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VOORWOORD 

Deze dissertatie werd mogelijk gemaakt door een onderzoeksbeurs 
van het NUFFIC voor een verblijf aan het Instituteur Europäische Ge
schichte in Mainz en door een aansluitend Stipendium van het insti
tuut zelf. 

Velen hebben op enigerlei wijze aan de totstandkoming van deze 
studie bijgedragen. Op deze plaats wil ik de mogelijkheid aangrijpen 
om hen bedanken, vooral de medewerkers van de archieven en bibli
otheken die telkens bereid waren om weer nieuw materiaal aan te 
dragen. Een bijzondere plaats nemen Stefana Dascalescu en Jutta 
Ries - de bibliothecaressen van de afdeling Universalgeschichte van 
het Institut fur Europäische Geschichte - in, wier hulpvaardigheid zon
der meer het Bundesverdienstkreuz waard is. Ulrike Kretzschmar, de 
voormalige bibliothecaresse van de afdeling Religionsgeschichte, heeft 
de Duitse samenvatting aan het eind van dit boek op taalfouten ge
controleerd. 

Prof. dr. M. Vogt was een voortdurende bron van inspiratie. De 
talrijke gesprekken die ik met hem gevoerd heb, behoren tot de aller
beste van de vele goede herinneringen aan mijn verblijf in Mainz. 
Ook wil ik de bevriende lotgenoten voor hun steun bedanken; uit de
ze groep noem ik slechts Dr. Michael Hundt en Dr. Andrew Szanajda. 
De belangrijkste gidsen tijdens het gehele traject waren uiteraard 
mijn promotores, Prof. dr. M.C. Brands en Prof. dr. A. Labrie. Het is 
geenszins overdreven om te veronderstellen dat zonder hen deze 
studie niet meer dan een aardig idee was gebleven. 

Ries Roowaan 
Amsterdam 

Mei 1999 




