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Microsoft hoopt
tij te keren
met lancering
Windows 8
WIM DE PRETER

Elke lancering van een nieuwe
Windows is bij Microsoft wel een
aanleiding om uit te pakken met
grote woorden en mooie beloftes,
maar voor het eerst sinds lang lijkt
het bedrijf daar met Windows 8 ook
goede argumenten voor te hebben.
Het nieuwe besturingssysteem
breekt conceptueel met de Windows-versies die sinds midden jaren
negentig op de markt zijn gekomen.
Windows 8 is het eerste systeem dat
zowel geschikt is voor klassieke pc’s
als voor tablets en smartphones. En
in één adem zal Microsoft ook zijn
eerste eigen tabletlijn, de Surface,
voorstellen. In die zin moet Windows 8 voor Microsoft een keerpunt
worden, waarna het zijn jarenlange
achterstand in mobiele toestellen en
software stilaan kan beginnen goed
te maken.
Windows 8 wordt gelanceerd in
109 talen. Dat Microsoft er veel van
verwacht, mag blijken uit het gigantische marketingbudget voor het
nieuwe systeem, dat door het tijdschrift Forbes op 1,5 à 1,8 miljard dollar wordt geraamd.
Bemoedigend voor Microsoft is
alvast dat er al een heel ‘ecosysteem’
rond Windows 8 werd uitgebouwd,
nog voor het nieuwe systeem op de
markt kwam. Zowel hardware- als
softwarefabrikanten lijken dus wel
te geloven in de mogelijkheden die
het biedt.
Zo maakte HP, in de VS en Europa nog altijd de grootste computerfabrikant, gisteren een reeks nieuwe
pc’s bekend die afgestemd zijn op
Windows 8. Een daarvan is een
‘hybride’ computer die je zowel tot
een notebook als tot een tablet kunt
omvormen. Ook de Chinese computermaker Lenovo pakte onlangs
nog uit met hybride modellen, en
het Taiwanese Asus stelde gisteren
nieuwe toestellen met aanraakschermen voor.
Windows 8 opent ook een markt

WIM DE PRETER

Een telecomcontract opzeggen
hoeft sinds de invoering van de
nieuwe telecomwet op 1 oktober
niet meer per aangetekende brief.
Een schriftelijke mededeling volstaat. Voor contracten die al zes
maanden lopen of die van onbepaalde duur zijn, kan de opzeg
bovendien met onmiddellijke ingang gebeuren.
Maar u doet er goed aan in uw
opzegbrief duidelijk te vermelden
dat u meteen wilt opzeggen, of
aan te geven op welke datum u de
dienst wilt stopzetten. De operator is dan verplicht daarmee rekening te houden. Dat zegt het
OIVO, een door de overheid gefinancierde consumentenorganisatie, op gezag van de federale telecomregulator BIPT.
Het OIVO reageert met zijn ad-

EUROPA IN DE
CLINCH MET
MICROSOFT

Er zit opnieuw een serieus
haar in de boter tussen de
Europese Commissie en
Microsoft. Volgens Joaquín Almunia, de eurocommissaris voor
Concurrentie, heeft
de softwarereus
zich niet aan de
afspraken gehouden over
het aanbieden van andere browsers dan
Internet Explorer.
Om een jarenlang dispuut te
begraven had Microsoft in
2009 beloofd gebruikers van
Windows ook te laten kiezen
uit andere browsers. Maar bij
een eerste update (SP1) van
Windows 7 liep het mis. Het
keuzemenu was verdwenen.
Europa opende een onderzoek
en Microsoft krijgt nu vier weken om te reageren. Zo niet,
dreigen boetes, die kunnen
oplopen tot 10 procent van de
omzet. Volgens Microsoft gaat
het om een ‘technische fout’.
Almunia waarschuwde Microsoft ook over Windows 8. Hij
heeft vragen over de bevestigingen en waarschuwingen
die gebruikers zien opduiken
als ze een andere browser
kiezen.

477

Volgens Gartner zullen in 2013
477 miljoen exemplaren van
Windows 8 verkocht worden.
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Na maanden van anticipatie
volgt vandaag de ontlading
voor de 90.000 werknemers
van Microsoft. Het bedrijf hoopt
met de lancering van Windows 8
een nieuw tijdperk in te luiden.

Wie een telecomcontract opzegt, kan in zijn opzegbrief
het best vermelden met ingang
van welke datum hij dat doet.
Anders kan de operator toch
een opzegtermijn opleggen.

