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ten overstaan van een door het college voor promoties ingestelde 

commissie, in het openbaar te verdedigen in de Aula der Universiteit 

op dinsdag 30 november 1999 te 15.00 uur 

door 

HENDRIKUS VAN DONGEN 

geboren te Den Helder 
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