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ACADEMISCH PROEFSCHRIFT
ter verkrijging van de graad van doctor
aan de Universiteit van Amsterdam
op gezag van de Rector Magnificus
prof. mr. P. F. van der Heijden
ten overstaan van een door het college voor promoties ingestelde commissie,
in het openbaar te verdedigen in de Aula der Universiteit
op woensdag 31 maart 2004, te 10.00 uur
door Theunis Stelling geboren te Enkhuizen
en op woensdag 31 maart 2004, te 11.30 uur
door Robertus Leonardus Blom geboren te Leiden
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Verder financierden de volgende particulieren het project:
Jan Blom, Nico Bode, \ .1 en Hannie Hettinga, Jerry Hoff, Netty Kress,
Arnold Kruithof, Marion Verbeek-Blom, Sibbele Witteveen, Geartsje
Witteveen-Ykema
Verder bedanken wij het Instituut voor Militaire Geschiedenis te Den Haag
voor het welwillend ter beschikking stellen van fotomateriaal uit zijn collectie voor de pagina's 118, 119, 150, 253, 790, en 869.
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Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in
een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder
voorafgaande schriftlijke toestemming van de uitgever.
Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel
I6B Auteurswet 1912J0 het Besluit van 20juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het
Besluit van 23 augustus 1985, St.b. 47ien artikel 17 auteurswet 1912, dient men de
daarvoor \\ ettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht
(Postbus ss^. 11S0 AW Amstelveen). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze
uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet
[912 dient men zich tot de uitgever te wenden.

