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‘Bekendmakingen’ (in het Duits: Bekanntmachungen) behoren 
tot de belangrijkste communicatiemiddelen die bestuurlijke 
overheden – en in de periode 1940-1945 de bezetter –  tot 
hun beschikking hadden om de Nederlandse burger te 
informeren over nieuwe verordeningen en maatregelen. Het 
zijn buitengewoon informatieve bronnen om meer te leren 
over de impact van de Tweede Wereldoorlog op het dagelijks 
leven in het dorp, de stad of de regio. In de aanloop naar, 
tijdens en in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog zijn er 
duizenden bekendmakingen in het hele land op aanplakborden 
en -zuilen aan de Nederlandse burger gepresenteerd. Deze 
bekendmakingen worden betekenisvoller wanneer ze aan elkaar 
worden gerelateerd en gekoppeld worden aan personen, 
thema’s, locaties, gebeurtenissen en andere bronnen. 

Het doel van dit project is om op laagdrempelige wijze – door 
vernieuwende datavisualisatiemethoden te benutten – inzicht 
te verschaffen in de onderlinge en steeds veranderende 
machtsverhoudingen in Nederland in de periode 1939-1946. 
Deze ‘autoriteiten’ waren onder meer: de Duitse SS/SD, de 
Wehrmacht, het Rijkscommissariaat, verschillende Nederlandse 
bestuurlijke overheden, de Nederlandse regering in ballingschap 
in Londen, het Militair Gezag, de burgemeester, de politie, 
enzovoort. Meer in het algemeen is de bedoeling van het project 
om aan de hand van een van meest voorkomende bronnen in 
menig WO2-beeldcollectie de webgebruiker een concreet 

idee te geven van het dagelijks leven in ‘onvrijheid’. Beoogde 
doelgroepen zijn primair historisch geïnteresseerden en historici, 
maar gezien het innovatieve karakter van het project ook digital 
humanities, collectiebeheerders en linked data-specialisten. Het 
Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen zal de applicatie ook 
aanwenden in haar educatieve aanbod. Zo behoren ook docenten 
en leerlingen tot de doelgroepen van dit project.

Centraal in dit project staat de ontwikkeling van een 
interactieve, gebruikersgestuurde online kaart, waarmee de 
WKHPDWLVFKH��JHRJUDƑVFKH�HQ�WHPSRUHOH�VDPHQKDQJ�WXVVHQ�
de bekendmakingen niet als een statisch geheel maar als een 
dynamische ontwikkeling wordt gevisualiseerd. Deze applicatie 
zal als ‘special’ onderdeel uitmaken van de nieuwe website van 
Netwerk Oorlogsbronnen. Dit project is een samenwerking 
tussen RHC Groninger Archieven (GrA), de Stichting OVCG en 
Netwerk Oorlogsbronnen (NOB). Het OVCG is verantwoordelijk 
voor de projectleiding, NOB verzorgt in samenwerking met enkele 
technische partijen de ICT-implementatie van de interactieve 
kaart. NOB is aanvrager en penvoerder van het project.

Het project is voorzien voor de periode van 1 januari 2021 tot 30 
december 2022. De totale projectkosten bedragen € 230.702. 
De eigen bijdrage van de deelnemers is € 46.209. Het Mondriaan 
Fonds wordt verzocht om een bijdrage van € 184.494.
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Inleiding
Het begrip ‘bekendmaking’
(HQ�RSURHS�RP�UDGLRWRHVWHOOHQ�HQ�ƑHWVHQ�LQ�WH�OHYHUHQ��
Een oproep om zich te melden voor de Arbeitseinsatz. Een 
waarschuwing voor vergelding bij het plegen van sabotage. 
Een bekendmaking van de invoering van een avondklok. Een 
mededeling over de gevangenneming van Joden als represaille 
YRRU�HHQ�RYHUYDO�RS�'XLWVH�RIƑFLHUHQ��(HQ�RSURHS�DDQ�GH�
bevolking om verdachte personen – ‘terroristen’ – op te sporen. 

