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Eerste woorden  

De wereld verandert sneller dan ooit. En ik moet mij sneller aanpassen dan ooit. Dat vraagt 
om nieuwe vaardigheden om het leven wat beter behapbaar te maken. 

Vroeger leerde ik op school hoe ik iets moest opzoeken in de Bosatlas en hoe ik een kaart 
moest lezen. Maar in een samenleving waar kennis en techniek zo’n grote rol spelen, heb ik 
die vaardigheden amper meer nodig. Wat ik wel nodig heb, zijn nieuwe vaardigheden, die ik 
eigenlijk nog nergens leer. Ik wist niet dat de ponskaartapparatuur van IBM ervoor zorgde dat 
Joodse mensen geïdentificeerd, geselecteerd en vervolgens uitgeroeid konden worden. Dat in 
Engeland, Duitsland en Amerika mensen bezig waren met mechanische administratie.  

Vaardigheden waarmee ik mij staande kan houden in de huidige VUCA-wereld. Dat is een 
term uit de Verenigde Staten die staat voor Volatile, Uncertain, Complex en Ambiguous en 
zoiets betekent als de vluchtige, onzekere, complexe en dubbelzinnige wereld waarin we nu 
leven.  

Daarbij volgen trends, technieken en theorieën elkaar in rap tempo op. Sitskoorn: ‘Vandaag 
in is morgen uit. Vandaag waar is morgen achterhaald. Vandaag mogelijk is morgen te laat.’ 
Ik moet mij continu aanpassen en meebuigen. Of zoals socioloog Zygmunt Bauman het heel 
treffend verwoordde: ‘Verandering is de enige constante, onzekerheid de enige zekerheid.’ 
Bron: flowmagazine.nl. 

Tegenwoordig hoef ik niet meer veel te weten, alle informatie is immers online te vinden. 
Vaardigheden worden belangrijker. Maar in een steeds sneller veranderende wereld moet er 
juist ook oog zijn voor wat er niet verandert.  Tegenwoordig zijn we zo afhankelijk van 
technologie dat we helemaal niets meer zonder kunnen. Je kunt geen rekeningen betalen 
zonder gebruik te maken van de technologie.    
 
De computer of Pc (personal computer) beschouwen we heden als iets vanzelfsprekend. We 
gebruiken die dingen dan ook voor bijna elk aspect van ons leven. Zo kennen we allemaal e-
mails, streaming, sociale media, enzoverder. Ook op het werk spelen computers steeds meer 
een belangrijke rol. Maar hebt u er eigenlijk al eens bij stilgestaan waar deze technologie 
vandaan komt? 
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Ik wist niets over het gedrag van IBM in de Tweede Wereldoorlog ten aanzien van de Joodse 
mensen. Het is openbaar gemaakt door Edwin Black, schrijver van het boek ’IBM and the 
Holocaust’. Black beschrijft daarin hoe de ponskaartapparatuur van IBM ervoor zorgde dat 
Joodse mensen geïdentificeerd, geselecteerd en vervolgens uitgeroeid konden worden. Het 
stoort de schrijver vooral dat technici van IBM de apparatuur hebben aangepast aan de 
specifieke wensen van het naziregime. De systemen werden hierdoor stukken efficiënter dan 
de apparaten die standaard uit de fabriek kwamen, zo redeneert Black.  

 

 

Inleiding  

De wereld verandert en steeds sneller. Het aantal blogs dat met een dergelijke opening begint, 
is in de tussentijd niet meer te tellen. 

De graad en snelheid van verandering in de laatste honderddertig jaar is moeilijk te begrijpen. 
Iemand geboren in 1884, mogelijk de grootouder van mensen die nu in leven is, werd geboren 
vóór de auto, elektrische verlichting, radio, het vliegtuig, televisie, nucleaire wapens, internet, 
mobiele telefoons en drones, enz. Slechts een miljard mensen leefden op de planeet dan. Ze 
werden geboren vóór de uitvinding van de totale oorlog. En we staan voor nog grotere 
veranderingen in de nabije toekomst. We naderen een populatie van negen miljard mensen 
door 2050, de noodzaak om op te houden met het verbranden van fossiele brandstoffen, en 
een snel optredende klimaatverandering die de zeespiegel zal verhogen en kuststeden en 
laaggelegen gebieden zal overspoelen waar miljoenen mensen wonen, waarbij migraties in 
beweging de grootte in werking stellen waarvan sinds de val van het Romeinse rijk niet meer 
is gezien. Landbouwpatronen zullen veranderen, soorten zullen worden benadrukt, 
bosbranden zullen vaker voorkomen en wijdverspreid zijn, en stormen zullen heviger worden. 
Ziektepatronen zullen veranderen. Watertekorten zullen conflicten veroorzaken. We kunnen 
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niet doorgaan met het toevoegen van oorlogvoering aan dit patroon van wanorde. Om de 
negatieve impact van deze veranderingen te mitigeren en aan te passen, moeten we bovendien 
enorme middelen vinden en deze kunnen alleen afkomstig zijn van de militaire begrotingen 
van de wereld, die vandaag twee biljoen dollar per jaar bedragen.  

Als gevolg hiervan zullen conventionele aannames over de toekomst niet langer gelden. Zeer 
grote veranderingen in onze sociale en economische structuur beginnen zich voor te doen, 
hetzij door keuze, door omstandigheden die we hebben gecreëerd, hetzij door krachten die 
buiten onze controle zijn. Deze tijd van grote onzekerheid heeft enorme gevolgen voor de 
missie, structuur en werking van militaire systemen. Het is echter duidelijk dat militaire 
oplossingen waarschijnlijk niet goed zullen werken in de toekomst. Oorlog zoals we die kennen 
is fundamenteel achterhaald. Bron: worldbeyondwar.org.nl. 

Over de nieuwe media wordt eigenlijk gezegd dat het gebruik van 'atomen' is omgezet in 
'digitale bits'. Wat we normaal op papier deden, is dus nu veranderd in een elektronisch 
signaal. Wanneer je vroeger een brief wilde sturen naar iemand in Amerika dan duurde dit 
dagen voor het bericht aankwam. Het enige wat er nu nog gebeurd wanneer we de nieuwe 
media gebruiken is klikken op 'verzend' en het bericht kan meteen ontvangen worden door de 
Amerikaan.  

Bij de oude media kwam het natuurlijk wel eens voor dat er twee van onze zintuigen geprikkeld 
werden. Denk aan televisie: het combineert beelden met geluid en bijvoorbeeld kranten die 
tekst met foto's bevatten. Maar bij de nieuwe media is het mogelijk om alle drie de 
informatiebronnen gecombineerd kunnen worden. Je kunt gemakkelijk een website krijgen 
waarbij beelden, woorden en geluid worden gecombineerd. 

 

 
 

Niet alleen wat voor informatie we krijgen is veranderd, ook hoe we die informatie verkrijgen. 
Toen er nog geen mobiele telefoons waren, moest je bijvoorbeeld wanneer je iemand wilde 
spreken toeval hebben dat de persoon die je wilde spreken ook bij de vaste telefoon aanwezig 
was. Nu maakt het niet meer uit waar je bent, je kunt je vrienden nu altijd bereiken, wanneer 
je maar wilt. Dit door te sms'en, de voicemail in te spreken of mailen. En denk aan 
programma's kijken op tv. Wanneer je een specifiek programma wilde zien, moest je precies 
op dat tijdstip thuis zijn om het niet te missen. Maar nu maakt het eigenlijk niet meer uit 
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wanneer je het televisieprogramma zou kijken, je kunt het zo weer terugkijken op internet op 
Uitzending gemist. 

Door het gebruik van de nieuwe media is het toezicht op de gebruikers vele malen groter 
geworden. Bij de oude media kan je anoniem de krant lezen of televisie kijken, bij de nieuwe 
media is dat onmogelijk. Anonimiteit bij het gebruik van internet is moeilijk. Veel organisaties 
maken hier gebruik van door je gedrag te voorspellen. Door intelligente software programma's 
kunnen gegevens worden opgeslagen van consumenten, die daarvoor gebruikt kunnen 
worden. Bron: pc-en-internet.infonu.nl.   

Computers waren niet altijd en overal in de nabijheid. De eerste generatie van Apple, HP of 
Dell waren enorm mechanisch aangedreven machines. Het waren eerder 'molens' die gebruik 
maken van relais, telefoonapparatuur en vacuümbuizen. De meeste originele 
computerconcepten werden gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zo is de meest bekende 
'The Bombe' gemaakt door Alan Turing, gebruikt om te helpen met het ontcijferen van de 
Duitse Enigma-codes. In dit artikel gaan we ons echter focussen op de pc, de versie van de 
computer die we allemaal gewoon zijn en het beste kennen. U krijgt van ons een soort tijdlijn 
van de belangrijkste ontwikkelingen in de technologiesector. 

De computer was een enorme sprong voorwaarts voor de destijds bestaande technologieën en 
dat was allemaal te wijten aan de ontwikkeling van de eerste microprocessor die toeliet dat 
machines goedkoper konden worden gemaakt, maar vooral veel efficiënter 
consumptiegoederen konden produceren. Nog even meegeven dat de term pc een heel scala 
bestrijkt, gaande van desktop, laptop of tablet, en dan is de lijst nog verre van klaar. 

1801: In Frankrijk bedenkt Joseph Marie Jacquard een weefgetouw dat met geponste houten 
kaarten werkt om weefsels automatisch te weven. Vroegere computers zouden soortgelijke 
ponskaarten gebruiken. 

1822: Engels wiskundige Charles Babbage bedenkt een door stoom aangedreven 
rekenmachine die tabellen met getallen kan berekenen. Het project, gefinancierd door de 
Engelse regering, is een mislukking. Meer dan een eeuw later werd echter de eerste computer 
ter wereld gebouwd. 

1890: Herman Hollerith ontwerpt een ponskaartsysteem om de volkstelling van 1880 te 
berekenen. De taak werd in 'slechts' drie jaar volbracht en zou de overheid uiteindelijk $5 
miljoen besparen. Hij vestigt een bedrijf dat uiteindelijk IBM wordt. 

1936: Alan Turing presenteert het idee van een universele machine, later de Turing-machine 
genoemd, die in staat is alles te berekenen dat berekenbaar is. Het centrale concept van de 
moderne computer was gebaseerd op zijn ideeën. 

1937: J.V. Atanasoff, een professor in natuurkunde en wiskunde aan de Iowa State 
University, probeert de eerste computer te bouwen zonder versnellingen, nokken, riemen of 
schachten. 

1939: Hewlett-Packard wordt opgericht door David Packard en Bill Hewlett in een garage in 
Palo Alto, Californië, volgens het Computer History Museum. 

1941: Atanasoff en zijn afgestudeerde student, Clifford Berry, ontwerpen een computer die 29 
vergelijkingen tegelijk kan oplossen. Dit is de eerste keer dat een computer informatie kan 
opslaan in zijn hoofdgeheugen. 

1943-1944: Twee hoogleraren van de Universiteit van Pennsylvania, John Mauchly en J. 
Presper Eckert, bouwen de elektronische numerieke integrator en rekenmachine (ENIAC). Het 
ding wordt beschouwd als de grootvader van digitale computers, vulde een ruimte van om en 
bij de 72 vierkante meter en heeft 18.000 vacuümbuizen aan boord. 
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1946: Mauchly en Presper verlaten de University of Pennsylvania en ontvangen financiering 
van het Census Bureau om de UNIVAC te bouwen, de eerste commerciële computer voor 
zakelijke en overheidstoepassingen. 

1947: William Shockley, John Bardeen en Walter Brattain van Bell Laboratories vinden de 
transistor uit. Ze ontdekten hoe ze een elektrische schakelaar konden maken met vaste 
materialen zodat er geen vacuüm meer nodig was. 

1953: Grace Hopper ontwikkelt de eerste computertaal, die uiteindelijk bekend wordt als 
COBOL. Thomas Johnson Watson Jr., zoon van IBM-topman Thomas Johnson Watson Sr., 
bedenkt de IBM 701 EDPM om de Verenigde Naties te helpen bij het volgen van Korea tijdens 
de oorlog. 

1954: De FORTRAN-programmeertaal, een afkorting voor FORMULTA TRANslation, is 
ontwikkeld door een team van programmeurs bij IBM onder leiding van John Backus, volgens 
de Universiteit van Michigan. 

1958: Jack Kilby en Robert Noyce onthullen het geïntegreerde circuit, bekend als de 
computerchip. Kilby ontving in 2000 de Nobelprijs voor de natuurkunde voor zijn werk. 

1964: Douglas Engelbart toont een prototype van de moderne computer, met een muis en een 
grafische gebruikersinterface (GUI). Dit markeert de evolutie van de computer van een 
gespecialiseerde machine voor wetenschappers en wiskundigen naar technologie die beter 
toegankelijk is voor het grote publiek. 

