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Er bestaannog goeiemensen.Mensen
zoals Ankie vandeColruyt. Kleine ‘van’ en
kleine ‘de’. Niet omdat ze van adel is,maar
omdat ik enkel haar voornaamken en
weet dat ze in deColruytwerkt. De Colruyt
vanWetteren.

Watmaakt Ankie zo speciaal?Neem
eendoordeweekse dag in deColruyt van
Wetteren. Zakt daar plots aande beenhou-
werij een oudere dame in elkaar, die zich
ogenschijnlijk verslikt heeft in een klant-
vriendelijk proevertje. Of is ermeer aande
hand? In ieder geval is Ankie er snel ge-
noegbij om samenmet een toevallig aan-
wezige brandweerman en verpleegster de
eerste zorgen toe te dienen endeMUG te
laten oproepen.

Op zich niets speciaals, denkt u dan.
Burgerplicht. Niemandmag eenoudere
dame innood aanhaar lot overlaten.Maar
Ankie gaat verder dandat. De vrouw in

kwestie is in het gezelschap vanhaarman,
een jonge tachtiger, die net eenpaarwe-
ken geleden zelf in lastige papieren zat. Hij
is nog aanhet herstellen van eenprostaat-
operatie, en hetwas de eerste keer dat ze
samenweer boodschappengingendoen.
DeColruyt vanWetteren.

Voor hen eenmijlpaal omdat zeweer
samenhet huis uit kunnen zonder een
beroep temoetendoenopde goodwill
van anderen. Ze gingenmet de auto. De
man, een jonge tachtiger, rijdt al zijn hele
leven ongevallenvrij. Daarvoor kreeg hij
ooit een sticker van TouringWegenhulp.
Leuke attentie vondhij,maar daar ontsiert
hij zeker zijn achterruit nietmee. Die auto
staat na het voorval nog lang te blinken op
deparking vandeColruyt. Ankie heeft
ervoor gezorgddat als de auto die avond
nietwordt opgehaald, dat geenprobleem
vormt.

Maarwaar Ankiemij hetmeestemee
treft, is dat ze zielsveel empathie heeft, en
zich feilloos kan inleven in dewereld van
bejaardemensen. Eenwereld die totaal
onverwacht plots ophaar kop kangaan
staan. Na de logische eerste hulp enprak-
tische zaken, beslist ze dat het geendoen is
omeenoudereman aan zijn lot over te la-
ten enhemhelemaal alleennaarGent te
laten gaan in het kielzog vandeMUG. An-
kie gaatmeenaar hetUZGent omhem

watmorele steun te geven enhemcomfor-
tabel door het doolhof vanhetUZ te lood-
sen. Ze blijft ook bij hem tot zolang zij
vindt dat dat nodigwas.

En zo leerde ikAnkie vanmiddag ken-
nen. Ik kreeg haar totaal onverwacht aan
de lijn vanopde gsmvanmijn vader. Ze
belooftmebij hem te blijven tot ik naar de
afdeling spoed vanhetUZ kan komenom-
dat ze vindt dat ze eenman van tachtig
niet alleen kan achterlaten in die toestand.
Ze vertelt kort en accuraatwat ze heeft ge-
daan enhoede zaken ervoor stonden.
Mijnmoeder heeft een beroerte gekregen,
klinkt het. Zewaren er snel bij. Ze is al naar
de CT-scanner diemeer duidelijkheid zou
brengen. Ikmoetmeniet haasten, zegt ze.
Wat ik uiteraardwel doe.

Ik hebhet gsm-nummer vanAnkie
gekregen omdat ze graagnogwilweten
hoehet verder zal verlopen. Zewil dat echt

welweten, zegt ze. Ik zal Ankie inderdaad
ietsmeer latenweten zodrawe zelf ook
meerweten.Want de CT-scanner geeft nog
geenuitsluitsel... Hoofd te veel bewogen.
Morgenbeter. Ik gaAnkie ookbedanken
omdat ze vandaag totaal belangeloos en
heel efficiënt voormijn ouders zorgde.

