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Aan die einde van elke jaar publiseer 
die gewilde webwerf Google ’n 
lys van die top tien soekterme van 

die jaar.  Hulle noem dit Zeitgeist.  Zeitgeist 
beteken letterlik die gees van die tyd.  (Die 
algemene, intellektuele, morele en kulturele 
klimaat van ’n era.)  By http://www.google.
com/press/zeitgeist.html verskyn daar, onder 
andere, ook lyste van elke week se gewildste 
soekterme, asook ’n maandelikse lys van 
soekterme per land.

Ek dink dit is belangrik vir bibliotekarisse 
om kennis te dra van die gees van die tyd.  
Ons lewe in ’n vinnig veranderende wêreld 
en biblioteekpersoneel moet kennis neem 
van nuwe tendense, sodat ons in pas kan bly.

Google se Zeitgeist lys vir Suid-Afrika 
word elke maand gepubliseer en hieronder 
is dan die lyste van Oktober, November en 
Desember.

Oktober 2006 
1. absa   2. vodacom    
3. steve irwin (die natuurbewaarder 
televisiester wat tragies oorlede is)    
4. news24   5. paris hilton  (bekende sangeres, 
sosiale vlinder, aktrise en model)   6. standard 
bank   7. fnb  8. nabster  (een of ander ‘net-
work piracy detection software for all digital 
media’)   9. wikipedia   10. nedbank    
11. kulula   12. iol (nuus) 13. saa   14. jessica 
alba  (aktrise)   15. britney spears (sangeres).

November 2006 
1. absa   2. mango airlines   3. vodacom   
4. fnb   5. news24   6. standard bank   7. kulula   
8. christmas   9. nedbank   10. paris hilton    
11. vodacom4me   12. unisa    
13. britney spears   14. saa   15. iol.

Desember 2006
1. absa   2. britney spears   3. christmas   
4. unisa   5. fnb   6. standard bank   7. paris 
hilton   8. news24   9. vodacom   10. nedbank 
11. matric results   12. mango airlines   
13. my space   14. kulula   15. computicket.

Wat sê dit van Suid-Afrikaanse Internet-
gebruikers?  Hulle is definitief oorbehep 
met hulle banke!  Die banke is elke maand 
in die top 15!  En dan kan ’n mens ook ’n 
afleiding maak oor watter bank die grootste 
aftrek kry.  Ek het ook vinnig gekyk na ander 
lande se top 15 lyste en dit lyk vir my dis 
net op hierdie uithoek van die planeet waar 
mense so ernstig oor geldsake is!  Dan lyk 
dit ook asof Suid-Afrikaners nuuskierig is, 
want news24 en iol is beide nuus webtuistes.  
Verder is ons ook behep met selfone en raai 
ook net watter selfoongroep is die grootste 
in die land?  Interessant is dat ons graag vlieg 
en dan natuurlik, soek almal ’n winskoop.  (Ja, 
ek het ook al met Mango gevlieg!)  Daar is 
ook belangstelling in die grootste afstands-
onderrig universiteit, UNISA.  (Seker mense 
wat na eksamenresultate gekyk het.)  In 
Desember het ‘matric results’ ook die top 15 
gehaal.  Verder is Suid-Afrikaners ook ‘celeb’ 
behep en word die nuutste kaskenades van 
Paris Hilton en Britney Spears hongerig 
dopgehou.

Wat vir my interessant is, is hoe mense 
soek.  Ek sou glad nie verwag het dat mense 
die naam van die instansie in die adres (url 
blokkie) intik en dan op die opwipskerm 
(popup screen) ‘search google’ kliek nie, want 
as ek my banksake doen, tik ek die volledige 
adres www.banksenaam.co.za in.  Die manier 
waarop ek by my bank uitkom, sal dus nie as 
’n Google soektog registreer nie.

Wat soek die wêreld?  Wat is die miljoene 
der miljoene Internetgebruikers se top tien 
soekterme?

Google Wêreld se top tien was die  
volgende:  1. bebo   2. myspace   3. world cup   
4. metacafe   5. radioblog   6. wikipedia   
7. video   8. rebelde   9. mininova   10. wiki.

 Bebo is ’n sosiale netwerk webtuiste 
wat mense toelaat om op verskillende 
maniere te kommunikeer.  Dit het 
ontwikkel in ’n intydse gemeenskap 
waar gebruikers foto’s en video’s  kan 
oplaai, blogs kan skryf en boodskappe 
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aan mekaar kan stuur.  Dit het al 22 
miljoen gebruikers en kry elke sekonde 
vyf nuwe gebruikers by.  Bebo is ietwat 
kontroversieel vanweë die feit dat 
sommige onaangename karakters 
daarop kan rondsluip en is reeds op 
sommige skoolrekenaars in die Verenigde 
Koninkryk verbied.