TV-DISTRIBUTIE

MOBIEL INTERNET

EU-boete voor
‘must carry’
dreigt op te lopen

Hard- en softwarefabrikanten blijken te geloven in Windows 8:
ze hebben er al ettelijke toepassingen voor ontwikkeld.

voor makers van accessoires die de
brug leggen tussen een vast computerscherm en de aanraaknavigatie
die we van mobiele toestellen gewoon zijn. Het Zwitserse bedrijf Logitech bijvoorbeeld legt onder de
kerstboom een nieuw ‘touchpad’ en
een gamma computermuizen die
zich met de vinger laten bedienen.
Verwacht ook een toevloed aan toetsenborden die je kan vastklikken
aan een Windows-tablet om er een
‘vaste’ computer van te maken.
Nieuwe toestellen zijn natuurlijk
maar het halve verhaal. Minstens
even belangrijk zijn de programma’s, de apps, die je erop kan draaien. Dat zijn er volgens officieuze
tellingen al een kleine 6.000, die

meestal gratis te downloaden zijn.
Microsoft heeft er zelf al een aantal ontwikkeld, zoals de app van het
videochatprogramma Skype, een
reeks XBox-video- en gaming-apps,
en een vernieuwde bundel zakelijke
apps (Office Web). Maar ook heel
wat andere bedrijven bieden hun eigen Windows-apps aan. Zelfs Google, dat het concurrerende mobiele
besturingssysteem Android beheert,
heeft zijn bekende zoekmotor al in
een Windows 8-app gestopt.
Er zijn ook al een kleine 100 Belgische apps. De media zullen goed
vertegenwoordigd zijn op Windows 8: alle grote kranten, het weekblad Humo en de tv-zenders VTM en
RTL hebben hun app al klaar.

vies op een discussie over de juiste
interpretatie van de nieuwe telecomwet. De Tijd schreef dinsdag
dat Belgacom en Telenet in hun algemene voorwaarden ten onrechte een opzegtermijn van een
maand vermelden voor contracten van onbepaalde duur. Belgacom betwistte dat, en zegt dat
de wet zo’n opzegtermijn wel toelaat.
De nieuwe telecomwet blijkt
op dat punt enkele bepalingen te
bevatten die u op verschillende
manieren kunt interpreteren. Navraag door het OIVO bij het BIPT
leert nu dat de consument wel degelijk de onmiddellijke opzegging kan vragen, maar dat hij dat
het best ook expliciet in zijn opzegbrief vermeldt, liefst met een
datum erbij. Doet u dat niet, dan
kan de operator wel degelijk een
eventuele opzegtermijn van 30
dagen opleggen.
Het OIVO zegt wel te betreuren
dat de algemene voorwaarden
van Proximus laten uitschijnen
dat de opzegtermijn van 30 dagen
altijd van toepassing is, en dat de
klant zo de facto misleid wordt.

In het Brussels Gewest stroken de
regels over het door de overheid
verplichte aanbod van tv- en radiozenders - de ‘must carry’ - nog altijd niet met de Europese regels.
Ons land riskeert daarvoor een fikse boete.
Het Europees Hof van Justitie
tikte België al in maart 2011 op de
vingers. Omdat de regeling na
twintig maanden nog niet is aangepast, wil de Europese Commissie nu aan het Hof vragen boetes
op te leggen. Voor de periode tussen de eerste en de tweede uitspraak van het Europees Hof van
Justitie stelt ze een vaste boete van
5.397 euro per dag voor. Daarnaast
wil de Commissie een boete van
31.251 euro voor elke dag na het
tweede arrest, tot België gehoor
geeft aan de uitspraak.
Europa is niet tegen de must
carry op zich, maar vraagt wel dat
objectieve criteria worden gebruikt om te bepalen welke zenders moeten worden aangeboden.
België kreeg al in november 2008
een waarschuwing dat de procedure niet transparant was.

69

%

Volgens een onderzoek van
Accenture gebruikt 69 procent van de consumenten
elke dag mobiel internet.

TIJDSCHRIFTEN

Gentleman
komt twee keer
per jaar terug
Het door Roularta opgedoekte
tijdschrift Gentleman wordt geherlanceerd door Editions Ventures. Het uitgeefbedrijf van Bernard de Wasseige brengt het blad
twee keer per jaar uit op 30.000
exemplaren. De cover is nationaal,
maar er zal een Nederlandstalige
en een Franstalige versie zijn. De
hoofdredacteur is, net als voorheen, Serge Van Marcke.