Zelf ben ik een trouweDelhaize-klant,
maar binnenkort ga ik eens naar de Col-
ruyt. De Colruyt vanWetteren, ook al
woon ik inGent. OmAnkie te bedanken.
WantDeColruyt is nu voormij eenmerk
gewordendatmenselijkheid en zorg uit-
straalt. Eenwarmmerkdat gedragen
wordt doormensen, ook al vind ik dewin-
kels zelf persoonlijk eenbeetje te kil.
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ANN
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Managing director van het strategische-
marketingbureauGalland.be
AnnGalland

Ankie treftmij hetmeest
door zich feilloos in te le-
ven indewereld vanbejaar-
demensen. Eenwerelddie
totaal onverwacht ophaar
kopkangaan staan.

Ankie vandeColruyt

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
hetbedrijfdaarmetWindows8ook
goede argumenten voor te hebben.
Het nieuwe besturingssysteem
breekt conceptueel met de Win-
dows-versiesdie sindsmiddenjaren
negentigopdemarktzijngekomen.
Windows8 isheteerste systeemdat
zowelgeschikt is voorklassiekepc’s
als voor tablets en smartphones. En
in één adem zalMicrosoft ook zijn
eerste eigen tabletlijn, de Surface,
voorstellen. In die zinmoetWind-
ows 8 voorMicrosoft een keerpunt
worden,waarnahet zijn jarenlange
achterstandinmobiele toestellenen
software stilaankanbeginnengoed
temaken.

Windows 8wordt gelanceerd in
109 talen. DatMicrosoft er veel van
verwacht,magblijkenuithetgigan-
tische marketingbudget voor het
nieuwe systeem, dat door het tijd-
schriftForbesop1,5à1,8miljarddol-
larwordt geraamd.

Bemoedigend voor Microsoft is
alvastdat eral eenheel ‘ecosysteem’
rondWindows8werduitgebouwd,
nog voor het nieuwe systeemopde
markt kwam. Zowel hardware- als
softwarefabrikanten lijken duswel
te geloven in demogelijkhedendie
het biedt.

ZomaakteHP, in de VS en Euro-
panogaltijddegrootste computer-
fabrikant,gistereneenreeksnieuwe
pc’s bekend die afgestemd zijn op
Windows 8. Een daarvan is een
‘hybride’ computer die je zowel tot
eennotebookals toteentabletkunt
omvormen.OokdeChinesecompu-
termaker Lenovo pakte onlangs
nog uit met hybride modellen, en
het TaiwaneseAsus stelde gisteren
nieuwe toestellen met aanraak-
schermen voor.

Windows8opentookeenmarkt

voormakers van accessoiresdie de
brug leggentusseneenvast compu-
terscherm en de aanraaknavigatie
die we van mobiele toestellen ge-
woonzijn.Het Zwitsersebedrijf Lo-
gitech bijvoorbeeld legt onder de
kerstboomeennieuw‘touchpad’ en
een gamma computermuizen die
zichmet de vinger laten bedienen.
Verwachtookeentoevloedaantoet-
senborden die je kan vastklikken
aan eenWindows-tablet omer een
‘vaste’ computer van temaken.

Nieuwetoestellenzijnnatuurlijk
maar het halve verhaal. Minstens
even belangrijk zijn de program-
ma’s, deapps, die je eropkandraai-
en. Dat zijn er volgens officieuze
tellingen al een kleine 6.000, die

meestal gratis te downloaden zijn.
Microsoftheeft er zelf al eenaan-

talontwikkeld, zoalsdeappvanhet
videochatprogramma Skype, een
reeksXBox-video-engaming-apps,
en eenvernieuwdebundelzakelijke
apps (Office Web). Maar ook heel
watanderebedrijvenbiedenhunei-
genWindows-appsaan.ZelfsGoog-
le, dat het concurrerendemobiele
besturingssysteemAndroidbeheert,
heeft zijn bekende zoekmotor al in
eenWindows 8-app gestopt.

Er zijn ook al een kleine 100Bel-
gische apps. Demedia zullen goed
vertegenwoordigd zijn op Win-
dows8:allegrotekranten,hetweek-
bladHumoendetv-zendersVTMen
RTLhebbenhun app al klaar.

Namaanden van anticipatie
volgt vandaag de ontlading
voor de 90.000werknemers
vanMicrosoft. Het bedrijf hoopt
met de lancering vanWindows 8
eennieuw tijdperk in te luiden.

Opzeg telecomcontract
liefstmetdatumerbij

WIM DE PRETER

Een telecomcontract opzeggen
hoeft sinds de invoering van de
nieuwe telecomwet op 1 oktober
nietmeerperaangetekendebrief.
Een schriftelijkemededeling vol-
staat. Voor contracten die al zes
maanden lopen of die van onbe-
paalde duur zijn, kan de opzeg
bovendienmet onmiddellijke in-
gang gebeuren.

