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 Paul Otlet is meer dan zijn afkomst. Via zijn studies en eerste werkervaring vindt hij uiteindelijk zijn muse in de bibliografie. Maar niet enkel de bibliografie maar tevens de catalografie, de documentatie alsook het oprichten van
verenigingen en musea of het omgaan met specifieke nieuwe voorwerpen (fichebak, microfilm, steekkaart,...) zullen
hem steeds meer focussen op het levensdoel rond het Mundaneum, dat als concept en context een hele weg aflegt.
 Paul Otlet ne doit pas sa carrière qu’à ses origines. C’est par ses études et sa première expérience professionnelle qu’il aura trouvé sa muse dans la bibliographie. Celle-ci, mais aussi la catalographie, la documentation ainsi
que la création d’associations et de musées ou encore l’utilisation de nouveaux artefacts spécifiques (fiche, catalogues à tiroirs, microfilms, ...), l’auront rapproché de l’objectif de sa vie, le Mundaneum, édifié au rang de modèle
conceptuel et contextuel.

Genealogie

Studies en eerste werkervaring

P

Paul Otlet liep school aan het Collège SaintMichel. Hij schreef zich daarna in aan de rechtsfaculteit van de Katholieke Universiteit van Leuven (Université Catholique de Louvain). Volgens
Françoise Levie was dit een evidente keuze voor
een primus uit een Jezuïetenschool: "In het België

aul Joseph Marie Ghislain Otlet werd geboren
te Brussel op 23 augustus 1868. Zijn vader,
Édouard Barthélémi Lucien, was een financier,
industrieel en senator bij een partij die sterk bij
de katholieken aanleunde en werd door de media
uit zijn tijd omschreven als "le roi des tramways".
Hij verkreeg deze bijnaam doordat hij na de start
van zijn carrière met spoorwegen te laten aanleggen in Frankrijk stedelijke tramnetten ging
aanleggen of aanpassen in Alexandrië, Algiers,
Den Haag, Madrid, München, Napels, Odessa en
Praag. Deze familie stamde uit Morlanwelz in de
streek die werd omschreven als "Le Centre". De
moeder van Paul Otlet, Marie Adolphine Jeanne
Van Mons, stamde uit een gegoede burgerlijke
Brusselse familie waarin het notariaat van vader
op zoon sinds 1550 overging. Haar vader was
trouwens advocaat.
Paul trouwde op 9 december 1890 met (Jeanne
Alice Adrienne) Fernande Gloner. Dit huwelijk
werd met wederzijdse toestemming ontbonden te
Ukkel op 8 mei 1909. Hij hertrouwde op 5 juni
1912 met Catherine Géraldine Antoinette Marie
Van Nederhasselt1.
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van de 19de eeuw was de oppositie nogal sterk
tussen de liberalen die zochten de invloed van de
kerk tegen te houden en de katholieken, getrouwen aan de geest van de Constitutie. De twee
kampen zijn netjes afgebakend. Men mengt niet".
["Dans la Belgique du 19e siècle, l’opposition est
forte entre les libéraux qui cherchent à contenir
l’influence de l’Église et les catholiques, fidèles à
l’esprit de la Constitution. Les deux camps sont
nettement tracés. On ne mélange pas" ]. Hij liep

zijn derde jaar rechten in Parijs. Om zijn rechtenstudies te vervolmaken keerde hij echter niet
terug naar Leuven. Hij koos voor de Université
Libre de Bruxelles om er zijn laatste jaar rechten
te volgen. Na het beëindigen van zijn studies ging
hij werken als jonge stagiair bij de advocaat
Claude Antonin met als schrijversalias Edmond
Picard. Deze was, althans volgens Otlet, dé
"meester der meesters". Picard was actief als
schrijver, professor, reiziger en socialistisch senator. Antonin stichtte in 1878 het Journal des Tribunaux en ondernam de uitgave van de Pandectes belges. Zijn stagiairs - waaronder Paul - waren
hier tevens actief bij betrokken2.
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Levensdoel
Paul Otlet zocht een levensdoel sinds zijn adolescentie. En dat diende rekening te houden met het
feit dat hij op zestienjarige leeftijd een ziekte opliep die er volgens hem voor zorgde dat hij een
groot deel van zijn geheugen kwijtspeelde. Hij
ging hierdoor telkens in zijn redeneringen van het
algemene naar het specifieke. Picard zou op een
dag tot hem gezegd hebben: "Alle levende weten-

schap is in de tijdschriften en wij beschikken niet
over de catalogus ervan. Welnu men heeft behoefte aan de tijdschriftenbibliografie. Onderneem haar in samenwerking (met anderen)".

