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In Verloren Werelden wordt via een selectie films die Jef Cornelis en Geert Bekaert 
samen maakten, een beeld van verschillende werelden gegeven, die elk op hun eigen 
manier ‘verloren’ zijn gegaan of oplosten in de Vlaamse moderniteit, maar waarvan de 
sporen tot op vandaag nog steeds zichtbaar blijven. 
 
 
13u-13u15 
Inleiding door Bart Verschaffel 
 
 
13u15-13u45 
Park Abdij Heverlee 
 
De eerste film van Cornelis, die onmiddellijk werd opgemerkt, en de prijs voor de 
documentaire film kreeg op het 6e Nationale Festival voor de Belgische film. 
De film maakt een zeer esthetisch, afstandelijk, zeer geconcentreerd architecturaal 
portret van de Norbertijner Abdij van Park bij Leuven, met een ironische eindscène die 
suggereert “dat het voorbij is”.  
 
Scenario: Roger Marijnissen & Jef Cornelis 
Fotografie: Harry Gruyaert 
Realisatie: Jef Cornelis 
Jaar: 1964 
Zwartwit, 30’ 
 
 
14u-14u30 
Bouwen in België 
 
Deze film vond, zoals ook Landschap van Kerken (1987) zijn aanleiding in de publicatie 
van een boek van Geert Bekaert. ‘Bouwen in België’ was een belangrijk boek bij een 
overzichtstentoonstelling in 1971 van de recente Belgische architectuur. De uitspraak 
van Bekaert dat de mens te midden van de moderne architectuur even echt en abstract 
is als de mens in de moderne reclame structureert de film: het ‘echte’ bouwen in België 
wordt tegengesteld aan de fictie van de publiciteit. 
 
Scenario: Geert Bekaert 
Camera: Guido Van Rooy 
Realisatie: Jef Cornelis 
Jaar: 1971 
Zwartwit, 32’ 
 



 
15u-15u30 
Lezing Christoph Van Gerrewey 
 
15u30-16u20 
M’Zab: Stedelijk wonen in de woestijn 
 
In een reeks architectuurfilms hebben Cornelis en Bekaert de complexiteit van de 
historische steden, en de levenskracht die uitgaat van het ‘wilde’,  soms chaotische 
Belgische bouwen, tegengesteld aan de steriele en commerciële planmatigheid van de 
moderne architectuur en stedenbouw. Deze film over een reeks woestijnsteden in 
Algerije toont op gelijkaardige wijze de kracht én de kwetsbaarheid van de premoderne 
stads- en gemeenschapsvorm. De film eindigt met een voorspelling, gezegd door de sjeik 
die de gemeenschap leidt, dat het contact met ‘buiten’ desastreuze gevolgen zal 
meebrengen voor hun traditionele vorm van leven. 
 
Scenario: Geert Bekaert 
Camera: Guido Van Rooy 
Realisatie: Jef Cornelis 
Jaar: 1974 
Kleur, 47’30” 
 
 
16u30-17u15 
Ge kent de weg en de taal 
 
In deze film componeert Cornelis met materiaal opgenomen in twee Vlaamse dorpen 
(Balen-Nete en Wannegem) een geconstrueerd portret van wat er van het rurale, 
premoderne leven in Vlaanderen rest begin van de jaren ’70. Na de inleidende tekst van 
Bekaert volgt een montage zonder commentaar, met bijzondere aandacht voor de 
gebaren, de stemmen, de interieurs, de subtiele manier waarop private en publieke 
ruimtes, werken en wonen, gebouw en land in elkaar overgaan. In wat, oppervlakkig 
gezien, een idyllisch portret lijkt, zijn de barsten waardoor de ‘nieuwe wereld’ 
binnenkomt echter reeds goed zichtbaar (en hoorbaar). 
 
Commentaar: Geert Bekaert 
Camera: Guido Van Rooy 
Scenario & realisatie: Jef Cornelis 
Jaar: 1976 
Kleur, 45’ 
 
 
17u30-17u15 
Slotwoord door Bart Verschaffel 
 
 
17u15-17u45 
Landschap van Kerken 
 



De eerste belangrijke boekpublicatie van Geert Bekaert was gewijd aan de moderne en 
hedendaagse kerkbouw: In één of ander huis, Kerkbouw op een keerpunt (1967). Cornelis 
en Bekaert hebben er in 1968 een live televisie-uitzending  aan gewijd, waarvan slechts 
enkele vooraf opgenomen stukken zijn bewaard. Ze zijn in 1989 op het thema 
teruggekomen, nadat Bekaert opnieuw een boek over de historische kerkarchitectuur in 
België had gepubliceerd. Landschap van Kerken. 10 eeuwen bouwen in Vlaanderen. Voor 
Cornelis was het een aanleiding om opnieuw een zuivere architectuurfilm te maken, die 
zeer nauw aansluit bij zijn film over de Parkabdij en zijn eerste films. Opmerkelijk is dat, 
om met maximaal effect de ruimte te kunnen filmen, kerken zoals de Bloedkapel in 
Brugge, Sint-Carolus Borromeus, Scherpenheuvel, de abdijkerk van Vlierbeek, enz. 
hiervoor helemaal leeg gemaakt werden. Dit levert uitzonderlijk sterke beelden op. 
 
Scenario en commentaar: Geert Bekaert 
Camera: Paul De Cock 
Realisatie: Jef Cornelis 
Jaar: 1989 
Kleur, 35’ 


