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macht. Deze opvatting van

'overnance', waarbij het
;1 mogelijk wordt overgelaten
[gen, leidde volgens Van
)t politick als het infantiel
/ervulling van wensen. Daar-
aat een 'postmoderne opvat-
.tiek, die accepteert dat
ring van het bestuur niet
jk is. Als voorbeeld noemt
.en Wouter Bos die stelt dat
)or de wet een illusie is. Deze

atting betekent ook een
de idee dat de politick een

.n in de organisatie van soli-

de politieke vernieuwing er dan
... ^ Van Gunsteren voor ogen

nhrenaren op cursus sturen en
3 aantrekken heeft volgens hem
.. '. . ot een veerkrachtig bestuur.

et eerst een herverdeling van
lacsvinden. Naast de markt moe-
uir.ssystemen als politick, recht en
-.^ warden geherwaardeerd.
.-.. tnoeten politici niet bang zijn
°r"teit: 'Het recht in een vrije

vLiig werkt met hoor en weder-
... .litiek kent er een legitieme

~ -genover een legitieme rege-
tenschap bloeit dankzij confronta-
Ji.-erse visies op wat waar is.'

:\:~ bestuur moet volgens Van
. .. conflict niet als een gevaar,

, iiurmaal en in beginsel positief
-vaardeerd. De Woordenschat

^^, de politici kan veel kiezers en
CLI geruststellen. Het bestuur van
".^ hoeft niet op de schop. Veel
ijkcr is om politieke strijd te leve-
. i.. .litiek kan eenvoudig niet gered

. " .or het morsige politieke proces
. '.. . i. Herstel van normen en

- °n het programma van "naar de
:_:steren" zullen geen herstel van

'Agheid en democratic brengen
- --Ie politieke confrontatie uit de
i. ^a gaan. Dan blijven het loze

. ; het vertrouwen in politick en
iiug verder doen afkalven.

wld van Raak
nald van Raak is lid van de Eerste
.npr voor de sp

De goede smaak van Haagse lezeressen

Lizet Duyvendak, 'Door lezen wijder horizont'. Met Haags Damesleesmuseum.
Vantilt, Nijmegen.   24, 90

'Niettegenstaande het feit dat dit boekje de
AKO-prijs kreeg, meen ik het te moeten
afkeuren omdat ik het eenvoudigweg verve-
lend, niet te begrijpen en storend vind.
Niet nemen. ' Aldus oordeelde een lid van
het leescomite van het Haags Dameslees-
museum over Louis Ferron. Zijn in 1990
bekroonde Karelische nachten kwam op

grand van dit oordeel niet in de biblio-
theekcollectie terecht. Ook andere bekende

schrijvers sneuvelden in de keuring: Arnon
Grunbergs Biauwe Maandagen werd te
puberaal bevonden en P.F. Thomeses Zuid-
land, winnaar van de AKO-literatuurprijs in

1991, tekinderlijk.
Deze en andere smakelijke waardeoordelen

zijn te vinden in het proefschrift van Lizet
Duyvendak over het Haags Damesleesmu-
seum. Dit 'damesleesmuseum', een biblio-
theek voor en door vrouwen, is in 1894

opgericht en bestaat nog steeds. Een sjiek
pand aan het Nassauplein biedt momenteel
onderdak aan de meer dan vijfhonderd

leden, die gekozen zijn door een ballotage-
systeem: wie lid wil warden van het Dames-
leesmuseum (DLM), moet er iemand
kennen. Het overgrote deel van de leden
woont in de elitewijken van Den Haag en
is ouder dan achtenvijftig jaar. Zij hebben
de keuze uit een collectie van ruim dertig-
duizend titels, waaraan een zorgvuldig aan-
schafbeleid ten grondslag ligt. De leden
geven hun voorkeuren door, enkele Haagse
boekhandelaren doen suggesties en ook de
bibliothecaressen kiezen boeken uit. Het
leescomite, dat uit enkele leden van het
DLM bestaat, krijgt vervolgens alle geselec-
teerde titels ter keuring voorgelegd. De oor-
delen van dit comite vormen samen met de

catalog!, bestuursnotulen en andere archief-
stukken een unieke bron om de geschiede-
nis, het aanschafbeleid en het leesgedrag
van de leden van het DLM te reconstrueren.