Bovenstaande voorbeelden vallen allen onder de categorie 
‘bekendmakingen’,  een algemeen gebruikt instrument om 
een nieuwe wet of maatregel van de overheid bekend te 
maken aan de bevolking. De term ‘bekendmaking’ is afgeleid 
van het werkwoord ‘bekendmaken’, wat volgens Van Dale 
letterlijk ‘openbaar maken’ of ‘laten weten’ betekent. Dit 
communicatiemiddel werd voortgezet tijdens de Tweede 
Wereldoorlog nadat de Duitse bezetter een civiel bestuur 
had geïnstalleerd in het bezette Nederland. Vele nieuwe 
maatregelen en verordeningen volgden. Tijdens de Duitse 
bezetting behoorden ‘bekendmakingen’ (in het Duits: 
Bekanntmachungen) tot de belangrijkste communicatiemiddelen 
die de bezetter en bestuurlijke overheden tot zijn beschikking 
had om de Nederlandse burger te informeren over deze nieuwe 
verordeningen en maatregelen. Een bekendmaking was in feite 

het eindresultaat van een lang proces van besluitvorming binnen 
een gelaagd systeem waarmee zowel Duitse als Nederlandse 
personen en instanties gemoeid waren. Juist de bekendmakingen 
vormen daarom goede indicatoren in dit voortdurende in 
ontwikkeling zijnde machtssysteem.
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Figuur 1: Bekendmaking doodstrafvoltrekking in het kader van het standrecht (collectie OVCG)
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Onderlinge machtsverhoudingen (1939-1946)
Om de onderlinge machtsverhoudingen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in Nederland te onderzoeken aan de hand van de 
bekendmakingen, spitsen wij dit onderzoek toe op de periode 
voorafgaand aan de oorlog, tijdens de bezetting en na de 
bevrijding. In het bijzonder maken we onderscheid tussen de 
mobilisatieperiode (1939-1940), de feitelijke bezetting (1940-
1945) en de  bevrijding, waarbij het Militair Gezag (1944-1946) 
de bekendmakingen verspreidde in de bevrijde gebieden. De 
aankondigingen, gedrukt op aanplakbiljetten en geplaatst op 
muren en aanplakplaatsen in dorpen en steden, omvatten een 
veelvoud aan mededelingen en verordeningen. Ook werden 
openbare bekendmakingen gebruikt om bij aanvang van de oorlog 
de ‘Staat van Oorlog’ en ‘Staat van Beleg’ af te kondigen en – 
aan het einde van de oorlog – oproepen van de Nederlandse 
Binnenlandse Strijdkrachten (NBS, vaak afgekort als BS) en het 
Militair Gezag  aan de Nederlandse bevolking om ‘geen dwaze 
dingen’ te doen en niet te vlaggen totdat de Duitsers het land 
hebben verlaten.

De relatie tussen de Duitse bezetter, de Nederlandse 
bestuurlijke autoriteiten lokaal en provinciaal en de Nederlandse 
staatsburgers is een onderwerp dat een steeds grotere 
actualiteitswaarde heeft gekregen door de recente discussies 
over de houding van burgemeesters in oorlogstijd en de 
erfpachtkwesties in verschillende gemeenten. Het blijkt 
dat we relatief weinig weten over de lokale en regionale 

omstandigheden en de wisselwerking tussen de Nederlandse 
‘autoriteiten’ (B&W, ambtenaren, politie, BS, etc.) en de Duitse 
bezetter (SS, Rijkscommissariaat, Grüne Polizei, etc.). Ook de 
impact van al deze opgelegde regelgeving op het dagelijks leven 
in de Tweede Wereldoorlog is grotendeels onbelicht gebleven. 
Bekendmakingen vormen daarentegen de meest ‘harde’ 
(papieren) getuigenissen van de maatregelen die de bezetter 
doorvoerde, hoe de machtsverhoudingen lagen en hoe de 
Nederlandse overheden samenwerkten met - en werden ingezet 
door – de bezetter.

