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André Nuchelmans

‘Iedereen moet de mogelijkheid
hebben om te lezen’
Interview met Karin Amatmoekrim

e openbare bibliotheek speelde een
grote rol in de jeugd van schrijfster Karin
Amatmoekrim. Er was thuis geen geld om boeken
te kopen, dus ze was aangewezen op de bibliotheek om haar leeshonger te stillen. En die was
groot. Toen ze 11 was, had ze alles van de jeugdafdeling wel gelezen en mocht ze, bij hoge
uitzondering, aan de boeken voor volwassenen
beginnen. Aanzet tot dit alles was haar moeder,
die zelf ook vaak zat te lezen. Het beeld van haar
moeder, thuis op de bank, verdiept in een boek,
staat nog steeds op haar netvlies gebrand.
‘Ik las veel, superveel, op de basisschool’,
vertelt ze. ‘Mijn vriendinnen lazen veel minder,
en het was ook geen onderwerp van gesprek.’
Haar moeder wees haar op de kracht van het
woord. ‘Lezen was iets voor mezelf, om me in
terug te trekken. Iets wat je alleen ondergaat.
Wat zich in de wereld aandiende aan waarheden,
voldeed niet. Er moest meer zijn. Dat vond ik
in lezen’, aldus Amatmoekrim. ‘Het prikkelt de
fantasie, maakt het mogelijk te ontsnappen,
te verdwijnen. Maar het is toch vooral mijn
nieuwsgierigheid die mijn leeshonger dreef.’
In die begintijd zat er nog absoluut geen
richting in wat ze las, ze las gewoon alles wat er
voorhanden was. Op de middelbare school kwam
ze in een andere omgeving terecht. Haar roman
Het Gym (2011) gaat over de overgang van de
basisschool naar het zelfstandig gymnasium,
de sociale verschillen tussen beide milieus en
hoe de hoofdpersoon daarmee omgaat.
Amatmoekrim leerde de Nederlandse literatuur
op de middelbare school beter kennen, en vatte
er onmiddellijk een grote liefde voor op. Lezen
bleef voor haar echter iets dat ze bij voorkeur
alleen beleefde. Ook op de middelbare school
sprak ze buiten de lessen Nederlands zelden
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met vriendinnen over de boeken die ze las.
En in lezingen van schrijvers was ze helemaal
niet geïnteresseerd. Dat kon alleen maar afbreuk
doen aan haar beleving van het boek.

Gigantisch aanbod
Inmiddels zit ze zelf op de schrijversstoel en
treedt ze op. ‘Ik doe dat met plezier, maar ook
ben ik steeds een beetje verbaasd dat er mensen
zijn die naar me willen komen luisteren.’
Vanuit haar eigen achtergrond weet
Amatmoekrim hoe belangrijk het is dat iedereen
gelijke toegang tot boeken heeft. ‘Literatuur
is van alle kunsten de meest kwetsbare: het is
niet visueel, het is arbeidsintensief en het kent
in Nederland een heel klein taalgebied. Het boek
heeft een zekere bescherming nodig, en die
begint bij het bedienen van de lezers, vooral
de jonge lezers die nog moeten groeien in hun
leeshonger. Iedereen moet de mogelijkheid
hebben om te lezen, en hoe kan dat beter dan
via de openbare bibliotheek, waar een ruim
aanbod aan boeken is? Ik kan me mijn eigen
jeugd niet voorstellen zonder een bibliotheek
om de hoek.’
Ze kan zich wat dat betreft volledig vinden
in het schotschrift van Alex Boogers, De lezer
is niet dood (2015). Boogers betoogt daarin dat
er veel potentiële lezers zijn die het boek niet
aangereikt krijgen. Dat kunnen kinderen van
immigranten zijn, of uit een arbeidersmilieu.
Er wordt te gemakkelijk van uitgegaan dat die
sowieso niet in lezen geïnteresseerd zijn. Maar,
zegt Amatmoekrim, ook voor kinderen met hoogopgeleide ouders is de bibliotheek een plek
waar ze schrijvers en boeken kunnen ontdekken.
‘Die kopen eerder een boek dan dat ze het bij de
bibliotheek lenen. Je kunt echter nooit opkopen
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tegen het aanbod van de bibliotheek. In de bibliotheek kunnen
ze hun weg vinden in het gigantische aanbod en bepalen wat
ze zelf leuk vinden, wat hen
aanspreekt.’

Beter begrip

Karin Amatmoekrim. Fotografie: Jeroen Hofman

Haar eigen kinderen, van 7
en 12 jaar, leest ze nog steeds
voor. Dat doet ze niet met de
bedoeling er lezers van te
maken, maar wel om hun
empathisch vermogen en
hun taalgevoel te stimuleren.
‘Ze leren op die manier dat ze
ook de stilte op kunnen zoeken,
zich even terug kunnen trekken.
Of dat nou met de Donald Duck
is of met een literaire roman,
maakt niet uit.
Een boek leert je om je
in andermans situatie te
verplaatsen.’ Al is ze daar de
laatste jaren wat pessimistischer over geworden. ‘Het
inlevingsvermogen van de
mensen is tegenwoordig ver
te zoeken. Miljoenen mensen
zijn op de vlucht voor concreet
levensgevaar. Ondertussen
houden wij ons hier vast aan
wat we hebben, en trappen we
hard naar beneden. Weigeren
om te zien dat we allemaal
mensen zijn.’ Het heeft haar
er bewust van gemaakt hoe
machteloos literatuur eigenlijk
is. ‘Ik maak me geen illusies
meer over literatuur, dat die ons zal redden.
Wat haalt een boek nog uit tegen het onrecht in
de wereld? Ik hoop alleen maar dat hoe meer
mensen lezen, hoe beter ze zichzelf in relatie tot
de wereld begrijpen. Als dat een gevolg van lezen
is, dan is het op zichzelf al waard om gestimuleerd te worden.’ •
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