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Bijlage



Inleiding:

Iedereen heeft wel te maken met zoekmachines, want iedereen zoekt regelmatig iets op via het 
Internet. Of het nu gaat om informatie over het Coronavirus of over treinreizen of iets op Wikipedia. 
Meestal ga je eerst naar een zoekmachine en vandaaruit naar de links die de zoekmachine 
genereert.

Er zijn meer zoekmachines dan we denken en ik wil er in het navolgende een aantal behandelen die 
wat minder bekend zijn maar die wel vriendelijker voor u zijn dan de paar die de meeste mensen 
kennen.
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Algemeen

Bijna iedereen zal de volgende zoekmachines wel kennen:
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Algemeen

De hiervoor genoemde zoekmachines zijn de meest gebruikte zoekmachines die op de diverse typen 
computers zijn geïnstalleerd; waarvan die van Google het meest zal voorkomen. In ieder geval 
wanneer de browser Chrome is geïnstalleerd. Wanneer je werkt met de Microsoftbrowser Edge dan 
heb je Bing als zoekmachine.

Verder heb je nog Firefox en Opera als bekende browsers en voor de Apple natuurlijk Safari
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Algemeen

Dat zijn overigens niet alle browsers die beschikbaar zijn. Er zijn er in de loop 
van de jaren nog een groot aantal bijgekomen maar die hebben allemaal maar 
een heel klein marktaandeel en zijn vaak voor een deel gebaseerd op één van 
de grotere browsers. 

Die wil ik hier nu niet verder behandelen. Mocht u daar belangstelling voor 
hebben, tik dan maar eens: “vergelijking browsers” in binnen een zoekmachine 
en u krijgt talloze links naar vergelijkingssites waar de andere browsers worden 
besproken.

Ik wil me hier nu beperken tot het bespreken van zoekmachines want ook daar 
hebben we meer keuzes dan de bekende drie.
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Algemeen

Ik heb daarvoor een splitsing gemaakt in twee categorieën: 

• Milieuvriendelijke zoekmachines

• Privacyvriendelijke zoekmachines
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Algemeen
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De eerste categorie die ik wil behandelen zijn de milieuvriendelijke zoekmachines.

Die stellen zich tot doel om bewust om te gaan met de enorme hoeveelheden 
energie die verbruikt wordt door het gebruik van Internet in het algemeen en van 
datacenters in het bijzonder.



Milieuvriendelijke zoekmachines

Het is niet overduidelijk maar computers hebben een grote impact op het milieu. Denkt u maar eens 
aan de datacenters die enorme hoeveelheden stroom nodig hebben voor hun servers met data - en die 
moeten dan ook nog weer eens gekoeld worden. 

U zult dus begrijpen dat uw zoekaanvraag binnen Google maar een kleine impact heeft, maar wanneer 
je al die miljoenen zoekopdrachten bij elkaar optelt die iedere dag verwerkt worden, dat dit behoorlijk 
uitpakt.

Deze zoekmachines hebben allemaal met elkaar gemeen dat de ontwerpers een bijdrage leveren aan 
de natuur doordat ze nieuwe bomen (laten) planten door (een deel van) de opbrengst te doneren.
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Milieuvriendelijke zoekmachines

Met behulp van Browsy (browsy.nl) installeer je een plug-in in je 
browser en koop je eventueel een product bij een deelnemende 
webshop. Die doneert dan weer een deel van de koopsom aan Browsy,
die er weer bomen van laat planten.

U betaalt overigens niet meer voor uw product.

Onder andere Mediamarkt, EP, BCC en Coolblue zijn deelnemers aan dit 
project

U installeert de plug-in in uw browser en rechts boven ziet u dan een 
pictogram. Via de instellingen zet u ‘automatisch activeren’ aan en 
verder gaat het eigenlijk vanzelf. 

Kleine moeite met groot resultaat wanneer veel mensen hier gebruik 
van maken.
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Milieuvriendelijke zoekmachines

Ecosia (ecosia.org) is een Nederlandstalige zoekmachine die ook wat 
terug wil doen voor het milieu. Zij werkt via de zoekmachine Bing!.