1969: Een groep ontwikkelaars van Bell Labs produceert UNIX, een besturingssysteem dat 
compatibiliteitsproblemen aanpakt. UNIX, geschreven in de C-programmeertaal, was 
bruikbaar op meerdere platforms en werd het besturingssysteem naar keuze bij mainframes 
bij grote bedrijven en overheidsinstanties. Vanwege het trage karakter van het systeem, kreeg 
het nooit echt meer grip bij thuisgebruikers. 

1970: De nieuw gevormde Intel onthult de Intel 1103, de eerste Dynamic Access Memory 
(DRAM) -chip. 

1971: Alan Shugart leidt een team van IBM-ingenieurs die de ‘floppy disk’ uitvinden, waardoor 
gegevens tussen computers kunnen worden gedeeld. 

1973: Robert Metcalfe, een medewerker van het onderzoekspersoneel voor Xerox, ontwikkelt 
Ethernet voor het aansluiten van meerdere computers en andere hardware. 

1974-1977: Een aantal personal computers kwamen op de markt, waaronder Scelbi & Mark-
8 Altair, IBM 5100, TRS-80 van Radio Shack - liefkozend bekend als de ‘Trash 80’ - en de 
Commodore PET. 
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1975: Het januari-nummer van het tijdschrift Popular Electronics bevat de Altair 8080, die 
wordt beschreven als de 's werelds eerste minicomputer-kit voor concurrerende commerciële 
modellen.' Twee 'computer-geeks', Paul Allen en Bill Gates, bieden aan om software te 
schrijven voor de Altair, met behulp van de nieuwe BASIC-taal. Op 4 april, na het succes van 
deze eerste onderneming, vormen de twee jeugdvrienden hun eigen softwarebedrijf, Microsoft. 

1976: Steve Jobs en Steve Wozniak starten Apple Computers op April Fool's Day (1ste april 
dus) en rollen de Apple I uit, de eerste computer met een printplaat, volgens de Stanford 
University.  
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1977: De TRS-80 werd geïntroduceerd en was een van de eerste machines waarvan de 
documentatie bedoeld was voor niet-nerds 

1977: Van Radio Shack's eerste productiemodel van de TRS-80 werden 'slechts' 3.000 
exemplaren gemaakt. Het ding verkocht als een trein, want voor het eerst konden niet-geeks 
programma's schrijven en een computer laten doen wat ze wilden. 

1977: Jobs en Wozniak geven het bedrijf Apple vorm en laten de Apple II zien op de eerste 
West Coast Computer Faire. Apple II biedt kleurenafbeeldingen en bevat een 
audiocassettedrive voor opslag. 

1978: Accountants verheugen zich over de introductie van VisiCalc, het eerste 
geautomatiseerde spreadsheetprogramma. 

1979: Word-verwerking wordt realiteit nu MicroPro International WordStar op de markt 
brengt. ‘De bepalende verandering was het toevoegen van marges en woordafspraken’, zei 
schepper Rob Barnaby in e-mail aan Mike Petrie in 2000. ‘Verdere wijzigingen waren onder 
meer het verwijderen van de commandomodus en het toevoegen van een afdrukfunctie. Ik 
was de technische brein: ik ontdekte hoe om het te doen, en deed het en documenteerde het.’  

1981: De eerste IBM personal computer met de codenaam ‘Acorn’ wordt geïntroduceerd. Het 
maakt gebruik van Microsoft's MS-DOS-besturingssysteem. Het heeft een Intel-chip, twee 
diskettes en een optionele kleurenmonitor. Sears & Roebuck en Computerland verkopen de 
machines, waarmee het de eerste keer is dat een computer beschikbaar is via externe 
distributeurs. Het maakt ook de term pc populair. 

1983: Lisa van Apple is de eerste pc met een grafische gebruikersinterface. Het bevat ook een 
vervolgkeuzemenu en pictogrammen. Het flopt maar evolueert uiteindelijk naar de Macintosh. 
De Gavilan SC is de eerste draagbare computer met de bekende flip-formfactor en de eerste 
die als een 'laptop' op de markt wordt gebracht. 
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1985: Microsoft kondigt Windows aan, volgens Encyclopedia Britannica. Dit was het antwoord 
van het bedrijf op de GUI van Apple. Commodore onthult de Amiga 1000, die geavanceerde 
audio- en videomogelijkheden biedt. 

1985: De eerste dot-com-domeinnaam wordt geregistreerd op 15 maart, jaren voordat het 
World Wide Web het officiële begin zou markeren van de internetgeschiedenis. The Symbolics 
Computer Company, een kleine computerfabrikant uit Massachusetts, registreert 
Symbolics.com. Meer dan twee jaar later waren slechts honderd dot-coms geregistreerd. 

1986: Compaq brengt de Deskpro 386 op de markt. De 32-bits architectuur biedt een 
vergelijkbare snelheid als mainframes.  

1990: Tim Berners-Lee, een onderzoeker bij CERN, het hoogenergetische fysica laboratorium 
in Genève, ontwikkelt HyperText Markup Language (HTML), wat aanleiding geeft tot het World 
Wide Web. 

1993: De Pentium-microprocessor verbetert het gebruik van grafische afbeeldingen en muziek 
op pc's. 

1994: pc's worden speelautomaten als ‘Command & Conquer’, ‘Alone in the Dark 2’, ‘Theme 
Park’, ‘Magic Carpet’, ‘Descent’ en ‘Little Big Adventure’ behoren tot de games die op de markt 
verkrijgbaar zijn. 

1996: Sergey Brin en Larry Page ontwikkelen de Google-zoekmachine aan de Stanford 
University. 

1997: Microsoft investeert honderdvijftig miljoen dollar in Apple, dat op dat moment worstelde 
met het beëindigen van de rechtszaak van Apple tegen Microsoft waarin Microsoft beweerde 
dat het de 'look and feel' van het besturingssysteem had gekopieerd. 

1999: de term wifi wordt onderdeel van de computertaal en gebruikers beginnen verbinding 
te maken met internet zonder kabels. 

2001: Apple onthult het Mac OS X-besturingssysteem, dat een beschermde 
geheugenarchitectuur en preventieve multitasking biedt, naast andere voordelen. Om niet 
achter te blijven, rolt Microsoft Windows XP uit, met een aanzienlijk opnieuw ontworpen 
grafische gebruikersinterface. 

2003: de eerste 64-bits processor, AMD's Athlon 64, wordt beschikbaar voor de 
consumentenmarkt. 

2004: Mozilla's Firefox 1.0 daagt Microsoft's Internet Explorer uit, de dominante webbrowser. 
Facebook, een sociale netwerksite, wordt gelanceerd. 

2005: YouTube, een dienst voor het delen van video's, is opgericht. Google verwerft Android, 
een op Linux gebaseerd besturingssysteem voor mobiele telefoons. 

2006: Apple introduceert de MacBook Pro, de eerste Intel-gebaseerde dual-core mobiele 
computer en een op Intel gebaseerde iMac. Nintendo's Wii-spelconsole komt op de markt. 

2007: De iPhone brengt veel computerfuncties naar de smartphone. 

2009: Microsoft lanceert Windows 7, dat de mogelijkheid biedt om toepassingen op de 
taakbalk vast te zetten en verbeteringen aan te brengen in aanraking en 
handschriftherkenning, naast andere functies. 

2010: Apple onthult de iPad, dat verandert de manier waarop consumenten media bekijken 
en is het begin van het toen nog slapende tabletcomputersegment. 
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2011: Google brengt de Chromebook uit, een laptop waarop Google Chrome OS wordt 
uitgevoerd. 

2012: Facebook bereikt één miljard gebruikers op 4 oktober. 

2015: Apple brengt de Apple Watch uit. Microsoft brengt Windows 10 uit. 

2016: de eerste herprogrammeerbare kwantumcomputer is gemaakt. ‘Tot nu toe was er nog 
geen quantum-computerplatform dat de mogelijkheid had om nieuwe algoritmen in hun 
systeem te programmeren, ze zijn meestal allemaal aangepast om een ??bepaald algoritme 
aan te vallen’, zegt hoofdauteur Shantanu Debnath, een kwantumfysicus en optische 
ingenieur aan de Universiteit van Maryland, College Park. 

2017: Het Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) ontwikkelt een nieuw 
programma ‘Molecular Informatics’ dat moleculen als computers gebruikt. ‘Chemie biedt een 
rijke verzameling eigenschappen die we mogelijk kunnen gebruiken voor snelle, schaalbare 
informatieopslag en -verwerking’, zegt Anne Fischer, programmamanager bij het Defense 
Sciences Office van DARPA, in een verklaring. ‘Miljoenen moleculen bestaan, en elk molecuul 
heeft een unieke driedimensionale atomaire structuur evenals variabelen zoals vorm, grootte 
of zelfs kleur. Deze rijkdom biedt een enorme ontwerpruimte voor het verkennen van nieuwe 
en veelzijdige manieren om te coderen en te verwerken data voorbij de 0s en 1s van de huidige 
op logica gebaseerde, digitale architecturen.’ 

2018: De wet GDPR van de Europese Unie (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is 
op 25 mei 2018 van kracht geworden voor bedrijven die zaken doen in de EU. Enkele van de 
nieuwe wetten die GDPR toepast, zijn onder meer: Bedrijven moeten de mogelijkheid bieden 
voor mensen om gegevens over zichzelf te bekijken, downloaden en verwijderen die op de 
servers van het bedrijf zijn opgeslagen. Als een bedrijf een datalek heeft, moet dit binnen 
tweeenzeventg uur na ontdekking bekend worden gemaakt. Bron: livescience.com.  
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Apple 1 

 

De Apple I was een vroege personal computer en de eerste die een toetsenbord combineerde 
met een microprocessor en een verbinding naar een monitor. 

De Apple I was ontworpen door Steve Wozniak, oorspronkelijk voor persoonlijk gebruik. Een 
vriend van Wozniak, Steve Jobs, kwam op het idee om de computer te verkopen. Hij werd 
verkocht als Apples eerste product in het begin van april  1976. De verkoopprijs bedroeg 
666,66 Amerikaanse dollar. Er werden ongeveer tweehonderd stuks geproduceerd. In 
tegenstelling tot andere computers voor hobbyisten uit die tijd, die als bouwpakketten werden 
verkocht, was de Apple I een volledig gemonteerde printplaat met ongeveer 30 chips. Om een 
werkende computer te bouwen, moesten de gebruikers nog steeds een behuizing, voeding, 
toetsenbord en scherm toevoegen. Een optioneel bord dat een interface bood voor opslag op 
een cassette, werd later voor een prijs van vijfenzeventig dollar uitgebracht. 

De Apple I krijgt soms de eer de eerste personal computer te zijn die in een volledig 
geassembleerde vorm werd verkocht; sommigen spreken dit tegen en zeggen dat de eer 
toebehoort aan andere machines, zoals de Datapoint 2200. 

Het gebruik van een toetsenbord en een monitor bij de Apple I was kenmerkend. 
Concurrerende toestellen zoals de Altair 8800 waren over het algemeen geprogrammeerd met 
tuimelschakelaars die vooraan gemonteerd waren, en gebruikten indicatielichtjes (meestal 
leds) voor hun uitvoer, en moesten met afzonderlijke hardware uitgebreid worden om een 
verbinding mogelijk te maken met toetsenborden en monitoren. Dit maakte de Apple I een 
innovatief toestel voor zijn tijd, ondanks het gebrek aan grafische mogelijkheden en geluid. 
De productie werd beëindigd in maart 1977, toen het toestel vervangen werd door de Apple II. 

