
Tien redenen of meer om lid te worden van de Bibliotheek. 
Bibliotheekgebruikers van Bibliotheek Kop van Overijssel 

vertellen waarom ze graag in de Bibliotheek komen. 
Lees meer…. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

John Koreman: 
‘Het gaat mij om de geur en het vasthouden van een boek’ 

 
John Koreman (60) uit Steenwijkerwold komt maar liefst vier à vijf keer per week in de 

Bibliotheek van Steenwijkerwold en Steenwijk. Hij leent er graag boeken en leest kranten en 
tijdschriften. Het liefst leent hij boeken over Spanje en literaire boeken. Zijn favorieten zijn 
Arthur Japin, Carlos Ruiz Zafón en J.M. Coetzee. ‘Hun boeken zou iedereen moeten lezen!’ 

De nieuwe Bibliotheek vindt hij fris en modern. Hij verwacht dat er in de toekomst voorlopig 
nog wel een Bibliotheek zal blijven. ‘Er zullen altijd wel eigenwijze figuren blijven, zoals ik, 

die niet alleen via de computer tekst tot zich nemen.’ Voor hem dus geen e-reader: ‘Ik 
begrijp het gemak, maar voor mij hoeft het niet. Het gaat mij om het vasthouden en de geur 
van een boek!’ De nieuwe leeszaal vindt hij nog wel wat rumoerig. Hij hoopt dat er net als in 
de oude Bibliotheek een gedeelte wordt gecreëerd, waar mensen in alle rust kunnen lezen. 

Zakken chips zijn dus wat hem betreft absoluut taboe.



 

 
 

Corry en Jaap Stiemer: 
‘Zachtjes een praatje maken’ 

 
Corry (71) en Jaap (76) uit Steenwijk komen al zo’n 35 jaar in de Bibliotheek. Corry zegt: ‘Ik 
vind het hier gezellig en laat graag de boeken door mijn handen gaan.’ Elke week neemt zij 

wel tien boeken mee. Corry heeft een brede smaak en leent vooral boeken over Scandinavië, 
reisverhalen en detectives. Jaap vult aan dat ze ook regelmatig op regenachtig middagen 
komen om kranten en tijdschriften te lezen. ‘Ik vind het een luxe zoveel bladen, die kun je 

niet allemaal zelf kopen.’ Hun kleinkinderen nemen ze regelmatig mee naar de Bibliotheek. 
Zo kon een kleinkind door hun toedoen al op haar vijfde lezen. In de oude Bibliotheek 

vonden ze het vaak benauwd, daarom zijn ze blij met de airco in het nieuwe gebouw. ‘Voor 
ons is het ook een sociaal gebeuren,’ zegt Jaap, ‘we maken graag even zachtjes een praatje 
met bekenden.’ Corry vult nog aan: ‘Je kunt elkaar ook tips geven over goede schrijvers.’ Zo 

beveelt zij graag Suzanne Smit, Geert Mak en Jan Siebelink aan.



 
Liesbeth Hermans: 

‘Ik ben een veelvraat’ 
 

Schrijvers lezen graag. Dat geldt zeker ook voor Liesbeth Hermans (52) uit Onna. Van haar 
hand verschenen ‘Blik op Onna’ en ‘Lieve inspecteur’. Haar vader gaf haar een abonnement 

toen ze in de eerste klas zat en zei: ‘Met kerst kun je lezen.’ Dat heeft ze sindsdien volop 
gedaan. ‘Ik ben een veelvraat.’ Een leven zonder Bibliotheek kan ze zich niet voorstellen. 

Boeken over bergbeklimmers en historische biografieën hebben haar voorkeur. Literatuur 
leest ze niet meer. ‘Echte levens zijn mooi genoeg.’ Soms maakt ze zich wel eens zorgen over 
de toekomst. ‘Mijn zoons van 13 en 19 lezen niet.’ Toch denkt ze dat de Bibliotheek wel mee 
zal gaan met haar tijd. ‘Zij krijgt waarschijnlijk de functie van ontmoetingsplek, cultuurruimte 
en een plaats om lezingen te geven.’ Zelf zou Liesbeth Hermans graag schrijfster Annejet van 

der Zijl willen uitnodigen. ‘Wat is je fascinatie, dat je je vijf jaar opsluit om een boek te 
schrijven,’ zou ze haar wel eens willen vragen. ‘De Bibliotheek zou ook discussies kunnen 

organiseren voor allerlei groepen, van inburgeraars tot aan tachtig plussers.’