U installeert het via een browserplug-in of via een app. U doet uw 
gewoonlijke zoekactie en daarna verschijnen er advertenties boven 
aan de resultatenpagina. 

Dat levert Ecosia geld op en dat wordt gebruikt om bomen te 
planten. Een teller rechtsboven houdt bij hoeveel zoekopdrachten u 
heeft gedaan. 

Voor iedere 45 zoekopdrachten komt er een nieuwe boom bij.
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Milieuvriendelijke zoekmachines

Ook ZoekGroen (zoekgroen.nl) is Nederlands en werkt met advertentieopbrengsten. 

ZoekGroen werkt echter met de robots van Google.

Zij claimen dat ze 95% van hun opbrengsten doneren aan boomvriendelijke 
organisaties.
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Milieuvriendelijke zoekmachines

TreeClicks (treeclicks.com) werkt op ongeveer dezelfde manier als Browsy. Zij 
monitoren of je iets koopt bij een aangesloten webwinkel. TreeClicks ontvangt een 
vergoeding voor nieuwe klanten en gebruikt die voor herbebossingsprojecten overal in 
de wereld.

Zij werken o.a. samen met Amazon, Mediamarkt, Bijenkorf en Albert Heijn. Er zijn 
ongeveer 45.000 webwinkels aangesloten.

Zodra u het winkelwagentje opent verschijnt er een pop-up met een link waarop u 
moet klikken en vervolgens afrekenen.
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Pricacyvriendelijke zoekmachines

De volgende categorie zoekmachines die ik voor wil stellen is de categorie: 
privacyvriendelijke zoekmachines. 

Ik noem een aantal zoekmachines die je kunt gebruiken wanneer je iets anoniemer 
over het Internet wilt surfen dan wanneer u de datahongerige machines gebruikt die 
gewoonlijk op het scherm staan.

©2021  SeniorWeb Mierlo Blz 14

(1)



Privacyvriendelijke zoekmachines

We weten allemaal dat de bekende zoekmachines een ontzettende honger hebben 
naar onze data en dat ze alles van ons willen weten en bewaren om maar zo gericht 
mogelijk advertenties op ons af te kunnen sturen; dat is immers hun verdienmodel.

Dat het ook anders kan bewijzen de volgende zoekmachines, die soms gebaseerd zijn 
op de grote zoekmachines maar waarbij routines daaruit verdwenen zijn  zodat we 
een stuk anoniemer over het Internet kunnen surfen.
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Privacyvriendelijke zoekmachines

DuckDuckGo (duckduckgo.com) kun je toevoegen als extensie aan Chrome of 
een andere browser, of je kunt surfen vanaf hun site. Het blokkeert trackers
en forceert encryptie waardoor je niet, of toch moeilijker te volgen bent op 
Internet.
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Privacyvriendelijke zoekmachines

Disconnect wordt geïnstalleerd als een plug-in in de grote browsers en is ontwikkeld door 
ex-Google en ex-NSA medewerkers. 

Die kennen dus de klappen van de zweep als het er op aankomt hoe data verzameld wordt 
en hoe je dat dus moet voorkomen. 

Je mag betalen voor het product maar dat hoeft niet. 

10% van je bijdrage gaat naar een goed doel. 
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Privacyvriendelijke zoekmachines

Swisscows (swisscows.com) verzamelt geen data zodat ze ook niets door kunnen geven 
aan derde partijen. 

Zij filteren bovendien ook familievriendelijke data zodat je kinderen niet onverwachts 
dingen te zien krijgen die ongepast voor hen zijn. 

Zij hebben hun eigen servers en werken dus niet via de grote spelers in de markt. 

Zij werken op zo ongeveer elk platform.
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Privacyvriendelijke zoekmachines

Hun eigen woorden zijn het duidelijkst:

Waarom hebben we Startpage.com ontwikkeld?

Als kind hebben we geleerd dat je van andermans spullen af moet blijven - dat is een 

goede richtlijn. Waarom worden onze persoonlijke gegevens dan zonder onze 

toestemming op zo'n grote schaal verzameld en opgeslagen? Wij van Startpage.com 

vinden dat geen goede ontwikkeling en daarom hebben wij tools ontwikkeld die je 

weer controle geven over je data; beginnend met onze zoekmachine. Verwacht 

binnenkort meer handige privacyvriendelijke versies van populaire digitale diensten. 

