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altijd nog een boodschap achterlaten die 
per mail  door het bevoegde personeel zal 
beantwoord word en.  Een i nventieve oplos
sing voor het klassieke contactadres dus.  

Wizzkids 
En dan is het tijd om op ontdekkingstocht 
gaan.  Rechts in de centrale museumhal kan 
u a l  een fototentoonstelling bezoeken. Het is 
een soort making of{ die de bezoeker een 
bl ik achter de  schermen gunt. 
Zo kan u er op een gigantisch Tv-scherm 
foto's en film pjes bekijken van de deelne
mende jongeren. Voor de overigens fraaie 
resultaten van de verschi llende workshops 
m oet u echter op de hoger gelegen tentoon
stellingsruimten zij n .  

W i e  n a a r  deze verdiepingen wil, neemt zoals 
elk modern mens de l ift. Wan neer de lift
deuren openzwaaien, komt men terecht in 
een kelder m et erkers en n issen, in het 
Atomium of in een waterparadijs m et paal
won ingen. De kelder d ie, raar maar waar, op 
de eerste verdieping gelegen is, bundelt de 
projecten van jongeren die i n  het schooljaar 
1999-2000 rond het thema 'Kringlopen' 
gewerkt hebben. Al naar gelang de i nvals
hoek resulteerde dit onder andere in 
projecten over de m estproblematiek en de 
geschiedenis van de mode. De eigen lij ke 
presentaties activeer je door op stand
beelden te klikken d ie  op een ludieke 
manier het thema verbeelden.  

I n  de h utten op de tweede verdieping vindt u 
de projecten die het daaropvolgende school
jaar gecreëerd werden rond het thema 
'Beweging'. De gloed nieuwe derde verdie
ping situeert zich dan weer in de bollen van 
het Atom ium en herbergt thema's als 
'Mobiliteit in Brussel' en 'Het geluid van de 
vliegtuigen'. Dit laatste verklaart meteen 
ook de aanwezigheid van een vliegtuig i n  
die ruimte. Visueel is dus alles mogelijk in  
een virtueel m useum. The sky is the limit! 

Wie echter vrij door het m useum doolt, 
verliest in  de wirwar van kamers al  snel 
het noorden.  Voor deze verdwaalde 
ontdekkingsreizigers is de website uitge
rust met verschillende functies die het 
navigeren sterk vereenvoudigen.  De 
hotspot-functie toont je de mogeli jke 
paden die je kan inslaan, met de optie 
plan view tover je een dried imensioneel 
plan van het m useum te voorschijn en 
daarnaast is het ook mogelijk om uw 
favoriete plekjes te bookmarken. 

Al deze tech n ische sn ufjes maken het 
gebrek aan menselijk contact echter n iet 
goed. Wat ik hier vooral mis is de aanwe
zigheid van een virtuele suppoost. Er zijn 
weliswaar voldoende i nfoborden en 
helpvensters die u helpen navigeren 
door de website, maar er gaat toch n iets 
boven een zaalwachter die de bezoekers 
te woord staat of hen desnoods zelfs 
vermanend op de vingers ti kt. Het maakt 
de m useumervaring en kel maar overtui
gender. 

Ook andere m useum bezoekers - virtuele 
of echte - zijn opvallend afwezig in het 
museum. De multiplayer-functie waarbij 
u interactief kan zijn met andere surfers 
is nog in ontwikkeling. Dat m aakt van het 
virtuele m useumbezoek voorlopig nog 
een eenzame bedoening. Maar dromen 
we daar uiteindeli jk allemaal niet van :  
e e n  m useum helemaal voor ons alleen? 

Het Virtueel Museum heeft zijn stek op 
www.virtueelmuseum.vub.ac.be. 
Ook op de Link-pagina van www.tento.be 
kan u dit artikel en de bijbehorende links 
terugvinden. 

