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De ‘No Time toWaste’ T-shirts van
Greenpeace waren in de jaren 90
eenmodefenomeen.Demilieuorga-
nisatie wil een nieuwemerchandi-
singgolf op gang brengen en lan-
ceert rond 1 maart de webwinkel
greenpeaceshop.be.GeenT-shirts in
het aanboddezekeer,maarwel een
jas, eenmok,eenschoudertaseneen
USB-stick.
Het gaat omeen initiatief vande

Belgische afdeling. ‘De webshop
maakt deel uit van onsmarketing-
plan. Het is niet de bedoeling echt
handel te drijven. We beginnen
kleinschalig en bepalen daarna de
volumes, afhankelijkvandebelang-
stelling bij onze leden en het grote
publiek’, zegt Laurent Leyssens van
het campagnedepartement.Waar-
omgeen T-shirts? ‘Dat is een keuze
vanGreenpeace International.’
GreenpeaceBelgiëgeeft zowelde

webshopalsde logistiek volledig in
handen van BME, een jong Vlaams
driemansbedrijf. ‘Net zoals deweb-
shops van onze buitenlandse colle-
ga’s bestedenwehetwerk uit, want
dit is geen corebusiness voor ons’,
zegt Leyssens. BME test dewebshop
eerstuitbijderuim100.000sympa-
thisanten van Greenpeace, daarna
gaathijopenvoorhetgrotepubliek.
BME neemt dit jaar een nieuwe

start.DebvbauitTongerenbeperkte
zich tot vorig jaar tot het bouwen
vanwebshops en het verhuren van
servers, maar ze nam onlangs het
gelieerde bedrijf Appleberg over.
Diestart-upspecialiseerdezich inde
logistiekvanwebwinkels, vanuiteen
eigenmagazijn inGeel.Hetversterk-
te BME kan dankzij de fusie voort-
aan een totaaloplossing voorweb-
winkelsaanbieden.Geelwordt inde
praktijkhetnieuwezenuwcentrum.
LeyssensvanGreenpeace: ‘Het is een
leuk bedrijfsconcept, dankzij de
A tot Z-benadering.’
ZaakvoerderDanielCiccodemar-

co: ‘Eenbedrijf dat een e-shop inde
lucht wil houden, heeft doorgaans
meer dan vijf aanspreekpunten: de
webshop, de server, de grafische
diensten, de vertaling, de logistiek,
de betalingsdienst, de Google-
advertenties, noem maar op. Wij
nemen alles op ons en worden het
enige aanspreekpunt voordeklant.
We zijn zo de spin in hetweb.’
De37-jarigeCiccodemarcodraait

alacht jaarmee inhetonlinewereld-
je enwerkte daarvoor jarenlang bij
CevaLogistics inTongeren.Diedub-
bele achtergrond komt hem goed

vanpas. ‘Debestellingenviadeweb-
shop lopen synchroonmet dema-
gazijnsoftware.Zowetenweprecies
hoeveelartikelenwevooronzeklan-
ten in voorraadmoetenhebben.’
BMEbeheert niet alleende voor-

raden voor Greenpeace. Vanuit het
magazijn in Geel vertrekken ook
merchandisingspullen van het
watermerk Spa, de boxen voor de
nieuwe en veelbesproken tv-dienst
Bhaalu, de T-shirts van grafisch

designer Musketon en de olijfolie
vandeGentse start-upGustare.
‘Onze klanten zijn voor hetme-

rendeel starters die geen enorme
hoeveelheden leveren. In een eerste
fasemikkenweopdat soort bedrij-
ven uit België’, zegt Ciccodemarco.
‘Later gaanwe bekijken of we voor
buitenlandse webshops de Belgi-
scheuitvalsbasis of het verdeelpunt
voordeBeneluxkunnenzijn.Dank-
zij onze volumecontractenmet de
transportbedrijven Bpost en DPD
kunnenweonzeklantenlagere leve-
ringskostenaanbieden.Wehebben
een gelijkaardig volumecontract
voor de kartonverpakkingen.’ Elke
klant heeft wel zijn eigen wensen.
Greenpeacesteldealsuitdrukkelijke
voorwaarde dat de verpakkingen
ecologischmoesten zijn.
BME is een snelgroeiend bedrijf