Maar u doet er goed aan in uw
opzegbriefduidelijk tevermelden
dat u meteen wilt opzeggen, of
aan tegevenopwelkedatumude
dienst wilt stopzetten. De opera-
tor isdanverplichtdaarmeereke-
ning te houden. Dat zegt het
OIVO, een door de overheid gefi-
nancierdeconsumentenorganisa-
tie, op gezag vande federale tele-
comregulator BIPT.

HetOIVOreageertmetzijnad-

viesopeendiscussieoverde juiste
interpretatie van de nieuwe tele-
comwet. De Tijd schreef dinsdag
datBelgacomenTelenet inhunal-
gemenevoorwaardentenonrech-
te een opzegtermijn van een
maand vermelden voor contrac-
ten van onbepaalde duur. Bel-
gacombetwistte dat, en zegt dat
dewetzo’nopzegtermijnwel toe-
laat.

De nieuwe telecomwet blijkt
opdat punt enkele bepalingen te
bevatten die u op verschillende
manierenkunt interpreteren.Na-
vraag door het OIVObij het BIPT
leertnudatdeconsumentwelde-
gelijk de onmiddellijke opzeg-
ging kan vragen,maar dat hij dat
het best ook expliciet in zijn op-
zegbrief vermeldt, liefst met een
datum erbij. Doet u dat niet, dan
kande operatorwel degelijk een
eventuele opzegtermijn van 30
dagenopleggen.

HetOIVOzegtwel tebetreuren
dat de algemene voorwaarden
van Proximus laten uitschijnen
datdeopzegtermijnvan30dagen
altijd van toepassing is, en dat de
klant zo de factomisleidwordt.

Wie een telecomcontract op-
zegt, kan in zijn opzegbrief
het best vermeldenmet ingang
vanwelke datumhij dat doet.
Anders kande operator toch
een opzegtermijn opleggen.

In het Brussels Gewest stroken de
regels over het door de overheid
verplichteaanbodvantv-enradio-
zenders - de ‘must carry’ - nog al-
tijd niet met de Europese regels.
Ons landriskeertdaarvooreenfik-
se boete.

Het Europees Hof van Justitie
tikte België al inmaart 2011 op de
vingers. Omdat de regeling na
twintigmaandennogniet is aan-
gepast, wil de Europese Commis-
sie nu aan het Hof vragen boetes
op te leggen. Voor deperiode tus-
sen de eerste en de tweede uit-
spraak van het Europees Hof van
Justitie stelt zeeenvasteboetevan
5.397europerdagvoor.Daarnaast
wil de Commissie een boete van
31.251 euro voor elke dag na het
tweede arrest, tot België gehoor
geeft aande uitspraak.

Europa is niet tegen de must
carry op zich,maar vraagtwel dat
objectieve criteria worden ge-
bruikt om te bepalen welke zen-
dersmoetenwordenaangeboden.
België kreeg al in november 2008
een waarschuwing dat de proce-
dure niet transparantwas.

EU-boetevoor
‘must carry’
dreigtopte lopen

TV-DISTRIBUTIE

69%

Het door Roularta opgedoekte
tijdschrift Gentleman wordt ge-
herlanceerd door Editions Ven-
tures. Het uitgeefbedrijf van Ber-
narddeWasseigebrengthetblad
twee keer per jaar uit op 30.000
exemplaren.Decover isnationaal,
maar er zal eenNederlandstalige
en een Franstalige versie zijn. De
hoofdredacteur is, net als voor-
heen, Serge VanMarcke.

Gentleman
komttweekeer
per jaar terug

TIJDSCHRIFTEN

Microsofthoopt
tij tekeren
met lancering
Windows8

EUROPA IN DE
CLINCH MET
MICROSOFT
Er zit opnieuw een serieus
haar in de boter tussen de
Europese Commissie en
Microsoft. Volgens Joa-
quín Almunia, de euro-
commissaris voor
Concurrentie, heeft
de softwarereus
zich niet aan de
afspraken ge-
houden over
het aanbie-
den van an-
dere brow-
sers 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 we-
ken 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 Micro-
soft ook over Windows 8. Hij
heeft vragen over de bevesti-
gingen 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.