 MySpace is soortgelyk aan bebo, net 
meer populêr en het ook, onder andere, 
kletskamers.  Volgens Wikipedia het dit 
meer as ’n 100 miljoen lede en is dit 
die wêreld se vierde mees populêre 
Engelstalige webtuiste.  Meer as 230 000 
nuwe lede sluit per dag aan.  MySpace 
is egter ook soms omstrede en baie 
skole en openbare biblioteke het die 
webtuiste geblok omdat dit ‘such a 
haven for student gossip and malicious 
comments’ geword het.

 World Cup - wel, ons almal weet die 
Sokker Wêreldbeker het in 2006 in 
Duitsland afgespeel.  So, Suid-Afrika, 
wees gewaarsku, 2010 gaan ’n groot 
storie wees!

 Metacafe (hoofkwartier in Tel Aviv) is 
ook ’n interaktiewe webtuiste waar 
gebruikers video’s en ander media 
kan oplaai.  Metacafe verskaf meer as  
450 000 000 video’s elke maand aan 
meer as twee miljoen geregistreerde 
gebruikers en 120 miljoen persone wat 
die webtuiste elke maand besoek.

 Radioblogclub.com is, lyk vir my, ’n 
webtuiste waar jy musiek kan oplaai.

 Wikipedia is die Internet se gratis 
ensiklopedie.  Die Engelse weergawe 
van Wikipedia bevat 1 574 738 artikels.  
Die ensiklopedie het maar so onlangs 
soos 2001 ontstaan.  Daar is ook selfs 
’n Afrikaanse weergawe, maar die 
belangrikste tale waarin Wikipedia 
verskyn (benewens Engels) is Frans, 
Duits, Nederlands, Pools en Japannees.  

So terloops, baie van die inligting wat ek in 
hierdie artikel gebruik, kom uit Wikipedia.

 Video - ’n video is ’n bewegende 
prentjie!  Met dié dat elke moderne 
selfoongebruiker ’n video kan maak, is dit 
geen wonder dat video’s so populêr is nie.  
En moenie eers praat van al die miljoene 
amateur video joernaliste nie!  Dis net vir 
my interessant dat die woord ‘video’ in 
die wêreldvolksnaam woordeskat oorleef 
het en mense nie die woord film of dvd 
gebruik nie.

 Rebelde.  Nee! dis nie die naam van ’n 
Brasiliaanse sokkerster nie!  Dit is ’n 
Meksikaanse televisiereeks wat na drie 
seisoene in 2006 geëindig het.  Die 
televisiereeks oor tieners wat ’n orkes 
stig, het ’n hele kultus veroorsaak.  
Adverteerders het grootskaals van 
dié televisiereeks gebruik gemaak en 
honderde produkte van sjampoe tot 
vrugtesap is in die reeks bemark.  Die 
karakters het selfs op Coke blikkies en 
Kellogg’s bokse verskyn.

 Mininova is ’n webtuiste waar sogenaamde 
‘torrent’ lêers opgelaai en gedeel kan 
word met ander gebruikers.  Ek weet glad 
nie wat ’n ‘torrent’ is nie, maar Wikipedia 
sê: ‘BitTorrent is a peer-to-peer (P2P) file 
distribution protocol, and a free software 
implementation of that protocol.’  Volgens 
Mininova het hulle 240 miljoen gebruikers 
en op enige gegewe oomblik is daar meer 
as vyf miljoen gebruikers ingeskakel.  Daar 
is meer as 90 biljoen lêers beskikbaar wat 
net wag om afgelaai te word.  Die inhoud 
handel oor flieks, televisieprogramme, 
speletjies, MP3’s en verskeie ander goed, 
selfs e-boeke!

 wiki is maar net die afkorting van 
Wikipedia.  Benewens die ensiklopedie, 
is die Wikimedia Foundation ook 
verantwoordelik vir ander projekte 
soos woordeboeke (wiktionary), 
nuus (wikinews), gratis handboeke 
en handleidings (wikibooks) en gratis 
leermateriaaal (wikiversity).

Terwyl ek so besig was om die Internetgees 
te vang, het ek ook op ’n interessante web-
werf (www.alexa.com) afgekom wat die top 
500 webwerwe in die wêreld volgens popu-
lariteit rangskik.  Hulle het ook ’n lys Suid-
Afrikaanse gebruikers se gewildste Internet 
kuierplekke.  Die top 20 - daar is 50 op 
die lys: en ek gaan nie verduidelikings skryf 
nie…hiervoor het ek nie nou die tyd nie, so 
gaan soek maar self... is:   
1. google.co.za   2. google.com   
3. yahoo.com   4. msn.com   5. myspace.com    
6. youtube.com   7. wikipedia.org    
8. blogger.com   9. news24.com    
10. (windows) live.com   11. mweb.co.za    
12. Microsoft.com   13. iol.co.za    
14. megaupload.com   15. absa.co.za    
16. standardbank.co.za   17. bbc.co.uk    
18. amazon.com   19. ebay.com   20. za.net  
??? geen idée wat dit is nie! 

Ek wonder wat 2007 gaan oplewer?  Gaan 
kyk maar gereeld by Google Zeitgeist om 
die gees van die tyd te volg.


