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men nu eenmaal niet op bestelling.
Een tegenslag was dat Ben King-

sley geen tijd vond om de hem aan-
geboden Flanders Holemans
Award op te halen. Dat de ster-per-
cussioniste Sheila E. op een veto
van Prince stootte om een Special
World Soundtrack Award te ont-
vangen voor Purple rain, was dan
weer niet aardig van het swingende
opdondertje. Maar een groot pro-
bleem maakt Dubrulle daar niet
van. ,,Wij zijn hét festival met film-
muziek als thema, en op dat terrein
hebben we schitterende namen op
bezoek gehad. Vedetten zijn leuk
voor de media, maar dat het pu-
bliek enthousiast is, is veel belang-
rijker. We gaan afsluiten rond de
96.000 bezoekers: uitstekend in
een jaar zonder groots slotconcert.’’

Van onze redacteur 
Steven De Foer

HET is goed geweest: het pu-
bliek is tevreden dus wij zijn

tevreden’’, zegt de secretaris-gene-
raal Jacques Dubrulle. Er klinkt iets
van opluchting in zijn stem. Enkele
risico’s en tegenslagen stopten an-
geltjes in deze editie. Zo was het af-
wachten of de drieduizend geïnvi-
teerden van de openingsavond een
oncommerciële, semi-documentai-
re film over terrorisme zouden
waarderen. Het antwoord is ja:
Omagh staat op twee in de rang-
schikking voor de publieksprijs.
Niemand die zeurt dat er dit jaar
geen De zaak Alzheimer te bewon-
deren viel: sterke Vlaamse films ko-

De jury, onder leiding van de com-
ponist Maurice Jarre (Lawrence of
Arabia, Dr. Zhivago), beraadslaagt
zich over het palmares. Niet een-
voudig, want het gemiddelde ni-
veau van de veertien competitie-
films lag hoog. Het publiek, dat bij
het verlaten van de zaal een score
mocht geven, ging vooral plat voor
twee crowdpleasers: het Chileense
Machuca over de moeilijke vriend-
schap tussen een rijke en een arme
schooljongen in het Chili van Allen-
de, en het Israëlische The Syrian
bride, over de waanzin van haat en
bureaucratie bij een huwelijk op de
bezette Golanhoogte. 

EEN van de ontdekkingen van
het festival was het Argentijnse

Cautiva (Captive), over een vijf-
tienjarig meisje dat verneemt dat
haar echte ouders onder het kolo-
nelsregime vermoord werden en
haar ,,papa’’ en ,,mama’’ tot het
kamp van de schuldigen behoren.
Deze film heeft helaas nog geen
verdeler in ons land. Het Iraanse
Earth and ashes, over een Iraakse
grootvader en een kleuter die als

enigen een bombardement op hun
dorp overleven, gelukkig wel. 

De geweldige Claude Chabrol gaf
alle makers van psychologische
moordfilms nog maar eens een les-
je, al is La demoiselle d’honneur
geen mijlpaal in zijn oeuvre. Gent-
se meisjes mochten in levenden lij-
ve genieten van de Brad Pitt-kloon
Scott Mechlowicz, met een hele
reeks nog jongere acteurs sterk op
dreef in de verrassende festivalhit
Mean creek. En indien Gent een
prijs voor beste acteur toekende,
zou het moeilijk zijn om Kevin Ba-
con te kloppen voor zijn vertolking
van een getormenteerde pedofiel
in The woodsman. 

Er zaten in deze puike selectie van
veertien slechts twee of drie films
die zouden misstaan op het palma-
res. Toch is er wel degelijk een fa-
voriet onder ,,kenners’’: het zou
verbazen als het Japanse Nobody
knows van de briljante poëet Hiro-
kazu Kore-Eda (After life) niet na
Cannes ook Gent aan zijn voeten
krijgt. Niet de eenvoudigste film,
dit ogenschijnlijk afstandelijke por-
tret van een twaalfjarige jongen die
als de surrogaatvader van een door

de ouders verlaten gezinnetje
tracht te overleven in de grootstad.
Maar in zijn soberheid wel intens
ontroerend en visueel betoverend.

Dat laatste is belangrijk. Veel
films in competitie vertelden sterke
verhalen, maar misten een scheutje
visuele dash en vernieuwings-
drang. Producties die experimen-
teerden en ten volle de mogelijkhe-
den van het medium film uitdiep-
ten, zaten in andere secties: absolu-
te toppers van dit festival waren
Zhang Yimous oogverblindende
The house of the flying daggers en
het briljante Eternal sunshine of
the spotless mind: een grote kans-
hebber voor de titel van ,,film van
het jaar’’. Deze visueel en inhoude-
lijk buitengewoon originele mind-
fuck van Michel Gondry werd door
de jongerenjury gisteren al be-
kroond tot beste film van het festi-
val. Maria Dolores, het bizarre
maar niet onverdienstelijke filmde-
buut van de Vlaamse theatermaker
Wayn Traub, kreeg een eervolle
vermelding: een opstapje naar ver-
deling in het normale filmcircuit?