De term 'museum' verwijst niet naar een

museum in de huidige betekenis van het
woord (al heeft het deftige interieur van
het DLM daar wel wat van weg), maar naar
een leesgenootschap dat een eigen biblio-
theek beheert. In de tweede helft van de
achttiende eeuw ontstonden onder invloed

van de Verlichting overal in Europa leesge-
nootschappen. Dit waren groepen burgers,
afkomstig uit de maatschappelijke boven-
laag, die gezamenlijk boeken kochten en
lazen met het doel zichzelf te ontwikkelen.

De leesgenootschappen en leesmusea waren
van meet af aan mannenaangelegenheden.
Vrouwen konden in de regel geen lid wor-
den en als ze dat wel konden, golden er
vaak beperkende regels. Mede om die
reden. en onder invloed van de eerste femi-

nistische golf, werden er vanaf 1860 aparte
vrouwenleesmusea opgericht. In Stockholm
ontstond bijvoorbeeld de Lasesalong for
Darner (1862) en in Kopenhagen de Kvin-
delige Laeseforening (1872). InNederland
volgden onder meer het Amsterdams
Damesleesmuseum (1877) en het Haags
Damesleesmuseum (1894). Het laatstge-
noemde is uniek, omdat het de enige in zijn
soort is die nog bestaat. Het motto van het
DLM, Door lezen wijder horizont, refereert nog
altijd aan het beschavings- en opvoedings-
ideaal van de genootschapstraditie.

De bloeiperiode van het Haagse instituut
lag in de jaren 1904-1929, toen het lede-
naantal opliep tot 1478. Het groeide uit tot
een centrum van vrouwenactiviteiten: men

kon er terecht voor lezingen, literatuurcur-
sussen en maaltijden. Er was zelfs gelegen-
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heid tot overnachten. In de hoogtijdagen
ivaren er maar liefst zes personeelsleden in
iienst, onder wie twee concierges die de
soffie, thee en lunch verzorgden, en een
sediende die de fietsen en jassen van de
lames aannam en boeken thuisbezorgde.
De Tweede Wereldoorlog trok een zware
missel op het DLM, omdat een deel van de
;ollectie verloren ging en het ledenbestand
irastisch daalde. Na de oorlog stabiliseerde

.let ledenaantal zich weer en tegenwoordig
ichommelt het rond de vijfhonderd. Er zijn
:elfs een paar mannelijke leden, want sinds
;en 'revolutionaire vergadering' in 1970 is
let toegestaan om echtgenoten en eventu-
;le weduwnaars van vroegere leden toe te
. aten. Tot een grote toeloop van herenle-
den heeft dit echter nooit geleid', merkt
Duyvendak bijna geruststellend op.
\Vat konden de dames (en een enkele heer)

^o al lenen in de bibliotheek? Het leesco-

Tiite van het DLM streefde naar een zo breed

mogelijk aanbod. Het schafte zowel de
nieuwste Nederlandse als oorspronkelijk bui-
renlandstalige literatuur aan, met name
Engelstalige romans. Ook werden zowel boe-
Ken gericht op een klein publiek als bestsel-
'ers ingekocht, waarvan de literaire waarde
nog al eens ter discussie stand. Tot die laat-
ste categoric behoorden ook de zogenaamde
'damesromans' uit de jaren twintig en dertig,
die de toenmalige mannelijke critici niet zel-
den als een bedreiging voor de kwaliteitslite-
ratuur beschouwden.

