
Door José Ursem-Kuilboer

Om vooral niet merken te laten, dat de kleine wandeling hem was zijn sport en

zijn inspanning, véél sport en veel inspanning voor zijn niet meer dan nerveuze

krachten, moest hij wel overdenken iedere stap, maar hij slaagde er in als zonder

moeite te lopen, stijfrecht: en hij bestudeerde zich in de spiegelramen van de rez-

de-chaussée der huizen. (Van oude mensen, de dingen, die voorbij gaan, Volledige

Werken Louis Couperus 25, p.32).

Met dit citaat opent de themapagina ‘De taal van Couperus’ op de nieuwe website

van het Louis Couperus Genootschap en wordt aandacht geschonken aan de

stijlfiguur ‘inversie’, een stijlfiguur die Louis Couperus regelmatig toepast in zijn

werk.

Nieuwe website met een nieuwe structuur

De themapagina is, naast een uitgebreide tijdladder, een van de onderdelen van de

rubriek ‘Over Louis Couperus’ op de nieuwe website van het Louis Couperus

Genootschap. Andere rubrieken zijn: ‘Couperus nu’, met nieuws over activiteiten

en wederwaardigheden, ‘Bibliotheek’, met een schat aan informatie waaronder alle

nummers van Arabesken en heel veel secundaire literatuur, en ‘Het Genootschap’,

met informatie over het bestuur, het comité van aanbeveling en de jaarverslagen

van het genootschap.

Begin 2020 zijn we gestart met de ontwikkeling van een nieuwe website. De

opdracht hiervoor is neergelegd bij ontwerpbureau Est Digital en gedurende de

afgelopen twee jaar is er regelmatig overleg geweest. Bij de start is er – ook samen met

de vorige webmaster Peter Hoffman – nagedacht over de opzet, structuur en ‘look and

feel’ van de nieuwe website. De website is sinds 2000 een belangrijk onderdeel van de

activiteiten van het Louis Couperus Genootschap. Naast artikelen over het leven en werk

van Couperus, bevat de website een tijdladder met bio- en bibliografische gegevens en

een unieke database met meer dan vierduizend titels van secundaire literatuur.

Na de gesprekken over kleur, uiterlijk, structuur en rubrieken moesten we de

website vullen. Met name het overzetten van de bibliotheek was een enorme klus.

Ook liepen we er tegenaan, dat veel links naar externe sites of artikelen niet meer

werkten. Toch lukte het om de site verder in te richten. Nadat we een aantal test-

lezers hadden gevraagd om de site te beoordelen, konden we tijdens de Genoot-

schapsdag op 17 oktober 2020 de nieuwe website aan een groter publiek presen-

teren en officieel in gebruik nemen. Met daarbij de nadrukkelijke opmerking dat het
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‘werk in uitvoering’ is. En dat blijft het natuurlijk altijd. We nodigen de lezers van

Arabesken van harte uit om eens een kijkje te nemen op onze vernieuwde website.

Stagiaires

Na een werkdag door het bestuur en nog heel veel uren van invoeren daarna, hebben

we twee stagiaires ingeschakeld voor een paar grotere klussen. In samenwerking

met onderzoeksgroep NL-Lab hebben we in de zomer van 2021 een stageopdracht

uitgezet, waarbij 50 procent van de tijd besteed kon worden aan onze nieuwe website.

De stageopdracht luidde:

Wil je thematisch onderzoek doen naar de schrijver Louis Couperus en tegelij-

kertijd praktische ervaring opdoen met het schrijven over zijn het leven en werk

voor een breed publiek op de website van het Louis Couperus Genootschap?

Het NL-Lab (https://nl-lab.net/) en het Louis Couperus Genootschap bieden

gezamenlijk een stageplaats aan voor drie maanden. […]

Vernieuwing website […] De metamorfoze van het ontwerp is een belangrijke

stap om in de toekomst het werk en leven van Louis Couperus blijvend onder de

aandacht te brengen van lezers en onderzoekers. Een toegankelijke en aantrek-

kelijke website is nodig om dat voor elkaar te krijgen. Dit onderdeel van de stage

houdt de ontwikkeling van enkele nieuwe themapagina’s in. Daarnaast zorg je

voor de herziening van de huidige teksten op de website over het werk en leven

van Couperus. Tot slot wordt er van je gevraagd om de bijbehorende database na

te lopen en op te schonen.
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De twee stagiaires, Jeltsje van der Mark en Lisanne Renes, hebben inmiddels hun

stageopdracht afgerond. Zij hebben veel werk verricht voor de tijdladder op de web-

site en hebben daarnaast de hiervoor genoemde nieuwe themapagina ontwikkeld,

‘De taal van Couperus’. Ook zullen zij beiden nog een nieuwe themapagina maken,

onder andere over geuren.
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Hoe nu verder?

Naast het bijhouden van de website met nieuwsberichten over activiteiten en

wetenswaardigheden en het voortdurend verbeteren van de bibliotheek (waaronder

nog steeds het overzetten van bestanden van de oude website), hebben we de wens

om het aantal thema’s op de website verder uit te breiden. Inmiddels kent onze

website een viertal themapagina’s en we zouden hier graag een vervolg aan geven.

Ook zetten we een structurele samenwerking op tussen de redactie van Arabesken

en de redactie van de website, om hiermee de website verder te versterken. Mocht

u suggesties of materiaal hebben voor een themapagina over het werk van

Couperus, laat het ons dan weten via info@louiscouperus.nl. Ook andere vragen of

opmerkingen over onze website kunt u via dit mailadres doorgeven. ❧
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