
Google is boos op Microsoft. Want de Bing-zoekmachine
van Microsoft ‘pikt’ zoekresultaten van Google. ‘Bing speelt
vals’, schrijft een topman van Google op zijn blog. Microsoft
zegt dat er niks van aan is en beschuldigt Google van ‘stunts
uit een spionageroman’. Technici van beide bedrijven hiel-
den gisteren een publieke scheldmatch.
Er wordt gevochten over een bijzonder lucratief stuk van
het internet: de advertenties die worden getoond, elke keer
dat we iets opzoeken via Google of Bing. Jarenlang was
Google alleenheerser op die markt. Alleen op de Ameri-
kaanse markt kon Yahoo nog wat tegengas geven. Micro-
soft bleef miljarden uitgeven om zijn eigen zoekmachine in
de markt te zetten, maar zonder veel succes. Maar onder-
tussen is er duidelijk iets veranderd. De vernieuwde Bing-
zoekmachine van Microsoft is, technisch gezien, in veel op-
zichten de gelijke van Google. En door het op een akkoordje
te gooien met Yahoo kreeg Bing er ook heel wat marktaan-
deel bij. Google blijft dominant, maar Bing wint lichtjes
terrein en vooral respect.
Bij Google groeide echter het gevoel, dat Microsoft het spel
niet eerlijk speelde. Bing zou zijn zoekresultaten verbete-
ren door leentjebuur te spelen bij de strikt geheim gehou-
den zoekalgoritmes van de Google-zoekmachine. En dus
werd een ‘stunt uit een spionageroman’ opgezet. Google be-

gon valse zoekresultaten te produceren op zijn eigen zoek-
machine. Bijvoorbeeld voor de term ‘hiybbprqag’. En wat
bleek? Die zoekresultaten doken even later ook op als je die
term intikt op Bing.
Volgens Microsoft bewijst dit niets, of toch heel weinig. De
resultaten worden niet rechtstreeks gepikt door Bing,
maar duiken onrechtstreeks op via het klikgedrag van sur-
fers die door Microsoft worden gevolgd. Of zoiets — de uit-
leg van Microsoft was amper te volgen en zal waarschijnlijk
niet veel mensen overtuigen. Google scoort met zijn ‘stunt’
punten: het portretteert Bing als een dief en een imitator.
Microsoft moet weer van voor af aan beginnen om de ge-
loofwaardigheid van Bing op te bouwen.

HIYBBPRQAG
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Google scoort belangrijke
punten: het portretteert Bing
als een dief en een imitator
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DE KEUZE VAN 
DE STANDAARD

Iedere dag zegt de redactie u wat u niet mag missen.

1 LITERATUUR Het literaire pleidooi
Volgens het Letterkundig Museum werd de Nederland-
se literatuur maar door een honderdtal auteurs bij
elkaar geschreven. Vanavond pleit onder meer Gerda
Dendooven voor eerherstel voor Annie M.G. Schmidt,
die in het lijstje ontbreekt. Info via deBuren.

2 THEATER Dieven
Met ‘Dieven’ brengt de KVS een mozaïek van verhalen,
half triest en half komisch. Op het podium twaalf
personages die aan de rand van de stad leven, in een
zee van dozen. Volgens onze recensent ‘een voorstel-
ling fragiel als rijstpapier’. Nog tot zaterdag in Brussel.

3 POP The Vaselines
‘Jesus doesn’t want me for a sunbeam’ en ‘Molly’s lips’
songs van Nirvana? Vergeet het. The Vaselines hebben
eind jaren tachtig nooit veel erkenning gekregen, maar
maken dat goed met een reünie. Warm u op voor de
sprankelende pop van The Vaselines in de Vooruit.

Vlaanderen verbiedt
belspelletjes
Minister van Media Ingrid

Lieten werkt aan een voorstel
om belspelletjes te verbieden.
Een tweetal weken geleden zei
Lieten dat ze zocht naar een
manier om dat te doen. Nu zou
dat blijken te kunnen via een
aanpassing van het Mediade-
creet. Volgens dat Mediadecreet
vallen belspelletjes onder tele-
winkelen. Tegen het zomerreces
zou het Mediadecreet kunnen
worden aangepast om belspelle-
tjes te verbieden op de Vlaamse
televisieomroepen. (dod)