Figuur 2: Bekendmaking van represaille-actie naar aanleiding van aanslag op Duitse soldaat 
(collectie NIOD)
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Figuur 4: Bekendmaking represailleactie in Assen, 21 december 1943 (collectie NIOD)Figuur 3: Bekendmaking met betrekking tot verplichte registratie van Joden in Den Haag, 31 januari 1941 
(collectie NIOD)
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Vernieuwende onderzoeksperspectieven: impact van 
oorlog op het dagelijks leven
Bekendmakingen zijn een vergeten bron. Ze zijn als subject 
nooit systematisch verzameld, getoond en bestudeerd. Zo 
weten we weinig over de lokale en regionale verschillen bij 
de uitvoering van centraal afgegeven orders. In hoeverre 
opereerden autoriteiten in bepaalde provincies of plaatsen 
autonoom of waren zij juist een verlengstuk van gecentraliseerde 
autoriteiten? Hoe sijpelden orders met betrekking tot vervolging, 
represailles, arbeidsinzet, enzovoort door in het land? Een 
laatste invalshoek is nog de exacte ‘werking’ van openbare 
bekendmakingen in het palet aan communicatiemiddelen dat de 
autoriteiten tot hun beschikking hadden.

Een nadere analyse van de bekendmakingen leert ons meer 
over de impact van oorlog op het dagelijks leven van burgers. 
Bekendmakingen brachten de oorlog dichtbij in het dorp, 
de buurt en de stad. Het zijn bronnen die als geen ander de 
uitwerking laten zien van het alsmaar repressievere beleid 
van de Duitse bezetting, maar tussen de regels door ook 
van de reactie hierop vanuit de Nederlandse bevolking en de 
interactie tussen beide. De vooroorlogse bekendmakingen 
getuigen van de spanningen rondom de mobilisatie, die van 
de Binnenlandse Strijdkrachten en het Militair Gezag van de 
graduele ‘regime change’ aan het einde van de oorlog. Tijdens 

de Duitse bezetting geven ze inzicht in wat het betekent om in 
een ‘onvrij’ land te leven. Bekendmakingen appelleren nog altijd 
aan onze verbeelding, omdat het vaak gaat om lokale, concrete 
instructies van de autoriteiten. Door de bekendmakingen te 
contextualiseren en logische verbanden aan te brengen, willen 
we het publiek kennis laten maken met de verhalen achter de 
bekendmakingen. Hierbij staat centraal dat de webgebruikers zelf 
hun eigen datavisualisaties kunnen maken.   

Figuur 5. Een groep mensen leest een aantal bekendmakingen (collectie Groninger Archieven/OVCG 
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Vernieuwende presentatievorm: gebruikersgestuurde 
dynamische datavisualisatie
Alleen al in de provincie Groningen zijn ruim 200 bekendmakingen 
bewaard gebleven en gedigitaliseerd – voor zover bekend 
anno 2020.  In de Collectieportal van Netwerk Oorlogsbronnen 
zijn er 3.684 bekendmakingen te vinden uit de collecties van 
37 organisaties. Daarnaast is er nog een deel van de originele 
bekendmakingen niet gedigitaliseerd. In totaal wordt het aantal 
bewaarde bekendmakingen, uitgebracht in de periode van 1939-
1946, geschat op enkele duizenden.

Met dit project willen we een interactieve online kaart 
ontwikkelen waarmee onderlinge verbanden tussen de 
EHNHQGPDNLQJHQ�Ř�WKHPDWLVFK��LQ�WLMG�HQ�JHRJUDƑVFK�Ř�RS�
laagdrempelige wijze door het publiek zelf kunnen worden 
ontdekt. Om dit mogelijk te maken zullen de bekendmakingen 
gekoppeld worden aan gebeurtenissen, personen en locaties 
uit de WO2 Thesaurus. Dit maakt het niet alleen mogelijk om de 
bekendmakingen onderling beter te verbinden, maar ook om 
er vanuit de collectieportal  NOB gerelateerde bronnen aan te 
koppelen en contextinformatie te geven over achterliggende 
gebeurtenissen, betrokken personen of gerelateerde thema’s. 
De verhalen achter de bekendmakingen komen op deze wijze 
aan de oppervlakte. Ook laat dit project zien dat bronnen altijd 
onderdeel uitmaken van een bredere thematische context. 

Om te begrijpen wat je ziet, is kennis van de achtergrond 
onontbeerlijk.