Vlaamse belforten. Werelderfgoed 
Sinds 1999 komen de belforten van 
Vlaanderen in groep voor op de lijst met 754 
uitzonderlijke werelderfgoedsites in 129 
landen die beschermd worden door de 
Werelderfgoedconventie van 1972. Als moti
vatie stelde de U N ESCO dat onze belforten 
"uitzonderlijke voorbeelden zijn van stede
lijke architectuur, aangepast aan de poli
tieke en spirituele noden van hun tijd." 
In  Vlaamse belforten. Werelderfgoed brengt 
Miehiel Heirman, verbonden aan de afdeling 
Monu menten en Landschappen, het boei
ende verhaal van deze typisch Vlaamse 
bouwwerken .  Ook al dateert de oudste vrij
staande klokkentoren u it de tiende eeuw en 
staat hi j  in  het Italiaanse Raven na, deze 
cam panile is geen belfort. Het belfort is 
i m mers een sym bool van de middeleeuwse 
'gemeente', een stedelijke gemeenschap 
met grote autonomie tegenover de feodale 
heer. In de elfde-eeuwse Vlaamse steden 
groeide het zelfbewustzijn evenredig met de 
handelsopbrengsten. Met  dat  geld slaagden 
de stedelingen erin geschreven voorrechten 
afte dwingen.  Waar deze onschatbare char
ters bewaren? En de stadsklok? I n  uitda
gende belforten vond de gemeentelijke 
identiteit haar bevestigi ng. Ze zijn de 
'gestrekte vinger' van het middeleeuwse 
stedelijke gezag. Met de Bourgondiërs 
kwam een toenemend centralisme i n  
bestuur, financiën en rechtspraak. D e  groei 
van de gemeentelijke zelfstandigheid was 
ten einde, zeker toen de Habsburgers het 
h ier voor het zeggen hadden. Den k maar aan 
keizer Karel die de Gentse stadsklok Klokke 
Roeland verbeurd liet verklaren .•. Al deze 
belangrijke ontwikkelingen komen in het 
boek tot leven in honderden gravures, hout
sneden, prenten en min iaturen .  I nteressant 
zijn de n iet gerealiseerde bouwplannen die 
aantonen hoe groot en im posant somm ige 
steden het wel zagen. 
Vlaamse belforten laat ontdekken dat vooral 
in het hertogdom Brabant bestaande kerkto
rens als belfort werden gebrui kt, zoals in 

Leuven, Tienen en Zoutleew. Dergelijke kerk
belforten komen veel m inder voor in het 
graafschap Vlaanderen .  Gent en Brugge 
bezitten profane belforten. Miehiel H eirman 
zoekt een verklaring i n  het feit dat de 
Brabantse gemeenten op vrij goede voet 
stonden met hun hertog, terwijl de verhou
d ingen in Vlaanderen d i kwijls erg 
gespannen waren.  De Vlaamse gemeenten 
hadden een sterke behoefte zich af te zetten 
tegen hun heer. Kon dat beter dan door de 



bouw van een trotse gemeentetoren? 
E�n voor één komen de belforten aan bod: 
Herentals, lier, Mechelen, Sint-Truiden, 
Aalst, Dendermonde, Eeklo, Gent, 
Oudenaarde, Brugge, D iksmuide, leper, 
Kortrijk, lo-Reninge, Menen, N ieuwpoort, 
Roeselare, Tielt en Veurne. En er is aandacht 
voor de kerkbelforten van Antwerpen en 
Mechelen (de torens van hun kathedraal), 
Leuven (Sint-Pieterskerk), Tienen (Sint
Germanuskerk), Tongeren (toren van de 
basiliek) en Zoutleeuw (Sint-leonardus
kerk). Maar het boek beperkt zich n iet tot 
deze 25.  Het kijkt ook bu iten Vlaanderen 
naar de Waalse belforten,  die van de 
Hanzesteden en van Duitstalig Europa. Zelfs 
de belforten van de N ieuwe Wereld (bijvoor
beeld Ottawa) komen ter sprake. 
Vlaamse belforten. Werelderfgoed is geïllus
treerd met talrijke n ieuwe foto's van Jan en 
Wim Decreton. Vanuit  alle hoeken leggen ze 
de torens i n  hun stedelijke omgeving vast. 
Daarbij hebben de fotografen oog voor 
merkwaard ige details en de inbreng van 
architecten, metselaars, steenhouwers en 
t im merlieden. 
Wie na het lezen van en kijken i n  dit sch itte
rende boek onze belforten ter plekke wil 
(her)ontdekken, kan gebruik maken van de 
handige gids Langs Vlaamse belforten en 
stadhuizen, eveneens samengesteld door 
Miehiel Heirman. 