met een jaaromzet van 100.000
euro. De vooruitzichten ogen veel-
belovend,wantdeBelgischee-com-
mercemarkt groeit met zowat 20
procentper jaar. ‘Werunnenhetbe-
drijf voorlopigmetzijndrieën,maar
zullen over enkelemaandenperso-
neelmoeten aanwerven omalles te
behappen’, zegt Ciccodemarco.
Tegen 2018 wil BME een bedrijf

zijn ‘met tientallenmedewerkersen
een jaarlijkseomzetvanenkelemil-
joeneneuro’s’, staat inhetbusiness-
plan. ‘Elkeondernemerweetdateen
businessplandetoekomst foutvoor-
spelt’, lacht Ciccodemarco. ‘Het
kloptdatwewillenmeegroeienmet
demarkt, al zal eengroeitempovan
20procent niet altijd haalbaar zijn.
Weblijven voorzichtig.’

WIM DE PRETER

Dehonderden techjournalisten die
dezeweek in Barcelona zitten, zou-
denmaarwat graag een vlieg opde
muur geweest zijn tijdens debeslo-
ten topbijeenkomst, waarover het
persagentschapBloombergbericht-
te. De spanningen tussen het socia-
lemedianetwerkFacebookende te-
lecomoperatoren zijn de voorbije
dagen fel toegenomen, zodateron-
getwijfeld veel te besprekenwas.
De toplui van Vodafone en

Orange,VittorioColaoenStephane
Richard, hebben al meermaals be-
toogddathet speelveldtussen inter-
netbedrijven en telecombedrijven
geëffend moet worden. Ze vinden
hetniet fairdatzemiljardenmoeten
investeren indatanetwerken, endat

bedrijven als Facebook en Google
daar met enorme advertentie-in-
komsten de vruchten van plukken.
De operatoren sturen aan op een
model waarin ze kunnen delen in
diewinsten.
Zuckerbergdreefdespanningen

de voorbije dagen opde spits. Vori-
ge week nam hij met Facebook de
chat-applicatieWhatsAppover, die
metzijnhalfmiljardgebruikerseen
groot deel van het lucratieve sms-
verkeer vandeoperatorenheeftop-
gegeten. En maandagavond lan-
ceerde Zuckerberg in Barcelona
voor een groot publiek het idee dat
demobiele operatoren in de groei-
landen een deel van hun netwerk
gratis ter beschikkingmoeten stel-
len. Zo zou de bevolking daar toe-
gang krijgen tot ‘basisdiensten’,
waaronder hij ook Facebook en
WhatsApprekent.Dat ideezouook
hetonderwerpgeweest zijn vanhet
diner vanmaandagavond.
EdenZoller, analistbijde techno-

logieconsultant Ovum, verwacht
niet dat Zuckerberg en de operato-

renhetoverdatplaneenszullen ra-
ken,omdatdeverdelingvankosten
en baten niet evenwichtig is. Colao
heeft trouwens in een recent inter-
view met de Britse zakenkrant
FinancialTimesal latenverstaandat
hij geennetwerkcapaciteitwilweg-
gevenalsdaarniets tegenover staat.
Financieel staan de operatoren

echter indezwakstepositie.Meteen
beurswaardevan130miljardeuro is
Facebook meer waard dan Voda-
fone, Orange en Telecom Italia sa-
men. In theoriezouZuckerbergzelfs
een grote operator kunnen kopen
omzijn plan in de praktijk te bren-
gen.
Deoperatorenwillendatdeover-

heid optreedt om de dominantie
van Facebook & co af te remmen,
maar de huidige regelgeving biedt
daarweinig ruimte voor. Specialis-
ten verwachten niet dat de overna-
mevanWhatsAppgroteproblemen
zalopleveren,ookalhebbenenkele
Europeseprivacyregulatorenalaan-
gegevendatzediedealvannaderbij
willen onderzoeken.

‘De spin inhetweb’beheert
e-winkel vanGreenpeace
Greenpeace opent eennieuwe
Belgischewebshop.Het jonge
driemansbedrijf BMEneemt
achter de schermen zowel de
website als de logistiek voor zijn
rekening.