Rond het begin van het nieuwe millennium bestonden er naar schatting nog 30 tot 50 Apple 
I's, wat ze tot een verzamelobject maakte. Een Apple I zou bij een veiling in 1999 naar verluidt 
voor $50.000 verkocht zijn; de prijs voor een Apple I lag echter in het bereik van $ 14.000–$ 
16.000. In november 2010 is een Apple I voor ruim € 175.000,- te koop aangeboden op een 
veiling. In juni 2012 werd in New York een werkende Apple I voor € 295.900,- verkocht. Een 
software-compatibele kloon van de Apple I, gemaakt met moderne componenten, werd in 
beperkte hoeveelheden in 2003 uitgebracht voor een prijs van rond de $ 200. Op 25 mei 2013 
werd op een veiling in Keulen € 516.461 betaald door een anonieme Aziatische koper voor een 
van de laatste zes werkende Apple I-computers die op dat moment bekend waren.  
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Originele Apple I 1976 computer PCB in het Computer History Museum.   
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De zitkuil 

Dertig jaar geleden schilderden we massaal onze muren bruin, en kropen we bij elkaar 
aan ons veel te lage tafeltje of in onze zitkuil. Een verpletterende truttigheid domineerde 
de jaren zeventig, 

Bruine en oranje muren, biezen matten, leefkuil, letterbakken, macramé, schrootjes op 
muur en plafond, jute behang en zitzak. Veel mensen zullen in gedachte teruggaan naar 
de bonte jaren zeventig. Een tijd die er anders uitzag dan nu: veel minder zakelijk. Onder 
architectuur- en binnenhuisarchitectuurdeskundigen gelden de jaren zeventig inmiddels 
als een tijd om hoofdschuddend op terug te kijken. Het waren ‘jaren van verwarring’, ook 
wel de ‘lullige jaren 70’; om niet te zeggen ‘de lelijkste jaren uit onze geschiedenis’. Wonen 
kreeg een andere betekenis. Mensen kwamen los en stelden massaal vaste waarden ter 
discussie. ‘Het was totaal’, vertelt cultureel antropologe Irene Cieraad. De provocerende, 
studentikoze generatie hoonde eigenlijk alles weg wat tot dan toe op woongebied 
gebruikelijk was.  Bankstellen maken plaats voor kussens op de grond, zitkuilen worden 
gecreëerd en lage tafeltjes zijn opeens bijzonder populair. Hangplantjes en gehaakte 
gordijntjes voor de ramen. Gezelligheid. Met elkaar bij de zelfgemetselde open haard 
 

Voor het realiseren van al deze nieuwe ontwikkelingen, komt een heel nieuwe markt tot 
bloei: de bouwmarkt. Bouwmarkten krijgen steeds meer klanten. Klussen in huis geniet 
begin jaren zeventig een bijzondere populariteit. Plafonds worden verlaagd, suitedeuren 
weggebroken en ouderwets geprofileerde deuren met hardboard geëgaliseerd, schrootjes 
tegen de muur, inbouwkasten voor meer bergruimte, (nep)openhaarden en open keukens 
voor meer gezelligheid. Sinaasappelkistjes krijgen een tweede leven; met een lik verf doet 
zo’n kistje dienst als zitplaats of als boekenkast. Veel jaren zeventig interieurs hebben 
een eetbarretje om gezellig met elkaar Franse wijn aan te drinken en te kaasfonduen.  
Voor het raam of op een opvallende plek in de kamer hangt een originele, zelfgemaakte 
macramé-uil. Het strakke wonen wordt dus door een provocerende, studentikoze 
generatie hardhandig terzijde geschoven.  
 
Het doe-het-zelven is populair omdat iedereen zijn eigen ideeën over zijn interieur wil en 
vooral kan vormgeven. Zo is het heel belangrijk dat je huis er totaal anders uitziet dan 
het ouderlijk huis. En je moet er ook weer anders bijzitten dan je buren, natuurlijk. 
De meeste mensen krijgen vanaf de jaren zestig steeds meer vrije tijd door toegenomen 
automatisering. Daarom kunnen zij veel tijd stoppen in deze creatieve uitingsvormen; 
stilzitten is geen optie. Voor een grote groep heeft het klussen ook praktische reden: 
geld. Als je van alles met je interieur wilt doen en het toch een beetje betaalbaar wilt 
houden, moet je zelf de handen uit de mouwen steken.  
 
De groep mensen die meer geld heeft te besteden en het niet aandurft zelf aan de slag te 
gaan, neemt een interieurarchitect in de arm. ‘Wat was mooier dan een zitkuil met leren 
kussens. En dan bij de open haard bij de kale gemetselde muur.’ Op alle niveaus dringt 
het nieuwe denken in de samenleving door. Interieurarchitect Marion Bergmann: ‘Het 
stereotype jaren zeventig-huis was een doorzonwoning met de keuken opengebroken met 
een eetbar en schrootjes plafond met drie lampjes boven de eetbar en een open haard 
met een groot plateau met flessen wijn en hout eronder’. Het zijn jaren vol idealen over 
de te verbeteren wereld. En toch verdwijnen die idealen eind jaren zeventig naar de 
achtergrond. Het afzetten tegen alles en iedereen is minder sterk; de jongeren zijn wat 
ouder geworden en op sommige terreinen is succes geboekt. Economisch gaat het weer 
wat beter en een nieuwe zakelijkere wereld lonkt.  
 
In de interieurs betekent het dat vooral bruin niet meer kan. Irene Cieraad: ‘Alles werd 
weer lichter. De planten werden van de ramen gehaald. De donkerbruine kleur en de 
schrootjes verdwenen weer.’ 
 
Sinds 1978 verovert Ikea de Nederlandse markt en introduceert het lichte, voordelige 
wonen. Voor een grote groep mensen is dit zeer interessant. Halverwege de jaren tachtig 
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wordt het zakelijke witte woonkamermeubilair populair. Interieurs zien er ook veel 
strakker en zakelijker uit dan in de jaren zeventig. Toch blijft vooral de oudere generatie 
nog zitten tussen de zware eiken meubelen en stort een andere groep Nederlanders zich 
op moderne en klassieke designmeubelen.  
 
Een ding is duidelijk veranderd: Tegenwoordig gaan meubels niet meer een heel 
huwelijksleven mee. De toegenomen welvaart heeft gezorgd voor een grote 
omloopsnelheid van meubilair. Het feit dat meer mensen scheiden, hertrouwen en 
samenwonen leidt ook tot een grotere omloopsnelheid. Een grote sprong vooruit en een 
ontwikkeling die waarschijnlijk ook zal blijven. Tegenwoordig kiest een ieder het 
interieur dat hij mooi vindt en weet van geen verzuiling meer. Bron: anderetijden.nl. 
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De geschiedenis van informatie   

Informatie zijn gegevens of is materiaal dat gebruikt wordt om een bepaald gebrek aan kennis 
aan te vullen. Informatie dient voornamelijk interpreteerbaar te zijn. Op die manier kan 
informatie worden omgezet in kennis. 

Informatie zijn gegevens of data waar een betekenis aan kan worden toegekend. Gegevens of 
data zelf zijn namelijk in het dagelijks gebruik niet zo veelzeggend. Het woord ‘Amsterdam’ 
betekent op zichzelf bijvoorbeeld niks, maar wanneer men stelt dat ‘Amsterdam is de 
hoofdstad van Nederland’, men aan het gegeven Amsterdam een betekenis toekent. In dat 
geval spreekt men van informatie in plaats van gegevens of data. 
 
Daarnaast dient informatie altijd een bepaalde onbekendheid weg te nemen. In andere 
woorden, men weet iets niet en door middel van informatie komt men iets te weten. Iemand 
zoekt bijvoorbeeld een bepaalde straat en kijkt daarvoor op een map. De map geeft aan waar 
de betreffende straat ligt. De informatie krijgt op deze manier een betekenis. Ook had men 
eerst een bepaald onzekerheid, die werd weggenomen door het raadplegen van de map. 
 
Men kan allerlei kenmerken aan informatie toekennen. Zo kan de kwaliteit en de 
betrouwbaarheid van informatie sterk verschillen. Sommige informatie is zeer betrouwbaar, 
andere weer niet. Daarnaast wordt vaak waarde gehecht aan informatie die kan worden 
teruggezocht, vandaar dat in kranten en dergelijke vaak gebruik wordt gemaakt van een 
bronvermelding. Bron: ensie.nl. 

Het begrip informatie gaat ver terug in de geschiedenis. Het woord informatie is afgeleid van 
het Engelse enforme. Dat komt van het Latijnse informare dat vormgeven, vormen of 
beschrijven betekent. Het woord informatie is voor het eerst opgedoken in Chaucers The 
Canterbury Tales, geschreven tussen 1372 en 1382. De eerste mensen legden al gegevens 
vast op rotsmuren. Uit deze primitieve tekeningen ontwikkelden zich verschillende 
alfabetvormen. Nu is een rotsmuur moeilijk te verplaatsen, maar met kleitabletten, bast en 
papyrus was dat wel mogelijk. Met het eerste gedrukte boek in het jaar 1455 werd het nog 
gemakkelijker om het fysieke medium dat informatie bevatte, te verplaatsen. Voor die tijd 
kopieerden monniken boeken handmatig. Via internet wordt informatie veel toegankelijker.   

Web 2.0 verwijst naar de tweede fase. Dit impliceert dat er ook een eerste fase was. Dit is de 
periode waarin het web zijn bekendheid kreeg en steeds meer thuisgebruikers en 
consumenten via internet verbonden waren. Hierbij konden bezoekers van een site alleen 
maar ontvangen. Het onderhoud, de opmaak en uitbouw van de informatiecontent was in 
handen van de provider. Web 2.0 was oorspronkelijk een reclameslogan voor een reeks 
congressen die begonnen is in 2004. De term Web 2.0 is waarschijnlijk gekozen omdat ‘punt 
nul’ deed denken aan een softwareversie en sneller klonk. Web 2.0 is de wereld van het samen 
informatie opbouwen, vormgeven en aan elkaar doorgeven. Kodak en Hema bieden de 
mogelijkheid om foto’s te ordenen en op een externe server te zetten. Het zijn foto’s van de 
klant op een aparte site alleen voor die specifieke klant. Bij Flickr voorziet de gebruiker zijn 
foto’s van tags, bijvoorbeeld ‘Parijs’, waardoor iedereen die zoekt op het woord ‘Parijs’ die foto’s 
te zien krijgt en kan gebruiken. Volgens O’Reilly7 omvat Web 2.0 de volgende ontwikkelingen: 

      –     Het web wordt een platform. Denk hierbij aan online tekstverwerking.   

–  De inzet en intelligentie van gebruikers wordt ingezet om iets groots tot stand te    
brengen. Een voorbeeld hiervan is Wikipedia.  

– Diensten worden waardevoller naarmate ze vaker worden gebruikt. Skype is een 
voorbeeld hiervan; hoe meer gebruikers, met des te meer mensen er gratis kan 
worden gebeld.  
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    – Een nieuwe manier om software te ontwikkelen, waarbij de gebruikers actief worden 
betrokken. Veel diensten worden als bètaversie beschikbaar gesteld, waarbij de gebruiker 
als proefkonijn wordt ingeschakeld. 

Door een toenemende behoefte bij gebruikers om informatie en entertainment te delen door 
middel van Wikipedia, blogs en de videowebsite YouTube, door toenemende bandbreedte en 
een sterk groeiende internetpopulatie ontstaat het fenomeen ‘sociale samenwerking’. Hierdoor 
is informatie continu in wording en wordt deze via webcommunities gestuurd door de 
gebruikers. Het is opmerkelijk dat diverse bedrijven steeds meer innovaties halen uit externe 
bronnen als webcommunities. Internet is meer dan een medium om op te surfen en passief te 
lezen, luisteren of te kijken. Het is een samenwerkingsmedium: uitwisseling, sociale 
contacten, samenwerking en het creëren van informatie in los georganiseerde 
gemeenschappen. Dit is duidelijk te zien bij de generatie jongeren die hun sociale contacten 
leggen in de wereld van de digitale technologie. 

Email vormt de ruggengraat van internet en heeft in vijftien jaar de communicatie drastisch 
veranderd zowel privé als zakelijk. Gerelateerd aan de tijd heeft ict de volgende evolutie 
doorgemaakt, weergegeven in een viertal tijdsblokken:  

1. 1970-1980: connecting computers;  

2. 1980-1990: connecting networks;  

3. 1990-2000: connecting documents;  

4. 2000- nu: connecting people en data.  

Het netwerk als organisatievorm is mede ontstaan door de doorbraak van ict-technologie 
midden jaren tachtig van de vorige eeuw. ict heeft geleid tot netwerkvormen in het werken. 
Dankzij e-mail, internet en video-conferencing kan de moderne dienstverlenende organisatie 
werken als een flexibele netwerkorganisatie. Zoals e-mail niet meer is weg te denken uit het 
leven van 25-plussers, is dezelfde elektronische post opvallend afwezig in het leven van 
tieners. Ze msn’en, sms’en en hyven. E-mail heeft alleen maar nadelen voor hen. Je kunt niet 
eens zien of iemand online is, je krijgt niet direct antwoord en je hebt altijd een computer 
nodig. Voor tieners lijkt e-mail ouderwets en is iets wat hun ouders gebruiken op het werk. In 
de Verenigde Staten zijn scholen en universiteiten noodgedwongen overgestapt op Facebook 
of MySpace, de Amerikaanse Hyves-varianten, om contact te leggen met studenten. Met peer-
to-peernetwerken, zoals blogs, wiki’s en sociale netwerken zoals YouTube is het mogelijk om 
content te consumeren én te creëren. Krantenuitgevers, filmmaatschappijen en 
muziekmaatschappijen ondervinden de gevolgen al, andere bedrijfstakken, zoals banken, zijn 
de volgende. Bron: managementboek.nl.   
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Holberton  
 

Frances Elizabeth ‘Betty’ Holberton is geboren te Philadelphia op 7 maart 1917 en overleden 
te Rockville op 8 december 2001. Zij was een van de zes oorspronkelijke programmeurs van 
de ENIAC, de eerste programmeerbare elektronische computer.  