Waarom is deze interactieve online kaart vernieuwend? Met 
name in de datajournalistiek worden interactieve kaarten gezien 
als laagdrempelige middelen waarmee vooral onderwerpen die 
HHQ�WLMGV��HQ�JHRJUDƑVFKH�GLPHQVLH�KHEEHQ�RS�HHQYRXGLJH�
wijze gevisualiseerd kunnen worden. Binnen de historische 
wetenschap wordt er nog niet of nauwelijks gebruik van 
gemaakt, met een enkele uitzondering zoals bijvoorbeeld de 
datavisualisatie over de Hongerwinter. Wat de interactieve kaart 
in dit project bijzonder maakt, is dat gebruikers de applicatie 
]HOI�NXQQHQ�FRQƑJXUHUHQ�QDDU�HLJHQ�ZHQV��%RYHQGLHQ�]DO�GH�
kaart worden geïntegreerd in de NOB-website en is het in die 
hoedanigheid ook een uitstekende showcase om de kracht 
van linked data – gepropageerd vanuit het Netwerk Digitaal 
Erfgoed – te illustreren. Ook is de tool uitermate geschikt 
voor toepassingen in het onderwijs. Het OVCG zal een lesbrief 
ontwikkelen rondom de applicatie.
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Het doel van dit project is om een breed publiek op een concrete 
wijze meer inzicht te geven in de werking van de machts- en 
bestuursstructuren zoals deze functioneerden vlak voor, tijdens 
én na de Tweede Wereldoorlog. De beoogde doelgroepen van 
het project zijn:
• algemeen historisch geïnteresseerden
• (amateur)historici
• scholieren en docenten
• studenten aan hogescholen en universiteiten 

Ten behoeve van de standaardisering van beschrijvingen van 
bekendmakingen zijn er in dit project ook enkele acties voorzien 
om vakgenoten te bereiken. Doelgroepen zijn dus ook:
• collectiebeheerders in archieven, bibliotheken en musea
 
Omdat dit project in technisch opzicht nieuw terrein verkent, 
beschouwen wij ten slotte ook de volgende beoogde gebruikers 
als doelgroepen: 
• digital humanities-onderzoekers
• linked data-specialisten
 
Het belang van dit project ligt op verschillende vlakken:
• abstracte begrippen zoals collaboratie en repressie worden 

laagdrempelig voor het voetlicht gebracht aan de hand van 
concrete voorbeelden uit de eigen leefomgeving.

• het illustreert de kracht van interactieve online kaarten als 

Doel, doelgroepen en belang
middel om complexe ontwikkelingen inzichtelijk te maken.

• het laat zien waarom contextualisering van bronnen – niet 
denken vanuit afzonderlijke collecties maar vanuit gedeelde 
thema’s – het mogelijk maakt om de wisselwerking tussen 
lokaal, regionaal en nationaal te onderzoeken. Door ons te 
richten op de wisselwerking tussen centraal en decentraal 
kunnen we de regionale WO2-geschiedenis in de context van 
het geheel plaatsen – en zo ook in in een nationaal kader.

)LJXXU����$IƑFKHV��Ś:LQWHUKXOSś�HQ�Ś%HNHQGPDNLQJś��YHUJHOGLQJVDFWLH������-RGHQ�QDDU�
concentratiekamp. Daarboven een bordje met pijl die naar schuilplaats verwijst, fotograaf A. Hustinx 
(26 februari 1941)
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De applicatie wordt een vast onderdeel op de nieuwe NOB-site (special). Hieronder een eerste impressie van de interactieve kaart.

Vervolgens krijgt de gebruiker een kaart van Nederland te zien waarop 
alle bekendmakingen staan geplaatst. Met de tijdsbalk onderaan kan de 
WLMGVSHULRGH�ZRUGHQ�EHSDDOG��/LQNVERYHQ�VWDDW�HHQ�ƑOWHURSWLH�ZDDUPHH�GH�
JHEUXLNHU�]LMQ�VHOHFWLH�NDQ�YHUƑMQHQ��(U�NDQ�ZRUGHQ�LQJH]RRPG�RS�GH�NDDUW�HQ�
doorgeklikt op de individuele bekendmakingen (vergelijkbaar met bijv. Funda of 
soortgelijke sites).

Het openingsscherm omvat een korte uitleg over bekendmakingen. Hier komt 
ook een verwijzing naar de explanation video.