Microsoft behandelt
de Nokia X zoals
Harry Potter door
zijn adoptieouders
werd behandeld.

JOURNALIST VAN
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JEFFREY VAN CAMP

snapt niet waarom de Android-

telefoon van Nokia geen toegang

heeft tot Googles apps store.

De digitalemodezender Fashion
Oneheeftmet demediagroep Sa-
noma een akkoord gesloten om
Vlaamsecontent te leverengericht
opmodebewuste vrouwen.De re-
dacties vandemodebladenMarie
Claire en Feeling zullen de pro-
gramma’s aanleveren, meldt
FashionOneineenpersbericht.De
Belgischeplannenmakendeeluit
van een expansie in elf landen,
waarvan zes in Europa. Fashion
One wordt in ons land verspreid
door Telenet en Belgacom. Bij
Telenet zit demodezender na een
eerdereproefperiode indebetaal-
pakkettenRex&Rio.BijBelgacom
TV zit hij in het digitale basispak-
ket.

Klanten vandemobiele operator
BASE met een smartphone kun-
nen hun voicemailberichten
voortaan raadplegen enbeheren
zonder dat ze het nummer 1933
moeten bellen. BASE lanceert
daarvoordeapp‘VisualVoicemail’,
voorlopigalleenopAndroidenla-
terdit jaarookop iOS (iPhone)en
Windows.Omdenieuwedienst te
gebruikenmoethettoestelweleen
internetverbinding kunnen ma-
ken viawifi of het BASE-netwerk.
Gebruikerskunnenhunberichten
viahetschermopenen,kiezenwel-
ke ze willen beluisteren, delen of
verwijderen,enwelkeberichtenze
willenbeantwoorden.

Sanomamaakt
Vlaamsecontent
voormodekanaal

BASEmaakt
voicemail visueel
opsmartphones

DIGITALE TELEVISIE

MOBIELE TELEFONIE

HetMobileWorld Congress (MWC) in Barcelona beleeft vandaag
zijn laatste dag. Voor een groot deel van de 75.000 congresgangers
staatdemobielebeursgelijkmetdevier vermoeiendstewerkdagen
van het jaar. HetMWC levert de gaststad Barcelona naar schatting
356miljoen euro op aan extra economische activiteit. © AFP

EVEN RELAXEN OP TELECOMBEURS

1,2miljard
Demarktonderzoeker IDC

verwacht dat dit jaar 1,2 mil-

jard smartphones worden ver-

kocht. Dat is een halvering van

de groei van 38 tot 19 procent.

Tegen 2018 zal de jaargroei

geslonken zijn tot ongeveer

6 procent, voorspelt IDC.

Zuckerbergdineertdiscreetmet telecomtop
Facebook-CEOMark Zuckerberg
hieldmaandagna zijn optreden
voor hetmobiele congres in Bar-
celona eendiner in zijn apparte-
ment. Zijn disgenoten: een twin-
tigtal topluiuit de telecomsector.

Mark Zuckerberg. © REUTERS

R
V

VKontakte wordt wel eens het
‘Russische Facebook’ genoemd,
omdat het al jaren de grootste so-
ciaalnetwerksite van Rusland is.
Hoofdaandeelhouder ishet inves-
teringsfondsUnited Capital Part-
ners (UCP),met48procent vande
aandelen.
UCP is al enkele maanden in

een conflict verwikkeld met de
flamboyante CEO van het bedrijf,
PavelDourov.DiezouvolgensUCP
misbruik hebben gemaakt van
zijnpositieommetgeldenmidde-
lenvanVKontakteeensuccesvolle
eigen berichtendienst te ontwik-
kelen, Telegram, die los staat van
VKontakte.NogvolgensUCPkreeg
Durov daarbij de steun van de
twee minderheidsaandeelhou-
ders,Mail.ruenIvanTavrin,deCEO
vandemobieleoperatorMegaFon.

