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Wie fungeert als digitale stofzuiger?
Duizenden websites worden al jaren niet bijgehouden

Exacte cijfers zijn niet te geven, maar het aantal websites op het internet moet in de miljarden lopen.
Miljarden websites, en het eind is nog niet in zicht. Per dag komen er, wereldwijd, vele tienduizenden bij en dat
varieert van een site die gemaakt is door de hobbyist tot de meest geavanceerde site ontworpen door
gerenommeerde reclamebureaus. Het feit dat er dagelijks duizenden websites bijkomen, moet bijna wel
betekenen dat er ook sites zijn waar niet meer aan gewerkt wordt. Ooit gemaakt in een creatieve bui, maar
dat was lang geleden. Nu is de website al in geen maanden of jaren meer geupdate, en bevat het 'recent'
nieuws van vijf of tien jaar geleden. Een aantal van bedoelde websites heeft een archieffunctie, en het zou
jammer zijn als die weggegooid zouden worden. Je hebt het dan wel over een erg klein percentage. Het
merendeel is rotzooi dat de gebruiker alleen maar op het verkeerde been zet, en best weggemikt kan worden.
Maar wie moet dat doen? Wie is daar verantwoordelijk voor? Een blik op het internet leert dat dat
waarschijnlijk niemand is, want het World Wide Web zit vol met sites waar in geen jaren meer iets aan gedaan.
Het wordt tijd voor een digitale stofzuiger. 
 

ITG BIBLIOTHEEK
'Recente jaarverslagen' staat er nog boven de pagina, maar je zult waarschijnlijk
snel doorhebben dat je in dit geval het woord recent niet al te letterlijk moet
nemen. Immers, de laatste update dateert van 30 maart 1999 en het meest
recente jaarverslag is dat van 1998. Waarschijnlijk betreft het hier een deel van
de website die vergeten is bij een tussentijdse opruiming, want de homepage van
de bibliotheek van het Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde in
Antwerpen is wél up to date. We houden het er dan ook maar op dat het hier gaat
om een 'slordigheidje'.
I-Nieuws
Ooit waren ze een gevestigde naam in de internet/computerwereld, maar dat is al
weer een tijdje geleden. In mei van 2000 trok hoofdredacteur Niek Harmans de
stekker uit het online magazine, en dat tot groot verdriet van de ruim 11.000
abonnees. Roep je bovenstaande pagina op, dan is het voor te stellen dat er een
aantal mensen in verwarring wordt gebracht. Daaraan debet is onder meer de
tijdsaanduiding bovenaan de pagina, die keurig de actuele datum en tijd aangeeft.
Pas op het moment dat je door gaat lezen, of onderaan de pagina ziet naar de
datum waarop de laatste wijziging is doorgevoerd, heb je door dat je hier te
maken hebt met totaal verouderde informatie. Hooguit nog interessant als
archiefmateriaal.
Ontdekkingslijst
Nog een online magazine, en andermaal een magazine dat al enige jaren op non-
actief staat. De laatste aanpassing aan de site vond plaats in het voorjaar van
2000, maar nog steeds is de website online en wordt de site wekelijks door een
aantal mensen bezocht. Wat ze hier aan willen treffen? Mogelijk de hang naar
nostalgie.

Coensoft Freeware Programs
De volgende in de rij: vier aardige, gratis, programma's, waarschijnlijk gemaakt
door iemand met de naam Coen. De site is gemaakt op een (gratis) account van
Lycos, en dat geeft al gelijk het probleem aan. Veel makers van websites zijn
begonnen dankzij de gratis sites die hun ter beschikking werden gesteld door
diensten als bijvoorbeeld Lycos en Geocities, maar eenmaal wat meer bekend met
het échte werk zijn de gebruikers daar weggestapt en nooit meer teruggekeerd.
Gevolg is dat er bij (bijvoorbeeld) Lycos en Geocities honderden, duizenden sites
geparkeerd staan waar nooit iemand meer iets aan doet. Zoals Coen, die in 1999
nog wel zo blij was met het tonen van zijn vier softwareprogramma's. De
programma's uitproberen heeft geen zin, want ook het bestand dat je nodig hebt
om het programma op te starten staat op een pagina van Lycos en niet meer
bereikbaar.
PC's biergids
Ook een site die al enige jaren uit de lucht is, maar in ieder geval wel duidelijk



maakt dat het hier een oude site betreft. Op de site staat keurig vermeld: 'De
Benelux-biergids wordt niet meer geactualiseerd. Omdat de site nog veel
bezoekers trekt, blijft deze online. Wel werden de meest actualiteitsgevoelige
pagina's zoals 'Bier op internet' ingekort in juli 2000.' Dit soort aankondigingen is
netjes, en zou op een groot aantal websites veel verwarring voorkomen.
In Praktijk, het vaktijdschrift voor dierenarts en dierenartsassistent
'TROVET introduceert een nieuwe 1 kg verpakking voor haar nierdieet RID voor
katten. De nieuwe verpakking bestaat uit een keurige doos, die daarmee ook
makkelijk te plaatsen is in het schap bij de dierenarts'. Als je niet beter zou
weten, zou je dit bericht best kunnen plaatsen in deze tijd. Het bericht dateert
echter van oktober 1999, en het is te vinden onder het kopje Actueel op de
website van In Praktijk, het vaktijdschrift voor dierenarts en dierenartsassistent.
Opvallend is dat, ondanks het feit dat de site voor het laatst is geactualiseerd in
1999, de abonnementsprijzen toch al in euro's weergeeft.
Russian Presidential Elections '96
Afgezien even van de vreselijk vormgeving, is dit een website die een
archieffunctie heeft. Wel voor een kleine groep, maar het is prettig dat dit soort
sites bestaat. De site, samengesteld en gemaakt door Dmitri Gusev, presenteert
de twaalf kandidaten die zich kandidaat hebben gesteld voor het presidentschap
van Rusland. Onder hen onder andere Boris Yeltsin, Viktor Chernomyrdin en Mikhail
Gorbachev. Niet fraai deze site, maar het blijft nuttig.

Het internet heeft een belangrijke archieffunctie. Daarover absoluut geen twijfel, en het zou dan ook onzin zijn
om websites op te ruimen waar goede, nuttige informatie op staat. Desnoods betreft het een website uit eind
jaren '80. De 'weerstand' richt zich met name op de websites waar lege, nutteloze informatie op staat en die
van geen enkel belang meer zijn. Gelijktijdig is er het besef dat het erg lastig is om te bepalen wie
verantwoordelijk is voor het beheer van een website. Is dat het webhostingbedrijf, is dat de eigenaar van een
domein? Zeg het maar. Mogelijk komen we er nog eens op terug, en dan met onder meer reacties van
Geocities of Lycos.
 

Opmerkingen of reacties?
Plaats ze op ons forum!
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