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« Verzamelaars van ideeën » 

 

 

« Verzamelaars van ideeën » route 
Het Maison Losseau en het Mundaneum, twee 
getuigen van Art Nouveau en Art Deco 
architectuur, hebben veel meer gemeen dan 
hun geografische nabijheid in de Rue de 
Nimy in Bergen. Ze getuigen bovendien van 
een gemeenschappelijke geschiedenis en 
waarden, die van Paul Otlet en Léon 
Losseau. Deze erudiete burgers van het 

begin van de 20ste eeuw, beiden rechtsgeleerden, waren door boeken en bibliografie 
gepassioneerd, en hadden dezelfde missie: toekomstige generaties bereiken, deelnemen 
aan de vooruitgang van de mensheid, kennis verspreiden. Paul Otlet bereikte dit door het 
creëren van de Universele Decimale Classificatie, samen met Henri La Fontaine, en 
waaraan Léon Losseau meewerkte en op zijn vele collecties toepaste. 

Een rijke correspondentie tussen 
de twee mannen toont hun 
banden aan; nog steeds getuige 
daarvan een lezing van Otlet in 
Mons op uitnodiging van Léon 
Losseau. Deze laatste werd ook 
directeur van het Internationaal 
Instituut voor Bibliografie, het 
toekomstige Mundaneum, na de 
dood van Otlet en La Fontaine. 

Sinds 1993 is het Mundaneum een archiefcentrum en een tijdelijke tentoonstellingsruimte 
in Mons terwijl het Maison Losseau (onlangs gerestaureerd onder de auspiciën van de 
Provincie Henegouwen en toegankelijk voor het publiek) onderdak biedt aan een 
interpretatiecentrum en het centrum voor Henegouwse literatuur. De teams van beide 

instellingen werken regelmatig 
samen in het kader van hun 
wetenschappelijke ontwikkeling en 
bieden de bezoekers gezamenlijke 
culturele activiteiten aan. Een 
gemeenschappelijk ticket laat u nu 
toe de gedeelde lotsbestemmong 
van Otlet en Losseau te ontdekken: 
twee humanisten; twee idealisten; 
twee "Verzamelaars van ideeën." 

 

Léon Losseau 
Lid van het Internationale Instituut voor 
Bibliografie (IIB) vanaf zijn oprichten in 1895 
door Paul Otlet en Henri La Fontaine, 
ontwikkeld Léon Losseau categorie 34 
(Recht) van de Universele Decimale 
Classificatie. Léon Losseau werd later 
directeur van het IIB na de Tweede 
Wereldoorlog en de dood van zijn 
oprichters.	

Paul Otlet 
Paul Otlet en Léon Losseau werkten 
samen aan veel projecten over 
bibliografie en de Universele Decimale 
Classificatie. Het Mundaneum nu 
herbergt een rijk correspondentie 
tussen beide mannen. Toen Paul Otlet 
een conferentie in Mons in 1898 over 
bibliografie gaf, op vraag van 
het « Cercle des Bibliophiles de 
Belgique » waarvan Léon Losseau lid 
was, kon geen mooier plaats hem 
onderdak geven dan… het Maison 
Losseau !	
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« Verzamelaars van ideeën », een samenwerking 
Op de geschiedenis van de oprichters bouwt de samenwerking « Verzamelaars van 
ideeën » toeristische en wetenschappelijke acties. Er bestaat al een gemeenschappelijk 
programma van inventarissen, publicaties, tentoonstellingen (bij voorbeeld « Léon 
Losseau, een fotograaf » vanaf 12 mei in het Maison Losseau), conferenties, enz. 

De « Verzamelaars van ideeën » route zal officieel op 3 mei 2016 gelanceerd worden. 

♦ Rondleiding van beide sites om 13.30 voor de winnaars van een Facebook-
competitie (te volgen op onze fanpages). 
 

♦ Uitzonderlijke avond op beide sites vanaf 18.00 met 

• het preview van TV-documentaire « Quartiers d’Histoire » (TéléMB) in het 
Mundaneum 

• een conferentie van Françoise Delmez, Directrice van Maison Losseau, en 
Raphaèle Cornille, Verantwoordelijke voor de beeldcollecties van het 
Mundaneum 

• een kort rondleiding van Maison Losseau vervolgd met een drink 

Om uw aanwezigheid te bevestigen: 065/39.54.95 of emilie.thiry@mundaneum.be 

 

 

Perscontact 
Maison Losseau  
Daisy Vansteene, Verantwoordelijke voor toerismontwikkeling en communicatie 
Daisy.Vansteene@hainaut.be – 0472/872.055 

Mundaneum  
Emilie Thiry, Communicatie 
emilie.thiry@mundaneum.be – 0498/48.44.31 


