
E-mails, sociale media en mobiel dataverkeer horen niet
thuis in het memoriseerspelletje ‘Ik ga op reis en ik neem
mee…’. Een tandenborstel wel. In de zomer van 2012 loggen
we even uit. Dat hoort zo. Dat is hip. Bij sociale media komt
ook sociale druk kijken en dus is een week vakantie, een week
offline. Afgesproken?
Het zou nochtans een potentieel leuke Facebook-status-
update zijn: ‘Belangrijke les: kauw op de oester bij het bin-
nenspelen van het glibberige wezentje. Het leeft nog.’ Zeker
wanneer ik ook een foto van mezelf tijdens het stuntelige ge-
slurp toevoeg.
Ik zie dit bericht al blinken tussen de andere, duffe bood-
schappen van collega-Facebookers. U waarschijnlijk ook, en
toch zal u tevergeefs de ‘Vind ik leuk’-knop zoeken. Ondanks
de technische mogelijkheden laten we Facebook op reis best
even links liggen. Om te ontstressen, heet dat dan.
Slechts vier volwassenen, een schattige baby en enkele slij-
merige weekdieren zijn daardoor getuige van wat ik op dat
moment doe. Te weinig. Natuurlijk beleven zij analoge pret,
we zijn tenslotte met vakantie. Maar het echt leuk vinden en
dat delen met anderen buiten ons gezelschap lukt niet. We
zijn tenslotte met vakantie.

Begrijp me niet verkeerd. Op reis gaan is leuk. Maar mag het
met iets minder druk? Dagen voor mijn vertrek smeekten
mijn online vrienden of ik toch af en toe een update wou
plaatsen. Of een privéberichtje. Als dat maar kon. En in tus-
sentijd zouden zij mijn Facebook-profielpagina wel actief
houden door er van alles op te plaatsen. Van alles. Ga met die
gedachte, onder die last, maar eens genieten van de zon.
Ondanks dat zwaarmoedige uitgangspunt vind ik de Vendée,
levende oesters en mijn bruine teint een week later leuk.
Zoek niet, de kiekjes komen niet online. Geen vijgen na Pa-
sen. We reizen nog eens terug met een internetconnectie als
de wereld en ons gemoed daar binnen enkele jaren klaar voor
zijn. En nu kunnen we weer verder met ons leven.
Wij allemaal.
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loggen we even uit. 
Dat hoort zo. Dat is hip
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Iedere dag zegt de redactie u wat u niet mag missen.

1 EXPOSITIE GRIJS OF WIT 
In het abdijmuseum Ter Duinen in Koksijde loopt
vanaf vandaag tot 13 augustus de gratis tentoonstel-
ling ‘Grijs of wit’, die focust op het leven en de tijd
van drie befaamde abten van de abdij, uit de 13de,
de 14de en de 16de eeuw.

2 FESTIVAL AFRO-LATINO 
Tussen de grote broers Graspop en TW Classic in
kunt u drie avonden lang in Bree gaan genieten van
een toffe sfeer en een uitstekende affiche, met onder
meer Juan Luis Guerra en een heleboel te ontdekken
latinoacts.

3 CD TOM JONES 
Nu de man een soloplaat uit heeft met spirituele
covers, is het ook interessant weer eens door zijn
hits te grasduinen. De vijfdelige compilatie ‘100 hits’
heeft veel maar niet alles. Zo ontbreekt het essen-
tiële ‘Kiss’.
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GEERT SELS
BRUSSEL Het Brusselse Père Lachaise. De laatste

rustplaats van de fine fleur. Een monument van fune-
rair erfgoed. Als het over het kerkhof van Laken gaat,
is er aan superlatieven doorgaans geen gebrek. Aan
geld wel. Tot gisteren.
Veel grafmonumenten en de ondergrondse grafgale-
rijen zijn door de aanslepende verwaarlozing al jaren
in verval. In 1997 werd de site beschermd als stads-
landschap. Sommige losse elementen zijn beschermd
als monument. Een papieren statuut volstaat echter
niet om bouwsels overeind te houden. De onder-
grondse galerijen zijn al jaren ontoegankelijk omdat
de veiligheid niet gegarandeerd is. Erfgoedactivisten
en opinieschrijvers hebben het onderwerp meer-
maals op de agenda gezet. Zonder al te veel gevolg.

Twee weken geleden liet Beliris, het federaal fonds
voor de uitstraling van Brussel, weten dat het 1,9 mil-
joen euro uittrok voor het kerkhof van Laken. Het
Brussels Gewest rijdt het gat dicht om het totaalbud-
get van 5,7 miljoen euro te halen. En gisteren lieten ze
bij de stad Brussel weten dat de werken kunnen star-
ten. De Brusselse schepen Hamza Fassi-Fihri liet in
een verklaring noteren dat het restauratiedossier ‘ge-
durende lange jaren een mobilisatie van specifieke
deskundigheid’ vereiste.
Dat klonk bij het architectenbureau Origin, gespecia-
liseerd in erfgoedrestauratie, gisteren wel even an-
ders. Barbara Pecheur begon tien jaar geleden met de
voorbereidende studie van het dossier. Haar werk is
al lang afgerond, het project ligt sinds vier jaar stil.
Twee bouwvergunningen zijn inmiddels vervallen
omdat de overheid geen initiatieven nam.