Paul vond zijn muse in de bibliografie. Op vraag
van Picard startte hij samen met Pierre Blanchemanche, Max Hallet, advocaten van het Hof van
Beroep, en Joseph Cassiers, attaché bij de Koninklijke Bibliotheek, een project op met periodieke samenvattingen van de rechtsbladen. In
1892 zocht hij Henri La Fontaine op om het onderzoeksdomein beter te omschrijven. Deze
werkte toen bij het secretariaat van de Société
des Études sociales et politiques. Hij was ooit
secretaris geweest van Edmond Picard en was
net als deze laatste vrijmetselaar en lid van de
socialistische partij. La Fontaine werd in 1894
voor de socialisten senator en specialiseerde zich
in het internationaal recht. Paul en de latere nobelprijswinnaar Henri werden vrienden en werkten niet enkel en alleen samen aan de Pandectes
maar tevens aan andere projecten waar een systematische aanpak van de kennis zich opdrong.
Paul stapte door de invloed van Henri mee in het
avontuur rond de Société des Études sociales et
politiques dat in 1893 het Office International de
Bibliographie Sociologique werd en wat later het
Office International de Bibliographie (OIB). In
1894 verschenen van hun hand Sommaire mé-

thodique des traités, monographies et revues de
sociologie en Sommaire méthodique des traités,
monographies et revues de droit. Het jaar daarop

(1895) werden deze twee publicaties door hen
samengebracht onder de titel Bibliographia Sociologica voor het OIB. De artikels werden voor het
eerst geklasseerd volgens de decimale classificatie3.
Tijdens het doornemen van de tijdschriften ter
ontsluiting beseften beiden dat ze slechts heel
fragmentair bezig waren. Waarom dienden ze
zich te beperken tot waar ze nu mee bezig waren:
het recht en de sociologie? Er was toch meer dan
enkel de tijdschriftliteratuur die om ontsluiting
vroeg? Hun idee kreeg vorm: alles catalogeren
dat ooit ergens verscheen zonder zich te beperken qua tijdsperiode, plaats, taal of onderwerp.
Nu lijkt dit creëren van een wereldkennisgeheugen misschien utopisch maar toen leek het misschien nog net haalbaar4. Maar beschouwen
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Francis Heylighen (Vrije Universiteit Brussel) en
anderen op het ogenblik het World Wide Web ook
al niet als een superbrein op weg naar een mondiaal/globaal brein?5

Bibliografie en catalografie
Maar hoe kon men destijds dit alles internationaal aanpakken? Diende men niet te peilen via
een congres/conferentie of het realiseerbaar was
en hoe het hoorde? Zij waren na enige tijd zeker
niet de enigen die actief waren op dit vlak. Getuige wat Paul Schneiders zantte voor zijn helaas
nooit echt uitgegeven academisch (doctoraal)
proefschrift De bibliotheek- en documentatiebe-

weging 1880-1914: bibliografische ondernemingen rond 19006.

Via Groot-Brittanië kwamen ze in contact met het
werk van de Amerikaan Melvin Dewey die bibliotheken belangrijk achtte binnen de vorming/scholing waardoor hij er redelijk wat tijd
voor uittrok en tevens toen hij de bibliotheek van
Amherst College in de Verenigde Staten van Amerika reorganiseerde, zag zijn eerste werk over de
decimale classificatie het licht in 1876. Een dikke zes maanden na de ontdekking van zijn (Amerikaanse) classificatie zullen de Belgen Otlet en
La Fontaine hun eerste Internationale Bibliografische Conferentie organiseren te Brussel van 2 tot
6 september 1895. De attractie zijn de op hun
vraag aangemaakte fichebakkenkasten of meubels waarin zich de eerste 400000 fiches/(steek)kaarten bevinden telkens in hun
lade bijeengehouden met rijgpennen gefabriceerd door de firma Damman & Washer. Na discussie werd beslist om uiteindelijk te kiezen voor
het formaat van 12,5 bij 7,5 cm voor de witte
steekkaarten.
Er werd beslist door de deelnemers aan de conferentie tot de oprichting van een Institut International de Bibliographie (IIB). Via François Schollaert – toenmalig Belgisch minister – werd het
initiatief voorgelegd aan koning Leopold II. Deze
liet te Brussel het Office international de Bibliographie via het koninklijk besluit van 12 september 1895 stichten. Het werd hierdoor een semioverheidsorgaan. Het IIB bleef hier los van bestaan.
Ofschoon de Belgen aan Dewey het belang van
de editie uit 1894 van zijn A classification and