Holberton werd in 1917 geboren in Philadelphia (Verenigde Staten) als Frances 
Elizabeth Betty Snyder. Op haar eerste dag college aan de Universiteit van Pennsylvania vroeg 
haar wiskundeleraar of het ‘niet beter was dat ze thuisbleef en kinderen ging 
opvoeden’. Holberton besloot journalistiek te gaan studeren omdat deze studie haar in staat 
zou stellen ver te reizen. In de jaren veertig van de twintigste eeuw was de journalistiek een 
van de weinige beroepen waarin je als vrouw kon gaan werken. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog had het Amerikaanse leger vrouwen nodig om de ballistische 
trajecten van raketten en granaten te berekenen. Holberton werd aangenomen als menselijke 
computer aan de Moore School of Engineering aan de Universiteit van Pennsylvania. Hun 
werk bestond uit het berekenen van artillerietrajecten met behulp van mechanische 
tafelrekenmachines. 

Later werd Holberton geselecteerd als een van de eerste programmeurs van de ENIAC, de 
eerste elektronische computer die was ontworpen om dezelfde berekeningen van 
artillerietrajecten uit te voeren. Ze werkte samen met vijf andere vrouwelijke ENIAC-
programmeurs: Katleen Antonelli, Jean Bartik, Ruth Teitelbaum, Frances Spence en Marlyn 
Meltzert. Ze voerden deze werkzaamheden uit voor het Balistic Research Laboratory. Omdat 
de ENIAC een geheim project was mochten de zes programmeurs eerst niet in de kamer waar 
de computer stond opgesteld. Ze moesten al hun berekeningen van blauwdrukken maken in 
de naastgelegen kamers. Nadat ze dat een keer succesvol hadden gedaan mochten ze in het 
vervolg wel de kamer in waar de ENIAC stond. 

Tijdens haar werk aan de ENIAC had Holberton zoveel goede ideeën tijdens haar slaap dat de 
andere programmeurs als grap opmerkten dat zij ‘meer problemen oploste in haar slaap dan 
anderen overdag deden.’    

Na de Tweede Wereldoorlog werkte Holberton bij Remington Rand en het National Bureau of 
Standards. Holberton was een van de ontwikkelaars van de UNIVAC, zij zorgde ervoor dat de 
numerieke toetsenbord naast het gewone  toetsenbord werd geplaatst. En daarnaast 
overtuigde ze de computerbouwers dat de zwarte achterkant van de UNIVAC vervangen moest 
worden door de grijs-beige kleur die jarenlang de universele kleur van computers zou zijn. 

In 1953 werd ze een supervisor in het Applied Math Lab van de Amerikaanse Marine in 
Maryland. Hier bleef ze tot 1966. Holberton ontwikkelde samen met John Mauchly de C-10 
instructieset voor BINAC, over het algemeen beschouwd als de het prototype van alle 
programmeertalen. Samen met Grace Hopper ontwikkelde ze de allereerste standaarden van 
de programmeertalen COBOL en FORTRAN. 
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Betty Holberton 

 

Holberton overleed op 8 december te Rockville in Maryland.  

• In 1997 ontving Holberton als enige van de zes oorspronkelijke ENIAC-programmeurs de 
Ada Lovelace Award, de hoogste onderscheiding die wordt gegeven door de Association of 
Women in Computing.  

• Ook in 1997 ontving Holberton ook de IEEE Computer Pioneer Award van de IEEE 
Computer Society voor het ontwerpen van de sort-merge generator. 

• In 1997 werd ze samen met de vijf andere ENIAC-programmeurs opgenomen in de Women 
in Technology International Hall of Fame.  

• In 2015 werd de Holberton School, een school voor software-ontwikkelaars, opgericht in 
San Francisco.  

 

Programmeertaal 
De eerste high-level programmeertaal was Plankalkül , gecreëerd door  Konrad Zuse tussen 
1942 en 1945. De eerste high-level taal om een bijbehorende hebben compiler 
(programmeertaal in brontaal geschreven programma)  werd gemaakt door Contado Böhm in 
1951, voor zijn proefschrift . De eerste commercieel beschikbare taal was Fortran (formule 
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vertaling); ontwikkeld in 1956 (eerste handboek verscheen in 1956, maar voor het eerst 
ontwikkeld in 1954) door een team onder leiding van John Baxkys bij IBM. 

Toen FORTRAN voor het eerst werd geïntroduceerd werd behandeld met wantrouwen vanwege 
de overtuiging dat de programma's samengesteld op basis van high-level taal minder efficiënt 
dan de rechtstreeks geschreven in machine code zou zijn. FORTRAN werd populair, omdat 
hiermee een middel porten bestaande code voor nieuwe computers, in een hardware-markt 
die snel evolueert; De taal werd uiteindelijk bekend om zijn efficiency. 

Plankalkül is een programmeertaal ontworpen voor engineering doeleinden door Konrad 
Zuse tussen 1942 en 1945. Het was de eerste hogh-level  programmeertaal te zijn ontworpen 
voor een computer. 

‘Kalkül’ betekent formeel systeem, de Hilbert-stijl aftrekregeling is bijvoorbeeld oorspronkelijk 
genaamd ‘Hilbert-Kalkül ’, Plankalkül betekent ‘formeel systeem voor de planning’. 

Tijdens het werken aan zijn voorgenomen proefschrift, Konrad Zuse ontwikkelde een formeel 
systeem van notatie voor algoritmen, omdat er geen dergelijk systeem nog bekend was. Deze 
notatie kan alleen omgaan met lineaire (onvertakte en ongeluste) berekening plannen. Formele 
sytem Zuse's aan de andere kant heeft onder meer vertakte en lus berekening. Hij was van 
plan om een vroege manuscript, geschreven in 1944 in te dienen, als een proefschrift, maar 
de ineenstorting van nazi-Duitsland maakte dit onmogelijk. 

Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog , de meeste van de computers Zuse bouwde 
werden vernietigd door geallieerde bommen. Hij was in staat om een machine, het redden Z4 , 
en verplaats het naar het kleine bergdorp Hinderstein . Na de oorlog was het niet mogelijk 
voor Zuse verder bouwen aan zijn computers, dus wijdde hij zijn tijd aan de ontwikkeling van 
een hoger niveau programmeermodel en taal voor hen de Plankalkül genoemd. 

Notes overleven met krabbels over een dergelijk plan berekening die teruggaat tot mei 1939 
en in 1942 Zuse begon met het schrijven van een computer schaken programma in 
Plankalkül. In 1944 ontmoette Zuse met de Duitse logicus en filosoof Heinrich Scholz en 
bespraken ze Zuse's Plankalkül. In maart 1945 Scholz persoonlijk sprak zijn grote waardering 
voor het gebruik van de logische calculus Zuse's. Plankalkül werd niet gepubliceerd op dat 
moment als gevolg van een combinatie van factoren, zoals de omstandigheden in de tweede 
Wereldoorlog en het naoorlogse Duitsland en zijn inspanningen om het 
commercialiseren Z3 computer en zijn opvolgers. Door 1946 had Zuse een boek geschreven 
over het onderwerp, maar dit bleef ongepubliceerd. 

Alleen in 1948 Zuse een artikel gepubliceerd over de Plankalkül in het ‘Archiv der 
Mathematik’, maar nog steeds niet aan te trekken veel feedback - voor een lange tijd het 
programmeren van een computer zou alleen maar worden gezien als de programmering te 
komen met de machine code . In hetzelfde jaar introduceerde Zuse zijn programmeertaal op 
de jaarlijkse vergadering van de TAMM . 

De Plankalkül werd uiteindelijk meer uitgebreid gepubliceerd in 1972 en de eerste compiler, 
want het was in 1975 geïmplementeerd in een proefschrift van Joachim Hohmann. Andere 
onafhankelijke implementaties volgden in 1998 en vervolgens in 2000 door de Vrije 
Universiteit van Berlijn. 

Zuse was ongelukkig dat de ontwerpers van Algol 58 de Plankalkül niet erkenden, hoewel 
velen van hen bewust van was geweest. 

Tijdens 1842-1843 Ada Lovelace vertaalde de memoires van de Italiaanse wiskundige Francis 
Maneclang over Charles Babbage 's nieuwste voorgestelde machine, de analytische motor ; ze 
een aanvulling op de memoires met notities die welke in detail een methode voor het 
berekenen van Bernouilli nummers met de motor, erkend door sommige historici als 's 
werelds eerste computerprogramma. 

De eerste computer codes waren gespecialiseerd voor hun toepassingen: bv, Algonzo 
Church was in staat om het uit te drukken Lambdacalculus in een toverspreuk manier en de 
Turing machine is een abstractie van de werking van een tape-markering machine. 

Voor sommige mensen, is een zekere mate van expressieve kracht en menselijke leesbaarheid 
vereist voordat de status van ‘programmeertaal’ wordt verleend. Jacquard Looms en Charles 
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Babbage’s  Difference Engine hadden allebei eenvoudig, zeer beperkt talen voor het 
beschrijven van de acties die deze machines moet uitvoeren. 

In de jaren 1940, werden de eerste herkenbare moderne elektrisch aangedreven computers 
gemaakt. De beperkte snelheid en geheugen capaciteit gedwongen programmeurs aan de 
hand tuned schrijven assemblage programma's. Het werd uiteindelijk gerealiseerd dat het 
programmeren in assembler vereist een grote mate van intellectuele inspanning. 

De eerste programmeertalen ontworpen om instructies te communiceren met een computer 
werden in de jaren 1950 geschreven. Een vroege high-level programmeertaal te zijn ontworpen 
voor een computer was Plankalkül, ontwikkeld door de Duitsers voor Z1 door Konrad 
Zuse tussen 1943 en 1945. Het was echter niet geïmplementeerd pas in 1998 en 2000. 

John Mauchly’s Short Code, in 1949 voorgesteld, was een van de eerste high-level talen die 
ooit is ontwikkeld voor een elektronische computer. In tegenstelling tot de machine code, 
Short Code verklaringen vertegenwoordigd wiskundige uitdrukkingen in begrijpelijke vorm. 
Echter, moest het programma worden vertaald in machine code elke keer liep, waardoor het 
proces veel trager dan het uitvoeren van de gelijkwaardige machine code. 

Aan de Universiteit van Manchester, Alick Glennie ontwikkeld Autocode in de vroege jaren 
1950, met de tweede iteratie ontwikkeld voor de Mark 1 door RA Brooker in 1954, bekend als 
de ‘Mark 1 Autocode’. Brooker ontwikkelde ook een autocode voor de Ferranti Mercury in de 
jaren 1950 in samenwerking met de Universiteit van Manchester. De versie voor de EDSAC 2 
werd bedacht door D.F. Hartley van de Universiteit van Cambrigde Mathematical 
Laboratory in 1961. Bekend als EDSAC 2 Autocode, het was een rechte ontwikkeling van 
Mercury Autocode aangepast aan de lokale omstandigheden, en is bekend om zijn object code 
optimalisatie en source- taal diagnostiek die werden gevorderd voor de tijd. Een eigentijdse 
maar afzonderlijke thread ontwikkeling, Atlas Autocode ontwikkeld voor de Universiteit van 
Manchester Atlas 1 machine. 

In 1954, taal  FORTRAN werd uitgevonden bij IBM door een team onder leiding van John 
Backus ; het was de eerste op grote schaal gebruikt op hoog niveau voor algemene doeleinden 
programmeertaal om een functionele implementatie te hebben, in tegenstelling tot alleen een 
ontwerp op papier. Het is nog steeds een populaire taal voor hogh-performance computing en 
wordt gebruikt voor programma's die de benchmark en 's werelds rang snelste 
supercomputers . 

Een andere programmeertaal vroeg werd bedacht door Grace Hopper in de VS, de zogenaamde 
FLOW-MATIC. Het werd ontwikkeld voor de UNIVAC 1 bi Remington Rand in de periode van 
1955 tot 1959. Hopper vond dat zakelijke gegevens verwerking klanten waren ongemakkelijk 
met wiskundige notatie, en in het begin van 1955, zij en haar team schreef een specificatie 
voor een Engels programmeertaal en geïmplementeerd een prototype. Het FLOW-MATIC 
compiler werd het publiek beschikbaar in het begin van 1958 en in hoofdzaak volledig was in 
1959. Flow-Matic was een belangrijke invloed op het ontwerp van COBOL, omdat alleen zij en 
haar directe afstammeling AIMACO waren in het werkelijke gebruik op het moment. 