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

MOBIEL INTERNET

Volgens een onderzoek van
Accenture gebruikt 69 pro-
cent van de consumenten
elke dagmobiel internet.
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Bigbandstriptophetpodium
TOM PEETERS

‘Er zit een tempo, eenbepaal-
de swing in de tekeningen
van Philip Paquet’, zegt
FrankVaganée, artistiek lei-
dervanhetBrussels JazzOr-
chestra. ‘Je voeltbijnadatde

tekenaar zelf een amateurmuzikant is - een
contrabassist nota bene - of op zijn minst
dathij vertrouwd ismethet reilenenzeilen
vande jazz.’
AntwerpenaarPhilipPacquet (1973)brak

elf jaargeledendoormet ‘LouisArmstrong’,
eengraphicnoveldiedeeerste stappenvan
Satchmo alsmuzikant volgt. De vrij sobere
tekenstijl van de tekenaar,met veel zwart-
enwitruimte, enhoogstenshierendaarwat
rode of blauwe accenten, is duidelijk her-
kenbaarenal van indatprillebeginaanwe-
zig. ‘Toenwas ikechtnogeen jongeongelei-
de hond. Nu komt daar tochwatmeer vak-
manschap bij kijken’, zegt de tekenaar die
ondertussen ook verhalen tekende over
Charlie Parker enMiles Davis, tal van jazz-
affiches en cd-hoezenontwierp enmet zijn
tagtoolook liveevenementenanimeert. Tij-
dens ‘Graphicology’krijgenzesvanzijnver-
haleneenmuzikaalverlengstuk,waaronder
twee nieuwe verhalen: in een ervan gaat hij
op zoek naar de roots van de blues, in een
ander eist hij samenmet 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 teke-
naarachternazit.DaarmeealludeertPaquet
opde vraag vanhet Brussels JazzOrchestra
ofhijgeïnteresseerdwas ineengezamenlijk
project. Vaganée: ‘Een eerder project rond
graphic novels viel in het water, maar ik
bleef ervan overtuigd dat we toch ietsmet
stripsmoesten doen. Omdat ik er zelf niet
zoveel vanwist, liep ikhier inMecheleneen
stripwinkel binnen. Een verkoper vertelde
me dat in Antwerpen een talentvolle teke-
naarmet een voorliefde voor jazz rondliep.
Zijn stijl sprakmemeteen aan.’
Het toevalwildatPaquetopdatmoment

netgestoptwasmethet tekenenvanjazzver-
halen, dus de bandledenmochtenbestwat
moeitedoenomhemopnieuwwarmtema-
kenvoorde jazz.Het leverteenhumoristisch
verhaalopwaarinveelvaartzit enhetorkest
zich kanuitleven in verschillende stijlen.

Karakterkoppen
‘Ikherinnermevooraleenbepaaldmoment
waarop ik in het park rustig de krant zit te
lezen en er plots allemaal muziekinstru-
menten opme afkomen’, zegt Paquet. ‘Live
uit zich dat inmuziek die aansluit bij free
jazz.Maar op anderemomenten klinkt het
orkest episch of symfonisch.’
Zes componisten uit de entourage van

hetBrussels JazzOrchestra schrevenmuziek
bij een bepaalde strip. Ze leggen stuk voor
stukhuneigenaccenten. Vaganée: ‘Zokoos
Bert Joris voor een gesynchroniseerde
soundtrackbijhet verhaal ‘ThePortrait’.Als
er ietsgebeurt inhetverhaal, zoalseenteke-
ningwaarineenslagwordtuitgedeeld,dan
hoor je dat in demuziek. In een ander ver-
haal zie je een aan lagerwal geraakte saxo-
fonisteensolospelen:danspeeltookderest
van het orkest niet. Andere scores zijn dan
weerniet zostriktopdenootgeschreven. In

het verhaal ‘The Bird’ legt Dieter Limbourg
eerdereengemoedstoestandvast.Netals in
‘The Blues’, ligt de nadruk daar op de sfeer.
Net die afwisseling in stijl, kleur, sound en
energiemaakt het voor ons interessant.’
Paquet isonderde indrukvandeijvervan

de componisten. ‘Zo belde Bert Joris om
meer informatieovereenbepaaldpersona-
ge tevragen.Hetwaseenfijneverrassingdat
bepaaldemuzikale thema’saaneenbepaald
personagegekoppeldwerdenendusookte-
rugkomen. Zo is het een echte visual jazz-
score geworden. Voormijwashetdanweer
eenmeevaller dat de bandleden over echte
karakterkoppenbeschikken.’
De lof is wederzijds. Vaganée: ‘We heb-

