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De bibliotheek Solvay, de toekomstige 
“bibliotheek van Europa” 

Op initiatief van het Europees Parlement gaat de oude bibliotheek Solvay weer haar oorspronkelijke functie van 
cultureel hart van Europa vervullen. De bibliotheek van het sociologisch instituut van Brussel, opgericht door de 
Belgische industrieel Ernest Solvay, was karakteristiek voor haar tijd door haar architectuur en haar originele 
indeling. Zij werd in 1902 opgezet als onderzoekslaboratorium voor de sociale wetenschappen en was al gauw 
het middelpunt van een internationaal documentatienetwerk op basis van een nieuw classificatiesysteem voor 
wetenschappelijke boeken en tijdschriften. Het gebouw dat nu in oorspronkelijke staat is gerestaureerd en de 
monumentenstatus heeft gekregen zal door een overeenkomst tussen het Europees Parlement en de Belgische 
autoriteiten worden opengesteld voor het publiek om zijn oorspronkelijke functie weer te vervullen. 

 

Ernest Solvay, een selfmade man 
Ernest Solvay, op 16 april 1838 geboren in het kleine Belgische dorp Rebecq-Rognon, doet al in zijn jonge 
jaren experimenten om van zeezout natriumbicarbonaat te maken. Het lukt hem door een eenvoudig 
procedé te ontwikkelen dat gebaseerd is op het gebruik van ammoniak en koolzuurgas. Deze ontdekking, 
waarop Solvay onmiddellijk patent aanvraagt, is een wereldwijd succes: met natriumbicarbonaat zal hij 
fortuin maken en roem vergaren. Al in 1863 richt hij met zijn broer Alfred de chemische fabriek “Solvay et 
Cie” op om te zorgen voor de industriële productie van natriumbicarbonaat dat weldra zal worden 
toegepast in tal van sectoren zoals de chemie, de glasnijverheid, de textielnijverheid, de productie van 
schoonmaakmiddelen en de metaalnijverheid. De tweede industriële revolutie is in volle gang. In de twintig 
jaar na de oprichting breidt Solvay et Cie haar activiteiten uit tot overal in Europa en in Amerika. Ernest 
Solvay is in de periode 1892 tot 1900 verkozen tot liberaal senator en hij besluit een groot deel van zijn 
leven en van zijn fortuin te besteden aan de wetenschappelijke vooruitgang en aan maatschappelijke 
verbeteringen. Hij ijvert er voornamelijk voor dat er regelmatig internationale bijeenkomsten van 
geleerden worden georganiseerd - de Solvay-congressen - om te discussiëren over een aantal 
controversiële onderwerpen van de moderne chemische theorieën en de kwantumfysica. Hij overlijdt op 
26 mei 1922 in Elsene (Brusselse gemeente). 

Aanmoedigen van nieuwe wetenschappen, ordening aanbrengen in de explosie 
van internationale documentatie 
Solvay voelt zich zeer betrokken bij de maatschappelijke transformaties van zijn tijd en richt in 1894 een 
eerste instituut voor sociale wetenschappen op. Hij werkt actief samen met Paul Otlet en Henri La Fontaine 
die samen het Office international de bibliographie leiden. Omdat Solvay vastbesloten is om het academisch 
onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek te stimuleren, legt hij in het Leopoldpark te Brussel een 
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wetenschappelijk centrum aan en richt hij verschillende topinstituten, waaronder het sociologisch instituut 
van Solvay, op. 

Het Office international de bibliographie, dat de grondslag legt voor de universele decimale classificatie (UDC), wil 
ordening aanbrengen in de exponentiële groei van schriftelijke documentatie. De UDC-nomenclatuur, die 
weldra zal worden erkend en toegepast door bibliotheken in de hele wereld, berust op een origineel systeem 
van classificatiesymbolen en fiches. De kennis wordt per vakgebied verdeeld in categorieën, die weer worden 
onderverdeeld in subcategorieën totdat ieder kennisonderdeel tot een enkel cijfer kan worden herleid. Het 
Office international de bibliographie creëert zo een universeel bibliografisch repertorium met behulp waarvan alle 
bibliografische referenties en kennisonderdelen kunnen worden gerangschikt in een enorm classificatiesysteem 
per kennissector om ze voor iedereen toegankelijk te maken. Het repertorium verschaft informatie over alle 
publicaties ooit, van alle landen en over alle vakgebieden, ongeacht waar de documenten worden bewaard. 