De interactieve kaart: een voorbeeld
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Interactieve kaart | Desktop

(U�VSHHOW�QX�HHQ�EHZHJHQGH�DQLPDWLH�DI��,Q�IHEUXDUL������]LMQ�HU�Ř�XLWHUDDUG�Ř�
nog geen represailles.

'LW�LV�KHW�VFKHUP�GDW�MH�]LHW�DOV�MH�GH�ƑOWHURSWLH�RSHQW��*HEUXLNHUV�NXQQHQ�
KLHU�GH�NDDUW�QDDU�HLJHQ�LQ]LFKW�FRQƑJXUHUHQ�GRRU�RSWLHV�WH�VHOHFWHUHQ�HQ�
combineren. In ons voorbeeld wordt geselecteerd op bekendmakingen die te 
PDNHQ�KHEEHQ�PHW�ŚUHSUHVDLOOHV�ś�LQ�GH�SHULRGH������������1D�VHOHFWLH�ZRUGW�
RS�Ś3DV�ƑOWHUV�WRHś�JHNOLNW�
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In ons voorbeeld zoomen we in op de provincie Drenthe. De bekendmakingen 
VWDDQ�JHUDQJVFKLNW�QDDU�SODDWV�YDQ�SXEOLFDWLH��*HEUXLNHUV�NXQQHQ�GRRUNOLNNHQ�
op de individuele bekendmakingen.

'H�DQLPDWLH�VSHHOW�YHUGHU�DI��*DDQGHZHJ�]LHW�GH�JHEUXLNHUV�LQ�GH�ORRS�GHU�
tijd stipjes verschijnen bij de plaatsen waar bekendmakingen over fusillades 
zijn gepubliceerd. Met de ‘pauzeren’-knop kan de gebruiker de bewegende 
DQLPDWLH�VWRS]HWWHQ��'H�JHKHOH�DQLPDWLH�NDQ�ZRUGHQ�JHGRZQORDG�DOV�ƑOPSMH�
voor eigen gebruik.

Interactieve kaart | Desktop
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Als men op een bekendmaking klikt is dit het scherm wat gebruikers krijgen 
te zien. Dit is een detailpagina van een individuele bekendmaking, in dit geval 
GH�IXVLOODGH�YDQ����YHU]HWVVWULMGHUV�RS�KHW�:LWWHUYHOG�ELM�$VVHQ��$OOHUHHUVW�
is deze bekendmaking gekoppeld aan de fusillade, maar ook aan een van 
de aanleidingen (de moordaanslag op NSB’er Reilingh) en ook de nasleep 
(begrafenis van Reilingh die uitliep op een demonstratie van de NSB). Deze 
gebeurtenissen en het gerelateerde bronnenmateriaal worden op een tijdlijn 
gepresenteerd. Ook is er een uitleg wat een ‘fusillade’ is en welke andere 
fusillades er waren in dezelfde periode.

'DDUQDDVW�LV�GH�EHNHQGPDNLQJ�JHNRSSHOG�DDQ�DOOH����VODFKWRIIHUV��KXQ�
levensverhaal en de bronnen die hierbij horen. 

Interactieve kaart | Desktop
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Plan van aanpak
Fase 1: opstartfase
In deze fase worden de volgende acties ondernomen:
• doorontwikkeling van het metadatamodel voor de 

bekendmakingen door een kleine test met de Groningse 
exemplaren (paar honderd exemplaren).

• inventarisatie waar er in het land nog belangrijke collecties 
met bekendmakingen zijn. 

• verzamelen van de metadata van deze collecties. Dit zal 
zoveel mogelijk gebeuren door de collecties aan te sluiten op 
Netwerk Oorlogsbronnen.

• verzamelen van de hoge-resolutie bestanden van deze 
collecties. Idealiter zouden we het project decentraal 
hebben opgezet, maar de diversiteit aan systemen en ook 
de gewenste kwaliteit op de interactieve kaart vereist 
dat we bestanden van goede kwaliteit moeten hebben. 
Bekendmakingen zijn vrijwel altijd rechtenvrij en kunnen dus 
als open data worden vrijgegeven.

• OCR’en van bestanden: om het straks mogelijk te maken dat 
de bestanden op elk woord in de tekst doorzoekbaar zijn, 
zullen ze machineleesbaar worden gemaakt.

