
toePassing

“ HOW HAPPY IS  
THE BLAMELESS 
VESTAL’S LOT!

 THE WORLD FOR-
GETTING, BY THE 
WORLD FORGOT.

 ETERNAL SUNSHINE 
OF THE SPOTLESS 
MIND!

 EACH PRAY’R 
ACCEPTED,  
AND EACH WISH  
RESIGN’D.

AlexAnder PoPe 
“eloisA to AbelArd”
(geciteerd in de film 
EtErnal sunshinE of thE 
spotlEss mind).

Widgets in de kijker

Ilse Depré, BiB IDee

‘Widget’ is Engels voor klein 
dingetje. Een widget is een deel 
van een app, dat getoond wordt 
zonder de app zelf te openen. 

Een app-icoon is een kleine 
afbeelding, waarop je kan klik-
ken om de app zelf te openen. 
Dit is dus de deur waarmee je 
een app opent. Een widget 
toont bepaalde basisinforma-
tie uit een app zonder die te 
openen, bijv. de weersvoor-
spelling voor vandaag of je vol-
gende afspraak uit de agenda. 
Een widget is dus als een raam, 
waardoor je al een deel van de 
inhoud van de app te zien krijgt 

zonder in de app zelf binnen te gaan.

Bij Android-toestellen kan je widgets op je beginscherm plaat-
sen, tussen de app-icoontjes. Je vindt de beschikbare widgets 
op een apart tabblad bij ‘Alle apps’. Indien dit overzicht ont-
breekt, duw dan enkele secon-
den op een lege plek op je 
beginscherm en kies ‘Widgets’. 
Enkele interessante standaard-
widgets zijn ‘Agenda’, ‘Analoge 
klok’, ‘Bladwijzers’, ‘Contacten’ 
en ‘Google Now’.

Sinds iOS8 kan je ook op Apple-
toestellen met widgets wer-
ken. Ze zitten wel wat verstopt 
in het Berichtencentrum, dat je 
opent door van boven naar bene-
den te vegen. Klik onderaan op 
‘Wijzigen’ om widgets toe te voe-
gen. Er zijn weinig standaard-
widgets, maar heel wat apps bie-
den een widgetfunctie aan. Test 
zeker ‘Buienalarm’, ‘Reistijden’ of 
‘Openbaar vervoer in de buurt’ 
(Google Maps) en ‘Dropbox’. Met 
specifieke widgetapps, zoals ‘Vidgets’ of ‘Launcher’, creëer je 
extra snelkoppelingen of krijg je een overzicht van je beschik-
bare schijfruimte, de werking van het geheugen en de processor, 
of de upload- en downloadsnelheid van je wifinetwerk.

> Meer info en nuttige apps: http://bibidee.blogspot.com
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de geglobaliseerde wereld van van-
daag. De personages zijn zo levensecht 
dat zich tijdens het lezen een hele film 
ontvouwde. Een tragische film met een 
happy end. 

Heb	je	een	favoriete	regisseur?	
Ik ben erg van fan van regisseurs zoals 
Wong Kar-Wai, Atom Egoyan, Terry 
Gilliam, Jim Jarmush, Pedro Almodóvar 
en Hal Hartley. Allemaal verschillend, 
maar allen makers van films vol duister-
nis èn lichtheid. 

Welke	film	kan	je	aanraden	aan	de	
META-lezers?
Stories we tell van de Canadese actrice-
regisseur Sarah Polley. Een autobiogra-
fische documentaire. Gewoon zien! 

Heb	je	een	grote	dvd-collectie?	
Mijn dvd-collectie is erg bescheiden. 
Die bestaat uit verzamelboxen van mijn 
favoriete regisseurs, van tv-series zoals 
Six Feet Under en een enkele film. Dat 
zijn vaak verfilmingen van romans zoals 
Het proces (Franz Kafka), een film van 

Orson Welles uit 1962 met een gewel-
dige Anthony Perkins, Jeanne Moreau 
en Romy Schneider. Romy Schneider is 
een van mijn favoriete actrices. Velen 
kennen haar als prinses Sissi in de gelijk-
namige trilogie, maar ze speelde zoveel 
andere fascinerende rollen zoals die 
van Odette in de onaffe, experimentele 
film L’enfer d’Henri-Georges Clouzot uit 
1964. 

Kijk	je	veel	thuis	of	ga	je	vaak	naar	de	
cinema? 
In mijn studententijd in Antwerpen ging 
ik erg vaak naar cinema Cartoons. Nu ga 
ik nog zelden naar de cinema, eigen-
lijk alleen nog maar met de kinderen. 
De reeks van De Hobbit, de nieuwe 
Star Wars, de drie Kung Fu Panda’s 
en Zootopia, het passeert allemaal de 
revue. Bij voorkeur met 3D-bril en met 
een grote trog popcorn en veel fris-
drank. Films die ik zelf nog graag wil 
zien, leen ik in de bibliotheek. De bib 
van Hemiksem, waar ik woon, heeft een 
bijzonder uitgebreide, diverse en  
actuele collectie. 

Welke	film	heb	je	het	laatst	gezien	en	
wat	vond	je	ervan?	
Youth van regisseur Paolo Sorrentino. 
Met een prachtige cast, de combina-
tie van Michael Caine en Harvey Keitel 
geeft vuurwerk, en Rachel Weisz is zo’n 
geweldige actrice. De film is een boei-
ende contemplatie over het leven zelve, 
over de liefde, spijt en over vergankelijk-
heid. 

Wat	is	je	favoriete	film?	
Echt één favoriete film heb ik niet. 
Ik ben nog altijd gek op Bambi, een 
film die ik als kind zag in de cinema 
Astrid of Savoy aan het Astridplein in 
Antwerpen. Later in het middelbaar wis-
ten leerkrachten me te enthousiasme-
ren voor films zoals Apocalyps Now van 
Francis Ford Coppola. In diezelfde jaren 
tachtig dweepte ik met Der Himmel 
über Berlin van Wim Wenders. Ik zou zo 
een heel lang lijstje van favoriete films 
kunnen geven, met onder meer 2001: 
A Space Odyssey van Stanley Kubrick, 
Lost in Translation van Sofia Coppola, 
Melancholia van Lars von Trier en 
Eternal Sunshine of the Spotless Mind 
van Michel Gondry. 

Naar	welk	genre	gaat	je	voorkeur	uit?	
Een veelvraat ben ik niet, wel een omni-
voor. Kinderfilm, drama, oorlogsgeweld, 
sci-fi of horror, …. als het maar een over-
tuigend goed verhaal is. 

Welk	boek	zou	je	graag	eens	verfilmd	
zien?
Sommige boeken vragen om verfilmd te 
worden, vaak omdat ze erg filmisch zijn 
opgebouwd. De Cirkel van Dave Eggers 
bijvoorbeeld. En zie, het boek wordt 
momenteel verfilmd, met Emma Watson 
en Tom Hanks in de hoofdrollen. Ik was 
erg aangegrepen door Ghana ga weg 
van de schrijfster Taiye Selasi. Het is een 
ontroerend familieverhaal dat de lezer 
vragen doet stellen over vervreemding 
en identiteit, niet alleen binnen een 
gezin, maar ook binnen een land, binnen Romy Schneider.
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“ Een veelvraat ben ik niet,  
wel een omnivoor”

Jan Stuyck:

zogezien


