
mooi is
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Waarom lees je? Welke  
honger probeer je te stillen? 
Kunnen boeken helpen om 
onszelf en de wereld rond 
ons te begrijpen?
De Universiteit Gent ging  
op zoek naar de motivaties 
van lezers en ontdekte  
de meest uiteenlopende  
redenen waarom mensen 
naar een boek grijpen.  
In deze belevings tentoon
stelling stellen we de  
zeven meest voorkomende 
lezersprofielen voor.

Wat voor lezer ben jij?  
Een gelukzoeker, klassieker of 
verrekijker? Een gevoelsmens, 
wereldverbeteraar, pad vinder of 
ontdekker? Of ben je ze allemaal 
tegelijkertijd? Test jouw profiel 
op www.daaromleesik.be 
Elke verdieping van Bibliotheek 
De Krook zet van 21 november 
tot 31 januari één of meerdere 
lezersprofielen in de kijker. Ont
dek ze allemaal. Bij elk profiel 
vind je passende boeken tips, voor 
jou geselecteerd door de mede
werkers van de bibliotheek. 

Welkom in De Krook,  
een thuis voor boeken,  
een plek voor ontmoetingen,  
waar vele verhalen beginnen.

Een overzicht van de profielen  
vind je op de achterkant  
van dit paneel.

In samenwerking met UGent en imec



Ontdek alle lezersprofielen op deze verdiepingen:WIST JE DAT... ?

Ken je dat gevoel… ?

Veel lezers zijn gek op boeken als tastbaar gegeven : 
de geur van papier, de schoonheid van een mooie kaft, 
de belofte van nieuwe, gevulde bladzijden... 

In deze kast vind je een selectie ‘boeken over boeken’: 
van boeken over prachtige, historische bibliotheken 
(vitrine 1) tot boeken over literatuur in de kunst  
(vitrine 2). Lezers werden ook gretig gefotografeerd  
(vitrine 3). Vrouwen die lezen blijken dan weer  
gevaarlijk te zijn (vitrine 4). Boeken die waarschuwen 
voor lezende mannen zijn merkwaardig genoeg niet  
te vinden...

Is papier passé?  
Laat het ons weten!
Met de komst van elke nieuwe technologie wordt  
het papieren boek weer in vraag gesteld. Zijn boeken 
binnenkort enkel nog te vinden in musea of loopt  
het allemaal zo’n vaart niet ? 

Hoe lees jij tegenwoordig? Verslind jij alleen nog  
maar letters op een scherm(pje), of wil je toch  
nog papier tussen je vingers voelen ?  
Laat het ons weten op wall.dekrook.be en ontdek ook  
de mening van andere lezers.

Meer ‘boeken over boeken’  
vind je op de 2de verdieping  
van de bibliotheek.

De gevoelsmens -1 
De wereldverbeteraar 0 
De gelukzoeker 0 
De padvinder 0 

De verrekijker  +1
De klassieker +1
De ontdekker +2

... De Krook maandelijks 3 nieuwsbrieven uitgeeft? Laat je 
inspireren door de recensies van Uitgelicht, blijf op de hoogte 
van krookactiviteiten via Ingelicht of hou de vinger aan de 
lokale literaire pols met de nieuwsbrief Literatuur in Gent. 

Inschrijven via https://stad.gent/bibliotheek/nieuwsbrieven
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Ontdek de andere  
lezers profielen op  
deze verdiepingen:

De gevoelsmens -1 
De wereldverbeteraar 0 
De padvinder 0 
De verrekijker  +1
De klassieker +1
De ontdekker +2

Een boek is voor jou een ticket naar een ander 
universum, waar je verbeelding vrij spel krijgt.
Je leest om je goed te voelen, je zoekt in  
de hoofdstukken naar ontspanning, rust of  
plezier. Een duik in je boekenkast is de ideale 
manier om je batterijen weer op te laden.

... je met De Krookbibapp uitgeleende boeken vanuit je luie bed kan verlengen 
of nieuwe titels kan reserveren? Ook telaatgelden betalen was nooit zo  
makkelijk – al is het natuurlijk altijd beter deze te vermijden. De app helpt je 
ook leestips te verzamelen en in te delen in handige leeslijstjes. 
Download de app via iTunes of GooglePlay.