Andere talen nog steeds in gebruik zijn onder LISP (1958), uitgevonden door John 
McCartthy  en  COBOL (1959), gecreëerd door de Range Committee Short. Een andere 
mijlpaal in de late jaren 1950 was de publicatie, door een commissie van de Amerikaanse en 
Europese informatici, van ‘een nieuwe taal voor algoritmen’; de ALGOL 60 Report (de 
‘ ALGO ritmische taal’). Dit rapport geconsolideerd veel ideeën circuleren op het moment en 
aanbevolen drie belangrijke taal innovaties: 

• geneste blokstructuur: codesequenties en verwante verklaringen kunnen worden 
gegroepeerd in blokken zonder te worden omgezet in afzonderlijke expliciet genoemd 
procedures; 

• lexicale scoping: een blok kan een eigen variabelen, procedures en functies, onzichtbaar 
voor code buiten dat blok hebben, dat wil zeggen, informatie verbergen. 
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Alle moderne implementaties van BASIC zijn gebaseerd op de BASIC-implementatie van 
Mather en Waite uit 1971. Deze implementatie gaat op zijn beurt terug op een oerversie van 
BASIC die in 1963/1964 ontwikkeld is aan het Dartmouth College door de wiskundigen John 
Kemeny en Thomas Kurtz (ook bekend van hun werk aan compilers voor talen als Fortran en 
Algol-60  – wat verklaart waarom BASIC veel op Fortran lijkt). Zij draaiden hun eerste 
programma in BASIC op 1 mei 1964..  

 

 

Vrouwen en informatica  

De ontwikkelsector heeft een imago opgebouwd als mannenwereld. Toch  hebben 
verschillende vrouwen belangrijke en inspirerende bijdrages geleverd aan de evolutie van 
programmeren. Een gebied waar dat vooral opvalt is programmeertalen. Na algoritme-pionier 
Ada Lovelace in de negentiende eeuw volgden er meer vrouwelijke pioniers.  

De wereldwijde bezorgdheid  over huidige en toekomstige rollen van vrouwen in 
informatica groeide aanzienlijk met de opkomst van het IT-tijdperk. Naarmate 
computertoepassingen meer en meer invloed begonnen uit te oefenen op de maatschappij, 
werden de bezorgdheden thema's op de agenda's van beleidsmakers. Dit verhoogde innovaties 
in informatietechnologie en verminderde de ongewilde gevolgen van opgemerkt sexisme.  
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Ada Lovelace wordt de eerste computerprogrammeur genoemd.  

 

Henrietta Leavit 
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Grace Hopper 

 

1800-1899 

• 1842: Ada Lovelace (1815–1852) wordt analiste van Charles Babbage’s analytische 
machine en wordt de ‘eerste computerprogrammeur’ genoemd.  

• 1893: Astronoom Henriëtta Swan Leavitt (1868–1921) wordt een van Harvard universiteits 
computers, een groep vrouwen die meehelpt bij het berekenen astronomische gegevens 
aan Harvard. Haar werk was bepalend voor de ontdekking van de Cepheide sterren, die 
een bewijs zijn van de metrische uitdijing van de ruimte..   

 

Henrietta Swan Leavitt is geboren te Lancaster op 4 juli 1868. Ze is overleden te Cambridge 
op 12 december 1921. Ze was een Amerikaanse astronoom uit Massachusetts. Ze ontdekte 
een relatie tussen de helderheid van cepheiden (veranderlijke sterren en de periode waarin 
hun helderheid schommelt. Hiermee legde ze een relatie vast, die andere astronomen zou 
toelaten afstanden in de kosmos te bepalen. 

Leavitt was de dochter van een predikant. Na het behalen van haar diploma in 1892 op het 
Radcliffe College van de Harvard-universiteit, werd ze ziek wat er uiteindelijk toe leidde dat ze 
voorgoed doof werd. Enkele jaren later was ze hersteld en in 1895 kwam ze als vrijwilliger 
werken op de sterrenwacht van de Harvard-universiteit. Ze maakte er deel uit van het team 
vrouwelijke zogenaamde computers (rekenaars) dat was samengesteld door de directeur van 
het observatorium Edward Charles Pickering. Het observatorium maakte duizenden 
fotografische opnames van de hemel, en de opdracht van het team was om van elke 
ster de  helderheid, kleur en locatie te bepalen. Leavitt zelf moest vooral op zoek gaan naar 
veranderlijke sterren en de wisselingen in helderheid vastleggen. Zeven jaar later behoorde ze 
tot de permanente medewerkers aldaar voor een uurloon van dertig cent. 

Tijdens haar carrière ontdekte Leavitt meer dan vierentwintighonderd sterren die niet altijd 
even helder waren, ongeveer de helft van het aantal veranderlijke sterren dat destijds bekend 
was. De veranderingen worden niet veroorzaakt door de luchtonrust (seeing) in de 
dampkring van de aarde (een extrinsieke oorzaak), maar in de ster zelf (een intrinsieke 
oorzaak). Leavitt concentreerde zich vooral op de cepheiden en trachtte te begrijpen wat het 
ritme en de wisselingen in de helderheid veroorzaakte. Aanvankelijk kon ze geen verband 
vinden tussen de variatieperiode en de helderheid. De doorbraak kwam er toen ze zich 
concentreerde op de cepheïden van  Kleine Magelhaense wolk. Ze veronderstelde terecht dat 
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deze sterren allemaal ongeveer op dezelfde afstand stonden van de aarde. Omdat ze hiermee 
de variaties uitschakelde die optreden omwille van de verschillende afstand tot de aarde, kon 
ze nu wel een relatie vinden tussen helderheid en variatieperiode. 

Dit alles leidde tot de belangrijkste ontdekking in de sterrenkunde van die tijd, de relatie 
tussen de periode en de helderheid van cepheiden. Door het licht van vijfentwintig zulke 
sterren met elkaar te vergelijken ontdekte ze dat de absolute helderheid afhankelijk is van de 
duur van de lichtschommeling: hoe helderder, hoe langer de periode. Met deze wiskundige 
relatie kon Leavitt nu twee willekeurige cepheïden met elkaar vergelijken en hun relatieve 
afstand tot de aarde bepalen. Als ze allebei bijvoorbeeld een gelijke periode hadden, hadden 
ze dezelfde intrinsieke helderheid. Omdat de schijnbare helderheid evenredig afneemt met het 
kwadraat van de afstand, kon ze de relatieve afstand bepalen. 

Harlow Shapley en Ejnar Hertzsprung konden later met verschillende technieken de 
werkelijke afstand meten tot één veranderlijke cepheïdester. Hierdoor werd het systeem van 
Leavitt gekalibreerd en kon men voortaan ook werkelijke afstanden bepalen. Zo kon onder 
meer Edwin Hubble met deze ontdekking de afstanden in het heelal meten, waarmee de 
theorie van het uitdijend heelal kon ondersteund worden. Omdat cepheïden erg helder zijn, 
kan men ze nog ontdekken in andere melkwegstelsels en dus tegelijk de afstand naar dat 
melkwegstelsel bepalen. 

Leavitt ontwikkelde ook een standaard waarmee de helderheid van sterren gemeten kan 
worden via een fotografische plaat. De helderheid van een ster op een foto is afhankelijk van 
de kleuren die de ster zelf uitzendt. De ene ster is vooral blauw, maar de andere meer rood of 
geelachtig. Daarnaast heeft elke film ook zijn eigen kleurgevoeligheid. Deze methode werd 
wereldwijd aanvaard na goedkeuring door de International Committee on Photographic 
Magnitudes in 1913. Dit werd de Harvard Standaard genoemd. Zij gebruikte hiervoor 299 
fotografische platen die gemaakt waren door 13 telescopen. 

Leavitt heeft nooit mogen kiezen waar ze onderzoek naar zou willen doen. Dit werd haar altijd 
opgelegd door het hoofd van de sterrenwacht. Ze heeft hierdoor haar intellect nooit ten volle 
mogen gebruiken, maar een collega herinnerde haar zich als een van de beste geesten van de 
sterrenwacht in die tijd. Ze bleef haar leven in dienst stellen van Harvard en sterren totdat ze 
in 1921 overleed aan kanker.  

 

1900-1949 

• 1926: Wiskundige en filosoof Grete Hermann (1901–1984) (en) publiceert het document 
dat later de grondslag vormt voor het allereerste computeralgebrasysteem, een 
computerprogramma dat symbolishe wiskunde kan uitrekenen. Haar doctoraalscriptie de 
titel ‘Die Frage der endlich vielen Schritte in der Theorie der Polynomideale.’ wordt 
gepubliceerd in Mathematische Annalen. 

• 1940: Tijdens Tweede Wereldoorlog zijn het veelal vrouwen die banen van granaten en 
raketten berekenen aan de Moore School of Electrical Engineering van de Universiteit van 
Pennsylvania. Van ongeveer 1943 tot 1945 gebruiken deze vrouwelijke ‘computers’ 
hiervoor een Differential Analyser en) om de berekeningen sneller uit te kunnen voeren. 
Deze machine heeft echter een operator nodig om accuraat te zijn; de vrouwen controleren 
de berekeningen dan ook vaak nog handmatig.  

• 1942: Hedy Lamarr (1913–2000) werkt als actrice en als uitvinder. Lamarr bedacht een 
methode waarmee radiocommunicatie door middel va frequentieverspringing ongevoelig 
gemaakt kan worden voor storingen van buitenaf. Deze uitvinding stond ook aan de basis 
van frequency hopping spread spectrum; een techniek die heden ten dage wordt toegepast 
in vrijwel alle draadloze digitale communicatietechniek, zoals gps, UMTS, bluetooth en 
(optioneel) in wifi. 

• 1943: Vrouwen werken tijdens de Tweede Wereldoorlog in Bletchey Park (Goor Brittannië) 
als programmeurs van de Colossus (computer). 

• 1943: Vrouwen van wetenschappers aan Los Alamos National Laboratory gaan 
als (menselijke) computers aan het werk in het Manhattan-project. 
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• 1943: Gertrude Blanch (1897? - 1996) (en) leidt het Mathematical Tables Project tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. Dit project functioneert als een van de belangrijkste IT-bureaus 
voor de regering van de  Verenigde Staten en voert berekeningen uit voor het Office for 
Scientific Research and Development, het Amerikaanse leger, de Amerikaanse marine, het 
Manhattan-project en andere instellingen. 

• 1946: Jean Bartik, Betty Holberton, Frances Spence, Kathleen Antonelli, Marlyn 
Meltzer en Ruth Teitelbaum worden de eerste computerprogrammeurs van de ENIAC. 

• 1948:Kathleen Booth (1922) (en) schrijft de assembleertaal voor de ARC2-computer. 

• 1949: Grace Hopper (1906–1992) is officier bij de Amerikaanse Marine en de eerste 
programmeur van de Harvard Mark I. Hopper staat ook bekend als de ‘Moeder Van 
COBOL‘. Ze ontwikkelt de eerste compiler ooit voor een elektronische computer, de A-0.. 
Ze lanceert de term ‘debugging ‘ bij een groot publiek – als een referentie naar een mot die 
gevonden werd in een relais van Harvard’s Mark II-computer.  

• 1949: Evelyn Boyd Granville (1924) is de tweede Afro-Amerikaanse vrouw in de VS die 
promoveert in de wiskunde. Van 1956 tot 1960 werkt ze voor IBM aan de 
ruimteprogramma’s Project Vanquard en Project Mercury. Ze analyseert ruimtebanen van 
satellieten en ontwikkelt computerprocedures.   

 

 

Dana Ulery 
 

Dana Ulery (1938) is een Amerikaanse informaticus en pionier in de toepassingen van 
computationele wetenschap. Ze startte haar professionele carrière in 1961 als eerste 
vrouwelijke werktuigkundige in het Jet Propulsion Laboratory van de NASA in Pasadena 
(Californië, Verenigde Staten). Ze ontwierp en ontwikkelde daar algoritmes voor modellen van 
NASA’s Deep Space Network.. Verder automatiseerde ze realtime volgsystemen voor de 
ruimtemissies van het Ranger- en Mariner-programma's met behulp van de ''North American 
Aviation Recomp II'', een 40-bits computer.  

In de loop van haar carrière heeft Ulery verschillende posities gehad als onderzoeker van 
toegepaste wetenschappen en technologie en als manager in de industrie, wetenschap en 
regering. In 2007 ging ze met pensioen na haar functie als hoofd-wetenschapper van het 
directoraat ‘Computational and Information Sciences’ van het Army Research Laboratory 
(ARL). 

Ulery was een van de eerste vrouwelijke managers in het ‘Army Research Laboratory’. Ze werd 
ook aangesteld als voorzitter van de US Army Materiel Command Knowledge Management 
Council. 

In 1959 behaalde Ulery bachelor Engelse literatuur en wiskunde aan Grinnell College. Ze 
studeerde af (1972) en promoveerde (1975) in computerwetenschap aan de Universiteit van 
Delaware. In 1976 verbleef ze enige tijd aan de Universiteit van Caïro en aan de Amerikaanse 
Universiteit in Cairo. Na haar terugkeer in de Verenigde Staten ging ze aan de slag als 
computerwetenschapper en technisch manager bij de Engineering Services Division van 
DuPont. 

