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Nieuws over de homepage

door

T. Meijer

Meteen op de startpagina zijn de veranderingen al zichtbaar. Ten

eerste de opmaak natuurlijk. Maar er is ook een uitgebreidere keuze-

lijst en er staat rechtsboven op de pagina een taalwisselknop: een

deel van de homepage (niet alle pagina's) is nu ook Engelstalig

beschikbaar. De taalwisselknop staat op elke pagina. De homepage kan

na een taalkeuze (bijna) geheel in die taal gelezen worden, maar op

elke pagina kan dus ook gewisseld worden. Overigens is het Engels

niet overal optimaal, maar dat zal later verbeterd worden.

Er is nu een pagina met een overzicht van bestuurs- en andere

verenigings-functionarissen, met e-mail adressen en telefoonnummers.

Naast een duidelijkere tekst op onze startpagina zelf, is de

samenwerking met Vita Marina nu vormgegeven met een aparte 'samen-

werkingspagina' .
Bij de NMV heeft deze pagina een achtergrond die

gebaseerd is op het VM-logo. Bij de VM-homepage staat een vergelijk-
bare pagina, maar dan met het NMV-logo als achtergrond. Op de pagina

is vermeld waar de samenwerking uit bestaat, er is een agenda van

gezamenlijke activiteiten en een verwijzing naar de startpagina van

Vita Marina.

Op een aantal pagina's wordt in korte tekstjes informatie over

verwante verenigingen en instellingen gegeven. Op de pagina 'lan-

delijke verenigingen' staan tekstjes over de Werkgroep voor

Tertiaire en Kwartaire Geologie, de Nederlandse Jeugdbond voor

Natuurstudie, de Strand Werk Gemeenschap en Vita Marina. Daarnaast

is er een pagina met informatie over 'Regionale en plaatselijke

groepen': de Malacologische contactgroep Amsterdam en omstreken (de

Kreukel), de Schelpenwerkgroep Friesland, de Eindhovense Schelpen-

contactgroep, de Werkgroep Geologie van het Koninklijk Zeeuwsch

Genootschap der Wetenschappen en de Schelpenwerkgroep Delfzijl. Als

u iets mist, meldt het dan!

Om de onafhankelijkheid van STIBEMAN te accentueren is deze pa-

gina van een geheel eigen opmaak voorzien, die duidelijk verschilt

van de NMV-pagina's. Uiteraard wordt uit de tekst en de internet-

verwijzingen wel duidelijk dat de stichting nauw aan de NMV geliëerd

is. De inhoud van de STIBEMAN-pagina is nog zeer minimaal. Die

bestaat uit een korte omschrijving van doel en middelen en een

opsomming van de bestuursleden. Het is duidelijk dat hiermee iets

meer moet gebeuren.

Nieuw is verder de 'Eerste hulp' pagina. Deze pagina biedt een

keuze-lijst naar informatiebestanden. Deze pagina's zijn alleen

Nederlands talig.

Eind mei is een geheel bijgewerkte versie van de homepage op het

net gezet. De opmaak is enigszins gewijzigd. Er zijn een aantal ver-

beteringen doorgevoerd en er zijn een aantal nieuwe documenten

bijgekomen. Ik wil er hier het één en ander over vertellen.



91 Corresp.-blad Ned. Malac. Ver., No. 303 (juli 1998) 91

Tot nu toe kan gekozen worden uit de volgende info-pagina's:

- Literatuur over Nederlandse mollusken

- Conchologische termen

- In memoriam

- Inhoudsopgave van Basteria

- Nieuwe soorten in Basteria

Een deel van de info-pagina's is (in ieder geval gedeeltelijk)

gebaseerd op een Informatieblad. Echter, de tekst is meestal wel

bijgewerkt en voorzien van internet-geneugten. Zo zijn de concholo-

gische termen onderling 'gehyperlinkt', waardoor opmerkingen als

"zie ook bij op deze wijze worden afgehandeld.

Niet alle teksten zijn klaar. Er wordt bijvoorbeeld nog hard

gewerkt om de Basteria-inhoud volledig in HTML beschikbaar te krij-

gen. En ook de manier waarop de gegevens van deze info-pagina op het

scherm komen, is nog niet definitief. Zo wordt de volledige inhoud

waarschijnlijk te groot om in één bestand te zetten en zal de infor-

matie waarschijnlijk in deelbestanden oproepbaar worden.

'In memoriam' zal een literatuuroverzicht gaan geven van 'in

memoriam' teksten van (vooral Nederlandse) malacologen. Hier en daar

zal vanuit zo'n referentie geklikt kunnen worden naar de echte

tekst, met afbeeldingen, zoals een portret, een door de betreffende

auteur beschreven soort of een ander aan die persoon verbonden

onderwerp. Een voorbeeld van zo'n pagina is al beschikbaar. Het is

denkbaar dat hier ook teksten en afbeeldingen geplaatst worden die

speciaal voor de homepage geschreven zijn.

Er wordt verder nog gewerkt aan bestanden met ecologische termi-

nologie en terminologie in systematiek en taxonomie. Suggesties en

bijdragen voor info-pagina's worden zeer op prijs gesteld.

De leden-informatiepagina ontwikkelt zich langzaam. Er zijn nog

weinig mensen die van de mogelijkheid gebruik maken om iets over hun

'malacologische zelf' te vertellen. Het is niet nodig om een fraai

stuk proza in te leveren en ook is het niet nodig om een internet-

aansluiting te hebben om op deze pagina terecht te mogen komen!

De pagina met internet-verwijzingen is uitgebreid. Het is niet

de bedoeling hier een 'compleet' overzicht te geven van alle mala-

cologie op het internet. Dat is niet mogelijk en anderen proberen

dat al, met redelijk resultaat. Verwijzingen naar dergelijke pagi-

na's staan natuurlijk wel op onze 'pointerlist'. Het is wel de

bedoeling om verwijzingen naar alle Europese malacologische

verenigingen die op het net aanwezig zijn, beschikbaar te hebben.

Als u een interessante malacologische pagina tegenkomt waarvan u

vindt dat een link op onze verwijzingspagina niet zou misstaan, dan

hoor ik dat graag van u.

Ik kon hier niet een overzicht geven van alle nieuwigheden, laat

staan van de hele homepage. Het beste is natuurlijk dat u hem

(haar?) regelmatig een bezoekje brengt. Het adres is voorlopig nog

als vanouds:

http://web.inter.NL.net/users/Mei|er.T/nmv.html

Voor uw bijdragen, vragen en suggesties kunt u terecht bij de

NMV-webmaster: Tom Meijer, Rammekens 36, 1823 HH Alkmaar,

e-mail: meijer.t@inter.nl.net


