
Een historische studie is eerst en vooral een resultaat van eenzaam zwoegen.
Dat het tot afronding van deze dissertatie is gekomen, is echter mede te danken
aan de aanmoediging en steun van een aantal vakgenoten. Veel dank ben ik ver-
schuldigd aan de (oud-) collega’s van de tijdens mijn aanstelling als assistent-in-
opleiding aan de Katholieke Universiteit Nijmegen in haar bestaan bedreigde
taakgroep ‘Nieuwste Geschiedenis’. Mijn collega proximus Jasper Loots dank
ik vooral voor zijn morele ondersteuning. Guy Mans was in sterke mate ver-
antwoordelijk voor de ‘nestwarmte’ van de taakgroep. Rutger Zwart, mede-
 initiatior van het project, heeft in de beginfase niets nagelaten om deze begin-
nende wetenschapper zijn eigen onderzoeksvragen te laten formuleren. Met de
richting die het onderzoek uiteindelijk heeft gekregen, zal hij zeker kunnen
 instemmen. Vooral echter wil ik hier mijn promotor Jac Bosmans noemen – om
een groot aantal redenen, waarvan het bedenken van een passende titel voor het
boek slechts de minste is.

Een woord van dank mag tevens uitgaan naar de instituten die mijn onder-
zoek hebben mogelijk gemaakt. In het bijzonder geldt dat het door prof.dr
J. Roes geleide Katholiek Documentatie Centrum van de Nijmeegse universi-
teit. Te hopen valt, dat vele na mij komende onderzoekers een beroep kunnen
doen op de documentatie en expertise van dit waardevolle centrum.

Verder ben ik het Historisch Documentatie Centrum voor het Nederlands
protestantisme (1800-heden) erkentelijk. Ook dank ik prof.dr J. de Bruijn voor
zijn bereidheid deze studie op te nemen in de Passage-reeks.

Voorts dank ik diegenen, die zich bereid hebben verklaard het manuscript op
onjuistheden te controleren, te weten oud-kvp-leider drs W.K.N. Schmelzer en
prof.dr J.A. Bornewasser. De laatste ben ik ook om andere redenen dankbaar.
Met name tijdens mijn jaren als diens assistent bij de afronding van zijn monu-
mentale geschiedschrijving van de Katholieke Volkspartij was Bornewasser een
inspirerend voorbeeld. Philip Lang dank ik voor zijn ‘Zusammenfassung’.

Het verrichten van onderzoek voor en het schrijven van een proefschrift is,
zoals al gemeld, een solitaire aangelegenheid. Collega’s zullen het bevestigen.
Helaas gold dat in toenemende mate voor het project, waarvan het eindresul-
taat voor u ligt. In de vijf jaren dat aan deze studie gewerkt is, heb ik afscheid
moeten nemen van een aantal mensen dat mij zeer dierbaar was. Daarbij denk
ik in de eerste plaats aan mijn ouders, die de voltooiing van het proefschrift tot
mijn verdriet niet hebben mogen meemaken. Aan hen is dit boek opgedragen.
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