RSS feedreaders
helpen in de selectie van de voor jou
relevante zaken

overheidsbemoeienis, maar op het
hedendaagse internet zijn ook voortdurend andere krachten aanwezig,
die mensen in een bepaalde richting
willen duwen, door bijvoorbeeld
bepaalde content meer voorrang te
geven. Ondoorzichtige algoritmes
selecteren en sorteren de informatie
en berichten, denk bijvoorbeeld aan
de tijdlijn in Facebook of Twitter,
waarbij de gebruiker steeds minder
snapt waarom bepaalde content
wel of niet wordt gezien, of waarom
bepaalde content hoger staat dan
andere. Ook bij andere commerciële
nieuws aggregators zoals bijvoorbeeld Flipboard is vaak onduidelijk op welke wijze de selectie
plaatsvindt.
Het gebruik van RSS-feeds is
zowel belangrijk voor de mensen
die webcontent publiceren als voor
de mensen die de informatie toch
zich willen nemen. RSS-feeds dragen
eraan bij, dat ook kleinere en/of
minder kapitaalkrachtige publicaties een kans krijgen om bekeken
te worden. Door te kiezen voor een
RSS-feedreader heb je zelf onder
controle welke content je te zien
krijgt en bij de meeste RSS-feedreaders beïnvloed je zelf ook de
volgorde.

RUIME KEUZE
Het is daarom belangrijk dat je een
RSS-feedreader gebruikt. Als open
source gebruiker wil je die natuurlijk
zelf selecteren, installeren en configureren. Gelukkig is er een ruime
keuze open source RSS-feedreaders.
De eerste stap in die keuze is, of je
een desktopapplicatie of een webapplicatie wilt. Het voordeel van een
desktopapplicatie is dat je alleen
je desktop of laptop nodig hebt en
niets op een webserver hoeft te installeren en te configureren. Gebruik
je echter meerdere apparaten om je
RSS-feeds te lezen, bijvoorbeeld een
laptop en een smartphone, dan is
een webapplicatie in het voordeel.
Je hebt dan alles op een centrale
plaats. Ongeacht vanaf welk
apparaat je je RSS-feeds leest, wordt
bijgehouden welke inhoud je al wel
en welke je nog niet bekeken hebt.
De meeste open source gebruikers hebben meerdere apparaten,
zoals een laptop van het werk, een
privé laptop en een tablet. Daarom
zochten wij naar een RSS-feedreader

Overzicht van een feed met een lichte achtergrond.

webapplicatie. De meest bekende open source RSS-feedreader
webapplicatie is TT-RSS (Tiny Tiny
RSS), maar deze draait op PHP, wat
niet onze voorkeur heeft en daarom
kiezen wij voor Miniflux.

GEEN PHP NODIG
Miniflux is een open source RSS en
Atom nieuws aggregator die bewust

minimalistisch is gehouden. Het
volgt het bekende Unix-principe: doe
één ding en doe dat goed. Miniflux is
geschreven in de programmeertaal
Go en gebruikt ProgreSQL als database server. Je hebt voor Miniflux
geen PHP nodig. Miniflux luistert
standaard naar poort 8080 en kan
zonder webserver. Je zou er hooguit
een reverse proxy voor willen zetten,

zoals bijvoorbeeld NGINX.
Het gebruik van het minimalisme principe van Miniflux uit zich
verschillende manieren. Zo willen
de ontwikkelaars zo min mogelijk features om zich beter op de
centrale functionaliteit te kunnen
concentreren. Als gevolg hiervan kun
je bijvoorbeeld niet uit verschillende
databases kiezen en werkt Miniflux
uitsluitend met ProgreSQL. Ook is
de gebruikersinterface bewust sober
gehouden en in plaats van mobiele
applicaties gebruikt Miniflux de fever-API, waarmee je reeds bestaande
mobiele applicaties met Miniflux
verbindt.
Miniflux is multi-user, dit betekent dat nadat je het geïnstalleerd
hebt, door meerdere mensen kunt
laten gebruiken, bijvoorbeeld voor
alle leden van je gezin, of je vrienden/vriendinnenclub, enzovoorts.
Ieder heeft zijn eigen gebruikersnaam en wachtwoord, kiest een
eigen thema en heeft een eigen
verzameling feeds.
Miniflux biedt de mogelijkheid
OMPL-bestanden te importeren en
te exporteren. OPML-bestanden zijn
specifiek bedoeld voor het uitwisselen van je lijstje met geabonneerde
feeds. Deze import en exportfunctie
helpt je bij het overstappen van
een andere RSS-feed reader naar
Miniflux. En mocht je later naar een
andere applicatie willen overstappen, dan ben je blij met de exportfunctie. Bij het importeren van
OPML kies je tussen het uploaden
van een bestand of het opgeven van
een URL, waar de OMPL-informatie
te vinden is. Helaas controleert
Miniflux bij het importeren niet op
dubbele feeds.

SNELTOETSEN
Nadat je op een of meer feeds
geabonneerd bent, kun je deze gaan
lezen. Je opent een categorie, of een
feed, of je kiest voor “Unread”, in dat
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