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http://localhost:8000. Hier zie je nu 
het resultaat van je noeste arbeid, 
zie screenshot 1.

Wij gebruiken hiervoor zelf een 
opzet met Tmux met twee vensters, 
waarbij we in het ene venster de 
content beheren en in het andere 
venster voortdurend pelican 
--listen hebben lopen. Wanneer 
je de content aanpast of nieuwe 
content maakt, en daarna de web-
site opnieuw genereert, dan hoef je 
het proces pelican --listen niet 
te onderbreken. Het is voldoende 
om de pagina in je browser te 
refreshen. Wellicht ten overvloede 
melden we nog even dat deze optie 
alleen bedoeld is voor het testen 
van je website, niet om deze site 
wereldwijd te presenteren. Nadat je 
website klaar is, of een aanpassing 
naar je zin is, upload je deze naar een 
geschikte webserver.

Zoals je hierboven ziet, start de 
Markdown-pagina eerst met een 
aantal regels, met per regel een 

veldnaam, een dubbele punt en de 
inhoud voor dat betreffende veld. 
Hiermee informeren we Pelican 
over de metadata voor onze pagina. 
Na deze metadata kunnen we de 
inhoud van de pagina verder aanvul-
len in het gebruikelijke Markdown 
formaat. Alleen de titel en de datum 
zijn verplichte velden. Pelican 
gebruikt de volgende velden: Author, 
Authors, Category, Date, Modified, 
Save_as, Slug, Status, Summary, 
Tags, Template, Title en URL.

In je Markdown document maak 
je links aan in het formaat 
[omschrijving](url), dus eerst 
tussen vierkante haken de linktekst 
die de gebruiker te zien krijgt, met 
daarachter tussen ronde haken het 
adres waar de link naartoe moet wij-
zen, bijvoorbeeld: [Link naar Linux 
Magazine](https://linuxmag.nl).

Een lokale link naar een ander 
document binnen je website maak je 
als volgt: [Link naar Hello World]
({filename}/helloworld.md).

STATISCHE CONTENT
Onder statische content wordt het 
meer ‘vaste’ gedeelte van je website 
bedoeld, bijvoorbeeld pagina’s zoals 
‘about’, ‘contact’, en eventueel je 
error-pages. Maak in de content-di-
rectory een subdirectory aan met 
de naam ‘pages’. Hierin maak je 
bijvoorbeeld het bestand ‘about.md’ 
aan, voor de about-pagina. Statische 
pagina’s die niet in het hoofdmenu 
moeten komen, geef je als meta-
data ‘Status: hidden’. Met media, 
zoals plaatjes, werk je ongeveer op 
dezelfde manier. In de content-direc-
tory maak je hiervoor één of meer 
subdirectories aan, bijvoorbeeld 
‘afbeeldingen’ voor plaatjes en ‘pdf’ 
voor PDF documenten. In de sub-
directories ‘afbeeldingen’ plaats je 
bijvoorbeeld het bestand ‘tux.jpg’.

Deze afbeelding neem je als volgt 
in je Markdown document op: 

![Plaatje van Tux]({static}/
afbeeldingen/tux.jpg).

Verder zie je in je gegenereerde 
pagina een melding dat je sociale 
links in je configuratiebestand kunt 
opnemen. In dit bestand zie je deze 
tekst terug achter de variabele 
SOCIAL. Deze kun je eenvoudig aan-
passen, bijvoorbeeld met je eigen 
Twitteraccount:

SOCIAL = ((‘Twitter
(#linuxmagNL)’, ‘https://twitter.
com/linuxmagNL’),)

SYNTAX HIGHLIGHTING
Wanneer je code in je webpagina 
wilt laten zien, dan maak je dit beter 
leesbaar met syntax highlighting. 
Het codeblok neem je op met een 
indent, dat wil zeggen dat alle regels 
met een tab of vier spaties begin-
nen. Als eerste regel in je codeblok 
neem je een she-bang regel op. 
zonder pad. Bijvoorbeeld #!sh voor 
een shell script, of #!perl voor een 
Perl script, enz.

  Screenshot 1.
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