Het Brussel Jazz Orchestra begint zaterdag aan zijn nieuwe tournee ‘Graphicology’. De stripverhalen van de Antwerpse tekenaar Philip Paquet vormen de basis van de muziek.
‘We moeten breeddenkend zijn’, zegt Vaganée. ‘In het verleden hebben we al veel kruisprojecten opgezet met klassiek en poprepertoire. Jazz mengen met andere kunstvormen
is voor ons een extra uitdaging, en het geeft
ons tegelijk de kans ons publiek te verruimen. Dat blijft heel belangrijk in een klein
land als België.’

TOM PEETERS

‘E

r zit een tempo, een bepaalde swing in de tekeningen
van Philip Paquet’, zegt
Frank Vaganée, artistiek leider van het Brussels Jazz Orchestra. ‘Je voelt bijna dat de
tekenaar zelf een amateurmuzikant is - een
contrabassist nota bene - of op zijn minst
dat hij vertrouwd is met het reilen en zeilen
van de jazz.’
Antwerpenaar Philip Pacquet (1973) brak
elf jaar geleden door met ‘Louis Armstrong’,
een graphic novel die de eerste stappen van
Satchmo als muzikant volgt. De vrij sobere
tekenstijl van de tekenaar, met veel zwarten witruimte, en hoogstens hier en daar wat
rode of blauwe accenten, is duidelijk herkenbaar en al van in dat prille begin aanwezig. ‘Toen was ik echt nog een jonge ongeleide hond. Nu komt daar toch wat meer vakmanschap bij kijken’, zegt de tekenaar die
ondertussen ook verhalen tekende over
Charlie Parker en Miles Davis, tal van jazzaffiches en cd-hoezen ontwierp en met zijn
tagtool ook live evenementen animeert. Tijdens ‘Graphicology’ krijgen zes van zijn verhalen een muzikaal verlengstuk, waaronder
twee nieuwe verhalen: in een ervan gaat hij
op zoek naar de roots van de blues, in een
ander eist hij samen met het Brussels Jazz
Orchestra zelf de hoofdrol op.
Het titelverhaal van ‘Graphicology’ doet
dienst als scharnier tussen de andere strips
en portretteert een bigband die een tekenaar achternazit. Daarmee alludeert Paquet
op de vraag van het Brussels Jazz Orchestra
of hij geïnteresseerd was in een gezamenlijk
project. Vaganée: ‘Een eerder project rond
graphic novels viel in het water, maar ik
bleef ervan overtuigd dat we toch iets met
strips moesten doen. Omdat ik er zelf niet
zoveel van wist, liep ik hier in Mechelen een
stripwinkel binnen. Een verkoper vertelde
me dat in Antwerpen een talentvolle tekenaar met een voorliefde voor jazz rondliep.
Zijn stijl sprak me meteen aan.’
Het toeval wil dat Paquet op dat moment
net gestopt was met het tekenen van jazzverhalen, dus de bandleden mochten best wat
moeite doen om hem opnieuw warm te maken voor de jazz. Het levert een humoristisch
verhaal op waarin veel vaart zit en het orkest
zich kan uitleven in verschillende stijlen.

Karakterkoppen
‘Ik herinner me vooral een bepaald moment
waarop ik in het park rustig de krant zit te
lezen en er plots allemaal muziekinstrumenten op me afkomen’, zegt Paquet. ‘Live
uit zich dat in muziek die aansluit bij free
jazz. Maar op andere momenten klinkt het
orkest episch of symfonisch.’
Zes componisten uit de entourage van

Nachtleven

De tekenaar achternagezeten door de
leden van het jazzorkest. © GRAPHICOLOGY

Ik begon jazzmuzikanten
te tekenen omdat
ik verslaafd was aan
de donkere, mysterieuze
sfeer die rond jazz hing.
TEKENAAR
PHILIP PAQUET

het Brussels Jazz Orchestra schreven muziek
bij een bepaalde strip. Ze leggen stuk voor
stuk hun eigen accenten. Vaganée: ‘Zo koos
Bert Joris voor een gesynchroniseerde
soundtrack bij het verhaal ‘The Portrait’. Als
er iets gebeurt in het verhaal, zoals een tekening waarin een slag wordt uitgedeeld, dan
hoor je dat in de muziek. In een ander verhaal zie je een aan lager wal geraakte saxofonist een solo spelen: dan speelt ook de rest
van het orkest niet. Andere scores zijn dan
weer niet zo strikt op de noot geschreven. In