Lieten wist niet van
Woestijnvis-bod

VRT-baas Sandra De Preter en
Vlaams minister van Media
Ingrid Lieten (SP.A) waren niet
op de hoogte van de plannen van
productiehuis Woestijnvis om
een bod uit de brengen op de
zenders VT4 en Vijftv. Dat heeft
minister Lieten dinsdagavond
gezegd in de commissie Media.
De minister bevestigde ook dat
de openbare omroep beslist
heeft de gesprekken met produc-
tiehuis Woestijnvis over een
nieuw samenwerkingskader
voor de periode 2012-2015 voor-
lopig stop te zetten. Verschillen-

de parlementsleden vroegen de
minister ook naar hoe het zit
met de rechten van de VRT op
Woestijnvisprogramma’s zoals
Man bijt hond. Lieten gaf daarop
het antwoord dat die rechten-
kwestie behoort tot de vertrou-
welijkheid van het contract
tussen VRT en Woestijnvis. 
(belga)

WikiLeaks genomineerd
voor vredesprijs

De klokkenluidersite WikiLeaks
is voorgedragen voor de Nobel-
prijs voor de vrede. Het 26-jarige
Noorse parlementslid Snorre
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BRUSSEL Naar The Daily

werd al maandenlang uitgeke-
ken. News Corp., het krantencon-
cern van Rupert Murdoch, had
een honderdkoppige redactie sa-
mengesteld met bekende namen.
Murdoch zelf heeft ooit gezegd
dat de Apple iPad mogelijk de toe-
komst van de krantenindustrie is.
The Daily is dus – misschien – een
blik op de krant zoals die zal zijn
de dag dat ze niet meer op papier
wordt gedrukt.
Lezers zullen tot 100 pagina’s
nieuws per dag krijgen, voor een
abonnementprijs van 1 dollar per
week of 40 dollar per jaar. Dat is
opvallend goedkoop in vergelij-
king met de prijs die kranten van-
daag aanrekenen voor hun iPad-
versies. Het is ook veel lager dan
de prijs die News Corp. zelf aanre-
kent voor toegang tot de website
van The Times. Vorige zomer zette
News Corp. die site achter een be-
taalmuur, voor 3 euro per week.
Hoewel News Corp. officieel nog
volhoudt dat ze ‘heel blij’ is met
de resultaten van The Times als

‘The Daily’, de allereerste krant die
speciaal voor tablets is gemaakt, is
gisteren voorgesteld. 

‘The Daily’: ‘Grote ambities, weinig kosten.’ © afp

‘THE DAILY’ IS EERSTE KRANT DIE ENKEL OP IPAD VERSCHIJNT

De krant van 
de toekomst

Is dit de toekomst van de krant? Die oogt dan
toch opvallend vertrouwd, eigenlijk zelfs ouder-
wets.
Toch ziet The Daily er absoluut niet uit als een
krant. En absoluut niet als een website. Het ziet
eruit als een weekblad – pakweg een Ameri-
kaans nieuwsmagazine als Time. Maar dan met
iets grotere foto’s. Vaak blijken de foto’s ook te
bewegen – het beeld zoomt bijvoorbeeld uit om
een panorama te tonen. Maar slechts hier en
daar worden echt bewegende videobeelden ge-
bruikt.
Wat is dan het verschil met een gedrukt magazi-
ne? Vooral dat de makers de inhoud op elk mo-
ment kunnen aanpassen. Maar het blijkt dan
weer niet de bedoeling te zijn dat het magazine
de hele dag door om de haverklap wordt omge-
gooid.
Bij een artikel over Egypte verschijnt wel een
‘live’-stroom van Twitter-berichten over dat
land. Maar verder maakt The Daily opvallend
weinig gebruik van het feit dat het draait op een
computer (nu ja, een tablet) die is aangesloten
op het internet.
Hoewel News Corp. ruim de tijd heeft genomen
om dit product te ontwikkelen, voelt het nog on-

afgewerkt. De app reageert vaak log op onze vin-
gerbewegingen.
En de inhoud? Ook die heeft veel meer weg van
een typisch nieuwsmagazine dan van iets an-
ders. De artikels zijn over het algemeen kort
maar goed geschreven. We lezen over de situatie
in Egypte en over het extreme winterweer in
Amerika. De rubriek ‘Gossip’ blijkt vrij brave
verhalen te bevatten over Natalie Portman en Ri-
hanna. Er is een opinierubriek, maar die is te
kort om te beoordelen hoe conservatief (of niet)
dit Murdoch-product zal worden. In de sectie
‘Arts & Life’ gaat het over mode, met name over
‘zachte draagbare ontwerpen voor de lente’. Je
bent er in ieder geval snel door – er staan maar
tien echte artikels in.
Conclusie: technisch breekt The Daily geen pot-
ten. Maar misschien is dat nog niet zo slecht be-
keken. Tablets als de iPad trekken een breed pu-
bliek aan van mensen met heel verschillende ni-
veaus van vaardigheid. Niemand zal worden af-
geschrikt door The Daily. Inhoudelijk is het te
vroeg voor een oordeel. 39,99 dollar per jaar is in
ieder geval een heel schappelijke prijs om dit
magazine elke dag te kunnen lezen. 
(dod)

