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Stellingen behorend bij het proefschrift 
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1. In de tweede helft van de negentiende eeuw en de eerste helft van de twintigste 

eeuw leidde extreme hitte in Nederland tot meer extra sterfte dan extreme kou 

(dit proefschrift). 

 

2. Meer dan de helft van de boeren zocht en vond hun vrouw in de negentiende 

eeuw binnen een straal van vijf kilometer (dit proefschrift).  

 

3. In het negentiende-eeuwse Amsterdam was het voor kinderen voor hun 

overlevingskansen in hun eerste levensjaar belangijker van welke religieuze 

gemeenschap ze deel uitmaakten, dan in welke buurt ze woonden of tot welke 

sociale klasse ze behoorden (dit proefschrift). 

 

4. In de laatste acht maanden van de Tweede Wereldoorlog vielen er in Nederland 

meer doden onder de burgerbevolking door oorlogsgeweld dan als gevolg van de 

Hongerwinter (dit proefschrift). 

 

5. Een uniforme spellingswijze van geografische namen en persoonsnamen in 

historische akten en registers zou het koppelen van persoonsgegevens uit die 

akten en registers een stuk eenvoudiger hebben gemaakt. 

 

6. Een voordeel van het gebruik van historische boven actuele gegevens over 

personen en adressen is dat de onderzoeker geen beperkingen (meer) ondervindt 

van privacybepalingen. 

 

7. De in de praktijk meest gangbare en gebruikte berekening van de hoogte van de 

levensverwachting – de periode-levensverwachting – is, hoewel wel vaak zo 

geïnterpreteerd, niet geschikt als indicator voor het aantal jaren dat men naar 

verwachting nog te leven heeft. 