subject index for cataloguing and arranging the
books and pamphlets of a library voorhouden,

ging hun indeling veel verder: het procédé van
Dewey werd uiteindelijk tot een universele manier van klasseren, de UDC of Universele Decimale Classificatie, die even goed kon gebruikt wor-

Cahiers de la documentation – Bladen voor documentatie – 2012/2

Paul Otlet en het Mundaneum
Meer dan een papieren erfgoed…

den bij het aanmaken van een bibliografie als bij
de catalografie/catalogus.
In 1905 zou het Universeel bibliografisch repertorium 7 miljoen steekkaarten bevatten verdeeld
over drie secties: een repertorium alfabetisch op
auteur, een tweede waarbinnen het materiaal
ontsloten werd via de UDC en een derde, het tijdschriftenrepertorium. Maar voor Otlet was dit nog
niet genoeg. Ook afbeeldingen en foto’s dienden
gerepertorieerd te worden in een Répertoire iconographique universel of Universeel iconografisch repertorium.

Documentatie
Over de relatie van Paul Otlet tot "documentatie"
leest men bijvoorbeeld in Les techniques documentaires, een deeltje in de populaire reeks Que
sais-je ? : "Indien de notie van bibliotheek reeds

gekend is sinds de Oudheid dan is de idee van
documentatie veel recenter. Men kan ze laten
terugklimmen tot het moment waar het idee van
de expoloitatie van bewaarde informatie verscheen. In feite zijn het de werken ondernomen
door Paul Otlet op het einde van de 19de eeuw
die het begin markeren van de geschiedenis van
de documentatie en haar technieken. Intussen
kan men noteren dat de samenvattingsbulletins
reeds vroeger gepubluiceerd werden. ["Si la notion de bibliothèque, est connue depuis l’Antiquité, l’idée de documentation est, elle, beaucoup
plus récente. On peut la faire remonter au moment où l’idée d’exploitation de l’information
conservée est apparue. En fait, ce sont les travaux entrepris par Paul Otlet à la fin du XIXe siècle qui marquent le début de l’histoire de la documentation et de ses techniques. Cependant
l’on peut noter que des bulletins de résumés
avaient déjà été publiés auparavant" ]7.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat W. Boyd
Rayward hem nog recent omschreef als: "Erkend

als de vader van de moderne documentatie was
Paul Otlet een gepassioneerde baanbreker in
architectuur, urbanisme, documentatie, bibliografie en museumkunde/museologie; zijn interesse
in de wetenschappen leidde hem naar zijn ontdekking van de kracht van de bibliografie". ["Recognized as the father of modern documentation,
Paul Otlet was a passionate innovator - in architecture, urbanism, documentation, bibliography,
and museology. His interest in the sciences led to
his discovery of the power of biblio-graphy" ]8.

Als in 1905 België 75 jaar bestaat, schrijft Paul
Otlet een grondig artikel over het Office international de Bibliographie dat verschijnt in Le Mouvement Scientifique en Belgique. In dit artikel
niet enkel een verslag over de activiteiten van het
OIB maar tevens een toekomstvisie. Buiten de
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bestaande bibliografische en iconografische repertoria wenst hij tevens het probleem te onderkennen van de "gedrukte menu’s, krantenartike-