• digitaliseren van nog niet gedigitaliseerde bekendmakingen. 
Dit project is geen digitaliseringsproject maar de verwachting 
is dat bij sommige instellingen nog kleine hoeveelheden 
bekendmakingen zijn die moeten worden gedigitaliseerd.

De ontwikkeling van het metadatamodel is van cruciaal belang. 
Door eerst historisch onderzoek te doen naar de systematiek 
en het gebruik van bekendmakingen in de periode 1939-1946, 

kan er exacter worden bepaald welke metadata er moet worden 
vastgelegd. Welke functionaris/instelling was gerechtigd een 
bekendmaking te ondertekenen? Hoe ging dat precies in z’n 
werk? Wie stelde de teksten op? Wie bepaalde de vormgeving 
en wie gaf opdracht aan de drukker? Wat voor betekenis hebben 
de letter-cijfercodes en symbolen op de bekendmakingen? 
Welke kosten waren verbonden aan de bekendmakingen? Hoe 
zat het met het ter beschikking stellen van (schaars) papier? 
Hoe werd het daadwerkelijke ophangen/opplakken van de 
bekendmakingen geregeld? Zijn er egodocumenten waarin wordt 
verhaald over bekendmakingen? Dit soort vragen zijn belangrijk 
om later het beschrijven van de bekendmakingen als bron in het 
archiefsysteem in een context te kunnen plaatsen.

Cruciaal zijn de verbindingen met de WO2-thesaurus. De 
bedoeling is om in ieder geval koppelingen te maken naar 
personen, plaatsen, gebeurtenissen en concepten. Hiertoe zijn 
ook enkele aanvullingen voorzien door een thesaurusspecialist 
die ervaring heeft met de WO2-thesaurus. Deze koppelingen 
naar URIs in de WO2-thesaurus maken het later mogelijk allerlei 
informatie aan de bekendmakingen te verbinden.

Onderdeel van de opstartfase is om een Handreiking 
Beschrijving Bekendmakingen te ontwikkelen die wordt verspreid 
onder de collectiehouders in Nederland die ook bekendmakingen 
in hun collecties hebben. Dit document is bedoeld om hen aan te 
moedigen medewerking te verlenen aan het project en als impuls 
voor standaardisatie.   
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De Handreiking zal breed worden verspreid onder de 
collectiebeheerders, onder andere via de archievenbranche-
organisatie KVAN-BRAIN. Ook zal er een fysieke bijeenkomst 
worden georganiseerd waar het project en de Handreiking nader 
worden toegelicht.

Fase 2: metadatering en digitalisering 
In deze fase wordt door de projectleider alle verzamelde 
landelijke data gestandaardiseerd en verrijkt, conform de 
methodiek die is uitgeprobeerd in fase 1. Wederom geldt hier 
dat de WO2-thesaurus wordt aangevuld als er bepaalde data 
ontbreekt. Eindproduct van deze fase is dat alle bekendmakingen 
verrijkt zijn met de benodigde metadata. Alle instellingen die 
data aan het project hebben afgestaan ontvangen de verrijkte 
metadata – inclusief links naar de WO2-thesaurus – terug. 
Zij kunnen vervolgens deze data importeren in hun eigen 
collectiebeheersystemen en beschikken zo over verbeterde 
metadata. 

Fase 3: ontwikkeling interactieve kaart
Het einde van fase 2 en het begin van fase 3 zullen in elkaar 
overlopen. Voor de ontwikkeling van de interactieve kaart zal 
het webbedrijf Door/IN10 – de vaste webleverancier van NOB – 
worden ingeschakeld. Op basis van een interactie- en frontend-
ontwerp wordt er scrumsgewijs aan de applicatie gebouwd. 
Het is de bedoeling dat de kaart een vast onderdeel wordt op 
de website van Netwerk Oorlogsbronnen. Er zal een speciale 
themapagina ‘Bekendmakingen’ worden gemaakt. Hier kunnen de 
bekendmakingen in dit project doorzocht worden op elk woord 
in de tekst en ook op (een combinatie van) thema (represailles, 
evacuatie, Jodenvervolging, mobilisatie, inbeslagnames, 
arbeidsinzet, etc.), periode, gebeurtenis (April-mei stakingen, 
Februaristaking, Hongerwinter, Bevrijding, Operatie Market 
Garden, etc.) en afzender (burgemeester, Höherer SS- und 

Metadatering en digitalisering
FASE 2

Bouw interactieve kaart
FASE 3

Groningen
REGIONAAL

Inventariseren, metadateren, digitaliseren. 
Handreiking Beschrijving Bekendmaking

Landelijk. Dataverrijking en digitaliseren van nog analoog materiaal

Bouw interactieve kaart van bekendmakingen. Kaart met time- 
and place-lapsing op thema.
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• mogelijkheid om deze visualisatie als videobestand te 
downloaden.

