
RSS
Kleine moeite, zichtbaar resultaat

Het internet is van meet af aan een manier geweest om informatie te delen 

en uit te wisselen. Eén van de verschillen tussen wat gemeenzaam Web 

1.0 en Web 2.0 wordt genoemd, is dat de uitwisseling (nog) gemakkelijker 

geworden is. ‘Open communicatie’, ‘participatie’ en ‘vrijheid om te delen en 

te hergebruiken’ worden als belangrijke kenmerken van het nieuwe web 

aanzien.2
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Really Simple Syndication

Eén van de vele manieren waarmee gegevens via het internet kunnen 

worden uitgewisseld, is RSS, wat staat voor Really Simple Syndication. 

‘Syndicatie’ betekent letterlijk zoveel als ‘hetzelfde bericht via verschillende 

kanalen tegelijk publiceren’. Het is een manier om zowel individuele 

gebruikers als andere websites op de hoogte te brengen van het feit 

dat er nieuwe inhoud wordt gepresenteerd op een website. Een site die 

syndicatie aanbiedt, maakt daarvoor één of meer RSS-feeds aan. Elke feed 

bevat een actueel overzicht van wat er op een site aan bod komt. 

Wie vroeger op de hoogte wenste te blijven van de actualiteit, was 

gedwongen om regelmatig tientallen websites af te schuimen op zoek 

naar nieuws. Dat was tijdrovend en inefficiënt. Men kon immers onmogelijk 

op voorhand weten of een bepaalde pagina nieuwe informatie bevatte of 

niet. RSS biedt hiervoor een oplossing. Wie zich abonneert op de RSS-feed 

van een website, wordt verwittigd zodra er nieuwe inhoud is toegevoegd; 

in die zin lijkt een RSS-feed een beetje op een nieuwsbrief. 

Net als een nieuwsbrief bevat een feed een overzicht van wat er ‘nieuw’ 

is. Bij een nieuwsbrief is echter vaak een redacteur betrokken, die de 

verschillende items selecteert. Wie wil, kan zich op zo’n nieuwsbrief 

abonneren door zich met een e-mailadres te registreren. De nieuwsbrief 

wordt vervolgens verzonden naar het adres van de abonnee. 

Ook op een RSS-feed kan men zich ‘abonneren’. Toch werkt RSS volgens 

een ander principe. Bij een nieuwsbrief wordt het nieuws verstuurd: het 

vertrekt bij de afzender en komt aan bij de abonnee. Een feed daarentegen 

wordt niet verstuurd, maar wordt ‘opgehaald’. Om RSS-feeds te kunnen 

lezen, heeft men daarom een RSS-reader of ‘lezer’ nodig. Een reader is 

een stukje software dat op regelmatige tijdstippen alle websites bezoekt 

waarop men zich heeft geabonneerd. Van zodra een feed (overzicht) 

wordt gevonden dat nieuwe items bevat, wordt de abonnee daarvan 

verwittigd. Dat kan doordat een RSS-feed dynamisch wordt opgebouwd: 

als de inhoud van een site verandert, wordt er automatisch een nieuwe 

feed gemaakt. Zo blijft een abonnee steeds op de hoogte van de nieuwe 

informatie die er op een website te lezen valt. 

RSS-lezers bestaan er in vele soorten en maten, elk met hun eigen 

kenmerken, voor- en nadelen. De eenvoudigste readers zijn ongetwijfeld 

deze die geïntegreerd zijn in de browsersoftware waarmee men surft op 

het internet. Mozilla Firefox bood die mogelijkheid al langer aan, maar met 

Internet Explorer 7 is het ook in de browser van Microsoft mogelijk om je 
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www.feedreader.com

www.newsgator.com



RSS
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Het Vlaams Theater Instituut (VTi)3 is betrokken bij een project 
waarbij RSS wel op een heel originele manier wordt aangewend. 
De DanceVideoNavigator (www.dancevideonavigator.org) is een 
Europees initiatief, ontwikkeld door het European Network of In-
formation Centres for the Performing Arts (ENICPA),4 en zal in okto-
ber worden gelanceerd. Het is een instrument waarmee je kunt 
grasduinen in verschillende databanken met gegevens over vi-
deo-opnames van dansvoorstellingen. 
De DanceVideoNavigator is in wezen een (tamelijk eenvoudige) 
zoekmachine. Het vernieuwende is dat de zoekvragen worden 
afgevuurd op RSS-feeds. Dries 
Moreels is coördinator collecties 
van het Vlaams Theater Instituut. 
Hij geeft ons tekst en uitleg bij 
het initiatief waar hij mee aan de 
wieg van stond. 