WIST JE DAT... ?

PAS IK OP JE NACHTKASTJE? 
Mijn jaar van rust en kalmte
Ottessa Moshfegh

Een jonge vrouw weigert nog  
langer wakker te zijn in het 
navelstaarderige New York van 
2000. Dus gaat ze slapen, tot 
de aanslag op de Twin Towers 
haar wakker maakt.

“Wie van boeken houdt,  
gaat nooit alleen naar bed.”

GELUKZOEKER ?

BEN JIJ
EEN

ONZE LEESTIPS

Laat je inspireren! Ontdek op  
www.daaromleesik.be/expo het  
boekenlijstje dat bij dit profiel past.

Tik de URL in of scan de code.
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De gevoelsmens -1 
De gelukzoeker 0 
De wereldverbeteraar  0 
De padvinder 0 
De verrekijker  +1
De klassieker +1

Ontdek de andere  
lezers profielen op  
deze verdiepingen:

Je leest om bij te leren. Je grijpt naar boeken om  
een onderwerp uit te spitten of een ingenieus brein te 
begrijpen. Boeken stillen je honger naar verrassende 
ideeën, straffe voorbeelden of gewoon naar leuke  
recepten. Ze helpen je ook om een taal beter onder  
de knie te krijgen of vertrouwd te geraken met  
wetenschappen, kunst of filosofie. Elk boek zorgt  
voor antwoorden en nieuwe vragen.

... je op de website van De Krook een waaier aan dossiers ontdekt  
over wetenschap, maatschappij, kunst en cultuur? Elk dossier toont 
verrassende verbanden over één onderwerp. Met telkens bijbehorende 
lees, kijk en luistertips: zo duik je meteen de collectie in. 
https://stad.gent/bibliotheek/dossiers

WIST JE DAT... ?

LIG IK OP JE BUREAU? 
Een kleine geschiedenis van bijna alles
Bill Bryson

Reisboekenschrijver Bill Bryson 
neemt je mee op een duizeling
wekkende trip van de oerknal  
tot de ontwikkeling van de mens, 
en alles daartussen! Propvol 
prachtige illustraties, weetjes  
en grappige anekdotes over  
het leven en eigenaardigheden 
van beroemde wetenschappers.

“Lezen is voor de geest wat 
sport is voor het lichaam.”
sir Richard Steele

ONTDEKKER ?

BEN JIJ
EEN

ONZE LEESTIPS

Laat je inspireren! Ontdek op  
www.daaromleesik.be/expo het  
boekenlijstje dat bij dit profiel past.

Tik de URL in of scan de code.
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Ontdek de andere lezersprofielen  
op deze verdiepingen:

De gevoelsmens -1 
De gelukzoeker 0 
De padvinder 0 

De verrekijker  +1
De klassieker +1
De ontdekker +2

WERELDVERBETERAAR ?

BEN JIJ
EEN

Je hunkert naar een andere, betere wereld.  
Boeken laten je kennismaken met visionaire  
denkers, maatschappelijke wervelwinden,  
inspirerende voorbeelden. Ze tonen je de weg  
naar alternatieve scenario’s en geven zuurstof  
aan je engagement. Boeken versterken je stem  
en tillen je op de barricades. De boeken die jij  
leest, zijn geschreven om van zich te laten horen.

... je in De Krook letterlijk kan surfen op de 
actualiteit? Behalve een uitgebreide krantenhoek 
met ‘verse’ Vlaamse kranten en tijdschriften,  
vind je in de bibliotheek ook een digitaal inter
nationaal archief met de edities van de voorbije 
week. Als lid van de bibliotheek kun je dit archief 
trouwens ook van thuis uit raadplegen.
Toegang via de computers aan de krantenhoek  
of thuis via je mijnbibliotheeklogin.

WIST JE DAT... ? 
STA IK OP JE AGENDA? 
Terra Reversa
Peter Tom Jones & Vicky De Meyer

Een verrassend positieve 
analyse over de transitie 
naar een klimaat
vriendelijke, circulaire én 
veerkrachtige economie.

