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HTTP  
Backend en frontend 

Tips en aanbevelingen

Hoe een website werkt en welke 
uitdagingen dit oplevert voor het 

archiveren.
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Waarom is het web bijzonder?

iPhone apps van 
tien jaar geleden 



info.cern.ch (1989)

Een site van 31 jaar 
oud: geen probleem

http://info.cern.ch


http
hypertext transfer protocol



ik wil graag ‘google.nl' even kijken hoor…

gevonden!veel plezier ermee!

browser internet bestand



bestand







bestand



Word-document 
Afbeelding wordt opgenomen in bestand

Website 
Afbeelding wordt opgenomen als verwijzing



ik wil graag ‘kat.jpg’ even kijken hoor…

gevonden!veel plezier ermee!

browser internet



ik wil graag ‘kat.jpg’ even kijken hoor…

gevonden!veel plezier ermee!

request

response



www.bykr.org/test/pagina.html



www.bykr.org/test/kat.jpg





www.bykr.org/test/cat.jpg





75 requests
Gemiddeld per pagina

Bron: httparchive.org



1. De basis: HTTP 

Browsers halen websites op via HTTP: 
een protocol om bestanden via het 
internet uit te wisselen.  

Een website bestaat uit bestanden die 
andere bestanden aanroepen als 
verwijzing. 

Die bestanden kunnen op dezelfde 
computer staan, maar ook elders op 
het internet. 

Als de verwijzing niet klopt, of het 
bestand is onvindbaar kan er een fout 
optreden.





2 miljoen artikelen 50 miljard foto’s 500 uur per minuut





CMS

database

De backend

servertaal
PHP 

Python 
Java







Javascript



Frontend: dynamische pagina’s



Frontend: dynamische pagina’s



ik wil graag ‘kat.jpg’ even kijken hoor…

gevonden!veel plezier ermee!

browser internet



ik wil graag ‘Archief’ van Wikipedia even kijken hoor…

gevonden!veel plezier ermee!

browser internet



Statisch Dynamisch



Statisch Dynamisch



Javascript

Pagina uit 2015 Data uit 2020





servertaal

2. Backend en frontend 

Websites hebben de data vaak in een 
database staan. 

Als de data uit die database door een 
servertaal wordt vertaald in een website 
noem je dat de backend. De vertaling van 
data naar inhoud gebeurt als de pagina 
wordt opgehaald. (afhaalmaaltijd) 

Als de data wordt opgehaald vanuit de 
browser met Javascript noem je dat de 
frontend. De vertaling van data naar 
inhoud gebeurt als de pagina wordt 
getoond in een browser. (maaltijdbox) 

De meeste sites gebruiken een 
combinatie van beide technieken.

Javascript



3. Zelf archiveerbaarheid testen 

Interne versus externe requests 
Hoe meer externe requests er worden 
gebruikt, hoe lastiger het archiveren 
kan worden. 

Statisch versus dynamisch 
Sites die veel Javascript gebruiken 
kunnen lastiger te archiveren zijn 
doordat de site niet wordt opgebouwd 
op het moment van opvragen maar van 
tonen.



Developer tools



Start in ‘incognito’ modus 
Klik rechts en dan ‘Inspect’ 
Klik op het ‘requests’ tabje 
Laad een website



Gebruik een Adblocker 

Sowieso slim: beschermt je privacy, 
veiligheid en maakt alle websites (veel) 
sneller. 

uBlock Origin is beschikbaar voor de 
meeste browsers. 

Blokkeert heel veel externe bronnen die 
mogelijk een site niet laten werken bij 
archivering.
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Bedankt!

haykranen.nl 
@hayify

http://haykranen.nl