“ENICPA werd begin jaren 1990 
opgericht, met de bedoeling om 
een internationale festivalgids te 
maken. Wat als een gids op pa-
pier begon, veranderde in de 
tweede editie in een publicatie 
op diskette. Tegen de derde edi-
tie in 1999 was er sprake van een 
heuse online festivalgids.
De middelen van het Europese 
 Cultuur 2000-programma droog-
den spoe dig daarna op en men liet 
het idee van een vierde festivalgids 
varen. In plaats daarvan begon men zich af te vragen hoe er aan 
kennisuitwisseling kon worden gedaan. Als netwerk waarin meer 
dan twintig professionele verenigingen vertegenwoordigd zijn 
die werkzaam zijn rond podiumkunst, lag kennisuitwisseling 
voor de hand. Door ervoor te kiezen om de dansvideodata-
banken gezamenlijk doorzoekbaar te maken, sloot men aan bij 
de  kerntaak van de organisaties. Het gaat om actuele kunst 
 vastgelegd op een heel specifiek medium, waar een aparte 
 onderzoeksmethodiek mee gemoeid is. Het opzet spoort met de 
eigenheid van de organisaties en het type werk dat ze doen en 
maakt dat op  Europese schaal beter zichtbaar.” 
Bestaande databanken doorzoekbaar maken bleek aanzienlijk 
goedkoper dan het alternatieve scenario: één centrale, Europese 
databank ontwikkelen. In het laatste geval zouden alle  bestaande 
databanken moeten worden geconverteerd volgens een 
 gezamenlijk model. In plaats daarvan konden de databanken in 
de verschillende landen gewoon blijven bestaan en hoefde er 
niets te veranderen aan de manier waarop ze worden aangevuld 
en onderhouden. 

“Van elke partner”, aldus Dries Moreels, “wordt verwacht dat ze 
hun  databank als een RSS-feed beschikbaar maken, wat op zich 
een kleine ingreep is. Ook moet ervoor gezorgd worden dat de 
 categorieën die worden gehanteerd om de collectie in te delen, 
ook voor buitenlandse (lees: anderstalige) bezoekers begrijpelijk 
zijn. De DanceVideoNavigator gebruikt hiervoor een vereen-

voudigd schema, waarbij het aantal categorieën fiks is uitgedund. 
Hetzelfde geldt trouwens voor de trefwoorden die worden 
 toegekend.” 
Concreet worden er vier categorieën gehanteerd: ‘klassieke dans’, 

‘hedendaagse creaties’, ‘volksdans’ en ‘geen’. Dries Moreels geeft 
grif toe dat dit een rudimentaire opdeling is, en dat de Dance 
VideoNavigator een verre van perfecte zoekmachine is. Het 
baanbrekende aspect zit hem echter in de kostefficiënte manier 
waarop bronnen doorzoekbaar worden gemaakt zonder dat het 
de deelnemende instellingen iets heeft gekost, een te verwaar-

lozen installatiekost niet te na 
gesproken.5 
Behalve op categorie kan er 
 gezocht worden op trefwoord, 
datum, maker, titel en land van 
herkomst. Het gaat bovendien 
om een zoekopdracht in ver-
schillende anderstalige databan-
ken waarbij de vertaalslag ge-
beurt bij het aanmaken van de 
eigenlijke RSS-feed. Het 
 (eenmalig) afstemmen van de 
categorieën speelt daarbij een 
belangrijke rol.  Een zoekactie 
op ‘folk dance’  levert meteen 
 resultaten op uit Spanje, Italië, 
Tsjechië, enz. Doorklikken op 

één van de resultaten voert recht-
streeks naar een detailpagina uit 

de databank van één van de deelnemers van het  project. 
 Syndicatie zorgt er immers voor dat elk van de aan geleverde 
items terug te voeren valt naar de oorspronkelijke  aanbieder. Dat 
is immers wat het interessant maakt voor de  maker van de 
 website die syndicatie aanbiedt: wie een feed ter beschikking 
stelt, blijft verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Verdwijnt een 
item van de website (of in ons geval: uit de  databank) dan 
 verdwijnt het ook uit de feed. Zo wordt nieuw publiek toegeleid 
naar de eigen website op basis van de actuele inhoud ervan.
Op de DanceVideoNavigator wordt geen beeldmateriaal 
 mee geleverd, hoewel dat in principe mogelijk is binnen het RSS-
 formaat. Het kan enkel de aantrekkelijkheid van de technologie 
verhogen. 
Dries Moreels ziet een aantal praktische toepassingen binnen 
het onmiddellijke bereik van de erfgoedsector. Het gezamenlijk 
doorzoekbaar maken van beeldbanken ziet hij als een goed 
voorbeeld. “Belangrijk is wel dat er een precieze gemeenschap-
pelijke noemer is. Hoe meer bronnen met sterk gelijksoortig 
 materiaal, hoe efficiënter er gezocht zal kunnen worden met dit 
eenvoudige opzet.” Een zoekmachine op databanken met oude 
dorpsgezichten zou een goed voorbeeld kunnen zijn. Zolang de 
data gestructureerd zijn en online staan, zijn de mogelijkheden 
haast onbeperkt.
www.dancevideonavigator.org wordt in oktober 2007 gelan-
ceerd en zal data bevatten uit zeven landen in vijf talen. 

de danceVideonaVigatoR, een cuRieuze pas de deux Van RSS & onlinedatabanKen

www.dancevideonavigator.org 



rechtstreeks te abonneren 

op je favoriete newsfeeds. 

