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Op het internet stopt de 
vloed van informatie nooit. 

Elke dag, elk uur en elke minuut 
verschijnt er meer en meer data. RSS 
feedreaders helpen in de selectie 
van de voor jou relevante zaken. Een 
RSS feedreader is een applicatie die 
op een centrale plaats updates in 
beeld brengt van webcontent van 
verschillende bronnen, zoals online 
nieuws websites, blogs, persoonlijke 
websites, enzovoorts. De gebruiker 
hoeft al deze websites niet meer 
apart te bezoeken om te kijken of 
daar nieuwe content aanwezig is. De 
RSS feedreader haalt de feeds van 
deze sites op, filtert de nieuwe con-
tent uit deze feeds en presenteert 
dit aan de gebruiker.

RSS-feedreaders werken over 
het algemeen allemaal op dezelfde 
manier. Wanneer je een website 
bezoekt, waarvan in de toekomst 
graag op de hoogte blijft wanneer 
daar nieuwe content verschijnt, dan 
abonneer je je op de feed van die 
website. Het formaat van feed kan 
RSS of Atom zijn, beide formaten 
zijn open standaard. Een feed, zowel 
in het RSS-formaat als in het Atom 
formaat, bestaat uit een XML-file, 
waarin metagegevens staan zoals de 
titel, de verschijningsdatum en een 
link naar de betreffende content en 
wordt gepubliceerd door de aanbie-
der van de content. Afhankelijk van 
het systeem waarmee de feed ge-
bouwd is, wordt vaak ook iets van de 
content getoond, bijvoorbeeld een 
korte introductie, al dan niet met 
afbeelding, soms bevat de feed zelfs 
de complete tekst van de content.

ABONNEREN 
OP EEN FEED
Het abonneren op een feed houdt 
in dat je de URL van de betreffende 
feed in je feedreader opslaat. Hier-
mee bouw je een lijstje op van feeds 
waarin je geïnteresseerd bent. Van 
tijd tot tijd loopt de feedreader door 

dit lijstje heen, haalt de feeds op en 
toont de nog niet eerder bekeken 
content. De meeste feedreaders 
hebben een of meer opties om 
structuur in het lijstje met feeds 
aan te brengen, bijvoorbeeld door 
het gebruik van categorieën of met 
behulp van tags.

RSS-feeds spelen een belangrijke rol 
in de vrije informatie-uitwisseling 
op het internet. Vanuit het politieke 
perspectief kun je stellen dat het 
recht op vrije meningsuiting en de 
vrijheid van nieuwsgaring essentieel 
zijn voor het goed functioneren van 
een democratie. Dat gaat vooral om 

Miniflux
EEN MINIMALISTISCHE RSS FEEDREADER
Miniflux is een minimalistische open source RSS nieuws aggregator webapplicatie, draait op je eigen 
hardware en is voor verschillende besturingssystemen beschikbaar  Matto Fransen

 Overzicht van een feed 
met een lichte achtergrond.
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