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Ron Blom werd op 22 januari 1963 geboren in Leiden. Hij doorliep van
1975 tot 1980 de HAVO in Waddinxveen. Hierna werkte hij een jaar in de
boomkwekerij in Boskoop de plaats waar hij opgroeide. Van 1982 tot 1985
studeerde hij aan de Haagse Sociale Academie Arbeidsverhoudingen dat hij
afrondde met een scriptie over migranten in het Nederlandse leger. Gedurende zijn diensttijd (lichting 85-5) was hij gelegerd in Venlo en Hilversum
waarna hij gekozen werd tot dagelijks bestuurder van de W D M . Van 1987
tot 1990 werkte hij als vrijgestelde bij de Jongerenbeweging verbonden met
de FNV, district Utrecht. Het laatste decennium van de vorige eeuw was hij
werkzaam als dagelijks bestuurder van de SAP. Zijn politieke afscheid van
deze organisatie in 2000 viel samen met het aanvaarden van een baan bij
het Gemeentearchief Amsterdam bij de sectie Verwerving. Politiek zocht
hij onderdak bij de SP en werd actiefin Offensief.
Ineunis Stelling werd geboren op 17 februari i960 in Enkhuizen. Zijn
jeugd bracht hij door in Alphen aan den Rijn waar hij tussen 1972 en 1979
het Atheneum met succes doorliep. Vervolgens studeerde hij Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit van Leiden. Zijn doctoraalscriptie schreef hij
onder begeleiding van prof. dr. A. Lammers en had als thema het Neder-

landse beeld van de vs in de periode 1914-1917. Na zijn studie volgde de
militaire dienst. Hij was gelegerd in 's-Hertogenbosch en 's-Gravenhage. In
het laatste deel van zijn diensttijd was hij werkzaam bij de Sectie Militaire
Geschiedenis, tegenwoordig het Instituut voor Militaire Geschiedenis van
de Koninklijke Landmacht geheten. Uiteraard was hij ook actief lid van
de WDM, van welke organisatie hij ook nog anderhalf jaar algemeen bestuurder was. Na zijn diensttijd werkte hij zeven jaar als vormingswerker in
Haarlem. Tegenwoordig is hij werkzaam op een Regionaal Opleidingscentrum (ROC) in het Groene Hart.