het verhaal ‘The Bird’ legt Dieter Limbourg
eerder een gemoedstoestand vast. Net als in
‘The Blues’, ligt de nadruk daar op de sfeer.
Net die afwisseling in stijl, kleur, sound en
energie maakt het voor ons interessant.’
Paquet is onder de indruk van de ijver van
de componisten. ‘Zo belde Bert Joris om
meer informatie over een bepaald personage te vragen. Het was een fijne verrassing dat
bepaalde muzikale thema’s aan een bepaald
personage gekoppeld werden en dus ook terugkomen. Zo is het een echte visual jazzscore geworden. Voor mij was het dan weer
een meevaller dat de bandleden over echte
karakterkoppen beschikken.’
De lof is wederzijds. Vaganée: ‘We hebben flink moeten lachen met onze metamorfose in stripfiguren. Philip is er niet alleen in geslaagd bepaalde fysieke gelijkenissen vast te leggen, ook de karakters van de
muzikanten komen af en toe tot uiting.’
Voor het Brussels Jazz Orchestra, dat dit
jaar opviel door Oscarwinst voor de soundtrack van ‘The Artist’ en volgend jaar zijn
twintigste verjaardag viert, zijn zulke multidisciplinaire projecten levensnoodzakelijk.

Wabbes zette Belgisch design op wereldkaart

COLUMN
ANN
GALLAND

Jules Wabbes (1919-1974) is een
van de belangrijkste Belgische
meubelontwerpers. Bozar in
Brussel brengt met 60 meubelstukken een overzichtstentoonstelling van zijn creaties.

Ankie van de Colruyt
Er bestaan nog goeie mensen. Mensen
zoals Ankie van de Colruyt. Kleine ‘van’ en
kleine ‘de’. Niet omdat ze van adel is, maar
omdat ik enkel haar voornaam ken en
weet dat ze in de Colruyt werkt. De Colruyt
van Wetteren.
Wat maakt Ankie zo speciaal? Neem
een doordeweekse dag in de Colruyt van
Wetteren. Zakt daar plots aan de beenhouwerij een oudere dame in elkaar, die zich
ogenschijnlijk verslikt heeft in een klantvriendelijk proevertje. Of is er meer aan de
hand? In ieder geval is Ankie er snel genoeg bij om samen met een toevallig aanwezige brandweerman en verpleegster de
eerste zorgen toe te dienen en de MUG te
laten oproepen.
Op zich niets speciaals, denkt u dan.
Burgerplicht. Niemand mag een oudere
dame in nood aan haar lot overlaten. Maar
Ankie gaat verder dan dat. De vrouw in

Bigband stript op het podium

kwestie is in het gezelschap van haar man,
een jonge tachtiger, die net een paar weken geleden zelf in lastige papieren zat. Hij
is nog aan het herstellen van een prostaatoperatie, en het was de eerste keer dat ze
samen weer boodschappen gingen doen.
De Colruyt van Wetteren.
Voor hen een mijlpaal omdat ze weer
samen het huis uit kunnen zonder een
beroep te moeten doen op de goodwill
van anderen. Ze gingen met de auto. De
man, een jonge tachtiger, rijdt al zijn hele
leven ongevallenvrij. Daarvoor kreeg hij
ooit een sticker van Touring Wegenhulp.
Leuke attentie vond hij, maar daar ontsiert
hij zeker zijn achterruit niet mee. Die auto
staat na het voorval nog lang te blinken op
de parking van de Colruyt. Ankie heeft
ervoor gezorgd dat als de auto die avond
niet wordt opgehaald, dat geen probleem
vormt.

Maar waar Ankie mij het meeste mee
treft, is dat ze zielsveel empathie heeft, en
zich feilloos kan inleven in de wereld van
bejaarde mensen. Een wereld die totaal
onverwacht plots op haar kop kan gaan
staan. Na de logische eerste hulp en praktische zaken, beslist ze dat het geen doen is
om een oudere man aan zijn lot over te laten en hem helemaal alleen naar Gent te
laten gaan in het kielzog van de MUG. Ankie gaat mee naar het UZ Gent om hem

Ankie treft mij het meest
door zich feilloos in te leven in de wereld van bejaarde mensen. Een wereld die
totaal onverwacht op haar
kop kan gaan staan.