 
Lennert Zwaan: 

‘Van mij mogen ze Carry Slee uitnodigen’ 
 

Lennert Zwaan (14) uit Zuidveen kent de Bibliotheek op zijn duimpje. Voor zijn school De 
Eekeringe deed hij hier zijn maatschappelijke stage. ‘Ik hielp klanten en mocht boeken en 
tijdschriften terugleggen.’ Zelf leest hij ook graag boeken. Hij bezoekt daarom sinds twee 
jaar de Bibliotheek. Zijn favorieten zijn actieboeken, bijvoorbeeld die van ‘De Grijze Jager’. 
Het boek ‘De Griezelbus’ van Paul van Loon kan hij ook zeer waarderen. Voor 
schoolopdrachten, zoals boekverslagen en spreekbeurten, kan Lennert bovendien goed 
terecht in de Bibliotheek. ‘Ik heb eens een spreekbeurt over schorpioenen gehouden,’ 
herinnert hij zich. Verder leest Lennert tijdschriften over computers en voetbal in de 
Bibliotheek. Hij zou het goed vinden als jongeren nog wat meer bij de bieb betrokken 
zouden worden. ‘Van mij mogen ze Carry Slee uitnodigen. Haar boek Razend vond ik leuk 
om te lezen.’ De scholier zou haar dan wel een vraag willen stellen, bijvoorbeeld: ‘Hoe 
komt u toch op het idee om een boek te schrijven?’



 

 
George Muller: 

‘Bij een boek kleur jij de plaatjes in’ 
 

George Muller (53) uit Steenwijk is een trouwe klant van de Bibliotheek. Hij komt er al 25 
jaar. ‘Ik kan me niet voorstellen dat ik niet lees.’ De tandarts leent hier boeken en films. Hij 
geeft de voorkeur aan de eerste categorie. ‘Bij een boek kleur jij de plaatjes in. In een film 
kan dat niet.’ Zijn eerste indruk van de nieuwe Bibliotheek is goed: ‘Ik voel me als een kind in 
een speelgoedwinkel.’ Door zijn drukke baan heeft hij niet zo veel tijd om te lezen. Gelukkig 
ontwikkelde hij een speciale methode waarmee hij snel kan lezen. ‘Ik lees groepen woorden, 
ik kan er doorheen scannen, soms zelfs alsof ik naar een tv-programma kijk.’ De boeken die 
hij leent zijn meestal van bekende schrijvers. Ook kijkt hij graag even bij de selecties die de 
bibliotheekmedewerkers wekelijks uitstallen. In de toekomst verwacht hij dat de Bibliotheek 
meer mediatheek, kunstuitleen en expositieruimte zal worden. ‘Kinderen lezen minder, zij 
zitten veel achter beeldschermen.’ Zelf gebruikt George Muller in een vliegtuig wel eens een 
e-reader. ‘Daarbij mis ik wel het stuk beleving, dat een vormgever aan een boek meegeeft.’



 

 
 

Daan van Luik: 
‘Ik ben een man van een boek, dat ik in mijn handen kan houden’ 

 
Zo rond mijn 28ste maakte ik voor het eerst gebruik van de Bibliotheek en dat is al een tijdje 
geleden. De boeken waren in die tijd nog niet zo duur maar het waren vooral de nieuwste 
uitgaven die me destijds deden besluiten lid te worden. Ik las namelijk nogal veel! 
Op dit moment boeien de Scandinavische schrijvers me vooral het thriller genre. Boeken van 
IJslandse schrijvers daar kan ik echt naar uitkijken. 
Mijn vader las heel veel en ik heb het lezen duidelijk van hem meegekregen. Hij las graag 
over de Bijbel. Ik ben mijn eigen weg gegaan in het lezen van boeken. ‘Knielen op een 
bed violen’ van Jan Siebelink herinner ik me nog goed. Een prachtig boek en daar zit 
natuurlijk een stukje herkenning in, al was mijn vader heel anders. Ik ben een man van 
een boek dat ik in mijn handen kan houden, een reader is niets voor mij.



