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Middeleeuwse Studies en Bronnen
deel CXII

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door Vewin,
Vereniging van Waterbedrijven in Nederland.

Afbeeldingen op het omslag: op de voorzijde details van een schilderij met pontveer
van Esaias van der Velde (Rijksmuseum) en van de Sint-Elisabethspanelen (RMA),
twee miniaturen uit hetNequambuch van de stad Soest in Westfalen; op de achter-
zijde een detail van een anoniem schilderij waarop veen wordt gestoken en ver-
brand (Collectie gemeentelijke Musea Zierikzee). In de achtergrond een fragment

uitDe cura reipublicae et sorte principantis van Philips van Leiden.

Dit proefschrift heeft geen eigen isbn
het isbn van de handelsuitgave is 978-90-8704-026-0
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Profeet in eigen land
Philips van Leiden en het publiek belang

ACADEMISCH PROEFSCHRIFT
ter verkrijging van de graad van doctor
aan de Universiteit van Amsterdam
op gezag van de Rector Magnificus

prof. dr. D.C. van den Boom
ten overstaan van een door het college van promoties

ingestelde commissie,
in het openbaar te verdedigen in de Agnietenkapel

op dinsdag 16 september 2008, te 14.00 uur

door

Rijk Timmer
Geboren te Leerdam
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Promotiecommissie

Promotor: Prof. dr. F. Keverling Buisman
Overige Leden: Prof. dr. R. Feenstra

Prof. dr. P.H.D. Leupen
Prof. dr. E.H. Pool
Prof. dr. D. Heirbaut
Dr. C.M. Cappon

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
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