wat morele steun te geven en hem comfortabel door het doolhof van het UZ te loodsen. Ze blijft ook bij hem tot zolang zij
vindt dat dat nodig was.
En zo leerde ik Ankie vanmiddag kennen. Ik kreeg haar totaal onverwacht aan
de lijn vanop de gsm van mijn vader. Ze
belooft me bij hem te blijven tot ik naar de
afdeling spoed van het UZ kan komen omdat ze vindt dat ze een man van tachtig
niet alleen kan achterlaten in die toestand.
Ze vertelt kort en accuraat wat ze heeft gedaan en hoe de zaken ervoor stonden.
Mijn moeder heeft een beroerte gekregen,
klinkt het. Ze waren er snel bij. Ze is al naar
de CT-scanner die meer duidelijkheid zou
brengen. Ik moet me niet haasten, zegt ze.
Wat ik uiteraard wel doe.
Ik heb het gsm-nummer van Ankie
gekregen omdat ze graag nog wil weten
hoe het verder zal verlopen. Ze wil dat echt

wel weten, zegt ze. Ik zal Ankie inderdaad
iets meer laten weten zodra we zelf ook
meer weten. Want de CT-scanner geeft nog
geen uitsluitsel... Hoofd te veel bewogen.
Morgen beter. Ik ga Ankie ook bedanken
omdat ze vandaag totaal belangeloos en
heel efficiënt voor mijn ouders zorgde.
Zelf ben ik een trouwe Delhaize-klant,
maar binnenkort ga ik eens naar de Colruyt. De Colruyt van Wetteren, ook al
woon ik in Gent. Om Ankie te bedanken.
Want De Colruyt is nu voor mij een merk
geworden dat menselijkheid en zorg uitstraalt. Een warm merk dat gedragen
wordt door mensen, ook al vind ik de winkels zelf persoonlijk een beetje te kil.

Managing director van het strategischemarketingbureau Galland.be
Ann Galland

BERT POPELIER

Wabbes is vooral bekend om zijn bureaumeubilair dat hij ontwierp voor
de kantoren van enkele grote bedrijven zoals Glaverbel, Royal Belge en
Sabena. Maar hij maakte ook lampen, schoolmeubilair en volledige
privé-interieurs. Zijn ontwerpen
hebben een modernistisch en strak
uitzicht dat enigszins verzacht wordt
door het stevige en sensuele materiaalgebruik. Decoratieve elementen
worden in zijn ontwerpen weggelaten, behalve als ze rechtstreeks voortkomen uit de constructie van het
meubel of uit de tekening van nerven van de gebruikte houtsoort.
Jules Wabbes was autodidact, hij
had geen enkele specifieke opleiding. Hij leerde de stiel van het meubelontwerpen al doende. In 1943
opende hij een antiquiteitenwinkel
in Brussel. Sommige van de door
hem aangeboden antieke meubels

Lessenaar Foncolin. RV

Jules Wabbes. RV

vereisten restauratie. Door dat zelf te
doen, maakte hij zich de basisprincipes van de houtbewerking eigen. Parallel aan die restauraties begon hij
zelf meubels te ontwerpen en interieurs in te richten.
Om grotere interieur- en architectuuropdrachten aan te kunnen
richtte Wabbes in 1951 een ontwerpbureau op. Daarvoor associeerde hij
zich met architect André Jacqmain.
De samenwerking, die 10 jaar duurde, speelde in op de explosie van
kantoorbouw in de naoorlogse periode. De opdracht om de hoofdzetel
van het Fonds colonial des invalidités (Foncolin) in te richten, betekende zowel voor Wabbes als voor
Jacqmain de doorbraak.
De handgemaakte meubels van
Wabbes kregen steeds meer succes.
Om aan de vraag te voldoen, richtte
hij in 1957 een eigen productiehuis
op, Mobilier Universel. Dat bedrijf
verzorgde de Belgische deelname
aan de triënnale van Milaan, de belangrijkste beurs voor het designmeubel ter wereld. Wabbes kreeg er
internationale erkenning. Hij mocht
de Amerikaanse ambassades in Den
Haag, Rabat en Dakar inrichten.
De tentoonstelling in Bozar

