzoeker en ik een student ingehuurd om ons 

te helpen met het onderzoek. 
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Er waren wel honderd bananendozen die nog nooit waren geopend. Ze 

kwamen rechtstreeks uit Leopold Park en bevatten al Otlet's privacy. 

Wat hij "het Otletaneum" noemde. We begonnen deze dozen te 

openen, maar alles zat door elkaar. 

Er was een door zijn vriendin gebreide das, een haarstrik van zijn 

kinderen, ansichtkaarten, uiterst ingewikkelde teksten, een 

ansichtkaart van Le Corbusier... Alles was erg door elkaar gehusseld.  

Op een gegeven moment zei ik tegen mezelf "we halen het nooit! In 

deze dozen zat het hele leven van een man die op 76-jarige leeftijd 

stierf. We moesten deze dozen ordenen en rangschikken en een 

verhaal vertellen. 
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We deden dit op de volgende manier: op elke doos schreven we cijfers 

of letters en we maakten een lijst per doosinhoud. We hebben 

genoteerd wat we interessant vonden en wat niet.  

Ik wilde niets aanraken. Zelfs als alles helemaal door elkaar liep, wilde 

ik deze wanorde respecteren en niet herschikken. Dus maakten we 

lijsten, lijsten per bananendoos.  

Toen wij de film maakten, kon men ons natuurlijk verwijten dat de 

twee onderzoekers de documenten in chronologische volgorde 

vonden. Dit was helemaal niet het geval. Maar het was onmogelijk om 

te filmen omdat we zoveel dingen vonden. We vonden zelfs dit 

beroemde blauwe notitieboekje waarin Paul Otlet over zichzelf praat 

en dat we gebruikten voor zijn voice-over in de documentaire. 
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De meest opvallende ontdekking tussen al deze papieren was deze 35 

mm nitraatfilm. Toen we hem op een kijktafel legden, realiseerden we 

ons dat het een film was die Paul Otlet in 1913 had besteld bij Alphonse 

Neuters. Het is de enige film die bestaat van Paul Otlet en La Fontaine 

die Andrew Carnegie ontvangen.  

Andrew Carnegie was een Schot die fortuin maakte in de Verenigde 

Staten en een beschermheer van bibliotheken was. Na zijn bezoek aan 

het Wereldpaleis besloot hij Otlet een beurs te geven. Deze film was 

het meest buitengewone wat we vonden. 

Onze documentaire overschreed al snel grenzen. Wij maakten een 

Engelse versie en dankzij Boyd Rayward, die Otlet specialist is, konden 

wij de film in Philadelphia vertonen. De film bleef vertoond worden aan 
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universiteiten. De film wordt nu gedistribueerd via de Film Makers 

Library.
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De Mondothèque 

De Belgische bibliograaf, Paul Otlet, oprichter van het Mundaneum, 

stelt zich aan het begin van de 20e eeuw een apparaat voor dat de 

verschillende hulpmiddelen voor kennisoverdacht combineert : de 

Mondothèque. Een multimediaal kantoor ruim voor de komst van de 

digitale wereld, met integratie van de atlas, de encyclopedie, de 

telegraaf, de radio, het universele bibliografische repertoire en alle 

andere media die het mogelijk maken om kennis te produceren en te 

verspreiden ! 


