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HET NETWERK VAN DEELNEMERS
Eind 2020 waren 86 deelnemers en 25 gelieerde deelnemers aangesloten bij het
netwerk oorlogsbronnen, één deelnemer meer dan het voorgaande jaar
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Netwerkdag 2020
Vanwege corona-maatregelen konden
bijeenkomsten die gewoonlijk jaarlijks
worden georganiseerd door Netwerk
Oorlogsbronnen, niet doorgaan of
moesten een andere vorm aannemen.
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De Netwerkdag Oorlogsbronnen vond
online doorgang en is door circa 140
kijkers gevolgd.

Netwerkdag op YouTube

Deelnemers 2020 verdeeld
in soort organisatie.

Bekĳk alle deelnemers

DE INFRASTRUCTUUR VAN
NETWERK OORLOGSBRONNEN
FACTS

AND

FIGURES

Eind 2020 waren in totaal 11.696.896 bronnen vindbaar via Oorlogsbronnen.nl.
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Netwerk Oorlogsbronnen heeft in 2020 de WO2 Thesaurus verder uitgebouwd
met meer concepten, gebeurtenissen. locaties en corporaties, naar in totaal
4.253 termen.
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Naast de WO2 Thesaurus beheert Netwerk Oorlogsbronnen ook een WO2
Biografieën Thesaurus, welke eind 2020 2350 bio's bevatte. En een WO2
Organizations Thesaurus, welke eind 2020 605 organisaties bevatte.
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Collecties van 258 organisaties zijn opgenomen in Oorlogsbronnen.nl.

Anders
5.8%

65 van de 86 deelnemers van het
Netwerk Oorlogsbronnen zijn met hun
collecties opgenomen in
Oorlogsbronnen.nl.
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7.4%

Historisch centrum
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Bibliotheek
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Deze bronnen zijn afkomstig uit 128 datasets.

SPARQL
API script 0.8%
11.6%

Net als het voorgaande jaar, is ook
in 2020 slechts eén van de 128
datasets aangesloten middels een
SPARQL-endpoint en levert dus
linked data vanuit de bron.

Statisch
19%

OAI-PMH
68.6%

OORLOGSLEVENS.NL
ONLINE

Wat als het project Personenportal
WO2 startte, resulteerde in februari
2020 in de lancering van
'Oorlogslevens.nl', een online
zoekmachine naar personen in de
Tweede Wereldoorlog.
Denk daarbij aan gevangenen in
(concentratie)kampen en
gevangenissen, slachtoffers van
bombardementen, tewerkgestelden,
verzetsstrijders, militairen, Joodse,
Sinti- en Roma-slachtoffers.
Eind 2020 waren via Oorlogslevens
361.919 individuele persoonspagina's
te vinden. Deze zijn opgebouwd
vanuit 57 databestanden van 31
organisaties, die in totaal 2.465.320
persoonsvermeldingen bevatten.

GLAMI AWARD WINNER
Oorlogslevens.nl heeft een GLAMi Award in de wacht gesleept van Museweb (MW, voorheen
Museums and the Web). Museweb is met 800 deelnemers uit 40 landen en hoofdsponsoren
zoals Microsoft en Google de grootste museuminnovatie- en technologieconferentie ter
wereld. Netwerk Oorlogsbronnen won in de categorie ‘Exhibition or Collection Extension:
Web’, bedoeld voor innovatieve digitale toepassingen die collecties of tentoonstellingen
uitbreiden en verrijken buiten de fysieke muren van de instellingen.
NIEUWSBERICHT & JURYCOMMENTAAR

"WarLives.org is really powerful and also technologically cool and innovative"

OORLOGSLEVENS.NL
AANDACHT

Levens bijna 300.000 oorlogsgetuigen gereconstrueerd
Historiek.net | 11 februari 2020

'Oorlogslevens' maakt achtergronden
slachtoffers WOII zichtbaar

Levensloop van bijna
300.000 oorlogsslachtoffers
ontsloten

RTV RIJNMOND | 11 FEBRUARI 2020

OORLOGSLEVENS.NL
TROUW.NL | 11 FEBRUARI 2020

GAAT VANDAAG ONLINE

De ochtend van 4 | 11 februari 2020

In welk kamp heeft mijn opa gezeten?
Nieuwe site geeft antwoord
De levensverhalen van ruim 3200

OMROEP GELDERLAND | 11 FEBRUARI 2020

Groninger oorlogsslachtoffers zijn
nu terug te vinden op de website
Oorlogslevens

RTV NOORD | 11 FEBRUARI 2020

DE GESCHIEDENIS VAN
OORLOGSSLACHTOFFERS
HistorischNieuwsblad.nl | 11 februari 2020

"Zo houden we
de herinnering levend"
PAUL BLOKHUIS | TWITTER | 11 FEBRUARI 2020

Levensloop honderdduizenden
oorlogsslachtoffers openbaar
TELEGRAAF.NL | 11 FEBRUARI 2020

OORLOGSLEVENS.NL
BEZOEK
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Personenzoekmachine
In 2020 zijn 6.669 zoekopdrachten
uitgevoerd op Oorlogslevens.nl.
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Deze mensen brachten 70.846
bezoeken aan de site, en bekeken
daarbij 92.787 unieke pagina's.
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Bezoekers
49.904 mensen hebben de website
bezocht in de elf maanden dat de
site online was in 2020.