Een alternatief is om speciale 

RSS-software op je eigen 

computer te installeren. Dat 

biedt iets meer mogelijk-

heden. Feedreader (www.

feedreader.com) is zo’n 

gratis tool, maar er bestaan 

tal van andere voorbeelden. 

De meest geavanceerde 

readers zijn betalend. 

Een derde mogelijkheid zijn 

websites waar je een gratis 

account kunt aanmaken 

om jouw RSS-feeds bij te 

houden. Voorbeelden daar-

van zijn Newsgator (www.

newsgator.com) en Google 

(www.google.com/reader). Een volledig Nederlandstalig product 

is Feedo (www.feedo.nl). Het voordeel van zo’n online reader is 

dat deze toegankelijk is vanaf gelijk welke computer die toegang 

heeft tot het internet. 

Een vierde alternatief bestaat erin om de RSS-feeds te ontvangen 

als e-mail. R-mail (www.r-mail.org) is daar een voorbeeld van. 

Afhankelijk van het aantal feeds dat iemand wil volgen, kan het 

interessant zijn om een selectie te kunnen maken. Sommige 

readers bieden de mogelijkheid om trefwoorden aan feeds toe 

te kennen, feeds in categorieën onder te brengen of te filteren 

op basis van inhoud. De keuze voor een bepaalde reader is sterk 

afhankelijk van de manier waarop iemand op het internet surft of 

op de hoogte wil blijven van nieuwtjes. De enige manier om daar 

achter te komen, is om een en ander uit te proberen. De meeste 

oplossingen zijn gratis en wat niet bevalt, kan zo weer ongedaan 

gemaakt worden. 

RSS en eRfgoed

Sites die RSS aanbieden, zijn te herkennen aan een oranje of blauw 

logo. De technologie zelf is al enkele jaren oud, maar het is pas 

recent dat websites massaal RSS beginnen aan te bieden. 

Ook actoren uit het cultureel-erfgoedveld lijken de mogelijkheden 

van RSS te hebben ontdekt. 

De meeste erfgoedcellen ‘doen’ aan RSS. Zij bieden hun nieuwtjes 

en kalenderitems aan als RSS-feeds (www.erfgoedcellen.be). 

Ook Heemkring Ter Palen is volledig mee met de tijd en stelt een 

verdienstelijke RSS-feed ter beschikking die toeleidt naar hun 

weblog op Seniorennet (http://blog.seniorennet.be/terpalen/rdf.

rss). Archeonet, ‘de meest bezochte archeologische nieuwssite 

in Vlaanderen’, biedt een zeer verzorgd nieuwsoverzicht aan, 

compleet met beeldmateriaal (http://tijlv.studentenweb.org/mt/

index.xml).

Ook de Vlaamse Vereniging 

voor Familiekunde Pro - 

vinciale Afdeling Brussels 

Hoofdstedelijk Ge west pre  - 

sen teert zijn nieuws overzicht 

in een feed (www.vvf-brussel.

be/rss/nieuws.xml).

Om dit zeer onvolledige 

lijstje af te sluiten wijzen we 

ten slotte nog op de feeds 

van het Lamot Erfgoed-

centrum (http://lamot-erf 

g o e dcentr um . b e / fe e ds /

rss2/full/) en het SMAK 

(www.smak.be/newsfeed.

php). 

Het verbaast overigens 

dat niet meer musea 

RSS aanbieden. Hun tij-

delijke tentoonstellingen lenen zich bij uitstek om te worden 

aangekondigd in een feed. 

RSS wordt vooral gebruikt voor nieuwsberichten en blogposts. 

Dat soort berichten verandert immers continu. Daarmee zijn de 

mogelijkheden echter niet uitgeput. Want hoewel de technologie 

waar RSS gebruik van maakt, tamelijk eenvoudig is, zijn er tal van 

nieuwe toepassingen te bedenken. Nu al wordt syndicatie gebruikt 

om op de hoogte te blijven van de status van onlinebestellingen, 

van veranderingen in je adresboek (als je op meerdere computers 

werkt), van promoties in je favoriete boekenwinkel of kledingzaak, 

et cetera. 

Nu ook Microsoft zich tot RSS heeft bekeerd, lijkt de opmars van RSS 

pas echt begonnen. Deze technologie heeft een grote toekomst 

voor de boeg, ook in de cultuur- en erfgoedsector, en de impact 

ervan zal zich zeker niet beperken tot blogs en nieuwsartikels. 

meeR lezen

www.infoworld.nl/achtergrond/vervolg.php?id=172 

www.rss-specifications.com/future-rss.htm

E-ERFGOED
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1 Steven Leman (1968) is werkzaam bij Culturele Biografie Vlaanderen 

vzw, steunpunt voor archiefinstellingen, bewaarbibliotheken, erf - 

goedcellen en musea. Als consulent ICT adviseert hij erfgoed-

instellingen onder andere bij de digitale ontsluiting van hun 

collecties. 

2 http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2.0

3 www.vti.be

4 www.enicpa.net

5 Om te kunnen werken, moet er een parser-script worden geconfi-

gureerd en geïnstalleerd.

http://tijlv.studentenweb.org/mt/index.xml