len, rapporten, omzendbrieven, kortom van alles
dat niet de vorm van een boek heeft of een tijdschrift en dat vandaag "klein drukwerk" noemt.
Hij is overtuigd van de instelling van een Universeel repertorium van de documentatie (…) Otlet
neemt de gegrondheid van deze nieuwe inventaris zeer ernstig. De documenten bevatten de
transmissiemodus van de door de mens geaccumuleerde intellectuele verworvenheden, het
grafische geheugen van de mensheid, het materiële lichaam van onze wetenschappen en onze
kennis" ["menus imprimés, des articles de journaux, des rapports, des circulaires, bref de tout
ce qui n’a pas la forme d’un livre ou d’une revue,
et qu’on appelle aujourd’hui les "petits imprimés". Il est donc décidé de la création d’un Répertoire universel de Documentation (...). Otlet
prend très au sérieux le bien-fondé de ce nouvel
inventaire. Les documents constituent le mode
de transmission des acquisitions intellectuelles
accumulées par l’homme, la mémoire graphique
de l’humanité, le corps matériel de nos sciences
et de nos connaissances"]. Zijn credo komt ook
aan bod: "Alle boeken, alle artikelen, alle herinneringen, alle communicaties, alle gepubliceerde
informaties zijn in hoofdzaak slechts hoofdstukken, secties, paragrafen, eenvoudige alineas van
een enkel en immens boek, het Boek van de Universele Wetenschap. Hij is in voortdurende vorming zoals de wetenschap zelf en de ondervinding van elkeen. Het is dit unieke boek gerealiseerd vanuit bijzondere boeken dat men dient ter
beschikking te stellen van allen". [Tous les livres,
tous les articles, tous les mémoires, toutes les
communications, toutes les informations publiées, ne sont en substance que des chapitres,
des sections, des paragraphes, de simples alinéas d’un seul et immense livre, le Livre de la
Science universelle. Il est en perpétuelle formation, comme la science elle-même et l’expérience
de chacun. C’est ce livre unique, réalisé à partir
des livres particuliers, qu’il faut mettre à la disposition de tous" ]. Hij wil de hele wereld klasseren. In 1905 grijpt er te Bergen een congres over
mondiale economische expansie plaats. Otlet
stelt voor het OIB te transformeren in een mondiaal documentatiecentrum en dat met als intermediairen verschillende geïnteresseerde regeringen. In 1906 wordt het Brusselse Kunstberg/Mont des Arts-project bestudeert. Otlet ziet
de OIB als het sluitstuk binnen dit project - een
wereldmuseum (Musée Mondial) en een sociaal
museum (Musée Social) zouden er tevens dienen
bij te horen.
Dit idee van een wereldmuseum krijgt zijn vervolg
in de gedachtengang van Paul Otlet: in 1910 Mu-
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sée International, in 1920 Palais Mondial en Cité
Mondiale en in 1930 Mundaneum9.

Palais Mondial

Van musea van het boek en de
pers tot "Bibliophote"

Paul Otlet is ontgoocheld dat het Brussel niet
wordt maar hij blijft niet bij de pakken zitten. Hij
ziet het Palais mondial als een voorpost van de
Volkerenbond. En koning Albert I ondertekent de
wet van 25 oktober 1919 "de regering bewaardt

In 1906 sticht hij het Musée du Livre (Boekenmuseum) met 37 aangesloten organisaties. Dit
wordt uitgebouwd in de Villa Hermosa niet ver
van de Kunstberg. In België is er de reeds (lang)
bestaande Union de la Presse périodique belge.
Hierdoor komt hij op het idee om onder het beschermheerschap van de Belgische regering en
de stad Brussel een Musée international de la
Presse te stichten.
Zijn aan het boek en de pers gelinkte activiteiten
zorgen ervoor dat hij samen met Robert Goldschmidt zich waagt aan een revolutionaire ontwikkeling: de Bibliophote of "livre à projection".
Ofschoon duiven reeds tijdens het Beleg van Parijs in 1870 voorzien waren van "photogrammes"
aan hun poten gaat het bij het door Otlet om een
totaal andere toepassing, een systematische bewaardrager en een consulatie dankzij de fotografie. De microfilm ziet het licht... ofschoon het nog
de bedoeling is deze te projecteren op een
muur10.

Een internationaal centrum te
Tervuren
Bij de Union des Associations Internationales
(UAI) te Brussel is de Carnegie Endowment for
International Peace lid. Deze laatste wordt door
Henri La Fontaine benaderd om een van de resoluties van het eerste wereldcongres van de internationale organisaties het licht te laten zien, namelijk een permanent te Brussel gebaseerd internationaal centrum. Paul Otlet schrijft er waarschijnlijk een nota over: Pour l’érection d’un Palais mondial des Associations internationales (22
juni 1911). Er wordt hiervoor onder andere contact gezocht met Hendrik Andersen te Rome en
de architect Hébrard om tot een gemeenschappelijk project te komen. Een project voor een
Centre Mondial in Tervuren zoekt een bouwer.
Later blijkt Tervuren maar een van de mogelijke
inplantingsplaatsen naast Fiumicino in de buurt
van Rome, Constantinopel, Parijs, Berlijn, New
Jersey en Zwitserland. Op 18 januari 1919 start
te Versailles de Vredesconferentie waarvan het
onder andere de bedoeling is een fundamenteel
charter van de Volkenbond uit te werken. Uiteindelijk wordt Genève gekozen als zetel voor de
Volkerenbond. De stichting van de Volkerenbond
wordt geratificeerd op 28 april 191911.
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voor de Union des Associations internationales
het gratis vruchtgebruik van het Palais mondial
tot de dag dat er overlegde beschikkingen genomen worden door de overheden of aangenomen
worden door de Volkerenbond die de bouw toelaten via gemeenschappelijke kosten van de definitieve grote gebouwen met eenzelfde bestemming".