Vlaamse belforten. Werelderfgoed 
Auteur: M iehiel Heirman 
Gebonden met stofwikkel, 246 bladzijden 
ISBN 90 5826 2 23 5 
Prijs: € 62,50 
Langs Vlaamse belforten en stadhuizen 
Auteur: Miehiel Heirman 
Prijs:  € 13,50 
Beide werken zijn uitgegeven bij 
Davidsfonds/ leuven 

U i t d e  b o e ke n  

Vlaamse kunstenaars op de Nederlandse 
kaart 

Hoe een generatie jonge Vlaamse beeldend 
kunstenaars in kaart brengen en bekend 
maken aan Nederlandse journalisten, kunst
critici, m usea, galeriehouders? Als antwoord 
op deze vraag pu bliceerde de Brakke Grond, 
het Vlaams Cultuurhuis in  Amsterdam, het 
boek Oorsprong. Het presenteert een vijf
tigtal kunstenaars. 
Het boek opent met een u itspraak van 
Doroshenko, artistiek d i recteur van het 
SMAK, die aangeeft dat ons land mee aan de 
top staat van de hedendaagse kunst en een 
grote aantrekkingskracht uitoefent op 
kunstenaars: "Er zijn h ier  fantastische verza
melaars, galeries en i nstellin gen,  maar die 
worden in het buitenland onderschat. I k  heb 
daar geen verklaring voor, misschien 
hebben ze in Parijs een d ikkere nek?" 
Van stoer op de borst kloppen is in 
Oorsprong geen sprake. In  de i nleid ing 
sch rijven de samenstellers dat  ze beseffen 
dat hun selectie een momentopname is van 
een voortd urende beweging, want n ieuwe 
generaties kunstenaars zullen elkaar blijven 
opvolgen. Ze zijn zich ook bewust van de 
kwetsbaarheid van hun keuze, al  lieten ze 
zich bijstaan door een dertigtal organ isa
toren en professioneten uit Vlaanderen en 
Nederland.  
Een van hen, luk lambrecht van Cultuur
centrum Strambeek in G rim bergen, formu
leert in Oorsprong beschouwingen onder de 
titel 'Oogpunt-standpunt'. Hi j  opent met de 
vaststell ing dat professionalisering van 
kunst en cultuur i n  Vlaanderen een recent 
verschijnsel is. Het verschil  met onze buur
la nden is groot, de stand van zaken onverge
lijkbaar. Er hangen donkere wolken boven 
het vele latente talent dat ontegensprekelijk 
aanwezig is in Vlaanderen, schrijft lam
brecht. Het debat over de plaats van de beel
dend kunstenaar in de context van de 
heden daagse culturele productie blijft 
i n houdelijk en politiek zwak begeleid. 
Kunstenaars zien vaak wegens werk om den 
brode hun artistieke moed verloren gaan.  
En dan is er nog het  b i jna  ontbreken van 
ernstige kunstkritiek in de Vlaamse dagblad
pers. 

Toch is het n iet allemaal kommer en kwel. 
luk lambrecht verwijst naar Brussel waar 
contacten tussen Vlami ngen, Franstaligen 
en de vele buiten landers u itmonden in 
verru imende den kbeelden en i n itiatieven. 
Het kosmopolitische van de hoofdstad 
vervult een stuwende rol in het verbreden 
en opentrekken van de productie en bele
ving van kunst en cultuur. "De kunst i n  
Vlaanderen is een bontgekleurd lappen
deken waaruit m usea, galeries en cura
toren naar hartelust kunnen kiezen," lezen 
we nog. En dus is de Vlaamse kunst n iet 
weer te geven in grote lijnen.  
Dat  bonte lappendeken is terug te vinden 
in Oorsprong. Van elk van de vijftig kunste
naars is een krachtige portretfoto, 
gemaakt door Kris Dewitte, opgenomen, 
een beknopt cv en één bladzijde die eigen 
werk toont. Het beidt geen inzicht in  de 
evolutie van de kunstenaar. Dat is ook n iet 
de bedoel ing. Het is een kleurrijke staal
kaart die een overzicht geeft en aanzet tot 
een verdere ontdekki ngstocht. Met en kele 
van de kunstenaars hebben de OKV-abon
nees al kunnen kenn ismaken, bijvoorbeeld 
met Sven 't ]olie i n Tento en met C h ristoph 
Fi nk in Herinneringen ... Een aantal 
anderen zullen zeker volgen .  

Oorsprong 
Een i n itiatiefvan de Brakke Grond Vlaam s  
Cultuurhuis, N e s  4 5 ,  1012 KD Amsterdam, 
i .s .m.  het steunpunt Beeldende Kunsten 
I BK. Tel. 09 267 30 40 
Tel. 31 (o)2o 622 90 14 
of www.bra kkegrond.n l. 
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