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DANKWOORD 

Het is een goede gewoonte dat een proefschrift wordt ingeleid met een woord van 

dank aan het adres van al degenen die op de een of andere wijze een rol hebben 

gespeeld bij de totstandkoming van het werk, een gewoonte waarvan ik niet zal 

afwijken. Mijn bijzondere dank gaat in de eerste plaats uit naar mijn beide promo

tors, prof. dr. N.C.F, van Sas en prof. dr. M.C. Brands, die mijn verrichtingen met 

belangstelling gadesloegen, mij de ruimte boden mijn eigen koers te varen en me, 

indien nodig, met raad en daad terzijde stonden. Tevens ben ik dank verschuldigd 

aan de medewerkers van de door mij geraadpleegde archiefinstellingen en biblio

theken. Het betreft hier in het bijzonder de medewerkers van de studiezaal van het 

Algemeen Rijksarchief in Den Haag, de bibliotheek van het ministerie van Buiten

landse Zaken in Den Haag, het Historisch Documentatiecentrum voor het Neder

landse Protestantisme in Amsterdam en het Internationaal Instituut voor Sociale 

Geschiedenis te Amsterdam. Ook ben ik erkentelijkheid verschuldigd aan de Facul

teit Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (de vroeger Facul

teit der Letteren) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, 

die mijn onderzoeksreizen naar Genève en Londen financieel mogelijk hebben 

gemaakt. 

Daarnaast wil ik een woord van dank richten aan dr. CL. Patijn te Den Haag, die 

me enkele belangrijke gegevens verschafte inzake het initiatief van zijn oom J.A.N. 

Patijn, dat in het laatste hoofdstuk van dit proefschrift aan de orde komt. Ook ben 

ik prof. dr. A.E. Kersten, prof. dr. W.H. Roobol en dr. R. Havenaar zeer erkentelijk 

voor hun commentaar op (delen van) eerdere versies van het manuscript. Verder 

gaat mijn dank uit naar dr. Lorna Lloyd en prof Alan James (University of Keele) 

en prof. IanNish (London School of Economics), die mijn verblijf in Groot-Brittan-

nië nog aangenamer maakten dan het al was. Tot slot dank ik drs. Elisabeth van 

Blankenstein, dr. Anique van Ginneken, dr. Dirk-Jan Wolffram en drs. Douwe 

Zeldenrust, die, ieder op hun eigen wijze, een steentje hebben bijdragen aan de 

totstandkoming van dit proefschrift. 




