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Voorwoord

Dit boek is ooit begonnen als een werkverschaffi ngsproject voor mijzelf nadat ik 
mijn baan als docente geschiedenis bij de Hogeschool Holland had opgezegd. Ik 
heb altijd met veel plezier lesgegeven, maar het archiefonderzoek bleef trekken. De 
genootschappen als een vorm van achttiende-eeuws verenigingsleven hadden mijn 
belangstelling gewekt. Het intrigeerde mij dat er nauwelijks iets over de deelname 
van vrouwen in de bestaande literatuur te lezen viel. Ik kon mij niet voorstellen dat 
vrouwen toen niet nieuwsgierig waren naar wat mannen daar uitspookten. Gedu-
rende het verkennende onderzoek raakte ik meer en meer gefascineerd, maar hoe 
het een en ander aan te pakken bleef nog de vraag.  Van grote waarde bij het zoeken 
naar een opzet was mijn lidmaatschap van de, door Saar Boerlage opgerichte, Pro-
motie Werkplaats voor Vrouwen aan de Universiteit van Amsterdam. Een werkplek 
die voortkwam uit het streven vrouwen met promotieplannen te stimuleren en te 
ondersteunen. Ik heb hiervan dankbaar gebruikgemaakt. Mede daardoor slaagde ik 
erin een aanpak voor mijn wetenschappelijk onderzoek uit te stippelen, hetgeen 
de waarde van de Promotie Werkplaats onderstreept. Helaas heeft het instituut de 
bezuinigingen aan de universiteit niet overleefd, ondanks pogingen de basis te ver-
breden tot een centraal punt voor alle buitenpromovendi aan de Universiteit van 
Amsterdam. Thea van der Linden, Grietje Lof, Marianne Elsakkers, Monika Diede-
richs en de andere vrouwen, dank voor de kennis die jullie met mij wilden delen en 
voor jullie enthousiasme. 

Daarnaast had ik behoefte aan ‘achttiende-eeuwse’ ondersteuning en kwam via 
de Werkgroep Achttiende Eeuw in contact met het zaterdaggezelschap dat elkaar 
regelmatig in Utrecht ontmoet, Groep 95. De leerzame middagen en de gezellige 
gesprekken in de kroeg na afl oop zorgden voor een welkome wetenschappelijke 
brainstorm gedurende mijn onderzoek. De inspirerende en opbeurende op- en aan-
merkingen van allen, maar vooral van Pim van Oostrum en Anna de Haas waren 
‘down to earth’ in perioden van paniek bij de gedachte dat het allemaal niet goed 
zou komen. Dini Helmers ontpopte zich van meelezende ‘advocaat van de duivel’ 
tot mijn steun en toeverlaat bij de beschrijving van het leven dat mijn vrouwen leid-
den, waarvoor heel veel dank. Dank ook aan mijn meelezer van het eerste uur, Ben 
Baar. De eindstreep naderde en de fi nishing touch kwam van Nico Bakker die zoals 
hij zelf voorspelde, er bij de promotie niet meer zou zijn. Hij overleed vorig jaar 
juni. Zijn kritische, niet-achttiende-eeuwse blik en commentaar hebben mijn werk 
meerwaarde gegeven. Het moeizame schrijfproces heeft dankzij de begeleiding en 

001-010 Baar Handel.indd   9 19-03-2009   13:05:58



ter zake kundige commentaren van mijn promotor prof. dr. N.C.F. van Sas tot het 
voor u liggende boek geleid. Ik dank hem vooral voor het vertrouwen dat hij in mij 
stelde. Prof. dr. W.W. Mijnhardt, prof. dr. E.M.P. van Gemert, prof. dr. M.F. Gijswijt-
Hofstra, prof. dr. F. Grijzenhout en dr. M. de Vries ben ik erkentelijk dat zij deel heb-
ben willen uitmaken van de beoordelingscommissie. De kritische opmerkingen van 
een aantal van u heb ik in dank verwerkt.

Door parttimebanen, vrijwilligerswerk en zorgtaken is het een project geworden 
van meer dan tien jaar, iets wat ik in de aanvang niet had voorzien. Zonder de men-
tale steun van familie en vrienden had ik mijn einddoel waarschijnlijk niet bereikt. 
Daarbij denk ik in het bijzonder aan de gezellige uitjes met de Club van Acht en 
dan vooral aan die met de meiden, de ellenlange telefoongesprekken met Guusje 
Bierenbroodspot en niet te vergeten de fi etstochten met Gulptours.  Alles heeft er-
toe bijgedragen dat ik met plezier mijn onderzoek- en schrijfwerk kon afronden. De 
boog was lang gespannen voor mijn levensgezel Gerard en onze zoon Joachim, toen 
een derdegroeper, nu een jonge volwassene. Lieve mannen dank voor jullie geduld. 
Mijn ouders zijn er helaas niet meer om van dit grote moment in mijn leven getuige 
te zijn. Mijn boek wil ik opdragen aan mijn moeder, mijn oma’s en de vrouwen in 
mijn familie die mij zijn voorgegaan en niet de gelegenheid hebben gehad zich te 
ontplooien zoals ik dat heb kunnen doen.
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