Het Wetenschappelijk centrum in het Leopoldpark 
Aan het eind van de negentiende eeuw krijgt het Leopoldpark, na eerst als dierentuin en als 
acclimatiseringstuin te hebben gediend, een nieuwe bestemming: het wordt een wetenschapspark waarin 
onderzoekslaboratoria en universitaire onderwijsinstellingen worden ondergebracht om de moderne 
wetenschappelijke kennis bijeen te brengen. De monumentale architectuur van het park wordt zo ten 
dienste gesteld aan de wetenschap en de vooruitgang. Tussen 1892 en 1914 worden achtereenvolgens een 
fysiologisch instituut, een instituut voor hygiëne, therapie en bacteriologie, een instituut voor anatomie en 
histologie en een handelsschool gebouwd. In één moeite door vertrouwt Ernest Solvay zijn vaste 
architecten, Henri Van de Velde en Constant Bosmans, de bouw van een sociologisch instituut toe.  

Émile Waxweiler: een modern gebouw voor de opkomende sociale wetenschappen 
Op het sociologisch instituut, dat op 16 november 1902 officieel wordt geopend, krijgt Émile Waxweiler de 
leiding. Hij ziet toe op de kleinste details. De eenvoud en de basiliekvorm kenmerken deze tempel van de 
“Art Nouveau” die gewijd is aan de kennis, de lectuur en het onderzoek. Het grote middenschip, dat zich 
verheft tot het hoogste punt van het gebouw, herbergt de leeszaal en de omringende werkkamers. Het 
gebouw is zeer geraffineerd gedecoreerd zoals blijkt uit de keuze van de marmersoorten, de balustrades, 
de gebrandschilderde ramen, het houtsnijwerk, de muurschilderingen, de mozaïeken op de vloer en al het 
meubilair. De hoge vensters en de gebrandschilderde ramen verlichten de leeszaal.  

Een excellente plek voor de moderne wetenschap en de productie van 
kennisinstrumenten. 
De bibliotheek Solvay wordt al snel een internationale referentie op het gebied van de sociale 
wetenschappen. Zij vindt onmiddellijk haar plaats in het internationale wetenschappelijke netwerk dat op 
het Europees continent geweven wordt ondanks het heersende nationalisme. De indeling van de 
bibliotheek Solvay berust zowel op het onderzoek als op de productie in situ van documentatie. Het is een 
echt intellectueel atelier en bevat al bij haar opening verschillende duizenden publicaties (monografieën, 
atlassen, jaaroverzichten, brochures, tijdschriften en kranten). Maar zij bezit ook een mediatheek die een 
rijke collectie van geografische kaarten bevat, wandkaarten, autochromen, etnografische foto’s en dia’s 
voor projectie ter plaatse. Directe toegang tot de werken maakt integraal onderdeel uit van de filosofie van 
het project, dat gericht is op de lezer. De toegang is gebaseerd op een origineel systeem van dozen, die een 
uniforme afmeting hebben, en op houten schappen staan. Dit krachtige onderzoeksinstrument wordt 
aangevuld met een uitleensysteem tussen Europese bibliotheken dat bijdraagt tot de totstandkoming van 
een Europees netwerk van wetenschappelijke samenwerking. De bibliotheek Solvay is een plaats waar 
kennisinstrumenten worden gemoderniseerd, een pioniersplek waar kennisinstrumenten worden getest 
die hun ingang zullen vinden in de grote onderzoeksbibliotheken van het digitale tijdperk (organisatie en 
indeling van de ruimtes, acquisitiemethoden, “catalografie”, indexering, toezending van documenten, de 
behoeften van de gebruikers, verwerkingsprocessen, materieel beheer van de bibliotheekbestanden, ...). 
De bibliotheek Solvay, die een integraal onderdeel vormt van de Onderzoeksdienst van het Europees 
Parlement (EPRS), kan haar drievoudige roeping van bibliotheek van Europa, bibliotheek van de media en 
bibliotheek van de toekomst nu vervullen. 
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