‘The Daily’ oogt verrassend klassiek

De cycloop, de geliefde reus uit de kunsthappe-
ning Over the edges, die tien jaar geleden in
Gent plaatsvond, leidt een nieuw leven als tuin-
kabouter in de tuin van een villa in Oostwinkel

in het Meetjesland. De zeven meter hoge, naak-
te reus van polyester is na jaren verblijf in lood-
sen opgesteld bij Jos De Troyer, bekend van een
bloeiend bedrijf van hangende bloemenman-

den. Het werk van de Italiaan Marco Boggio Sel-
la is opnieuw in vleeskleur geschilderd. ‘Schitte-
rend’, vindt Philippe Van Cauteren, directeur
van het SMAK in Gent. (gn, foto fvv)

GENTSE CYCLOOP WORDT TUINKABOUTER

Valen schreef op zijn blog dat hij
WikiLeaks voordraagt omdat het
overheden aansprakelijk maakt
voor hun handelingen. Dat
draagt volgens Valen bij tot
vrede. Minder vreedzaam is dat
de ruzie tussen WikiLeaks en de
Britse krant The Guardian blijk-
baar is geëscaleerd. De recentste
verzameling gelekte overheids-
documenten kwam niet bij The
Guardian maar bij concurrent
The Daily Telegraph terecht. Dat
zou te maken hebben met een
weinig flatterend boek dat enke-
le Guardian-journalisten schre-
ven over WikiLeaks-oprichter
Julian Assange. (dod)
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betaalsite, is het duidelijk dat de
site een dramatische val heeft ge-
zien in het aantal bezoekers. Van
4 miljoen gratis bezoekers per
maand tot 105.000 betalende in
november. 
Een andere krant, The New York
Times, staat naar verluidt ook op
het punt om de bezoekers van zijn
site te laten betalen. Die krant
zou denken aan 20 dollar per
maand. Beide krantensites vallen
echter niet te vergelijken met The
Daily, dat een veel kleiner aan-
bod artikels heeft, maar zich pro-
beert te onderscheiden met een
interessante selectie en mooie
presentatie van de verhalen.
Wie The Daily wil lezen, moet een
Apple iPad bezitten. The Daily
heeft een eigen website, maar
daarop verschijnt slechts een deel
van het magazine. The Daily zal
niet, zoals een website, de hele
dag door veranderen, maar kan
wel worden aangepast als er
groot nieuws is, zei hoofdredac-
teur Jesse Angelo gisteren.
Rupert Murdoch zei dat hij 30
miljoen dollar heeft geïnvesteerd
in de ontwikkeling van The Daily.
Maar het maken van de iPad-
krant zou minder dan 2 miljoen
dollar per maand kosten. ‘Onze
ambities zijn groot, maar onze
kosten zijn laag’, zei Murdoch. Hij
zei te rekenen op ‘miljoenen’ le-
zers.
The Daily is ontwikkeld in nauwe
samenwerking met Apple. Op dit
moment beheerst Apple met zijn
iPad de opkomende markt voor
tablets. Maar er is sterke concur-
rentie op komst. Gisteren stelde
Google een nieuwe versie voor
van zijn besturingssysteem An-
droid, speciaal aangepast aan ta-
blets.

Screenshot van ‘The Daily’. © rr
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GEERT SELS
BRUSSEL De Limburgse In-

vesteringsmaatschappij (LRM) is
met kapitaalinjecties voor in to-
taal 750.000 euro een minder-
heidsaandeelhouder van jeugd-
boekenuitgever Clavis. De maat-
schappij wou liever niet geassoci-
eerd worden met de
klachtenstroom die vorige week
losbarstte over de uitgeverij.
Daarom drong ze er op aan een
ceo aan te stellen. Uitgever Phi-
lippe Werck blijft verantwoorde-
lijk voor het creatief beleid. Hij
moet het gezelschap naast zich
dulden van Willy Vanden Poel, die
voor LRM al waarnemer was in de
raad van bestuur van Clavis.
‘De ceo zal de boekhouding van
Clavis grondig onderzoeken’, zegt
de woordvoerder van LRM. ‘Treft
hij nog gevallen van achterstalli-
ge betalingen aan, zal hij de nodi-
ge acties ondernemen.’
De bal ging vorige week aan het
rollen toen de Nederlandse kin-
derboekenschrijfster Rian Visser

op haar blog een boekje opendeed
over Clavis. De uitgeverij zou
haar auteurs en illustratoren al
jaren niet of veel te laat betalen
en ook royalty’s achterhouden.