Deze constateringen vormen voor Duyven-
dak de aanleiding om hardnekkige stereoty-
r3en omtrent de vermeende lectuurkeuze van

vrouwen aan de kaak te stellen. Recensen-

ten van vroeger en nu leggen de oorzaak
voor de teloorgang van de kwaliteitslitera-
tuur maar al te vaak bij de slechte smaak
van schrijfsters en lezeressen: vrouwen lezen
en schrijven wel veel, maar precies de ver-
keerde boeken (van bijvoorbeeld Lulu
Wang, Connie Palmen en Jessica Durla-
cher). Duyvendak plaatst kanttekeningen bij
lit beeld door onder andere te wijzen op de
brede collectie van het DLM: deze bood en

biedt nog altijd ruimte aan veel meer dan de
typische 'damesromans', zoals experimentele
en specialistische literatuur.

Duyvendak besluit haar lezersonderzoek met
een enquete onder de huidige leden van het
DLM en vergelijkt de resultaten met modeme
sociologische leestheorieen. Van de 505 ver-
stuurde enquetes kwamen er 282 retour

Foto uit bespro-
ken boek. Leden

van het Dames-

leesmuseum

schrijven zelfde
geleende boeken
in

(bijna 56 procent). De leden omschrijven
onder meer hun redenen om lid te warden

van het DLM en hun motieven om te lezen.

Het 'cognitieve element' ofwel de wens om
iets te leren en de culturele competentie te
vergroten, blijkt een even grote rol te spelen
als het 'hedonistische motief, de plezierbele-
ving. Het eeuwenoude utile dulci (het nuttige
met het aangename verenigen) heeft in dit
gezelschap dus weinig aan actualiteit inge-
boet.

Belangrijk voor de lezeressen is ook het
'esthetisch motief, de wijze waarop een
tekst wordt medegedeeld ofwel de gekozen
literaire vorm. Het 'statusmotief, de

behoefte om zich via cultuuq^articipatie
sociaal van andere groeperingen te onder-
scheiden, is volgens Duyvendak echter veel
minder van toepassing op de leden van het
DLM. Dat dmist intui'tief toch welin tegen
het elitaire karakter van het DLM, dat alle

kenmerken van een heuse rotaryclub draagt.
De resultaten werken mogelijk vertekenend,
omdat de leden dit zelf niet snel zullen

opvoeren als een argument om te lezen; ik
kan me althans niet aan de indruk onttrek-

ken dat status wel degelijk een doorslagge-
vende factor vormt binnen het

DLM-verband.

Het (nog steeds) elitaire karakter van het
DLM roept nog meer vragen op: in hoeverre
kan het leesgedrag van de DLM-leden als
representatief gelden voor het leesgedrag
van vrouwen in het algemeen? Met andere
woorden: verschaffen de gegevens van deze

heel specifieke uitsnede uit de bevolking
voldoende grand om allerlei geijkte cliches
over vrouwenlectuur te weerleggen? En hoe
kunnen we sommige oordelen op hun
waarde schatten? Grunberg als puberaal
afdoen komt in een heel ander daglicht te
staan, wanneer je weet dat 62 procent van
de leden boven de achtenvijftig jaar oud is.
De vraag rijst ook of de gangbare praktijk
van het Damesleesmuseum afwijkt van
andere besloten (heren en gemengde) lees-
instellingen uit de onderzochte periode.
Welke invloed heeft het besloten karakter

van de instelling op de uitkomsten van het
onderzoek? In dat verband had ik ook graag
meer gelezen over het ballotagesysteem:
hoe warden de nieuwe leden precies verko-
zen? Welke eisen warden er aan hen

gesteld?

Deze vragen doen niets af aan het feit dat
Duyvendak de voor- en afkeuren van het
Haagse damesgezelschap scherp in beeld
brengt. De huidige leden van het Dames-
leesmuseum mogen dan oolc verguld zijn met
dit eerbetoon aan hun instituut. Maar ook

eenieder die geinteresseerd is in historisch
en hedendaags leesgedrag van vrouwen, mag
dit boek niet ongelezen laten. Om in de
trant van het beoordelingscomite te spreken:
dit is een helder gecomponeerd boek over
een in alle opzichten unieke instelling. Aan-
schaffen.

Lottejensen
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