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“ ET qUAND PAR 
MILLIERS NOUS 
AVONS TUé 
LEURS FILS, NOUS 
AVONS FêTé 
NOTRE VICTOIRE 
EN BUVANT DE LA 
BIèRE. ET QUAND 
NOS FILS ONT éTé 
TUéS, ILS ONT 
FêTé LEUR VIC-
TOIRE EN BUVANT 
DU VIN. 

 NOUS SOMMES 
DES PèRES qUI 
BUVONS à LA 
MORT DE NOS 
ENFANTS.

 uIt ‘Frantz’ van  
FrançoIs ozon

Interactieve zoektochten
 
Ilse Depré, BiB IDee

Steeds vaker worden tablets, smartphones en andere digitale 
tools ingezet om jong en oud wegwijs te maken in een bib 
of archief. Antwerpse openbare bibliotheken kunnen gebruik 
maken van de BIBIT-app, terwijl Cultuurconnect een abonne-
mentsformule ontwikkelde voor de webtool Bibster. Maar je kunt 
ook zelf aan de slag met enkele handige toepassingen.

TOUrtoDO (iOS, Android) laat je 
toe om zoektochten te ontwikke-
len met behulp van de locatie van 
de speler (via ibeacons), het inge-
bouwde kompas van je toestel, 
video en audio en de camera (voor 
QR-codes en/of foto-opdrachten). 
De tour zelf bouw je via de web-
site www.tourtodo.com, de spelers 
maken gebruik van een gratis app 
en voeren een code in om de juiste zoektocht te starten. Ojoo 
(iOS, Android) wordt al volop gebruikt door heel wat musea, 
steden en enkele scholen, om interactieve zoektochten te cre-
eren. Misschien wel de meest bekende en opvallende tool om 
digitale wandelzoektochten op te zetten, is Actionbound (iOS, 
Android). Aan de hand van GPS-locaties, QR-codes, vragen en 
missies, bouw je als maker een avontuur (op pc of een ander 
toestel), terwijl je gebruikers de Actionbound-app nodig heb-
ben om het spel te spelen.

Bovenstaande tools zijn interessant, maar niet gratis in gebruik. 
Wie liever geen maandelijkse licentiekost betaalt, kan ook zelf 
aan de slag met QR-codes, een blog en om het even welke 
QR-code scanner op de tablet of smartphone. Schrijf de delen 
van je zoektocht stap voor stap uit, creëer op de blog voor elke 
stap een pagina met info en vragen of opdrachten, genereer 
QR-codes op basis van de webadressen van die pagina’s, druk 
deze af en hang ze op in de bib. Nog even testen, en je digitale 
zoektocht is klaar voor je bezoekers!

> Meer info en nuttige app: http://bibidee.blogspot.com

Actionbound.

Ojoo.
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pieter KeereMan

Pieter Keereman is verantwoordelijke Film en Muziek bij de Openbare 
Bibliotheek Brugge. Hij houdt van films en van reizen, voornamelijk in 
Latijns-Amerika.

Wat is je favoriete film?
Ik zou een lijstje kunnen geven van een 
vijftigtal films, ik kies er een uit: Late 
Spring (1949) van Yasujiro Ozu (1903-
1963). Ik ben een fan van de klassieke 
Japanse cinema en Ozu is een van de 
grootste regisseurs aller tijden. Deze 
film wordt als een van zijn allerbeste 
beschouwd. In het bijzonder bewonder 
ik de prachtige composities, gemaakt 
met de typisch lage statische camera, 
die Ozon zo kenmerken. In een schijnbaar 
plotloze narratieve stijl is Late Spring het 
eenvoudige verhaal van een vader die zijn 
27-jarige dochter, Noriko, wil uithuwelij-
ken. Maar eenmaal Noriko getrouwd is, 
zal de vader helemaal alleen in huis ach-
terblijven. Late Spring is een van de vele 
familiefilms die Ozu maakte na de Tweede 
Wereldoorlog. De film is een ontroerend, 
verstild kleinood en toont een naoorlogs 
Japan in volle verandering.

Naar welk genre gaat je voorkeur uit?
Ik heb geen voorkeursgenre. Maar er is 
één genre waar ik het minst van hou: de 
kleffe romantische Hollywood-film.

Welk boek zou je graag eens verfilmd 
zien?

Ik kijk uit naar de 
verfilming van een 
van mijn l ieve-
l ingsboeken  Los 
Detectives Salvajes 
van Roberto Bolaño. 
Een Mexicaans pro-

ductiehuis (Canana) kondigde enkele 

jaren geleden de verfilming aan. Wellicht 
wordt het een miniserie.

Heb je een favoriete regisseur?
Luis Buñuel (1900-1983). Hij leerde me 
films kijken. Ik hou vooral van zijn min-
der bekende Mexicaanse periode. De 
Spanjaard Buñuel woonde van 1946 
tot aan zijn dood in 1983 in Mexico. Hij 
maakte er 21 films. Los Olvidados, Él, 
Nazarín, Ensayo de un Crimen, El Ángel 
Exterminador behoren tot mijn favorieten.

Welke film kun je aanraden aan de META-
lezers?
Neon Bull (2015). Deze Braziliaanse film 
gaat over een klein ‘circusgezelschap’ 
dat met een soort rodeospektakel door 
Brazilië trekt. Volgens mij is Neon Bull 
een van de meest originele films van de 
laatste jaren. De stijl is zeer documen-
tair en wat de film bijzonder maakt is de 
omdraaiing van de klassieke man-vrouw 

verhouding. Het macho hoofdpersonage 
droomt er van om haute-couture ontwer-
per te worden — in zijn vrije tijd zit hij jur-
ken te tekenen — terwijl zijn vrouw dan 
weer de zware truck bestuurt. Er komen 
in de film ook enkele opmerkelijk verras-
sende en sensuele seksscènes voor. Op 
dvd verkrijgbaar.

Heb je een grote dvd-collectie?
Mijn collectie is niet zo groot, maar 
ik heb toch een mooie selectie uit de 
Amerikaanse Criterion Collection. Vooral 
filmklassiekers en veel Japanse cinema. 
Eigenlijk heb ik meer boeken over film 
dan dvd’s. Bijna iedere film die ik wil zien 
kan ik in de bibliotheek halen.

Kijk je veel thuis of ga je vaak naar de 
cinema?
Als medewerker van het MOOOV- festival 
zie ik veel films op het grote doek op bin-
nen- en buitenlandse filmfestivals. Thuis 
probeer ik elke dag een film te zien op 
mijn laptop, op dvd.

Welke film heb je het laatst gezien?
L’amant double (2017) van François Ozon. 
Ozon maakt steeds andere films. Deze 
verschilt weer erg van zijn vorige, het 
ook uitmuntende zwart-wit melodrama 
Frantz, dat ik trouwens drie keer ben gaan 
bekijken in de bioscoop. L’amant double 
is dan weer een provocerende erotische 
psycho-thriller, met vleugjes Hitchcock en 
Buñuel en een zeer verrassend einde. Een 
fascinerende surrealistische trip. 

Late Spring.
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“ Luis Buñuel leerde me films kijken”
Pieter Keereman:

zoGezien