• doorverwijzingen naar de collectiehoudende instelling die de 
bekendmaking in de collectie heeft.

Door aan te sluiten op de NOB-infrastructuur is het mogelijk 
de bekendmakingen te koppelen aan gerelateerde personen, 
bronnen, gebeurtenissen, locaties en aanvullende data. Dit 
betekent vice versa ook dat een ieder die zoekt op represailles 
– los van de kaart – de bekendmakingen beter kan vinden via de 
NOB-site.

Figuur 7. Foto: Bevrijding van Eindhoven, 19 sept. 1944: publiek bekijkt openbare bekendmakingen op 
straat, 19 september 1944 (collectie Verzetsmuseum Amsterdam)

Polizeiführer Rauter, Militair Gezag, Hoofdcommissaris van 
Politie, Opperbevelhebber der Duitsche weermacht, etc.). Aan 
de achterkant zullen er in de Spinque-omgeving zoekstrategieën 
worden ontwikkeld ter ondersteuning van de functionaliteit 
op de kaart. Het webbedrijf Overboord verzorgt de back-to-
frontenddevelopment die nodig is om de data te presenteren in 
de Oorlogsbronnen-omgeving. Er zullen aparte versies van de 
applicatie voor mobiel en desktop worden ontwikkeld.
 
Voorziene functionaliteiten voor de interactieve kaart zijn:
• GDWXPƑOWHU�ZDDUPHH�RQWZLNNHOLQJ�GRRU�GH�WLMG�RS�GH�

kaart kan worden getoond door middel van time and 
place lapsing. Zo kan er bijvoorbeeld worden nagegaan 
RI�HU�RRN�HHQ�JHRJUDƑVFKH�ELDV�WH�EHVSHXUHQ�YDOW�LQ�GH�
represaillemaatregelen in de loop van de oorlog of dat 
bepaalde autoriteiten actiever werden naarmate de oorlog 
vorderde. Tevens wordt er bijvoorbeeld gevisualiseerd hoe 
een centraal afgegeven ‘order’ (= gebeurtenis) doorsijpelde 
naar de provinciale en lokale autoriteiten. Thematisch 
(vervolging, arbeidsinzet, repressie, vorderingen, etc.) kunnen 
GHUJHOLMNH�ƑOWHULQJHQ�ZRUGHQ�RQGHU]RFKW�

• contextualisering van de bekendmakingen door informatie te 
geven over gerelateerde gebeurtenissen, personen, locaties 
en thema’s en relevante bronnen uit de collecties van de 
ca. 250 instellingen die nu in Netwerk Oorlogsbronnen zijn 
opgenomen.

• zoekfunctie op elk woord in de tekst van de bekendmakingen.
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Communicatie
Dit project is relevant voor uiteenlopende doelgroepen. Om 
het algemeen historisch geïnteresseerd publiek te bereiken, 
zullen de communicatiekanalen van NOB, GrA en het OVCG en de 
communicatiekanalen van alle instellingen die bekendmakingen in 
hun collecties hebben, worden ingeschakeld. Dit kan in de vorm 
van updates in nieuwsbrieven, op de websites, via social media 
en ook via bestaande contacten in de media (radio, tv, kranten, 
etc.).
Om deze communicatie te ondersteunen zullen GrA en het OVCG 
samen met NOB de volgende extra producten opleveren:
• Handreiking Beschrijving Bekendmakingen
• Sessie over deze Handreiking
• Longread over bekendmakingen als bron
• Explanation video
• Sessie over de uitkomst van het project
• Lesbrief 
• Gebruikshandleiding voor docenten

Zie verder het Presentatieplan.

