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Geraldien von Frijtag Drabbe Künzel 

HET RECHT VAN DE STERKSTE 

Duitse strafrechtspleging in bezet Nederland 

Academisch proefschrift 

* 

ter verkrijging van de graad van doctor aan de 
Universiteit van Amsterdam op gezag van de Rector Magnificus 

prof. dr. J. J. M. Franse ten overstaan van een door het college 
voor promoties ingestelde commissie, in het openbaar te 

verdedigen in de Aula der Universiteit op 17 november 1999, 
te 11.00 uur door Gabrièlla Geraldina von Frijtag Drabbe Künzel 

geboren te Nieuwleusen 
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Erratum: 

Achterzijde titelblad: i.p.v. Faculteit der Rechtsgeleerdheid Faculteit der Geesteswetenschappen 
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Promotor: prof. mr.E.J.H.Schrage 
Co-promotor: dr. P. Romijn 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid 

I Het onderzoek voor deze publicatie werd financieel gesteund door de Stich
ting voor Historische Wetenschappen (SHW), die wordt gesubsidieerd door de 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 
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