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TULPENN VOOR WILHELMINA 





Agness Dessing 

Tulpenn voor Wilhelmina 

Dee geschiedenis van de Engelandvaarders 

ACADEMISCHH PROEFSCHRIFT 

terr verkrijging van de graad van doctor 
aann de Universiteit van Amsterdam 
opp gezag van de Rector Magnificus 
prof.. mr. P.F. van der Heijden 
tenn overstaan van een door het college 
voorr promoties ingestelde commissie, 
inn het openbaar te verdedigen 
inn de Aula der Universiteit 
opp woensdag 8 september 2004, 
tee 12.00 uur door 

Agness Margaretha Francisca Dessing 
geborenn te Djakarta, Indonesië 
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'Wijj  kunnen verkeren met de gestalten uit het verleden, 
wijj  kunnen ons mét hen bewegen in hun tijd en hun omgeving; 
wijj  begrijpen ze zoveel beter (en niet zelden, ook dit is winst: zoveel 
minder). . 

Kleinee figuren kunnen ons grote dingen verhalen, grote weer 
kleine; ; 
eindelooss genuanceerd wordt het beeld van mens en wereld, 
eindelooss geschakeerd blijken mogelijkheid en vervulling, droom 
enn illusie.' 

J.. Presser,'Memoires als geschiedbron' 
In:: M.C. Brands, J. Haak, Ph. de Vries, Uit het werk van dr.}. Presser 
Amsterdam,, 1969, p. 278 