Praalgraven

Het kerkhof van Laken is nochtans belangwekkend
erfgoed. ‘De eerste koningin van België, Louise-Ma-
rie, gaf aan dat ze op het kerkhof van Laken begraven
wou worden’, vertelt Tim Jansens van de vzw Epitaaf,
een organisatie die zich inzet voor het behoud van fu-
nerair erfgoed. ‘Ze kreeg er een praalgraf. Vanaf dat
moment, in 1850, liet de Brusselse katholieke aristo-

cratie zich daar begra-
ven. Zo werd het kerk-
hof het meest monu-
mentale van Brussel.’
In geen tijd was de be-
schikbare plaats inge-
nomen. Jansens: ‘Om
het plaatsgebrek tegen
te gaan liet burgemees-
ter Emile Bockstael in
1875 een ondergronds
gangenstelsel aanleg-
gen. Het is een labyrint
met aan weerskanten
marmeren platen met
grafschriften. Er zijn
meer dan vierduizend
nissen.’
Laken werd een exclusief verzameloord voor wie in de
negentiende eeuw naam en faam had. Onder hen de
familie van schilder Fernand Khnopff, de schrijver
Michel de Gheldeorde en de architecten Joseph Poe-
laert (Justitiepaleis) en Alphonse Balet (Koninklijke

De restauratie 
Na vijftien jaar
verkommering kan het
kerkhof van Laken eindelijk
gerestaureerd worden. Er is
5,7 miljoen euro voor
vrijgemaakt.

EINDELIJK GELD VOOR HET MONUMENTALE KERKHOF 

Een grafbeeld. © pdw

In de negentiende eeuw wou iedereen met naam en

De voorbereidende
studie was al vier jaar
afgerond

10 miljoen euro voor
schilderij van Picasso

Het schilderij Femme assise van
de Spaanse kunstenaar Pablo
Picasso is gisteren bij het Lon-
dense veilinghuis Christie’s
geveild voor 10,58 miljoen euro.
Het werk uit 1949 toont Picas-
so’s toenmalige partner Françoi-
se Gilot, die zwanger is van hun
dochter Paloma.
Op dezelfde veiling werd ook Les
jours gigantesques van René
Magritte verkocht voor 
7,209 miljoen euro, de op één na
hoogste prijs voor deze Belgi-
sche kunstenaar op een veiling.
Het kunstwerk verpulverde dePicasso, ‘Femme assise’. © rr Magritte, ‘Les jours gigantesques’. © rr
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Serres). Ook de graven van de Brusselse burgemees-
ters Emile Bockstael en Nicolas Rouppe treft men er
aan. De jonggestorven operadiva La Malibran krijgt
nog altijd verse bloemen aan haar grafkapel.

Stalactieten

De begraafplaats is er al lang belabberd aan toe. Al in
de jaren 80 zijn de ondergrondse gangen gestut. Door

de waterinsijpeling hangen er stalactieten. Stukken
van de marmeren stèles zijn afgebrokkeld.
Barbara Pecheur, projectleidster bij Origin, heeft een
historische studie samengesteld en alle grafmonu-
menten geïnventariseerd. Ze heeft ook onderzoek ge-
daan naar betonrot en waterinfiltratie.
Om de kosten te spreiden wordt er gewerkt in twee
fasen. Pecheur: ‘Eerst komen er dringende werken op
vlak van stabiliteit en waterdichting. De gewelven
hebben een betonrestauratie nodig, want het vroege
beton uit de negentiende eeuw laat water door. Er
komt natuurlicht binnen door glasdallen. Veel dallen
zijn stuk, zodat het gewoon binnen regent. Om die
werken te kunnen uitvoeren, moeten eerst de eenvou-
dige standaardmonumenten in blauwe hardsteen ge-
demonteerd worden.’
In de tweede fase volgen de herstellingswerken in de
onderaardse gewelven. Boven de grond krijgt het co-
lumbarium een opknapbeurt. Het halfronde gebouw
in art-decostijl uit de jaren 30 is een van de laatste
aanbouwen die het geheel afsloten.
De aanbestedingen voor de uitvoering van de werken
zijn inmiddels uitgeschreven.

kan beginnen
VAN LAKEN

Alle grafmonumenten zijn geïnventariseerd. © pdw

faam in Laken begraven worden. © foto’s Pol De Wilde

geschatte waarde na een felle
strijd tussen tien bieders.
(afp)

Duitse literatuurprijs
voor Chinese schrijver
Liao Yiwu

De Chinese schrijver Liao Yiwu
heeft de jaarlijkse Friedenspreis
des Deutschen Buchhandels
gewonnen. Hij ontvangt 
25.000 euro.
De Chinese dissident kreeg de
prestigieuze Duitse literatuur-
prijs voor zijn onverschrokken
protest tegen politieke onder-
drukking. Liao vluchtte vorig
jaar naar Duitsland.