Bezoekers Oorlogslevens.nl
per maand in 2020
Bijzondere nieuwe collecties in Oorlogslevens.nl
Joodsche Raad Cartotheek
Rotterdamse arrestantenkaarten
Stolpersteine
Sporters: Olympiërs & voetballers
Communistische verzetsdeelnemers

OORLOGSBRONNEN.NL
NIEUWE RELEASE

Op 15 oktober 2020 ging de nieuwe
release van Oorlogsbronnen.nl
online. Dit betekent een drastische
omslag van een B2B- naar een
publiekswebsite.
Gebouwd op dezelfde
infrastructuur, maar met een
compleet andere voorkant. Door
contextinformatie centraal te
stellen worden de bronnen beter
vindbaar, en zijn ze beter te
begrijpen.
De themapagina's waar relevante
bronnen op samenkomen worden
goed gevonden via zoekmachines
waardoor de bezoekcijfers meteen
een vlucht namen na de release.
Artikelen brengen elementen uit de
infrastructuur - bronnen en
themapagina's - onder de aandacht.

Aandacht voor de vernieuwde Oorlogsbronnen.nl
NOS-journaal 12 en 15 uur
RTV Drenthe

OORLOGSBRONNEN.NL
BEZOEK
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WO2-zoekmachine
In 2020 zijn 87.302 zoekopdrachten
uitgevoerd op Oorlogsbronnen.nl.
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Deze mensen brachten 113.235
bezoeken aan de site, en bekeken
daarbij 355.647 unieke pagina's.
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Bezoekers
88.129 mensen hebben de
Oorlogsbronnen.nl bezocht in 2020,
met een piek in de laatste drie
maanden van ruim ruim 11-, 13- en
14.000 bezoekers. Dit als direct
gevolg van de nieuwe release op 15
oktober, waardoor de vindbaarheid
van themapagina's via Google is
verbeterd.

Bezoekers Oorlogsbronnen.nl
per maand in 2020

PROVINCIALE &
THEMATISCHE
PORTALS

WO2GLD
De site ontving in 2020 10.048 bezoekers,
die samen 12.315 bezoeken brachten en
daarbij 18.029 unieke pagina's bekeken.

Indië in oorlog
Over het jaar 2020 zijn voor deze website
helaas geen bezoekcijfers bekend.

Oorlogsbronnen Limburg
Het Regionaal Historisch Centrum Limburg
(RHCL) bouwt samen met een aantal
Limburgse erfgoedinstellingen aan
een portal naar het model van WO2GLD.

NATIONALE
COLLECTIES

Getuigen Verhalen
De site ontving in 2020 31.873 bezoekers,
die samen 41.086 bezoeken brachten en
daarbij 82.311 unieke pagina's bekeken.

Oorlog in blik
De site ontving in 2020 12.599 bezoekers,
die samen 14.705 bezoeken brachten en
daarbij 28.715 unieke pagina's bekeken.

OPEN OORLOGSBRONNEN
WIKIMEDIA & WIKIPEDIA
Vrij te gebruiken oorlogsbronnen,
beschikbaar via een platform dat
wereldwijd dient als startpunt voor
informatie over alle denkbare
onderwerpen. Via het WO2 Open Data
Depot brengt Netwerk Oorlogsbronnen
foto's, video's en objecten uit de Tweede
Wereldoorlog naar het publiek.
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keer zijn Wikipedia-lemma's met
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Aantal oorlogsbronnen aan Wikipedialemma's gekoppeld

2020

Ga naar het NOB Open Data Register
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84 downloadbare verrijkte WO2-collecties
uit Oorlogsbronnen.nl in Linked Open Dataformaten onder een CC-BY-SA licentie.

aa

Aantal Wikipedia-lemma's
met oorlogsbronnen bekeken
(x 1000)
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OPEN DATA REGISTER
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SOCIAL MEDIA
2020

Tweetweergaven 336.057
Nieuwe volgers 303

Likes & comments 4.221
Nieuwe volgers 433

Weergaven 5.902
Kijkuren 795

NETWERK
OORLOGSBRONNEN
MOGELIJK DANKZIJ

TWITTER.COM/OORLOGSBRONNEN

FACEBOOK.COM/NETWERKOORLOGSBRONNEN

INSTAGRAM.COM/OORLOGSBRONNEN

LINKEDIN.COM/COMPANY/NETWERK-OORLOGSBRONNEN

YOUTUBE.COM