“Verontwaardiging  
is geen argument.”
Mahatma Ghandi

ONZE LEESTIPS

Laat je inspireren! Ontdek op  
www.daaromleesik.be/expo  
het boekenlijstje dat bij  
dit profiel past.
Tik de URL in of scan de code.
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Ontdek de andere lezersprofielen  
op deze verdiepingen:

De gevoelsmens -1 
De gelukzoeker 0 
De wereldverbeteraar  0 

De verrekijker  +1
De klassieker +1
De ontdekker +2

Ontdek de andere lezersprofielen  
op deze verdiepingen:

PADVINDER ?

BEN JIJ
EEN

Je leest om richting te geven  
aan je leven. Boeken zijn voor jou 
een moreel kompas. Ze zetten  
je op het levenspad dat je wilt 
bewandelen. Ze slaan je voor
oordelen aan diggelen en vullen 
je rugzakje met empathie. Lezen 
is een moment van bezinning. 
Boeken zijn je stille adviseurs.  
Ze kneden je tot een beter mens 
en een wakkere wereldburger. 

... de agenda van Bibliotheek De Krook voor ieder wat wils 
biedt? Cursussen, workshops, lezingen, rondleidingen... 
Je vindt het volledige programma op www.stad.gent/bibliotheek

WIST JE DAT... ? 

MAG IK MET JE MEE?
Ode aan het wandelen
David Le Breton 

Een uitnodiging om  
– al wandelend en/of al 
lezend – van het leven 
te genieten: de wandel

schoenen aan trekken om even tot rust te 
komen, anderen te ontmoeten, te lanterfanten 
of in volle vrijheid even halt te houden.

“Ik heb er altijd met  
zorg naar gestreefd de 
menselijke handelingen 
niet te bespotten,  
te betreuren of  
te verachten, maar  
ze te begrijpen.”
Spinoza

ONZE LEESTIPS

Laat je inspireren! Ontdek op  
www.daaromleesik.be/expo  
het boekenlijstje dat bij  
dit profiel past.
Tik de URL in of scan de code.



JANEEN

Worden er  
over 20 jaar nog  
boeken gedrukt ?

Zal de mens ooit  
stoppen met lezen ?

Hebben we  
literatuur nodig  
om te overleven ? 

Hieronder vind je drie vragen om mee te worstelen. 
Naar welke kant helt jouw mening?  
Welke positie neem jij in op de wip?  

Neem een stickertje en  
kleef jouw Ja of Nee bij  
de bijbehorende vragen.

JANEEN

JANEEN

JANEEN
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Ontdek de andere lezersprofielen  
op deze verdiepingen:

De gevoelsmens -1 
De gelukzoeker 0 
De wereldverbeteraar  0 

De padvinder 0 
De verrekijker  +1
De ontdekker +2

Ontdek de andere lezersprofielen  
op deze verdiepingen:

KLASSIEKER ?

BEN JIJ
EEN

Je leest om je geest te prikkelen. 
Je zet het liefst boeken van grote 
denkers en literaire helden op  
je leeslijst. Ook al gaan deze 
boeken soms al eeuwen mee,  
ze blijven actueel en waardevol. 

... je in De Krook gratis toegang hebt tot recensie
databanken? Je vindt er informatie over Nederlandstalige  
en buitenlandse schrijvers, met boekrecensies uit  
dag en weekbladen, auteursportretten en interviews.
https://stad.gent/bibliotheek/dossiers/krantenentijdschriftenen
databanken/literairedocumentatie

WIST JE DAT... ?

STA IK IN JE  
BOEKENKAST? 
Odyssee. Een zwerver 
komt thuis
Homeros

De moeizame tocht 
op de barre zeeën tussen de Griekse 
eilanden en Turkse en NoordAfrikaanse  
kusten, de smekende zoektocht naar gast
vrijheid en de schijnbare willekeur waar
mee oppermachtige goden beschikken 
over het lot van de al te sterfelijken blijft 
brandend actueel.