Aan het begin van de jaren tachtig leidde Ulery initiatieven om enterprise application systems 
te ontwikkelen en te implementern om zo de productkwaliteit bij DuPont te evalueren en 
controleren. Ulery speelde ook een actieve rol in het vaststellen van EDI-standaarden, de 
internationale standaard om elektronisch technische informatie uit te wisselen dat gebruikt 
werd door bedrijven en de Amerikaanse regering. 

In de jaren negentig was Ulery langere tijd de Pan-Amerikaanse afgevaardigde voor de United 
Nations Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport 
(UN/EDIFACT).  
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Dana Ulery 

 

 

1950 – 1974 

• 1950: Ida Rhodes is een pionier in de systeemanalyse van programmeersystemen. Ze 
ontwikkelt de C-10-taal in de vroege jaren 1950s voor UNIVAC I – een computersysteem 
dat gebruikt wordt om de volkstelling te berekenen. Ze ontwerpt ook de eerste computer 
voor de Social Security Administration. 

• 1958: De orbit-berekeningen voor de' Explorer I satelliet van de Verenigde Staten worden 
uitgevoerd door de totaal-vrouwelijke ‘computers’ van het NASA Jet Propulsion 
Laboratory. Velen onder hen worden gerecruteerd in hogescholen. 
Berekeningen met mechanische machines worden aangevuld met handmatige 
logaritmische berekeningen.  

• 1961: Dana Ulery (1938), is de eerste vrouwelijke ingenieur in het Jet Propulsion 
Laboratory van NASA. Ze ontwikkelt real-time tracking systemen die de North American 
Aviation Recomp II gebruiken, een 40-bit word size computer. 

• 1962: Jean E. Sammel (1928), ontwikkelt de FORMAC programmeertaal. Ze is ook de 
eerste auteur die uitgebreid schrijft over de geschiedenis en de klassering van 
programmeertalen in 1969, en wordt de eerste vrouwelijke voorzitter van de Association 
for Computing Machinery in 1974. 

• 1962: Dame Stephanie ‘Steve’ Shirley (en Steve Shirley /en) (1933) richt het Britse 
softwarebedrijf F.I. op. Zij probeerde binnen dit bedrijf vooral werkgelegenheid voor 
vrouwen te bewerkstelligen; slechts drie van de meer dan 300 programmeurs waren man 
totdat dit onwettelijk werd beschouwd. Ze noemde zichzelf ‘Steve’ om te overleven in de 
mannenwereld. Van 1989 tot 1990, was zij voorzitter van de British Computer Society. In 
1985 kreeg zij de Recognition of Information Technology Award. 

• 1965: Mary Allen Wilkes (en) was de eerste vrouw die een computer gebruikte in een 
privéwoning en de eerste ontwikkelaar van een  operating system (LAP) voor de eerste 
minicomputer (LINC)). 

• 1965: Sister Mary Kenneth Keller {en) (1914?–1985) was de eerste Amerikaanse vrouw 
met een PhD in Computer Science. Her thesis was titled ‘Inductive Inference on Computer 
Generated Patterns.  

• 1966: Margaret R. Fox (en) werd benoemd als voorzitter van het Office of Computer 
Information in 1966, een departement van het Institute for Computer Science and 
Technology of NBS tot 1975. Ze was ook actief betrokken bij de Association for Computing 
Machinery (ACM) was de eerste secretaris van het  American Federation of Information 
Processing Societies (AFIPS). 

• 1970?: Susan Nycum werkte aan computer security en computer law/intellectual 
property voor Datamation. 
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• 1971: Erna Schneider Hoover (en Erna Schneider Hoover) is een Amerikaanse wiskundige 
die een computergestuurde telefooncentrale ontwikkelde dat het eerste moderne 
telecommunicatiemiddel was Ze werkte meer dan tweeëndertig jaar voor Bell Laboratories. 
Hoover wordt vaak omschreven als een belangrijke vrouwelijke pionier op het gebied van 
computertechnologie. Ze registreerde een van de eerste patenten voor computersoftware. 

• 1972: Adele Goldberg (1945–), was een van de ontwerpers en ontwikkelaars van 
de Smalltalk-taal. 

• 1972: Karen Spárck Jones (1935–2007) was een pionier van information retrieval en de 
verwerking van natuurlijke talen. 

• 1972: Sandy Kurtzig  richtte ASK Computer Systems op, een van de eerste vroege Silicon 
Valley startups. 

• 1973: Lynn Conway (1938), leidde de ‘LSI Systems’ groep, en was mede auteur 
van Introduction to VLSI Systems. 

 

Menselijke computer 

Een rekenaar of menselijke computer was een persoon die wiskundige berekeningen 
uitvoerde voordat er elektronische computers waren.  

In het Engels is de term computer als in ‘someone who computes’ (iemand die (be)rekent) 
oorspronkelijk een term die voor mensen werd gebruikt. Pas in de jaren veertig werd diezelfde 
term gebruikt voor een elektronische machine die ‘computes’. Het is onwaarschijnlijk dat in 
het Nederlands de term ‘menselijke computer’ werd gebruikt. In onze taal heet dat immers 
niet ‘to compute’, maar (be)rekenen. De menselijke computers waren vaardige 
beroepsrekenaars. Het woord computer verscheen voor het eerst op 3 februari 1853 in een 
overlijdensbericht in de The New York Times. 

Sinds het einde van de twintigste eeuw worden ook mensen die uitzonderlijk goed kunnen 
rekenen menselijke computer genoemd. Een bekende Nederlandse menselijke computer was 
Wim Klein. 

Astronoom Henrietta Swan Leavitt (1868–1921) voerde menselijke computers aan de Harvard 
universiteit, een groep vrouwen die meehelpt bij het berekenen van astronomische gegevens 
aan Harvard. Haar werk was bepalend voor de ontdekking van de Cepheide-sterren, die een 
bewijs zijn van de metrische uitdijing van de ruimte. 

Ook het NASA Langley Research Center zette vrouwen in voor het uitvoeren van berekeningen, 
en dan met name Afro-Amerikaanse wetenschappers. Zij deden belangrijke berekeningen voor 
de ruimtevaart. Over hun werk en hun positie verscheen in 2016 de film Hidden Figures. 

Alan Turing stelde in 1950 dat menselijke computers geacht worden om vaste regels te volgen. 
In geen geval mogen ze daar van afwijken. Vaak werden teams van menselijke computers 
gebruikt om de lange en soms saaie berekeningen uit te voeren. Het werk werd zo verdeeld 
dat de werkzaamheden gelijktijdig konden worden uitgevoerd. 

In Nederland werden rekenaars ingezet om de effecten van de Afsluitdijk in de Zuiderzee, het 
huidige IJsselmeer, te berekenen. De simulatie was opgezet door Hendrik Lorentz.  

Menselijke computers speelden een belangrijke rol in de Verenigde Staten tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Omdat veel mannen uitgezonden waren naar het oorlogsfront werkten in die 
tijd veel vrouwen als menselijke computers. De meesten van hen waren afgestudeerd in de 
wiskunde. In het Manhattanproject werkten menselijke computers - met mechanische 
hulpmiddelen - aan meerdere studies van complexe formules van kernsplitsing. 

De allereerste computerprogrammeurs waren vrouwelijke menselijke computers die werkten 
aan  de ENIAC, de eerste elektronische digitale computer die werd gebouwd aan de Moore 
School of Electrical Engineering aan de Universiteit van Pennsylvania. Deze zes vrouwen 
waren Kathleen Antonelli, Jean Bartik, Betty Holberton, Martyn Meltzer, Ruth Teitelbaum en 
Frances Spence. Ook Grace Hopper was belangrijk voor de ontwikkeling van computers. 
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Christoffer Sholes 

De Amerikaan Christopher Latham Sholes ontwikkelde in de negentiende eeuw een van de 
eerste typemachines voor het brede publiek. Vandaag de dag is hij vooral bekend als 
de uitvinder van het ook in Nederland gebruikte QWERTY-toetsenbord. 

Halverwege de negentiende eeuw nam het belang van zakelijke communicatie dermate toe, 
dat steeds meer uitvinders probeerden handige schrijfmachines te ontwikkelen. In 1808 
ontwikkelde de Italiaanse uitvinder Pellegrino Turri bijvoorbeeld een schrijfmachine voor 
blinden en de Amerikaanse uitvinder William Austin Burt bracht in 1829 een 
zogeheten typographer op de markt, de eerste typemachine die in Amerika op de markt werd 
gebracht. Heel snel kon men echter nog niet met deze machine schrijven. De eerste machine 
waarmee men waarschijnlijk sneller kon schrijven dan met de hand was de door de Deen 
Rasmus Malling-Hansen ontwikkelde ‘Skrivekugle’, oftewel de writing ball of schijfkogel.  
 
Wie als de uitvinder van de typemachine aangemerkt moet worden is moeilijk te zeggen. Soms 
wordt de naam van de Amerikaan Charles Thurber (1803-1886) genoemd. Feit is dat hij in 
1843 patent kreeg op een schrijfmachine. Deze werd echter nooit in productie genomen. 

Christopher Sholes ontwikkelde in 1867 (in samenwerking met Samuel W. Soulé, James 
Densmore en Carlos Glidden) een typemachine die wél een commercieel succes werd. Zijn 
patent werd overgenomen door Remington, een bedrijf dat eerder al vuurwapens en 
naaimachines op de markt bracht. In het ontwerp van deze typemachine had de typist, anders 
dan bij de ‘Skrivekugle’, tijdens het werk goed zicht op het blad waaraan gewerkt werd.  

 

 
Christoffer Sholes 
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Elk teken van de schrijfmachine was bevestigd aan een metalen arm, die tegen het papier 
sloeg wanneer de betreffende toets werd ingedrukt. Dit werkte in principe uitstekend, maar 
wanneer men snel typte stuitte men wel op een probleem. De hamertjes van de letters raakten 
snel in elkaar, als dichtbij elkaar liggende letters snel na elkaar werden ingedrukt. De hamers 
moesten dan handmatig losgemaakt worden, voordat men verder kon typen.  
 
In het eerste ontwerp van zijn typemachine had Sholes de letters netjes op alfabetische 
volgorde aangebracht. Dit leek logisch. Iedereen die het apparaat gebruikte wist immers gelijk 
waar de betreffende letters te vinden waren. Om het probleem met de in elkaar hakende 
hamertjes te voorkomen, besloot Sholes het toetsenbord toch aan te passen. De Amerikaan 
plaatste enkele veelgebruikte letters simpelweg wat verder uit elkaar. Op die manier ontstond 
de toetsenbord-indeling die we vandaag de dag ook in Nederland gebruiken: het QWERTY-
toetsenbord, vernoemd naar de eerste zes letters op de bovenste rij. Opmerkelijk is overigens 
dat de letters ‘E’ en ‘R’ dicht naast elkaar liggen, terwijl die in het Engels toch ook vaak na 
elkaar moeten worden getypt. 

Volgens een andere lezing ontstond de bekende toetsenbord-indeling niet vanwege een 
probleem met in elkaar hakende hamertjes. Sholes en zijn collega’s zouden tot de volgorde 
van het QWERTY-toetsenbord zijn gekomen na verschillende tests te hebben uitgevoerd met 
telegraafoperators. Die zouden de alfabetische volgorde verwarrend en inefficiënt hebben 
gevonden bij het vertalen van morsecode. Bron: historiek.net. 

 

De typemachine  

Een schrijfmachine of typemachine (vroeger ook wel typewriter of tikmachine genoemd) is 
een mechanisch schrijfinstrument, meestal voorzien van druktoetsen waarmee 
schrifttekens op papier gezet kunnen worden. Vóór de uitvinding van de schrijfmachine, in de 
negentiende eeuw, werden brieven en ook officiële documenten met de hand geschreven, vaak 
door klerken. 

Aanvankelijk gold het niet als beleefd om een schrijfmachine te gebruiken voor een brief. Tot 
in de tweede helft van de twintigste eeuw schreef men sollicitatiebrieven, brieven aan het 
Koninklijk Huis en brieven aan vrienden met de hand. Men kan dat paradoxaal noemen, 
aangezien menig handschrift slecht leesbaar is. Een uitgever van boeken, daarentegen, 
accepteerde van de auteur uitsluitend machineschrift. 

Sinds de opkomst van de pc en vooral van de tekstverwerker, is de schrijfmachine vrijwel in 
onbruik geraakt. De voordelen van de tekstverwerker tegenover de schrijfmachine zijn: 
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• het bekijken van tekst op een scherm zonder onmiddellijke drukkosten; 

• de zoekfunctie, zodat schrijffouten een voor een, en identieke fouten gezamenlijk, 
verbeterd kunnen worden (recenter: een ingebouwd woordenboek, waarmee mogelijke 
fouten aangeduid en correcties gesuggereerd worden); 

• de opslag van verschillende versies onder opeenvolgende bestandsnamen. 