brengt voor het eerst een grote hoveelheid modellen, prototypes en
ontwerpen van Wabbes samen. Speciale aandacht gaat naar de inrichting van het Foncolingebouw en
naar Wabbes’ deelnames aan de
triennales van Milaan in 1957 en
1960. Een aantal van de getoonde
stukken is afkomstig van Wabbes’
woning in Waals-Brabant, waar zijn
weduwe nog steeds woont. Dankzij
het onderzoek van de twee curatoren van de expo, Iwan Strauven en
Marie Ferran-Wabbes, dochter van
Jules Wabbes, kan een aantal modellen dat voorheen niet als Wabbes
werd beschouwd, nu wel aan hem
worden toegeschreven.
De meubels van Wabbes werden
destijds geproduceerd op zeer diverse oplages, van unieke prototypes,
over drie tot vijf exemplaren, tot 500
stuks. De prijs op de vintagemarkt is
dan ook navenant. Voor een grote
ronde tafel, met een doorsnede van
190 cm, kan 40.000 euro gevraagd
worden. Meestal gaat een designmeubel van Wabbes 10 tot 15.000
euro. Een zeldzame keer kan men
iets op de kop tikken voor 1.000
euro.
Tot 13 januari, www.bozar.be

Ook voor Paquet is deze samenwerking een
unieke kans om zijn grafisch werk bekend
te maken. Hij behoort samen met onder anderen Brecht Evens, Judith Vanistendael en
Randall C tot een talentvolle lichting stripmakers en illustratoren die zelf hun eigen
weg gevonden hebben. Sinds hij door het
Brussels Jazz Orchestra gevraagd is, zit zijn
jazzgerelateerd werk opnieuw in de lift. Hij
bereidt een strip voor over het nachtleven,
dat een onuitputtelijke inspiratiebron is. ‘Eigenlijk begon ik jazzmuzikanten te tekenen
omdat ik verslaafd was aan de donkere, mysterieuze sfeer die rond jazz hing. In mijn jonge jaren kon je me met mijn pijp aantreffen
in Antwerpse cafés als De Muziekdoos en De
Muze. Het paste bij de plaatjes die ik in mijn
hoofd kreeg bij het lezen van de biografieën
van de grote jazziconen.’ Qua stijl waren de
Franse striptekenaar Tardi en Franquin een
aanknopingspunt. Vooral het boek ‘Zwartkijken’ van die laatste was een blikopener:
‘Alleen zwarte inkt, donker en heel cynisch.’
Zowel Paquet als Vaganée hoopt aan de
huidige Graphicology-tournee, die vooral
binnenlandse data telt, nog een reeks buitenlandse concerten toe te voegen. ‘Veel organisatoren sptisen toch de oren als ik over
het project vertel’, zegt Vaganée.
Ondertussen is er ook al een spin-off ontstaan. Af en toe laat het Frank Vaganée Trio
zich live begeleiden door Cyclop Max, het
tagtoolproject waarbij Paquet samen met
scenarist Gilliom tekenperformances houdt.
‘Eigenlijk draaien we hier de rollen van ‘Graphicology’ om: de jazzmuzikanten spelen
hun muziek en wij improviseren er liveanimaties op. Tekenen blijft voor mij toch
vooral een verhaal vertellen: dat kan je in
een strip, maar evengoed in één illustratie.’
Graphicology,
a visual
jazzscore,
zaterdag 27 oktober
in Flagey in Brussel,
donderdag 1 november op de Boekenbeurs in Antwerpen,
later onder meer in CC
Luchtbal, CC Mechelen
en deSingel.
www.philippaquet.com
www.brusselsjazzorchestra.com

MUSEUM

Kunstroof
Rotterdam
gelieerd aan drugs
De kunstroof vorige week in Rotterdam houdt mogelijk verband
met de recente grote cocaïnevangst in Antwerpen. Dat schrijft
de Nederlandse krant Het Parool.
Met de opbrengst van de zeven gestolen schilderijen moet de rekening voor de mislukte drugsdeal
worden vereffend, luidt het.
De Rotterdamse politie, die nog
steeds in het duister tast over de
diefstal uit de Kunsthal, wil niet
bevestigen of een drugsconnectie
wordt onderzocht.

Stedenbouw tot een vergelijk te
komen over zijn huis in Zutendaal.
Dat staat illegaal in een natuurgebied. De rechtbank in Tongeren
veroordeelde de Nederlandse auteur vorig jaar daarom tot de afbraak van zijn woning. Maar er
kan weer over gepraat worden.
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Sloophamer voor
huis Brouwers
uitgesteld
Het hof van beroep in Antwerpen
geeft schrijver Jeroen Brouwers
nog een kans om met de dienst

RV

Opzeg telecomcontract
liefst met datum erbij

De Onze-Lieve-Vrouwkerk
(foto) en de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge krijgen
van minister Geert Bourgeois
(N-VA) 2,6 miljoen euro voor
renovatiewerken. De gebouwen zijn historisch waardevol.