‘Nadat we alle middelen heb-
ben uitgeput om een redelijke
overeenkomst tebereikenhebben
we ons geschil met VK toever-
trouwd aan advocatenkantoren
dieonzebelangen indeRussische
en internationale jurisdicties zul-
len verdedigen’, meldde UCP in
eenpersbericht.
Dourov (29)wordt somsverge-

leken met de Amerikaanse Face-
book-oprichterMarkZuckerberg.
Sommigen noemenhemgeniaal,
andereneenprovocateurdievoor-
al zijn persoonlijk belang op het
oog heeft. Dourov verkocht in
januari een belang van 12 procent
in VK aan Tavrin, maar bleef zelf
CEO.
Zelf beschuldigt Dourov UCP

vanparanoia.Hij vergeleekdebe-
heerders van het fonds zelfs met
spionnen van de geheime dienst
FSB. Dourov kreeg eind 2011 wel
veel krediet bij de gebruikers van
VK, toenhij zichverzette tegeneen
vraag van de veiligheidsdiensten
omde activiteiten van regerings-
opposanten op het netwerk te
blokkeren.AFP

Degrootste aandeelhouder
vande Russische sociaalnet-
werksite VKontakte (VK)wil
een conflictmet de jonge top-
manPavel Dourov voor de
rechtbankuitvechten.

Top ‘RussischFacebook’
vechtendvoor rechtbank
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‘We weten precies hoeveel artikelen we in voorraadmoeten hebben’, zegt Daniel Ciccodemarco, de

zaakvoerder van BME. ©WIM KEMPENAERS

MIJNWEBWINKEL OP ÉÉN

Mijnwebwinkel.nl staat op de

eerste plaats in een onderzoek

naar de populairste e-commer-

ceplatformen onder startende

Nederlandsewebshops. De

consultantWUA! maakte de

ranglijst op basis van een enquê-

te bij gebruikers. De tweede en

de derde plaats zijn voor

respectievelijk SEOShop.nl en

myShop.com. Uitbaters van

webshops zijn vooral op zoek

naar platformen die door

internetgebruikers snel gevon-

denworden. Mijnwebwinkel.nl

scoorde daar een stuk beter dan

de concurrentie. Ook op de look

& feel en de conversie (het om-

zetten van views in verkopen)

scoorde het platform het best.

Onlinewinkels hebben de keuze

uit een toenemend aantal stan-

daardplatformen om een web-

shop te bouwen. Volgens onder-

zoek van de gespecialiseerde

softwareontwikkelaar Tom Ro-

bertshaw zijn de meest gebruik-

te internationale platformen

Magento, VirtueMart en

PrestaShop.

SMARTPHONES
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TOM PEETERS

H
etmoet een vreemde erva-
ringworden vrijdag in het
Concertgebouw van Brug-
ge.Hetpubliekkanoverde
schouders van de zangers
en zangeressenmeekijken

naardesierlijkegeschriftenennotenbalken
die anders alleen in het originele middel-
eeuwsemanuscript te zien zijn.
Het koorboek met gezangen werd des-

tijds neergepend door subprior DeMalins
in deGentse Sint-Baafsabdij, is beschermd
doorhet topstukkendecreetvandeVlaamse
Gemeenschap en ligt opgeborgen in de
Gentse universiteitsbibliotheek. Het is de
verdienste vanHendrik Vanden Abeele en
zijn ensemblePsallentes, gespecialiseerd in
laat-middeleeuwsepolyfonieengregoriaan-
segezangen,dathetprachtigegebedenboek
opnieuwdeaandachtkrijgtdiehetverdient.
Het ensemble sprak de Amerikaanse

tekstkunstenaar Brody Neuenschwander
aanomhet621pagina’s tellendemanuscript
op te frissen voor een 21ste-eeuws publiek.
De kalligraaf, die al jaren in Bruggewoont,
raaktevooralbekenddoorzijnwerkvoorde
Britse regisseur Peter Greenaway, onder
meer in de films ‘Prospero’s Books’ en ‘The
Pillow Book’. Hemwerd verzochtmeer be-
weging indestatischemiddeleeuwse letters
ennoten te brengen.
‘Door de partituur via een film te repre-

senteren kerenwe in zekere zin terug naar
de originele bronnen’, zegt VandenAbeele.
‘Tegenwoordig hebbenhaast alle klassieke
muzikantenenkoorledeneenpersoonlijke
partituur bij de hand, vaak op een indivi-
duele pupiter die vlak voor hen staat. In de
15de eeuw was daar absoluut geen sprake
van. Er wasmeestalmaar één boek, dat lag
opeenpupiteren iedereenstonddaarrond.
Je kan je voorstellen dat het geheugen toen
een belangrijke rol speelde, want ook de
notatiewas verre van volledig.’