Projectorganisatie
Het projectteam bestaat uit:
• Algemeen projectleider: Anke Jongste, collectiespecialist 

OVCG
• Projectbegeleiding: Harry Romijn, hoofd collecties GrA en 

Anna van der Molen, coördinator Stichting Oorlogs- en 
Verzetscentrum Groningen

• Senior ICT-projectleider: Lizzy Jongma, NOB 
• Thesaurusmedewerker: in te huren
NOB is aanvrager en penvoerder van het project. Het project 
maakt onderdeel uit van het programma NOB. De projectleider 
rapporteert maandelijks aan de programmamanager. De 
Stuurgroep van NOB houdt toezicht op alle in het programma 
uitgevoerde projecten. Binnen NOB wordt gewerkt conform de 
managementmethodiek Programmatisch Creëren.



Netwerk Oorlogsbronnen | De oorlog in bekendmakingen 18

Projectpartners en betrokken partijen
'H�6WLFKWLQJ�2RUORJV��HQ�9HU]HWVFHQWUXP�*URQLQJHQ��29&*�
De Stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG) is 
een erfgoedinstelling voor informatie en documentatie over de 
Tweede Wereldoorlog in stad en provincie Groningen. Het OVCG 
houdt de herinnering aan deze tijd levend door het organiseren 
van educatieve projecten, het maken van publicaties en 
documentaires, voorlichting en beheer van collecties.
 
5+&�*URQLQJHU�$UFKLHYHQ
De Groninger Archieven zijn voluit het Regionaal Historisch 
Centrum Groninger Archieven. Doel is om een zo groot 
mogelijk publiek kennis te laten maken met fysieke en digitale 
collecties over de stad en de provincie Groningen. Taak van de 
Groninger Archieven is om archieven die betrekking hebben op 
de Groninger geschiedenis en cultuur, te bewaren, te beheren 
en toegankelijk te maken voor publiek. De Groninger Archieven 
hebben 32 kilometer aan fysiek archief in beheer. 

Netwerk Oorlogsbronnen
Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) is een zelfstandig 
samenwerkingsverband, met een eigen stuurgroep. NOB brengt 
110 erfgoedinstellingen samen (85 deelnemers en 25 gelieerde 
deelnemers) met collecties over de Tweede Wereldoorlog, die 
zich via een deelnemersovereenkomst hebben gecommitteerd 
aan het vrijelijk delen van hun collectiedata. Deze instellingen 
stellen zich ten doel de zichtbaarheid van hun collecties in het 
digitale domein te vergroten door collectiedata aan elkaar te 
koppelen en gezamenlijke diensten te ontwikkelen.

'225�,1��
DOOR, het culturele label van het Rotterdamse webbedrijf IN10, 
heeft inmiddels in verschillende projecten met ‘cultural immersive 
storytelling’ veel ervaring opgedaan met het laagdrempelig 
toegankelijk maken van cultureel erfgoed. Zo ontwikkelde DOOR 
onder meer de website van de Anne Frank Stichting. Op dit 
moment werkt DOOR aan de nieuwe website van NOB. DOOR 
verzorgt de frontend van de Bekendmakingenen de explanation 
video.
 
Spinque
Om op een slimme manier bronnen en persoonsdata aan elkaar 
te koppelen, wordt al sinds 2016 samengewerkt met search-
and-retrieval- specialist Spinque. Zij verzorgen in dit project de 
dataintegratie van de metadata in de Oorlogsbronnen-omgeving 
en ontwikkelen het search design die het mogelijk maakt de 
zoekfunctionaliteit op de interactieve kaart te realiseren.
 
Overboord
Overboord is al sinds 2015 verbonden aan Oorlogsbronnen. Het 
Groningse bedrijf is verantwoordelijk voor het bevragen van de 
API’s in de Spinque Desk-omgeving, het dynamisch presenteren 
van deze data in de webinterface aan de voorkant en het 
applicatiebeheer van de Drupal-website. Overboord ontwikkelt 
code die de verbinding maakt tussen de data-respository in de 
Spinque-desk-omgeving en de interactieve kaart op de NOB-
website.
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Programmamanager Netwerk 
Oorlogsbronnen
edwin.klijn@oorlogsbronnen.nl
020-523 38 30

Amsterdam, 2 september 2020


