
Het lezen is hem met de paplepel 
ingegoten. “Ja dat kun je wel zeg-
gen. Wij werden als kind altijd veel 
voorgelezen en dat doen wij bij 
onze kinderen ook weer. Zelf lees 
ik ook nog steeds graag, vooral in 
de vakantie neem ik daar lekker de 
tijd voor. Net als veel mensen denk 
ik. Ik houd van spannende boeken, 
zoals bijvoorbeeld het nieuwste 
boek van Harlan Coben, de Match. 
En De Meeste Mensen Deugen van 
Rutger Bregman is ook wel een 
boek dat je gelezen moet hebben.”

Met zijn broer in de Berkelse ves-
tiging heeft hij veel contact. “Wel 
meerdere keren per dag, gewoon 
om even te sparren. Of het dan 
in privé ook over de boekhandel 
gaat? Nou om eerlijk te zijn wel 

vaak,” geeft hij toe, “Maar soms 
zeggen we ook: nu even niet!”

Boekhandel van Atten is een 
Libris-boekhandel, dat betekent 
dat ze in ieder geval de produc-
ten die in de Libris-folder staan 
in huis hebben. Daarnaast vullen 
ze hun assortiment aan op basis 
van wat ze van hun klant weten. 
“We kennen onze klanten, dus we 
weten wat wel en niet gewaar-
deerd wordt.” In de coronaperiode 
merkte je dat lezen herontdekt 
werd. Gelukkig heeft van Atten 
een prima webshop, waardoor 
ze konden blijven leveren. Ook 
nu nog is de webshop populair.  
“We hebben twee webshops  
www.vanattenkantoor.nl, dat is onze 
webshop voor kantoorartikelen en 

we hebben www.vanattenboek.nl. 
We proberen altijd na te streven: 
‘de volgende dag in huis!’ Soms 
krijgen klanten hun bestelling 
wel eens dezelfde dag. Dan zijn ze 
altijd erg verrast.”

Michiel van Atten is blij met de ver-
huizing van de Intertoys naar het 
Emmapark tweeënhalf jaar gele-
den. Er is een doorgang gemaakt 
tussen de twee winkels. “Ja dat is 
heel handig, dan kan ik bijspringen 
waar het nodig is. En ook de klan-
ten waarderen het, dan kunnen ze 
zo van de één naar de ander lopen, 
heel handig als je een cadeautje 
nodig hebt.”

Op dit moment zijn er heel veel 
nieuwe boeken in de winkel, dus is 
het zeker interessant om een kijkje 
te komen nemen en ideeën op te 
doen. Dat heeft te maken met een 
inhaaleffect, legt van Atten uit. “In 
de coronaperiode zijn er wat boek 
releases uitgesteld omdat uitge-
vers niet goed durfden vanwege 
sluitingen van de boekhandels, 
dus er is echt heel veel nieuws om 
te ontdekken.”

Boekhandel Van Atten
Emmapark 110, 
2641 EN Pijnacker
015 - 369 2992

Al meer dan vijftig jaar is Boekhandel van Atten een 
vertrouwde naam in Pijnacker. Inmiddels staat de derde 
generatie aan het roer. Michiel van Atten in Pijnacker en zijn 
broer in Berkel. “Veel mensen waarderen het nog steeds om 
een papieren boek te lezen,” vertelt Michiel van Atten.

Boeken blijven populair
Ondernemer aan het woord!