Vloeiende beweging
Dat ideeheeft Psallentesnudoorgetrokken
naar een hedendaags format: het originele
boek -met zijn 60 op 40 centimeter ook al
niet bepaald klein - werd vervangen door
eengroot filmscherm.De film levertdezelf-
dedienst aande zangers als het boek,maar
omdat de pure weergave van de originele,
nochtans rijkelijk geïllustreerde noten-
balken toch iets te saai zou zijn, kreeg de
aangeworven topkalligraaf carte blanche.
Natuurlijkblijft denadruk liggenophet

oorspronkelijke gregoriaanse schrift, de
oudste vormvan genoteerdemuziek uit de
christelijkewereld.Maarnaastdenoten,van
oudsher als zwarte vierkanten geschreven

opeennotenbalkvanvier rodeof zwarte lij-
nen, wordt beweging gesuggereerd. ‘We
vroegenBrody hetmanuscript opnieuwop
te bouwen. Deman is sowieso erg begaan
met hoe schrift zich ontwikkelt. Het proces
is voorhemevenbelangrijkalsheteindpro-
duct en dat mocht blijken uit de film, die
niet voor niets ‘Liquescens’ heet.’

De titel verwijst niet alleennaar een spe-
cifiek gregoriaans teken, het is ook Latijn
voor ‘vloeiend’, waarmee het koorwil refe-
reren aan het vloeiende van zowel de zang
alsde inkt. ‘Brody is voor zo’nprojectdege-
knipte persoon omdat hij naast kalligraaf
tochvooral tekstkunstenaar is’, legtVanden
Abeeleuit. ‘Hijheeftechtzittenknutselenen

daarmag je als publiek getuige van zijn. In
het derde van de vier delen van de film ligt
zijnwerkmapopenenzie jehemfreewhee-
len terwijl wij met ons verhaal bezig zijn.
Zijn hand maakt deel uit van de film. Een
vande thema’s die hij uitspint, is de heilige
drievuldigheid. De zilveren koning is voor
hem een pendant van de almachtige God,

die hij een papieren kroon opzet. Met die
knipooggeefthijdehedendaagseonmacht
vaneengoddelijke figuurweer, enzomaakt
hij al knippend en plakkend voortdurend
associaties en beelden.’

Ongeduldige film
ConcreetmaakteVandenAbeeleeenaudio-
board, naar analogie van de storyboard in
de film. Repetitieopnameswerden gemon-
teerd in een klankbandwaarmee Brody en
zijnmonteurdanaandeslaggingen. ‘Zozat
alvast de timing goed. Veel ruimte om af-
standtenemenvandeoriginelezangpartij-
en is er niet. Als je naar een echte partituur
staat te kijken en zingt, dan weet je dat je
boek geduldig is. Maar een film is dat niet.
Die looptonverbiddelijkdoor.Daarhebben
wewelwatmee geworsteld.’
Omdat er in Brody’s uiteindelijke versie

toch relatief weinig leesbare noten staan,
moeten de zangers vaker dan gepland een
beroepdoenophungeheugen. ‘Ik kanniet
verwachtendat zehet hele concert vanbui-
ten leren’, zegt VandenAbeele. ‘Dat zou de
productie nog veel duurder maken. Maar
het compromis dat we gevonden hebben
-sporadischtochenkelepartiturenverschaf-
fen - houdt wel een groot voordeel in. Het
publiekkanhetkoordanookeens rondeen
pupiter zien staan, zoals dat vroeger gang-
baarwas, enhoeftdusnietdeheleavondop
de ruggen vande vocalisten te kijken.’