Tientallen dossiers

De Vlaamse Auteursvereniging
(VAV) zette de megafoon voor de
zaak. Ze zamelt al enkele jaren
dossiers in van auteurs en illus-
tratoren die bij Clavis onheus be-
handeld werden. Ondervoorzit-
ter Koen Stassijns: ‘Drie jaar gele-
den hadden we weet van veertig
dossiers. Daar hebben we dis-
creet over onderhandeld met de
uitgeverij. Nu de bom gebarsten
is, komen steeds meer benadeel-
den zich melden. Het aantal
klachten kan oplopen tot 150.’
Sommige getuigen spreken over
ervaringen van vijftien jaar gele-
den. Volgens de VAV hanteerde
Clavis bewust een systeem. Stas-
sijns: ‘Bekende auteurs die goed
verkopen, werden correct behan-
deld. Bij de mindere goden kwa-
men de afrekeningen vaak te laat

en daarna lieten ook de uitbeta-
lingen op zich wachten. Mensen
die de moed hadden om naar hun
geld te vragen, werden aan het
lijntje gehouden.’
Advocaat Koen Verroken behan-
delde de veertig dossiers die het
VAV verzamelde. ‘Meestal gaat
het niet om grote bedragen. De
achterstallige betalingen vari-
eren van een paar honderd euro
tot 1.500 euro. Alles samen zal het

om zowat 25.000 euro gaan.’
Om klachten te verzamelen, stelt
de overkoepelende vakvereniging
Boek.be een ombudsman aan. Di-
recteur Geert Joris: ‘Het is de be-
doeling dat hij feiten verzamelt
en helderheid verschaft. Veel vra-
gen in de boekensector gaan over
commerciële afspraken.’

Jeugdboekenuitgever krijgt waakhond

‘Auteurs die naar
hun geld
vroegen, werden
aan het lijntje
gehouden’

Na aanhoudende klachten over uitbetalingen aan auteurs,
plaatst de Limburgse Investeringsmaatschappij een ceo bij
uitgeverij Clavis.

BRUSSEL Bpost eert kunste-
naar Luc Tuymans op 14 februari
met de uitgave van een postzegel.
De aanleiding is de overzichtsten-
toonstelling vanaf 18 februari in
Brussel. De zegel toont een por-
tret van zijn overleden oom, dat
Tuymans als zijn eerste volwaar-
dige kunstwerk beschouwt. Hij
heeft de man nooit gekend en alle
foto’s gingen verloren in een
brand. Tuymans baseerde zich op
een olieverfschilderij. (belga)

Tuymans zet
overleden oom
op postzegel

BRUSSEL Met The White
Stripes verdwijnt een van de origi-
neelste rockgroepen. De oerpop
van hun eerste cd The White
Stripes uit 1999, met een forse
scheut blues en punk, bracht hen
meteen een grote cultaanhang.
De groep had niet alleen een eigen
geluid maar ook een apart imago:
Jack en Meg White beweerden
broer en zus te zijn, maar bleken
uiteindelijk ex-man en -vrouw.

Hij was een gitaarvirtuoos die in
tientallen Detroitse groepjes had
gespeeld en in 2009 naast The
Edge en Jimmy Page werd geïn-
terviewd voor de gitaardocumen-
taire It might get loud. Zij leerde
zichzelf na het huwelijk drums
spelen en was altijd tevreden met
haar rudimentaire drumstijl. Ze
droegen enkel wit en rood.
De titels van hun cd’s verraden
hun inspiratiebronnen: country

en de Bijbel (Get behind me Sa-
tan), kunst en design (De Stijl) of
obscure popcultuur (Elephant,
naar de Gus van Sant-film, en Icky
thump, naar de sketch over een
‘oosterse vechtkunst’ van de Brit-
se komieken The Goodies).
Hun derde cd Elephant uit 2003
maakte de groep bij het grote pu-
bliek bekend, met dank aan onder
meer de remix van ‘Seven nation
army’ van 2 Many Dj’s, dat de ‘o-O-
o-o-o-o’-chant bekend maakte tot
op de voetbaltribunes. Massaver-
koop, Grammy’s en hoofdpro-
gramma’s op festivals als Werch-

ter volgden. Jack stichtte in 2005
de groep The Raconteurs en in
2009 The Dead Weather met Ali-
son Mosshart van The Kills. 
In 2007 toerden The White
Stripes door Canada. Ze speelden
op speciale plekken als bussen,
bowlingbanen of boekhandels. De
dvd die in 2009 van die toer ver-
scheen, Under the great white
northern lights, is nu hun testa-
ment.
In hun officiële mededeling bena-
drukken Jack en Meg White dat er
geen sprake is van meningsver-
schillen. (isg)

Een kleine split voor The White Stripes, een grote voor de pop
Het Amerikaanse rockduo The White Stripes
gaat uit elkaar.


