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LINUX AT THE OFFICE

THEMES
Pelican gebruikt de Jinja2 template 
engine. Je kunt hiermee je eigen 
theme maken. Makkelijker is om één 
van de vele beschikbare themes te 
gebruiken. Je begint met het maken 
van een git clone, bijvoorbeeld in de 
root van je home-gebied. Hier doe je 
git clone --recursive https://
github.com/getpelican/
pelican-themes. Je krijgt hiermee 
een directory pelican-themes met 
daarin een aantal themes. Elke 
theme heeft zijn eigen sub-directory. 
Door de directory met themes bui-
ten je Pelican gebied te houden (in 
ons voorbeeld hierboven ~/mijnsite), 
voorkom je dat je git repositories 
gaat nesten.

In je configuratie van Pelican, in 
het bestand pelicanconf.py, neem je 
een regel op, waarin je het gewenste 
theme selecteert, bijvoorbeeld: 
THEME = “/home/<usernaam>/
pelican-themes/brownstone”. Wan-
neer je nu de site opnieuw genereert 
(pelican content), dan wordt jouw 
site in het nieuwe jasje gegenereerd.

Wanneer je zelf een theme maakt, 
dan kun je die via een git pull-re-
quest aan de community beschik-
baar stellen.

Soms biedt een theme nog nadere 
configuratie mogelijkheden, waar-
mee je bepaalde features activeert 
of deactiveert. Lees daarom altijd 
even het README bestand van het 
betreffende theme.

PLUG-INS
Het installeren van plug-ins gaat op 
dezelfde wijze als het installeren 
van themes, je maakt een git clone 
van de betreffende repository. Ook 
dit kun je in je homegebied doen. 
Je maakt de git clone van https://
github.com/getpelican/pelican-plug-
ins.git.

In het configuratiebestand 
pelicanconf.py, neem je een regel op 
met het pad naar de plug-ins, en een 
tweede regel met de gewenste plug-
ins, bijvoorbeeld:

PLUGIN_PATHS = [‘/
home/<usernaam>/pelican-plugins’]

PLUGINS = [ “tag_cloud”,
”sitemap” ]

Voor het maken van je website werk 
je dus met drie directories, een direc-
tory voor de plug-ins, een directory 
voor de themes en de werkdirectory 
voor het beheer van je website en 
het genereren van het eindproduct. 

Deze laatste werkdirectory bevat 
de configuratiebestanden, een 
directory met de content, eventueel 
een directory voor de vaste pagina’s, 
zoals contact en about en dergelijke, 
eventueel een directory voor media, 
zoals afbeeldingen en de output-di-
rectory, waarin het eindproduct 
gegenereerd wordt.

De werkdirectory voor het 
beheer van je website neem je in 
zijn geheel in bijvoorbeeld Git op. 
Je kunt daarbij de output-directory 
in je .gitignore bestand opnemen. 
De inhoud kun je op ieder gewenst 
moment opnieuw genereren.

Door verschillende directories naast 
elkaar via pelican-quickstart
in te richten als beheerdirectory, 
organiseer je eenvoudig het beheer 
van meerdere statische websites. Je 
kunt eventueel de directories met de 
plug-ins en de themes gezamenlijk 
in een directory onderbrengen, door 
bijvoorbeeld eerst in je homegebied 
een directory ‘.pelican’ aan te maken 
en hierin de twee repositories te clo-
nen. Je hoeft alleen maar de paden in 
je configuratiebestand pelicanconf.
py aan te passen. Hiermee hou je je 
homegebied weer wat schoner.

TOT SLOT
In dit artikel hebben we een intro-
ductie van Pelican gegeven. Pelican 
biedt echter nog véél meer. Mochten 
we je belangstelling hebben gewekt, 
dan valt genoeg te ontdekken!  

  Pelican quickstart.

  Screenshot 2.
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