 
 

De heer Mulder: 
‘De enorme keuze van boeken in de Bibliotheek’ 

 
Het is niet exact te zeggen wanneer ik lid werd van de Bibliotheek. Ik ben nu eenentachtig en 
denk dat het zo'n vijftig jaar geleden was. Via school kwam ik in contact met de Bibliotheek. 
Ik studeerde toen management op een avondschool. In mijn gezin van zes personen lezen 
we allemaal. De kinderen zijn nu het huis uit maar iedereen is blijven lezen. Bij ons staat de 
tv niet zo vaak aan. De enorme keuze van boeken in de Bibliotheek is onder andere de rede 
dat ik er lid van ben. Mijn voorkeur gaat uit naar historische romans. Ik betrap me er soms 
op dat ik een boek al gelezen heb, maar het genieten er van blijft gelukkig hetzelfde. De 
kunstgalerij bekijk ik nooit. Ik denk dat het ook te maken heeft met het gezin waar je 
uitkomt. Mijn kinderen genieten echter wel van de kunstgalerie. 
Mijn dochter, die in Zwitserland woont, gaat ieder jaar met haar man naar Amsterdam om 
musea te bezoeken. Ze komt dan natuurlijk ook naar ons maar dat is wat anders.



 
Annefleur (groep 8): 

‘Uit de Bibliotheek haal ik boeken die ik nog niet ken’ 
 

De eerst keer dat ik met mijn moeder in de Bibliotheek kwam, dacht ik en hier kun je 
boeken lenen en niet kopen. Ik koop alleen boeken als het een serie is die ik nog graag wil 
lezen. ‘Izzy love’ dat over meiden gaat die verliefd zijn, die koop ik dan. Ik lees een boek in 
de week. Ik vind een tijdschrift makkelijker lezen, maar ik lees toch liever boeken. 

 
 

Lisa (groep 8): 
‘Ik lees een boek in de week’ 

 
Ik ging voor het eerst naar de Bibliotheek toen ik drie of vier was. Ik vond dat heel erg leuk, 
want dan mocht ik het pasje er onder houden en de boeken over de tafel schuiven. We 
gingen ook vaak met school. Op dit moment lees ik: ‘Het leven van een loser’. Uit de 
Bibliotheek haal ik boeken die ik nog niet ken. Dan kan ik kijken of het wat voor me is of niet. 
Als ik ze dan niet leuk vind kan ik ze terugbrengen. 
Wij gaan nu niet meer met school naar de Bibliotheek dat is jammer, want op school 
hebben we alleen maar boeken die de school heeft en dat zijn saaie boeken. 
De kunstgalerij, daar kijken we graag. Toen ik nog vlak bij de oude Bibliotheek woonde ging 
ik vaak kijken.



 

 
 

Iris: 
‘Ik lees wel tien boeken in de week’ 

 
Ik ben acht jaar en lees wel tien boeken in de week. Al heel jong ging ik met mijn opa naar de 
Bibliotheek. Mijn opa was toen vrijwilliger bij de Bibliotheek. De mooiste boeken die ik tot nu 
toe gelezen heb zijn van Geronimo Stilton. Ik lees eerst op de achterkant van het boek of ik 
het niet te spannend vind. Over oorlog en vechten lees ik niet graag. 
 
De moeder van Iris vertelt dat Iris alles uit haar leeftijdscategorie al gelezen heeft en samen 
zoeken ze boeken uit de B of C kast. Daar kan ze natuurlijk nog niet alles uit lezen omdat je 
dan in de leeftijd van tien tot twaalf jaar komt. 
Haar moeder denkt dat de passie voor het lezen van Iris een beetje in de genen zit, want zij 
herkent haar leesgedrag. Iedere dag voorlezen deden we al toen ze nog een baby was. En 
naar behoefte lees ik ook nu nog overdag voor. 
 
Mijn zusje kijkt alleen plaatjes, ze kan nog niet lezen maar ze wordt wel elke dag 
voorgelezen. Ik lees graag avonturenboeken en ook boeken waar grappige dingen in staan. Als 
twee meisjes achter een aardman aanzitten en die aardman valt dan in de modder, daar moet 
ik dan om lachen.  



3D boeken vind ik leuk en ook boeken waarin het, als ik over de bladzijde wrijf, het lekker 
gaat ruiken. Soms weet ik door de plaatjes hoe iemand er uitziet. Maar zonder plaatjes lees ik 
ze ook graag. In de boeken van Roald Dahl staan ook plaatjes, maar die hebben geen kleur. 

 

 
 

 
Moeder van Iris: 

’Laatst zei Iris tegen mij: lezen is reizen in je hoofd’



 
 
 
 
 
 
 

 


