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DE OORLOG 
VERZAMELD

Het ontstaan
van de collectie van het 

Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie

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 Aula der Universiteit
op vrijdag 14 november 2014, te 13.00 uur

door Joanna Maria Lidwina van Bockxmeer
geboren te Hoorn

Annem
ieke van Bockxm

eer  De oorlog verzam
eld
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prof. dr. J.C.H. Blom
prof. dr. F.C.J. Ketelaar
 
prof. dr. G. Hirschfeld
prof. dr. M.M. van der Linden
prof. dr. P. Romijn
prof. dr. M.J. Schwegman
prof. dr. T.H.P.M. Thomassen

Promotoren:
 

Overige leden:

Faculteit der Geesteswetenschappen
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