“Dankzij boeken beleef 
je wel duizend levens.  
Iemand die nooit leest, 
leeft maar één keer.”
George RR Martin

ONZE LEESTIPS

Laat je inspireren! Ontdek op  
www.daaromleesik.be/expo  
het boekenlijstje dat bij  
dit profiel past.
Tik de URL in of scan de code.
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De gevoelsmens -1 
De gelukzoeker 0 
De wereldverbeteraar  0 

De padvinder 0 
De klassieker  +1
De ontdekker +2

Ontdek de andere lezersprofielen  
op deze verdiepingen:

VERREKIJKER ?

BEN JIJ
EEN

Je leest om jezelf te bevrijden van vast
geroeste ideeën en patronen. Je neemt 
scherpe bochten, alleen maar om alle  
kanten van een verhaal te kunnen zien.  
Je houdt van onverwachte wendingen  
en boeken die hun sporen nalaten:  
pagina per pagina veranderen ze  
de persoon die jij in de spiegel ziet. 

... er tal van leesgroepen actief zijn in het netwerk 
van Bibliotheek De Krook? Zin om je leeservaringen 
uit te wisselen met andere boekenliefhebbers? 
Benieuwd wat andere mensen in een boek aantrekt 
(of net niet)? Dan is een leesclub misschien iets 
voor jou!
https://stad.gent/bibliotheek/activiteiten/activiteiten 
voorvolwassenen/leesgroepenvoorleesgroepen

WIST JE DAT... ? 
ZIE JE IETS IN MIJ? 
De zeer vermoeide man en de vrouw  
die hartstochtelijk van bonsai hield
Peter Verhelst & Kaatje Vermeire

Een prachtig geïllustreerde  
novelle over het verlangen  
naar een allesomvattende liefde.

“Boeken zijn als  
spiegels: je ziet er  
alleen maar in  
wat al in jou zat.”

ONZE LEESTIPS

Laat je inspireren! Ontdek op  
www.daaromleesik.be/expo  
het boekenlijstje dat bij  
dit profiel past.
Tik de URL in of scan de code.
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Ontdek de andere lezersprofielen  
op deze verdiepingen:

De gelukzoeker 0 
De wereldverbeteraar  0 
De padvinder 0 

De verrekijker  +1
De klassieker +1 
De ontdekker +2

Ontdek de andere lezersprofielen  
op deze verdiepingen:

GEVOELSMENS ?

BEN JIJ
EEN

Een boek zet de deur open naar een wereld van 
verschillende personages: ridders en prinsessen, 
buitenaardse wezens en fabeldieren, maar 
even goed doodgewone mensen, jong of oud.  
Je vangt een glimp op van hun leven en  
belevenissen. Hoe zou jij je zelf voelen in hun 
plaats? Wat zou jij doen in hun plaats? Via het 
verhaal van een ander kijk je door een sleutelgat 
naar jezelf. Boeken zijn een toevluchtsoord voor  
gevoelens. Elk boek is een levensles.

... Bieblo op diverse plekken van de kinder
bibliotheek op je wacht? Deze tool helpt 
kinderen op een laagdrempelige manier  
op weg naar een passend boek. Druk bij de 
voorgestelde thema’s op groen (leuk) of rood 
(niet leuk) om leestips op maat te krijgen. 
Vind je Bieblo niet? Een tip: check de zijkanten  
van de boekenrekken.

WIST JE DAT... ?
VOEL JE IETS VOOR MIJ? 
Waar denk je aan?
Laurent Moreau

Je kan niet eventjes in 
iemands hoofd kijken en 
gedachten en gevoelens raden, maar in dit boek  
til je de flap op en zie je wat er in de personages 
omgaat. Zo denk je ook na over je eigen dromen.

“Als ik altijd kon lezen, 
zou ik nooit het gevoel 
hebben dat ik  
gezelschap mis.”
Lord Byron

ONZE LEESTIPS

Laat je inspireren! Ontdek op  
www.daaromleesik.be/expo  
het boekenlijstje dat bij  
dit profiel past.
Tik de URL in of scan de code.