• de opslag van terugkerende briefgedeelten als ‘bouwstenen’ voor gegroepeerde 
verzending.  

• mogelijkheid om verschillende lettertypes, kleuren en groottes zo nodig door elkaar te 
gebruiken  
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Verscheidene landen in de wereld eisen de eer op dat een landgenoot de uitvinder was van de 
schrijfmachine. De Engelsen menen dat Henry Mill reeds in 1714 een octrooi kreeg voor een 
apparaat dat op een schrijfmachine lijkt. De Italianen zijn van mening dat het Pellegrino Turri 
was. Hij vervaardigde zijn machine, die helaas verloren is gegaan, in 1808. Ook de Italiaan 
Giuseppe Ravizza maakte tussen 1837 en 1855 al enkele verschillende modellen. De Fransen 
beschouwen Xavier Progin als de uitvinder, omdat hij in 1837 zijn 'Plume Typografique' 
presenteerde. De Oostenrijkers menen dat de eer is weggelegd voor Peter Mitterhofer (1864), 
en de Russen noemen M. Alissoff als uitvinder. De Verenigde Staten blijven niet achter in deze 
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rij van uitvinders, en menen dat William Austin Burt zijn houten schrijfmachine gebruikte 
voor een eerste (en bewaarde) brief aan zijn vrouw. 

De enige echte, als eerste in meervoudige productie genomen schrijfmachine werd in 1867 
uitgevonden door Christopher Latham Sholes, Carlos Glidden en Samuel W. Soule. Zij 
werkten als team nauw samen in een werkplaats in Milwaukee. Het patent uit 1867 werd 
verkocht en kwam terecht bij E.Remington an Sons, die oorspronkelijk naaimachines en 
wapens fabriceerden. Deze eerste commerciële schrijfmachine werd door Remington gemaakt 
op  1 maart 1873 in Ilion, New York. 

Naast de kantoorschrijfmachines, die zwaar en degelijk waren, kwamen op den duur ook 
draagbare schrijfmachines in de handel, bedoeld voor bijvoorbeeld vertegenwoordigers, 
journalisten en het leger. Deze waren licht, minder degelijk en de typekwaliteit was een stuk 
slechter. Ook was het werken op deze draagbare machines weinig comfortabel.    

 

 Underwood 
 

De meeste schrijfmachines hebben een rol waar een vel papier half omheen gewikkeld wordt 
en vastgeklemd. Deze rol bevindt zich in een wagen, die men heen en weer kan bewegen. Na 
het aanslaan van een letter schuift de wagen (samen met rol en papier) een stukje naar links, 
om plaats te maken voor de volgende letter. Aan het einde van een regel wordt de wagen 
helemaal terug naar rechts geduwd en gelijktijdig de rol een stukje verdraaid, zodat de 
volgende regel iets lager op het papier kan worden getypt. 

De directeur van het Britse Schrijfmachinemuseum, Wilfred A. Beeching, verdeelde de 
werking van de verschillende uitvindingen in tien groepen. De Nederlandse schrijvers J. Boot 
en L.H.M. Knaven hergroepeerden deze tien in de volgende groepen: 

• machines met een onderaanslag tot 1898 die lijken op de bovengenoemde machine van 
Remington, bijvoorbeeld de Yost of Caligraph; 

• machines met toetsarmen, maar een gemeenschappelijke typedrager, bijvoorbeeld een 
schrijfbolletje Blickensderfer, Hammond of IBM; 

• machines met een bovenaanslag en typearmen vóór de schrijfrol tot 1898, bijvoorbeeld 
de Bar-Lock of de Salter; 

• machines met een bovenaanslag en typearmen achter de schrijfrol tot 1898, bijvoorbeeld 
de North; 

• machines met een bovenaanslag en typearmen boven de schrijfrol tot 1898, bijvoorbeeld 
de Fitch; 
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• machines met een bovenaanslag en typearmen vóór en achter de schrijfrol, bijvoorbeeld 
de Williams; 

• machines met een bovenaanslag en typearmen links en rechts boven de schrijfrol, 
bijvoorbeeld de Oliver; 

• machines met een wijzer of indexsysteem tot 1898, bijvoorbeeld de Colombia, de Mignon 
of de Odell; 

• machines met een voor-aanslag en typearmen tot 1898, bijvoorbeeld de Daugerty; 

• machines met een voor-aanslag en stootstangen tot 1898, bijvoorbeeld de Empire of de 
Adler. 

In de periode na 1898 volgden er veel verbeteringen op bestaande modellen.  

 

Lettertype 

Verreweg de meeste schrijfmachines hadden een zogenoemd niet-proportioneel lettertype: dat 
wil zeggen dat brede letters (zoals de 'm') even veel ruimte in beslag nemen als smalle letters 
(zoals de 'i'). Dit werd veroorzaakt doordat de wagen met het vel papier na een aanslag steeds 
dezelfde vaste ruimte opschoof. Op een vel papier staan alle letters en spaties dus ook precies 
onder elkaar. Dit is vergelijkbaar met het huidige computerlettertype Courier, waardoor dat 
er wat ouderwets uitziet. Voordeel van dit lettertype is wel dat het aantal lettertekens per regel 
of vel gemakkelijker is uit te rekenen. Ook foutieve dubbele spaties zijn met de Courier-letter 
gemakkelijk te ontdekken. 

 

 
De inleiding van een oudere versie van dit artikel getypt op een schrijfmachine. 

 

Er zijn verschillende manieren waarop de beïnkting geschiedt. De hierboven als voorbeeld 
genoemde Williams stempelde eigenlijk de letters op het papier. Bij de Blickerderfer gaat een 
klein inktbolletje langs de schrijfdrager. De meeste machines werken echter met een inktlint. 
Voor de rol langs loopt een inktlint. Dit lint wordt links en rechts op en van een spoel 
gewonden. Het inktlint verschuift een beetje na elke aanslag van een letter. Aan het einde van 
het lint wordt de richting automatisch omgekeerd. Bij veel oudere machines moet het lint 
echter handmatig worden teruggedraaid. 

Sommige inktlinten zijn aan de onderzijde rood, aan de bovenzijde zwart (of donkerblauw), 
zodat er in twee kleuren kan worden getypt. Soms gaat dat door het inktlint eruit te halen en 
andersom in de machine te zetten, maar de meeste schrijfmachines hebben een aparte toets 
of hendel om het lint iets hoger of lager te zetten, waardoor de andere kleur wordt gekozen. 
Dit is vooral zinvol voor de  boekhouding, waar negatieve getallen in het rood werden 
genoteerd. Deze mogelijkheid is op de PC terug te vinden in veel spreadsheetprogramma’s, 
zoals bv.Exel. Met een speciale instelling kunnen hierin negatieve getallen rood worden 
gemaakt. 
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Het inktlint moet wel door slijtage of uitdroging na enige tijd vervangen worden. 

Sommige machines hebben ook een hendeltje om een extra zware aanslag te forceren, zonder 
gebruik te maken van het lint, voor het maken van stencils. 

Een schrijfmachine heeft toetsen om de letters met de vingers aan te slaan. De indeling van 
het toetsenbord is niet de meest efficiënte voor de handbeweging, maar naar men vermoedt 
zo gekozen dat de kans op vastraken van de letterarmen klein is. Het toetsenbord van een 
moderne computer heeft de indeling van de typemachine overgenomen. Boven de toetsen met 
letters zitten toetsen voor de cijfers. Een schrijfmachine heeft ook toetsen met leestekens, 
hoewel minder dan op de huidige computertoetsenborden. Door vrij hard op een knop met 
een letter te drukken, komt een staafje ('hamertje') omhoog, waarop een drukletter (type) is 
gemonteerd. Deze slaat vrij hard tegen het inktlint aan, waardoor er op het achter het lint 
gelegen papier een afdruk van de letter wordt gemaakt. Op hetzelfde moment zorgen een veer 
en een echappement ervoor dat de wagen een positie opschuift. De schrijfmachine heeft onder 
de letters een spatiebalk, waarmee alleen de wagen wordt opgeschoven zonder dat er een letter 
wordt getypt. Deze spatiebalk is ook terug te vinden op het toetsenbord van computers. 
Hiermee wordt dan wel een echt karakter ingevoerd, een spatie. De pijltjes dienen er op een 
toetsenbord voor om de cursor een plaats op te schuiven.  

 

Einde van de regel  

 

 hamertjes die bij snel typen verstrikt raken  

 

Een letterbolletje van IBM 

 

Als een regel bijna is volgeschreven, klinkt er ongeveer zeven tekens voor het einde een bel. 
Er is dan nog ruimte om het woord te beëindigen, of om op de juiste plaats een afbreekteken te 
typen. Daarna moet de wagen, met daarop de rol en het papier, met een hendel worden 
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teruggeduwd. Een mechaniek zorgt er daarbij voor dat de rol ook een stukje verdraait, zodat 
de volgende regel kan worden getypt. Deze gebeurtenis klinkt nog steeds door in het 
begrip carriage return voor de wagen; line feed staat dan voor het doordraaien van het papier 
naar de nieuwe regel. 

De schrijfmachine heeft nog allerlei andere hendels, onder andere om de kantlijn links en 
rechts in te stellen, voor de instelling van de tabs (tabulator geheten) en dergelijke. 

Aanvankelijk hanteerden diverse fabrikanten hun eigen volgorde van de toetsen. Omdat de 
hamertjes bij snel typen weleens in de knoop raakten, heeft de Amerikaan Christopher Sholes 
een aangepaste toetsenvolgorde bedacht. Hierbij werden lettercombinaties die vaak 
voorkwamen aan verschillende kanten van het toetsenbord geplaatst, zodat de hamertjes niet 
in elkaar verstrikt zouden raken. Deze volgorde wordt, naar de volgorde op de bovenste 
letterregel, OWERTY- of AZERTY-toetsenbord genoemd. De volgorde is bij de invoering van 
elektrische schrijfmachines en computers gehandhaafd, hoewel het probleem van de 
hamertjes daar niet meer speelt. Naast schrijfmachines met een QWERTY-indeling zijn er 
schrijfmachines gemaakt met een Dvorak-indeling. Daarnaast hadden schrijfmachines soms 
nog extra toetsen voor taalspecifieke letters, zo kenden Nederlandse schrijfmachines een extra 
toets voor de ij. Een fabeltje over het ontstaan van het QWERTY is dat dit bedacht is door 
vertegenwoordigers die de typemachines moesten verkopen. Om te laten zien hoe makkelijk 
en snel deze zijn, zouden ze het woord ‘typewriter’ vliegensvlug typen door alleen de bovenste 
regel te gebruiken. 

De mechanische schrijfmachines hadden wel nadelen: zo konden de staafjes waar de letters 
op zitten in elkaar verward raken als er te snel getypt werd. Ook kon het gebeuren dat een 
scherp teken, zoals de punt of de komma door het papier heen sloeg, als er te hard getypt 
werd. Deze problemen werden opgelost door de komst van de elektrische schrijfmachine, die 
al snel werd voorzien van een correctielint. In het begin hadden de elektrische schrijfmachines 
nog het gewone mechaniek met staafjes en letters erop, later werden machines ingevoerd met 
letterbolletjes (IBM) en diasy sheels (Olivetti)). Deze konden worden vervangen, zodat met een 
ander lettertype kon worden gewerkt, of zelfs met bijvoorbeeld Griekse letters. Deze bolletjes 
en Daisy Wheels werden later ook in printers gebruikt om in verschillende lettertypen af te 
drukken. Een andere innovatie was de vervanging van het inktlint. Doordat deze vrij snel zijn 
scherpte verloor, werd het door een kunststoflint vervangen dat eenmalig werd gebruikt. Dit 
kunststoflint werd in wegwerpcassettes geleverd. 

De laatste elektrische schrijfmachines, ook wel elektronische schrijfmachines genoemd, 
hadden zelfs een geheugen, waarin een hele getypte regel werd opgeslagen. Daardoor was het 
veel eenvoudiger fouten te corrigeren. Na controle en correctie werd de volledige regel in één 
keer afgedrukt. Deze machines zijn echter niet lang in gebruik geweest.   

 

Pterotype  
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Schrijfmachine voor blinden 

 

 

Typemachine uitgevonden door Eliot-Hatch. 1897 

 

Met de schrijfmachine werd direct een origineel document gemaakt, en het was dus van 
belang om geen typefouten te maken. Fouten konden slechts hersteld worden door gummen of 
door wegwerken met witte inkt, maar de fouten bleven altijd zichtbaar. Dit was des te erger 
als er meerdere kopieën werden getypt. Dit gebeurde door meerdere vellen papier in de 
machine te draaien, met daartussen telkens een vel carbonpapier. De achterste kopie was 
soms moeilijk leesbaar, en meer dan vier kopieën konden eigenlijk niet worden gemaakt. Het 
wegwerken van een fout vergde het naar boven draaien van de bundel papier, het weghalen 
van de foute letter op elke afdruk, en daarna weer terugdraaien van de bundel papier. Hierbij 
moest ervoor gezorgd worden dat de verschillende afdrukken niet ten opzichte van elkaar 
verschoven. Vaak werden op de kopieën de typefouten daarom maar niet gecorrigeerd, en 
werd alleen het origineel foutloos verstuurd. Een goede typiste kon echter snel en vrijwel 
foutloos typen. 

