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Websites Indië bijtenhet spits af
ln de nieuweopzetvanlntercheck
vergelijken
we tweewebsites
dieoverhetzelfde
themahandelen.
Alseerste
zijndatTdecemberdivisie.nl
vanBerryBlankenstein
en nederlandsindieveteraan.nl
van
Barend
vandenElskamp.
Beidebeheerders
trachtenmethunwebsites
informatie
te verstrekken
over
detiidwaarinhunfamilielid
in Nederlands-lndië
verbleef.

Door:Wim van den Burg

e vormgeving van de
websitesis erg verschillend. Blankensteinheeft
op de startpaginageko-
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heid van informatie het beeld toch
rustig blijft. Van den Elskamp heeft
gekozenvoor een motief als achtergrond op niet alleen zíjn startpagina,
maar op al zijn pagina's.Daar is niet
iedereenliefhebberv€uren het maakt
de website druk en wat onrustig.
Ook het aantal kolommen dat wordt
gehanteerdis verschillend. Van den
Elskamp heeft gekozenvoor drie
kolommen, Blankensteinvoor twee.
Opgemerktkan worden dat een
keuze voor drie kolommen eigenlijk
alleen goed uitpakt als de breedte
van de website dat toestaaten bij
Van den Elskamp is zijn keuze wel
op het randje.

Extra's
Beide websites zijn ruim voorzien van fotomateriaal. De website
Tdecemberdivisie.nl doet daar ook
nog een veelheid aan videofilmpjes
bij. Niet alleen actuele videobeelden,
maar ook beelden uit het verleden
verrijken deze websíte. Zo vinden
we bijvoorbeeld niet alleen de verklaring van minister-president Drees
voor vertrek naar Indië, maar ook de
herdenking v€u:tde 7 December
Divisie in 2O1,2.
Het gebruik van de social media op
de websites is mager. Alleen Van
den Elskamp maakt er, zij het zeeÍ
beperkt, op zíjn website gebruik
v€rrf..Op een aantal pagina's is het
namelijk mogelijk om commentaar te
leveren en dat te delen op Facebook.

Daarnaast kun je ook links naar
pagina's van de website delen op
Facebook.

Eenvoudig menu
Detoegankelijkheid
v€un
beidewebsites is goed, er is gekozen voor een
eenvoudige menustructuur en daardoor is het eenvoudig om je weg te
vinden. De informatie die je zoekt,
is in de meeste gevallen niet verder
weg dan 'twee muisklikken'. Natuurlijk maakt het aantal verschillende
rubrieken uit, evenals de hoeveelheid submenu's. Beiden hebben zích
echter weten in te houden en dat is
vooral een compliment voor Blankenstein, gelet op het grote aantal
onderwerpen dat op ztjn website

wordt aangesneden. Er is ook nog
wel een verbeterpuntje omdat de
terugkeer naar de startpagina bij hem
niet overal goed werkt.
Met het informatieve gehalte van
beide websites is niet veel mis. Ze
bieden een veelheid aan informatie,
uiteraard gericht op hun specifieke
aandachtsgebied. Wel geldt voor
beide dat teksten op websites niet te
l"ttg mogen zijn omdat bezoekers dan
toch de neiging hebben om snel af te
haken. Daarnaast is het ook een vereiste om regelmatig actueel nieuws te
brengen. Als bezoekers na een paar
bezoeken merken dat er geen nieuwe
informatie is, dan laten ze het verder
vaak afweten en dat zou voor beide
websites erg jammer zijn. o

MAART2013 ChCCKÍEIil

35