ben flink moeten lachen met onze meta-
morfose in stripfiguren. Philip is er niet al-
leen ingeslaagdbepaalde fysiekegelijkenis-
sen vast te leggen, ook de karakters van de
muzikanten komen af en toe tot uiting.’
Voor het Brussels JazzOrchestra, dat dit

jaar opviel doorOscarwinst voor de sound-
track van ‘The Artist’ en volgend jaar zijn
twintigsteverjaardagviert, zijnzulkemulti-
disciplinaireprojecten levensnoodzakelijk.

‘Wemoetenbreeddenkendzijn’, zegtVaga-
née. ‘Inhetverledenhebbenwealveelkruis-
projectenopgezetmetklassiekenpopreper-
toire. Jazzmengenmetanderekunstvormen
is vooronseenextrauitdaging, enhetgeeft
ons tegelijk de kans ons publiek te verrui-
men. Dat blijft heel belangrijk in een klein
land als België.’

Nachtleven
OokvoorPaquet isdeze samenwerkingeen
unieke kans om zijn grafischwerk bekend
temaken.Hijbehoort samenmetonderan-
deren Brecht Evens, Judith Vanistendael en
Randall C tot een talentvolle lichting strip-
makers en illustratoren die zelf hun eigen
weg gevonden hebben. Sinds hij door het
Brussels JazzOrchestra gevraagd is, zit zijn
jazzgerelateerdwerkopnieuw inde lift. Hij
bereidt een strip voor over het nachtleven,
dateenonuitputtelijke inspiratiebronis. ‘Ei-
genlijkbegonik jazzmuzikantente tekenen
omdat ikverslaafdwasaandedonkere,mys-
terieuzesfeerdierondjazzhing. Inmijn jon-
ge jarenkon jememetmijnpijpaantreffen
inAntwerpsecafésalsDeMuziekdoosenDe
Muze.Hetpastebijdeplaatjesdie ik inmijn
hoofdkreegbijhet lezenvandebiografieën
vande grote jazziconen.’ Qua stijl warende
Franse striptekenaar Tardi en Franquin een
aanknopingspunt. Vooral het boek ‘Zwart-
kijken’ van die laatste was een blikopener:
‘Alleen zwarte inkt, donker enheel cynisch.’
Zowel Paquet als Vaganée hoopt aan de

huidige Graphicology-tournee, die vooral
binnenlandse data telt, nog een reeks bui-
tenlandse concerten toe te voegen. ‘Veel or-
ganisatoren sptisen tochdeoren als ik over
het project vertel’, zegt Vaganée.
Ondertussen iserookaleenspin-offont-

staan. Af en toe laat het FrankVaganée Trio
zich live begeleiden door CyclopMax, het
tagtoolproject waarbij Paquet samenmet
scenaristGilliomtekenperformanceshoudt.
‘Eigenlijkdraaienwehierderollenvan ‘Gra-
phicology’ om: de jazzmuzikanten spelen
hun muziek en wij improviseren er live-
animaties op. Tekenen blijft voormij 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 novem-
ber op de Boeken-
beurs in Antwerpen,
later ondermeer in CC
Luchtbal, CCMechelen
en deSingel.

www.philippaquet.com
www.brusselsjazzorchestra.com

HetBrussel JazzOrchestrabegint zaterdagaanzijnnieuwe tournee ‘Graphicology’.De strip-
verhalenvandeAntwerpse tekenaarPhilipPaquet vormendebasis vandemuziek.

De kunstroof vorigeweek inRot-
terdamhoudtmogelijk verband
met de recente grote cocaïne-
vangst in Antwerpen. Dat schrijft
deNederlandse krantHet Parool.
Metdeopbrengstvandezevenge-
stolen schilderijenmoet de reke-
ning voor demislukte drugsdeal
worden vereffend, luidt het.
De Rotterdamse politie, die nog
steeds in het duister tast over de
diefstal uit de Kunsthal, wil niet
bevestigenof eendrugsconnectie
wordt onderzocht.