■ www.filmfestival.be

FILMFESTIVAL GENT KIEST WINNAAR VAN STERKE COMPETITIE

Het kan ook zonder Alzheimer

GENT — Met de nationale première van Lieven Debrauwers
,,Confituur’’ en de bekendmaking van het palmares valt van-
avond het doek voor het Filmfestival van Gent. Een sterke en
succesvolle editie andermaal: daar konden ook de tegenwer-
king van Ben Kingsley en Prince of het ontbreken van een
Vlaamse succesfilm niets aan veranderen. 

Het Amerikaanse ,,Mean Creek’’ werd een verrassende festivalhit. © kinepolis film distribution

BRUSSEL — Zowat de helft van de
Belgische websites scoort onder-
maats op het vlak van algemene ge-
bruiksvriendelijkheid. Dat blijkt uit
het Belgian Web Usability Rapport
2004 van het bureau AG Consult.
De website van De Standaard is
volgens het rapport de beste in zijn
soort.
Volgens het rapport zijn drie op
vier geteste sites zelfs slecht lees-
baar vanwege een te klein letterty-
pe. Maar er is ook goed nieuws. In
vergelijking met eenzelfde onder-
zoek uit 2002 gingen de Belgische
websites erop vooruit. Toen haalde
nog zestig procent van de geteste
sites een onvoldoende.
Dit jaar werden honderd sites on-
derzocht, waarvan de helft ook al in
2002 werd bestudeerd. Een derde
van de betrokken sites komt voor in
de tophonderd van de meest be-
zochte Belgische websites (Cim-cij-

fers, september 2004). Om de alge-
mene gebruiksvriendelijkheid van
een webstek te bepalen, werd elke
site getoetst op twintig basiscrite-
ria. Die criteria zijn gebaseerd op
wat gebruikers aanduiden als de
belangrijkste elementen om een
site vlot te kunnen bereiken (toe-
gankelijkheid), snel te kunnen be-
grijpen en gebruiken (gebruiksge-
mak), gemakkelijk te kunnen lezen
(gebruikservaring) en ze nuttig en
waardevol te vinden (gebruiks-
waarde). De helft van de onder-
zochte sites faalt nog altijd op veer-
tien of meer criteria.
Opvallend is dat er vooral inzake
zeer grote fouten een aanzienlijke
vooruitgang is geboekt, in vergelij-
king met 2002. Zo kom je als surfer
heel wat minder flashintro’s tegen
(bewegende intro’s waarvoor je
soms een speciaal programma
moet downloaden). ,,Het lijkt erop

dat bedrijven echt zijn gaan besef-
fen dat een computerscherm geen
tv-scherm hoeft te zijn’’, zegt Els
Aerts van AG Consult.
Op 76 percent van de sites hebben
gebruikers problemen met een te
kleine tekengrootte, terwijl dat in
2002 maar 57 percent was. Ook la-
ten heel wat sites het afweten op
het vlak van interactieve zaken, zo-
als de zoekfunctie, contactformu-
lieren en bestelprocedures. ,,Be-
drijven die willen dat hun internet-
site rendeert, moeten ervoor zor-
gen dat ze hun interactie en
feedback zo gemakkelijk mogelijk
maken. Als de bestelprocedure te
ingewikkeld of onduidelijk is,
haakt de klant immers af’’, zo klinkt
het.
Waar twee jaar geleden de inter-
netgerelateerde sites het best
scoorden, is dat nu niet langer het
geval. Zo scoren de internetbedrij-

ven nog steeds goed, maar de inter-
netwinkels en portaalsites zijn ver-
dwenen uit het lijstje van best sco-
rende groepen. Zij worden vervan-
gen door de kranten en
tijdschriften, die een enorme in-
haalbeweging maakten.
In het lijstje van de slechtst scoren-
de categorieën hebben de banken-
en verzekeringensites zich uit de
staart van het onderzoek kunnen
werken. De sites van Belgische
multinationals en winkelketens
doen het echter nog steeds erg
slecht. De websites van reisbureaus
bengelen dit jaar voor het eerst on-
der aan het lijstje. ,,Dat is toch
enigszins verrassend, gezien zoveel
mensen hun vakanties on line boe-
ken’’, argumenteert Aerts.
Nochtans toont het onderzoek aan
dat er een duidelijk verband is tus-
sen de gebruiksvriendelijkheid van
een site en het aantal bezoekers.

Websites die het best scoren inzake
gebruiksvriendelijkheid, blijken
ook het populairst. Bij de krantensi-
tes scoort De Standaard zo het
best, bij de vastgoedsites voert Im-
moWeb het lijstje aan en bij de por-
taalsites spannen MSN en Skynet
de kroon. (belga, lvv)
■ http://www.agconsult.be/nl/publicati-
ons/bwu2004/default.asp

Helft Belgische websites niet gebruiksvriendelijk 
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