De Union des Associations Internationales zal in
het Jubelpark ongeveer een hectare toegewezen
krijgen in een gebouw dat men Palais mondial
meegeeft. Ook de OIB en het IIB vinden hierin
onderdak. Deze kennistempel wordt geopend op
20 september 1919. In 1921 denkt men men
erin te slagen een orgaan te creëren dat intellectuele arbeid zal leveren binnen de Volkerenbond.
Er komt een handelsbeurs en men wil niet langer
dat het Palais mondial terugkomt. Alleen de IIB
en de Bibliothèque internationale zouden mogen
blijven zolang ze de uitbreiding van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis niet hinderen bij hun groei. Maar in de zomer van 1923
laat men de bewindsvoerders van het Palais
mondial weten dat er in hun ruimtes een rubberbeurs gehouden zal worden ter gelegenheid van
een volgende handelsbeurs. Op 11 februari 1924
om negen uur dertig komt de politie in actie. De
volgende woensdag komen professionele verhuizers en tuinmannen de collecties ontmantelen.
Sommigen stellen dan in persartikels dat het Palais Mondial allang dood was, dat het geen echte
inhoud had,... Er wordt door Otlet contact gezocht
met Le Corbusier en gedacht aan een Mundaneum en een Cité mondiale te Genève. Maar er is
de financiële crisis van oktober 1929 op Wall
Street... Er wordt later gedacht aan Antwerpen als
plaats voor La Cité Mondiale. Maar ook dat idee
wordt niet geconcretiseerd12.

Mundaneum
De Tweede Wereldoorlog levert problemen. De
collecties en dergelijke zijn nog minder toegankelijk geworden. Bij de bevrijding stelt Otlet vast dat
de bibliotheek van de Union des Associations
internationales en zijn 200000 volumes verdwenen zijn. Daarenboven zijn zestig ton tijdschriften
door de Duitse bezetter vernietigd. Paul Otlet wil
nog wat lanceren: Belgium Belganeum. Mundus
Mundaneum. In Brussel zou het project van de
Cité Mondiale (wereldstad) en het intellectueel
centrum van Brussel moeten samenvallen. Hij wil
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de activiteiten van het Palais mondial terug laten
opstarten na de oorlog. Maar noch een Palais
mondial in het Jubelpark, noch een Cité mondiale
in Antwerpen worden gerealiseerd. Paul Otlet
komt te overlijden13.

Naar Bergen voor het nieuwe Mundaneum
In 1968 geraakt de Australische student William
Boyd Rayward die geboeid is door de geschiedenis van de bibliografie, naast de Belgische versie
van de Universele Decimale Classificatie (UDC)
ook geïnteresseerd in het Mundaneum. De stad
Brussel wil de collecties van het Mundaneum die
al een hele tijd in het Anatomie-instituut staan
weg. De collectie blijft maar verhuizen in het
Brusselse. In 1984 op de rand van het failliet
staan de Amis du Palais mondial hun collecties af
aan het Centre de Lecture publique de la Communauté française. Uiteindelijk ondanks een
voorgestelde Luikse piste tussendoor zal door de
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tussenkomst van Elio di Rupo, burgemeester van
Bergen, het Mundaneum eind 1992 onderdak
vinden in L’Indépendance te Bergen. In 1996 zal
het nieuwe Mundaneum geopend worden... Maar
het Mundaneum is meer dan enkel iets uit het
verleden want Paul Otlet met zijn Mundaneum
kan beschouwd worden als een voorganger van
het huidige internet, de multimedia en de virtuele
bibliotheken. Het is dan ook niet toevallig dat
Google voor ruimte koos in de buurt van het
Mundaneum14.
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