Kunstroof
Rotterdam
gelieerdaandrugs

MUSEUM

Hethof vanberoep inAntwerpen
geeft schrijver Jeroen Brouwers
nog een kans om met de dienst

Sloophamervoor
huisBrouwers
uitgesteld
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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

Stedenbouw tot een vergelijk te
komenoverzijnhuis inZutendaal.
Dat staat illegaal ineennatuurge-
bied. De rechtbank in Tongeren
veroordeelde deNederlandse au-
teur vorig jaar daarom tot de af-
braak van zijn woning. Maar er
kanweer over gepraatworden.

ERFGOED

DeOnze-Lieve-Vrouwkerk
(foto) en de Sint-Salvators-
kathedraal in Brugge krijgen
vanminister Geert Bourgeois
(N-VA) 2,6miljoen euro voor
renovatiewerken. De gebou-
wen zijn historischwaardevol.

BERT POPELIER

Wabbesisvooralbekendomzijnbu-
reaumeubilairdathijontwierpvoor
dekantorenvanenkelegrotebedrij-
ven zoals Glaverbel, Royal Belge en
Sabena. Maar hij maakte ook lam-
pen, schoolmeubilair en volledige
privé-interieurs. Zijn ontwerpen
hebben eenmodernistisch en strak
uitzichtdatenigszinsverzachtwordt
doorhet stevigeensensuelemateri-
aalgebruik. Decoratieve elementen
worden in zijnontwerpenweggela-
ten,behalvealszerechtstreeksvoort-
komen uit de constructie van het
meubel of uit de tekening van ner-
ven vandegebruikte houtsoort.
JulesWabbeswasautodidact,hij

had geen enkele specifieke oplei-
ding.Hij leerdedestielvanhetmeu-
belontwerpen al doende. In 1943
opendehij een antiquiteitenwinkel
in Brussel. Sommige van de door
hemaangeboden antiekemeubels

vereistenrestauratie.Doordatzelf te
doen,maaktehijzichdebasisprinci-
pesvandehoutbewerkingeigen.Pa-
rallel aandie restauraties begonhij
zelfmeubels te ontwerpen en inte-
rieurs in te richten.
Om grotere interieur- en archi-

tectuuropdrachten aan te kunnen
richtteWabbes in1951eenontwerp-
bureauop.Daarvoorassocieerdehij
zichmet architect André Jacqmain.
De samenwerking, die 10 jaar duur-
de, speelde in op de explosie van
kantoorbouw in de naoorlogse pe-
riode.Deopdrachtomdehoofdzetel
vanhet Fonds colonial des invalidi-
tés (Foncolin) interichten,beteken-
de zowel voor Wabbes als voor
Jacqmaindedoorbraak.
De handgemaakte meubels van

Wabbes kregen steedsmeer succes.
Omaande vraag te voldoen, richtte
hij in 1957 een eigen productiehuis
op, Mobilier Universel. Dat bedrijf
verzorgde de Belgische deelname
aande triënnale vanMilaan, de be-
langrijkste beurs voor het design-
meubel terwereld.Wabbeskreeger
internationaleerkenning.Hijmocht
deAmerikaanseambassades inDen
Haag, Rabat enDakar inrichten.

De tentoonstelling in Bozar

brengt voor het eerst een grote ho-
veelheid modellen, prototypes en
ontwerpenvanWabbessamen.Spe-
ciale aandacht gaat naar de inrich-
ting 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 inWaals-Brabant,waar zijn
weduwenog steedswoont. Dankzij
het onderzoek van de twee curato-
ren van de expo, Iwan Strauven en
Marie Ferran-Wabbes, dochter van
JulesWabbes,kaneenaantalmodel-
len dat voorheen niet als Wabbes
werd beschouwd, nu wel aan hem
worden toegeschreven.
Demeubels vanWabbeswerden

destijdsgeproduceerdopzeerdiver-
se oplages, van unieke prototypes,
overdrie totvijf exemplaren, tot500
stuks.Deprijsopdevintagemarkt is
dan ook navenant. Voor een grote
ronde tafel,met eendoorsnede van
190 cm, kan 40.000 euro gevraagd
worden. Meestal gaat een design-
meubel 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

Wabbes zetteBelgischdesignopwereldkaart
JulesWabbes (1919-1974) is een
vande belangrijkste Belgische
meubelontwerpers. Bozar in
Brussel brengtmet 60meubel-
stukken een overzichtstentoon-
stelling van zijn creaties.

Lessenaar Foncolin. RV

Jules Wabbes. RV
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