
toepassing

“ WHY DO I WRITE? 
IT’S NOT THAT I 
WANT PEOPLE 
TO THINK I AM 
SMART, OR EVEN 
THAT I AM A 
GOOD WRITER.  
I WRITE BECAUSE 
I WANT TO END 
MY LONELINESS. 

Jonathan Safran foer

Aan de slag met QR

Ilse Depré, BiB IDee

In 1994 bedacht een Japans bedrijf 
een nieuw type streepjescode, 
Quick Response of QR genaamd. 
Initieel werden deze vierkante 
codes ingezet in fabrieken, om 
onderdelen snel te identificeren. 20 
jaar later kan je QR-codes echter 
vinden op de meest diverse plek-
ken. Ze staan op folders en pos-
ters, en leiden de lezer snel naar 

een reclamewebsite. Toeristische diensten plaatsen ze bij monu-
menten, om de bezoeker extra info te verschaffen. En tijdens de 
verkiezingen van 2014 werden ze gebruikt als verificatiestrook 
bij het elektronisch stemmen. 

Musea kunnen de info op het plaatje naast een kunstwerk mak-
kelijk uitbreiden via een QR-code die linkt naar een webpagina. 
Biedt men op die weblocatie niet enkel tekst, maar ook audio 
en/of video aan, dan wordt de smartphone van de bezoeker 
meteen omgebouwd tot een audiogids. Apps zoals STQRY (iOS, 
Android) helpen om verhalen op een originele manier tot bij de 
bezoeker te brengen. 

Bibliotheken gebruiken QR-codes om aanwinsten in de kijker 
te zetten, om te linken naar boekentrailers of de ‘digitale’ ver-
sie van een thematafel 
op Pinterest, om e-boe-
ken en digitale diensten 
makkelijk toegankelijk te 
maken, of de klant te lei-
den naar een facebook-
pagina. Door codes en 
opdrachten op websites 
aan elkaar te koppelen, 
steek je ook snel een 
digitaal spel in elkaar, 
bijv. om leerlingen weg-
wijs te maken in de bib. 

QR-codes gebruiken is 
makkelijker dan je denkt. 
Als ‘maker’ heb je enkel het webadres en een gratis QR-generator 
nodig, bijv. www.qr-genereren.nl. Als ‘gebruiker’ scan je de code 
vervolgens met één van de vele gratis QR-apps, zoals Scan (iOS, 
Android, Win).

> Meer info en nuttige apps: http://bibidee.blogspot.com 
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BJörn hinderyckx

Björn Hinderyckx is balieverantwoordelijke in de Faculteitsbibliotheek 
Letteren en Wijsbegeerte aan de UGent, waar hij vooral bezig is 
met dienstverlening. Hij wordt 33 en woont in Varsenare. Naast tijd 
spenderen met z’n dochter, is hij gebeten door de reismicrobe, trapt hij 
geregeld een balletje en leert hij de kunst van het zwaardvechten.  
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“ Lezen, je kan er niet aan beginnen zonder 
uiteindelijk thuis te komen”

Björn Hinderyckx:

zogelezen

welk boek ligt er nu op je nachtkastje? 
Ik lees graag verschillende boeken door 
elkaar en liefst werken die een raakpunt 
hebben met iets waar ikzelf mee bezig 

ben. Daarom liggen momenteel in ieder 
geval twee boeken op mijn nacht-

kastje die te maken hebben met his-
torisch zwaardvechten, een hobby waar 
ik enkele maanden geleden mee begon: 
allereerst The Art of Combat, een Engelse 

vertaling van het 
Fechtbuch van de 
Duitse schermmees-
ter Joachim Meyer. 
Het Fechtbuch van 
Meyer is een prach-
tig, geïllustreerde 
zestiende-eeuwse 
verhandeling die 
specifiek geschre-

ven werd om de krijgskunst met 5 wapens 
aan te leren, meer bepaald het lang-
zwaard, de dussack, het rapier, de dolk en 
de zogenoemde paalwapens. Het tweede 
boek op mijn nachtkastje is Te Wapen 
door Bert Gevaert. Vlot geschreven, vol 
woordmopjes en interessante weetjes 
over en rond historische Europese krijgs-
kunsten. Een aanrader voor wie houdt 
van Martials Arts en Europese (cultuur)
geschiedenis. 

Ongeveer één jaar geleden werd ik papa 
van een wolk van een dochter, dus mag 
ook Oei, ik groei niet ontbreken op mijn 
nachtkastje, om tijdens slapeloze nachten 
te lezen over sprongetjes …

welk boek mag er altijd in je nachtkastje 
blijven liggen? 
Meester Pluim en 
het praatpoeder 
van Marc De Bel: 
nostalgie ten top 
in een coming-
of -age-pagetur -
ner op kindermaat 
over opgroeien en 
afscheid nemen, 
met een vleugje 
magie en humor zoals alleen Marc De Bel 
dat kan. Een boek dat ik als kind ontelbaar 
keer heb gelezen. 

welk boek ligt er al een tijdje op je te 
wachten?
De lijst is ellenlang en de reden is 
meestal gewoon tijdsgebrek maar ik pik 
er toch twee uit: Congo van David Van 
Reybrouck, warm aanbevolen maar er 
passeert altijd wel een ander boek dat 
me net iets meer aanspreekt en dus blijft 
het liggen. Daaronder ligt Everything is 

illuminated van Jonathan Safran foer 
klaar. Ik was onder de indruk van hoe de 
auteur het verwerkingsproces van het 
hoofdpersonage zo beeldend neerschreef 
in Extremely Loud and Incredibly Close 
maar om dezelfde reden als Congo, blijft 
het ook liggen. 

welk boek ben je begonnen maar onmid-
dellijk gestopt?
Ik vergelijk lezen graag met reizen: Je kan 
er niet aan beginnen zonder uiteindelijk 
thuis te komen en dus probeer ik elk boek 
ook helemaal uit te lezen. Ik kan dus niet 
meteen een titel bedenken. 

wat zijn je leesgewoontes?
Ik lees vooral op de trein, in bed, op toilet 
of op reis: liefst papier, maar ook digitaal 
op mijn iPad. De eerste paar keer is dat 
hard wennen, maar eens je eraan gewend 
bent, leest digitaal eigenlijk even vlot als 
papier. Het grote voordeel is dat je een 
enorm aanbod bij de hand hebt zonder 
dat je moet zeulen met een gigantische 
collectie: hoewel zo’n stapel boeken wel 
bijzonder charmant oogt, is dat toch niet 
meteen handig voor een pendelaar. Ik 
herlees ook heel veel: het klinkt heel cli-
ché maar dat voelt altijd als een ontmoe-
ting met oude vrienden. 