Eerdere winnaars van de prijs
zijn Orhan Pamuk en Mario
Vargas Llosa. De prijs wordt
uitgereikt tijdens de Frankfurter
Buchmesse in oktober. (ap)

Kunstenaar LeRoy
Neiman overleden

In New York is de Amerikaanse
kunstenaar LeRoy Neiman
overleden. Hij werd 91.
Neiman werd beroemd met zijn
kleurrijke schilderijen van pro-
minenten uit de sport- en de
cultuurwereld en de high socie-
ty. Qua stijl en onderwerp liet hij
zich inspireren door de Franse
impressionisten.

Een van zijn bekendste portret-
ten is dat van bokser Moham-
mad Ali, een goede vriend van
de kunstenaar. (belga)

Eindredacteur VRT
naar VTM-nieuws

Bart Hellemond wordt eindre-
dacteur bij Het nieuws van VTM.
De 33-jarige Hellemond werkte
elf jaar voor de VRT en stond
mee aan de wieg van de online
nieuwsproducten van de open-
bare omroep. Hij was sinds 2009
eindredacteur van deredactie.be.
Hellemond volgt Pieter Lesaffer
op, die begin september bij De
Morgen aan de slag gaat. (belga)

LONDEN ‘Gelieve uw gsm uit te
zetten’: voor wie geregeld naar
theater gaat, klinkt die vraag be-
kend in de oren. Het publiek van
Red rabbit, white rabbit, een ab-
surd tragikomisch stuk in het Lon-
dense Gate Theatre, wordt echter
vriendelijk verzocht om zijn gsm
aan te zetten.
Met het theaterstuk wil de 29-jari-
ge Iraanse toneelschrijver Nassim
Soleimanpour aandacht vragen
voor de censuur die de Iraanse
overheid hem oplegt.
Soleimanpour mag zijn geboorte-
land niet verlaten omdat hij uit ge-
wetensbezwaren weigerde zijn le-
gerdienst te doen. Als reactie heeft
hij in het Engels een stuk geschre-
ven dat geen regisseur of decor be-
hoeft. Meer nog, de acteurs mogen
hun tekst zelfs niet repeteren. Alle
acteurs lezen hun stuk pas voor
het eerst wanneer ze voor het pu-
bliek staan. Zo kreeg acteur Tom
Basden 48 uur voor hij moest op-
treden een e-mail van Soleiman-
pour waarin stond dat hij een fles
water moest meebrengen, maar er
niet van mocht drinken. Pas op
scène kreeg hij zijn tekst in han-

den. ‘Ik wist letterlijk niets van het
stuk’, zei hij. ‘Het was heel intrige-
rend, en goedkoop ook, aangezien
we niet moesten repeteren.’
Door het publiek ook aan te moe-
digen om te gsm’en, wil Soleiman-
pour zijn isolement als schrijver
doorbreken. ‘Het publiek krijgt
mijn e-mailadres’, zo liet hij via
een e-mail vanuit Iran weten. ‘Ze
kunnen mij foto’s en berichten
sturen.’

Tijdens elke voorstelling wordt op
de eerste rij één stoel vrijgehou-
den, die de afwezige schrijver aan-
wezig moet maken. (sm)
© The Guardian

Theater met een ringtone
De Iraniër Nassim Soleimanpour heeft een
theaterstuk gemaakt waar het publiek vriende-
lijk gevraagd wordt om zijn gsm aan te zetten. 

Door het publiek
te laten gsm’en,
wil Soleiman-
pour zijn
isolement
doorbreken

BRUSSEL De tournee van Wal-
ters mooiste momentenshow
wordt stopgezet. Onder meer op
de Gentse Feesten zijn drie shows
afgelast. Dinsdag raakte bekend
dat gewezen tv-presentator Wal-
ter Capiau in de jaren zestig min-
derjarigen seksueel misbruikte.
Walters mooiste momentenshow
bestond onder meer uit het spel
Hoger lager, gepresenteerd door
het duo Walter Capiau en Aurore,
aangevuld met telkens een gast-
optreden. De amusementsformu-
le werd in maart vorig jaar in de
Antwerpse Zuiderkroon aan de
pers voorgesteld. Capiau en zijn
vaste assistente toerden ermee
door Vlaanderen.
‘Er waren nog een zestal optre-
dens gepland, waaronder drie tij-
dens de Gentse Feesten, en een
aantal opties stonden open’, zegt
Carl Putman van het bedrijf dat

de shows verkoopt. ‘De optredens
en de opties zijn geannuleerd,
Walter ging er onmiddellijk mee
akkoord. Het had geen zin om de
show voort te zetten.’ (blg)

Walter Capiau annuleert shows

Walter Capiau zegt af. © photo news