Waarom?

Omdat wij van mening zijn dat het jouw data is, geen big data. Punt.

Startpage.com ontwikkeld?

Als
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Privacyvriendelijke zoekmachines

De laatste die ik wil noemen is Metager (metager.org)

Deze wordt gerund door een Non-profit organisatie en werkt zoveel mogelijk duurzaam 
door alles wat kan met hernieuwbare energie te laten draaien. 

Deze zoekmachine is dus zowel privacyvriendelijk als milieuvriendelijk. 

Hun algoritmes zijn transparant en beschikbaar voor iedereen voor onderzoek.

Het is een plug-in in je eigen browser en kan ook op de telefoon geïnstalleerd worden.
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Samenvatting

In het voorgaande heb ik een aantal alternatieve zoekmachines besproken die zeer 
gemakkelijk bruikbaar zijn.

✓ Zij leveren een bijdrage ofwel aan het milieu, doordat zij er voor zorgen dat de energie 
die door zoekmachines verbruikt wordt gecompenseerd wordt doordat er bomen voor 
geplant worden.

✓ Ofwel zoekmachines die een bijdrage leveren aan het meer privé houden van jouw 
data, doordat ze proberen die onderdelen uit de zoekmachines weg te halen die data 
verzamelen.

✓ Op deze manier hebben die wat minder de mogelijkheid om gerichte reclames te 
sturen of de verzamelde data te combineren tot een profiel dat weergeeft wat je 
allemaal doet op het Internet.

✓ Dat alles onder het motto dat de data van jou is en niet van Google en consorten.

Of en welke alternatieve zoekmachine je eventueel wilt gebruiken laat ik over aan jou als 
gebruiker; je bent nu in ieder geval op de hoogte van het feit dat er alternatieven zijn.
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Installatie

Hoe installeer je nu een andere zoekmachine binnen het browserprogramma van je keuze?

Binnen Chrome je standaardzoekmachine instellen:

1. Open Chrome op je computer.

2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer en dan Instellingen.

3. Klik onder 'Zoekmachine' naast 'De zoekmachine die wordt gebruikt in de adresbalk' op 
de pijl-omlaag.

4. Selecteer een nieuwe standaardzoekmachine.

Als je hebt geprobeerd je zoekmachine in te stellen, maar dit is mislukt, staat er mogelijk 
malware op je computer. 
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Installatie

Andere zoekmachines toevoegen, bewerken of verwijderen:

1. Open Chrome op je computer.

2. Klik in de rechterbovenhoek op Meer en dan Instellingen.

3. Klik onder 'Zoekmachine' op Zoekmachines beheren.

4. Ga naar 'Andere zoekmachines'.

5. Toevoegen: Klik rechts van 'Andere zoekmachines' op Toevoegen. Vul de tekstvelden in 
en klik op Toevoegen.

6. Instellen als standaard: Klik rechts van de zoekmachine op Meer en dan Instellen als 
standaard.

7. Bewerken: Klik rechts van de zoekmachine op Meer en dan Bewerken.

8. Verwijderen: Klik rechts van de zoekmachine op Meer en dan Verwijderen uit lijst.

Voor andere browsers is het principe gelijk. Zoek een beetje op gelijkende termen en je 
komt er wel uit. Mocht het niet lukken dan is er altijd nog de mogelijkheid om de 
specialisten van het Computer-café te raadplegen ☺.
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Einde

Dat was de bijlage over zoekmachines!

Doe er je voordeel mee en wanneer je vragen hebt kom dan een keertje naar het 
computer-café, wanneer dat weer kan tenminste ☺.
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Alle informatie in deze documentatie is uitsluitend 
bedoeld voor eigen gebruik. Wij hebben er èrg veel 
tijd en energie in gestoken om dit te maken! 
Respecteer onze intellectuele eigendomsrechten en 
geef niets hiervan door aan anderen, als kopie of in 
welke vorm dan ook!

Stichting SeniorWeb Mierlo

Proclamatie


