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NIET VOOR GOD EN NIET VOOR H E T VADERLAND 



Bij de voorkant: 

1 V hospitaaldemonstratie op 7 mei 1916 in Soerabaja, Het Leven, 18-7-1916 
Kiesrcchtdemonstratie op 17 september 1916 te Amsterdam, GAA, D16333 



Promotores: prof.dr. J .C.H. Blom 
prof.dr. H. Amersfoort 

Faculteit der Geesteswetenschappen 

Theunis Stelling is verantwoordelijk voor de hoofdstukken i, 2, 3, 4, 6, 7, 

12 en 13 

Ron Blom is verantwoordelijk voor de hoofdstukken 5, 8, 9, 10, 11 en 14 