Psallentes stelt ‘Liquescens: film als

partituur’ voor op vrijdag 28 februari

om 20 uur in het kader van het festival

Genoteerd. www.concertgebouw.be -

www.psallentes.be

OP ZOEK
NAAR GELD

Via het crowdfundingplatform

www.voordekunst.nl wordt geld bij-

eengezocht om de opnames van een

cd en dvd van het project te bekosti-

gen. Driekwart van de beoogde

3.350 euro is al opgehaald. Dit jaar wil

het ensemble, dat een jaarlijkse subsi-

die van 80.000 euro ontvangt van de

Vlaamse overheid, nog meer investe-

ren in cd-opnames. Er zijn meerdere

projecten rond Vlaamse erfgoedtop-

stukken gepland. In april wordt een cd

ingeblikt met religieuze muziek van

Liszt, met Joris Verdin op harmonium,

en later krijgt ook het langetermijn-

project waarmee Psallentes de

muziek van de Begijnen nieuw leven

inblaast een vervolg.

Foto boven:

het originele

gebedenboek,

met uiterst links

Hendrik Vanden

Abeele.

Foto’s rechts:

twee beelden

uit de filmmet

de hand van de

kunstenaar Brody

Neuenschwander.

DeNieuweSnaar
eregastop
Nekka-Nacht

MUZIEK

Prijs terherdenking
vanacteurPhilip
SeymourHoffman

FILM

De 21ste editie van het kleinkunst-
festival Nekka-Nacht, op vrijdag
25 april in het Antwerpse Sportpa-
leis, staat in het teken van de aller-
laatste voorstelling vanDeNieuwe
Snaar. Het gezelschap nodigt voor
de gelegenheid 200 artiesten uit
metwiehethetpodiumdeelt. ‘Deze
Nekka-Nacht iseenwelgemeendge-
schenk aan het publiek.Wewillen
hetpubliekvoorde laatstemaalnog
eens stevig verrassen en daarom
wordenvoorafgeennamenvangas-
tenbekendgemaakt’, luiddehetgis-
teren opdepersconferentie.

MichaëlBorremans
ontwerpt fresco
voor stadGent

KUNST

OpdeklokkenstoelnaastdeGentse
stadshalkomtallichteen frescovan
de kunstenaarMichaël Borremans.
Het Gentse stadsbestuur bevestigt
dat de gesprekken lopen. Het zou
gaan omhet eerste kunstwerk van
Borremans in de publieke ruimte.
‘Er is nog geen overeenkomst noch
collegebesluit, enkel een welwil-
lendheid ten aanzien van elkaar
overhet voorstel’, reageertdeGent-
se schepen van Openbare Werken
FilipWatteeuw(OpenVLD). ‘Opver-
zoek van de kunstenaar zijn we
daarover discreet geweest.’

IndeVerenigdeStaten iseenprijs in
het leven geroepen ter herdenking
van Philip Seymour Hoffman, de
acteurdiebegindezemaandinNew
Yorkoverleedaaneenoverdosis.De
onderscheiding, goed voor 45.000
dollar (33.000 euro), gaat naar een
theaterschrijver. De prijs wordt ge-
financierddoorde tabloidNational
EnquirerenhaaruitgeverAmerican
Media Inc. Ze ‘koopt’ daarmee een
proces afmet David Katz. De krant
had geschreven dat de man een
homoseksuele relatie hadmet Phi-
lip SeymourHoffman.

Een vijftiger die nog
steeds hysterisch
staat te roepen dat
dewereld niet deugt,
dat is ronduit zielig.

SCHRIJVER, IN KNACK FOCUS

HERMAN BRUSSELMANS

GITARIST BILL HALEY OVERLEDEN

Franny Beecher (tweede van rechts), de vroegere leadgitarist van Bill
Haley&HisComets, ismaandagoverleden.Hijwerd92 jaaroud. In ‘See
YouLater,Alligator’ speeldehijnietalleenmeesterlijkgitaar,maar imi-
teerde hij ookde kinderstemaanhet begin vanhet nummer. © BELGA ©
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Het Leuvense vocaal
ensemblePsallentes
stelt inhetBrugse
Concertgebouween
uniekproject voor:
de film ‘Liquescens’
brengteen15de-eeuwse
partituur tot levenen
doetdienst als pupiter.

Eenpartituurhervormdtotfilm