Het aanslaan van de schrijfmachine met het tienvingersysteem vergde veel oefening en kracht 
in de vingers. Met name moest ook de pink, waarmee de p, q, a en z worden aangeslagen, 
voldoende kracht bezitten. Vooral het bereiken van een hoge typesnelheid was lastig. Een 
aanslagsnelheid van tweehonderd aanslagen per minuut werd als zeer hoog ervaren. Dit is 
een snelheid die op een computertoetsenbord zelfs door met twee vingers te typen kan worden 
overschreden. 

Veel mensen hadden thuis voor privégebruik een schrijfmachine, maar de schrijfmachine 
werd vooral op kantoor veel gebruikt.  



38 

 

 

1959, nationale typewedstrijd 

De schrijfmachine werd op het moderne kantoor (tot ongeveer 1980) vrijwel alleen bediend 
door vrouwen. In die tijd was de rolverdeling tussen mannen en vrouwen meestal strikt 
gescheiden. De mannelijke werknemers voerden het creatievere werk uit en schreven met de 
hand hun brieven, of dicteerden deze aan de secretaresses, die ze, al dan niet in steno, 
noteerden en vervolgens uittypten. Ook voor steno bestonden er stenoschrijfmachines. 

De schrijfmachine nam zo'n grote vlucht, dat de grotere kantoren een typekamer hadden, 
waar de handgeschreven brieven werden ingeleverd en vervolgens uitgetypt. Deze functie 
van typiste is met de opkomst van de tekstverwerkers, die al gauw ook door de mannen op 
het kantoor werden bediend, volledig verloren gegaan. Toch probeerden de vrouwen in het 
begin hun rol vast te houden, doordat elke brief en elk rapport via ‘het secretariaat’ het bedrijf 
moest verlaten voor een laatste controle op spelling en bijvoorbeeld  huisstijl. Het lukte echter 
niet om deze functie vast te houden, waardoor de functie van typiste inmiddels compleet is 
verdwenen. 

Bijzonder aan deze ontwikkeling was, dat toen de tekstverwerker opgang deed, vrijwel iedereen 
dit als een grote verbetering ervoer, hoewel de lettertypen van de eerste tekstverwerkers als 
lelijk werden ervaren door de veel gebruikte eenvoudige matrixprinters. Voor esthetisch 
verantwoord werk konden wel margrietwielprinters gebruikt worden maar deze waren niet 
snel en door hun complexe mechaniek minder betrouwbaar voor grote hoeveelheden 
printwerk.   

Het voordeel van de tekstverwerker was tweeërlei. Allereerst leverde de mogelijkheid van 
corrigeren van een of meer typefouten op een bladzijde een direct kostenvoordeel op: de hele 
bladzijde hoefde immers niet opnieuw uitgetypt te worden. Ten tweede is er de besparing in 
doorlooptijd; de cyclus 

1. handmatig uitschrijven van rapport door medewerker 
2. uittypen van rapport door typiste 
3. controleren van rapport door medewerker 
4. corrigeren van rapport door typiste 

de printer werd in veel gevallen vervangen door medewerkers, die zelf hun rapport, offerte of 
ander document typten en afdrukten. Deze voordelen wogen op tegen de slechtere 
afdrukkwaliteit. Pas met de komst van de inkjetprinter en laserprinter werd de schrijfkwaliteit 
van de oorspronkelijke schrijfmachines geëvenaard, en zelfs aanzienlijk verbeterd. 
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Het verdwijnen van de schrijfmachine heeft zodoende in veel grote organisaties geleid tot het 
verdwijnen van typekamers en de herbestemming van ruimtes. Ook het Scryption, een 
museum in Tilburg voor schriftelijke communicatie en een thuis voor vele historische 
modellen van schrijfmachines, is begin 2011 dicht moeten gaan.  

In april 2011 werd de gretigheid van massamedia om ongeverifieerde feiten van elkaar over te 
nemen aangetoond, toen een verkeerd geïnterpreteerd persbericht van fabrikant Godrej Boyce 
de wereld over ging en de indruk werd gewekt dat de laatste fabriek van typemachines de 
productie in april 2011 moest stilleggen.  

Trivia  

• Het eerste getypte manuscript was Mark Twains Life on the Missisippi  in 1883. 

• De schrijver Willem Frederik Hermans was een groot verzamelaar van schrijfmachines. 
• De Amerikaanse componist Leroy Anderson (1908-1975) componeerde het concert The 

Typewriter, met een schrijfmachine als solo-instrument. 

• Erik Satie schreef het ballet Parade, waarin een schrijfmachine een rol speelt. Satie was 
van mening dat alles wat geluid maakt ook een muziekinstrument is. 

• In deze traditie staat ook het concert voor schrijfmachine in D van de Estse rockgroep In 
Spe uit 1984. 

 

De Hollerith machine 

De enorme groei van handel en industrie gedurende de negentiende eeuw had veel 
onverwachte bijwerkingen. Een daarvan was de ongekend grote aanwas van administratieve 
gegevens die moesten verwerkt en bewaard. Het handmatig beheren van al die informatie 
bleek monnikenwerk en in toenemende mate duurde het gewoon te lang. Er moest een 
machinaal alternatief komen. Dat besefte ook Herman Hollerith, die meewerkte aan de 
evaluatie van de Amerikaanse volkstelling van 1880. Toen hij bijna letterlijk verdronk in een 
papierberg, werd zijn missie hem duidelijk. 

In 1880 werd er een volkstelling gehouden in de Verenigde Staten. Dat was gebruikelijk bij 
het begin van een nieuw decennium. Een regelmatige telling van de bevolking was nodig om 
de grote van het Huis van Afgevaardigden te kunnen vaststellen. Deze telling bracht de jonge 
Amerikaanse technicus van Duitse afkomst, Herman Hollerith (1860-1929) zijn eerste baan. 
Hij moest handmatig de informatie tellen en ordenen die de volkstelling had opgeleverd. Het 
bleek een onmogelijke taak. Zeven jaar later was men klaar.  

Al lang voor die tijd begreep Hollerith dat de situatie onhoudbaar was geworden. Zeker omdat 
er voor de volkstelling van 1890 een veelvoud aan gegevens werd verwacht. Aangezien hij een 
technische opleiding had gevolgd besloot hij zelf op zoek te gaan naar een mogelijkheid om de 
gegevens machinaal te ordenen. Dat idee werd later bekend als automatisering. 
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Bij het binaire of tweetalige systeem worden alle gegevens teruggebracht tot een rijtje van de 
cijfers 0 en 1. Andere tekens zijn er niet. De moderne computer werkt met dit systeem en ook 
alle voorlopers van de computer waren erop gebaseerd. Kennis daarover bestond al sinds 
1820, toen de Britse wiskundige Charles Babbage aan de slag ging om als eerste een 
mechanische automatische rekenmachine te ontwerpen. Hollerith begreep dat hij een binaire 
code nodig had voor de opslag van gegevens. Hij besloot dit vorm te geven door middel van 
gaatjes in papier. ‘Er is een gaatje of er is geen gaatje’ is immers ook een binaire code. En dat 
was informatie die een machine kon registreren. De gaatjes stonden binnen dit kader voor de 
1 en het ontbreken van een gaatje stond voor 0. Hollerith kwam op dit idee toen hij een 
buschauffeur zijn kaartje zag knippen.  

In eerste instantie was Hollerith echter bezig een oplossing te zoeken voor de volkstelling. 
Daarbij was vooral sprake van vraag en antwoord. Hij paste de binaire code daar op aan. Een 
bepaalde reeks van gaten op bepaalde plaatsen vormde volgens de code voor een bepaald 
antwoord op de corresponderende vraag. Bij veel vragen waren er maar twee antwoorden 
mogelijk, bijvoorbeeld ‘ja’ of ‘nee’ en ‘man’ en ‘vrouw’. Men kon toe met slechts één gat voor 
een van beide antwoorden. Bij vragen waarop meerdere antwoorden mogelijk waren moesten 
langere codes worden bedacht voor sommige antwoorden. 
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Ponsmachine  
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Sorteermachine     
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Uitvinding ponskaarten en ponskaartmachine 

De enorme groei van handel en industrie gedurende de negentiende eeuw had veel 
onverwachte bijwerkingen. Eén daarvan was de ongekend grote aanwas van administratieve 
gegevens die moesten worden verwerkt en bewaard. Het handmatig beheren van al die 
informatie bleek monnikenwerk en in toenemende mate duurde het gewoon te lang. Er moest 
een machinaal alternatief komen. Dat besefte ook Herman Hollerith, die meewerkte aan de 
evaluatie van de Amerikaanse volkstelling van 1880. Toen hij bijna letterlijk verdronk in een 
papierberg, werd zijn missie hem duidelijk. 

  

 
 

Amerikaanse advertentie uit 1884 voor leer/werk-opleidingen in de administratieve sector. 
De vraag naar personeel in deze sector was enorm.  

  

In 1880 werd er, zoals gebruikelijk bij het begin van een nieuw decennium, een volkstelling 
(census) gehouden in de Verenigde Staten. Een regelmatige telling van de bevolking was onder 
meer nodig om de grote van het Huis van Afgevaardigden te kunnen bepalen. 

Deze telling bracht de jonge Amerikaanse technicus met Duitse wortels Herman 
Hollerith (1860-1929) zijn allereerste baan: het handmatig tellen en ordenen van informatie 
die de volkstelling had opgeleverd. Hij was bepaald niet de enige met deze baan, maar toch 
bleek het een bijna onmogelijke taak. Pas zeven jaar later was men klaar. 

Al lang voor die tijd begreep Hollerith dat de situatie onhoudbaar was geworden. Zeker omdat 
er voor de volkstelling van 1890 een veelvoud aan gegevens werd verwacht. Aangezien hij een 
man was met een technische opleiding, besloot hij zelf op zoek te gaan naar een mogelijkheid 
om de gegevens machinaal te ordenen. Een idee dat later bekend kwam te staan 
als automatisering. 
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Herman Hollerith rond 1888 (foto C.M. Bell).   

 

 
Holleriths eigen censusformulier van de volkstelling van 1880. 
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Bij het binaire of tweetallig systeem worden alle gegevens teruggebracht tot een rijtje van de 
cijfers 0 en 1. Andere tekens zijn er niet. De moderne computer werkt met dit systeem en ook 
alle voorlopers van de computer waren erop gebaseerd. Kennis daarover bestond al 
zeker sinds 1820, toen de Britse wiskundige Charles Babbage aan de slag ging om als eerste 
een mechanische automatische rekenmachine te ontwerpen.  

Zo begreep ook Hollerith dat hij een binaire code nodig had voor de opslag van gegevens. Hij 
besloot dit vorm te geven door middel van gaatjes in papier. 'Er is een gaatje of er is geen 
gaatje' is immers ook een binaire code. En dat was informatie die een machine kon registreren. 
De gaatjes stonden binnen dit kader voor de 1 en het ontbreken van een gaatje stond voor de 
0. 

  

 
  

De Amercode. Kaart van Standaard Amerikaanse Morsecode uit 1911. Deze werd later 
vervangen door de meer algemene Internationale Morsecode. Morsecode, in 1835 
uitgevonden door Samuel Morse, is ook een vroege toepassing van een binair systeem, al geeft 
het eigenlijk drie mogelijkheden (niet, kort en lang).  

Het eerste systeem waarop Hollerith zijn idee uitvoerde was een machine die werkte met een 
papieren band met gaten. De band liep over een trommel waarbij een elektronisch contact de 
gaten registreerde en telde. Dit systeem leek dus enigszins op dat van draaiorgels. 

Een nadeel aan de strook papier was echter dat hierdoor de gegevens van bepaalde personen 
niet verder uitgesorteerd konden worden. Daarom ging Hollerith op zoek naar een alternatief 
voor de papierrol. 

De ponskaart als zodanig was al uitgevonden. Verantwoordelijk daarvoor was de 
fransman Joseph Jacquard die in 1805 het weefgetouw uitvond. Een belangrijke uitvinding 
die het weven van stoffen beduidend sneller en gemakkelijker deed verlopen. Dit weefgetouw 
werkte met ponskaarten, die het mogelijk maakten om ingewikkelde patronen te weven. 

In deze kaarten van karton waren op een dusdanige manier gaten 'geponst' dat ze door 
metalen pinnen konden worden afgelezen. 
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Dat dit systeem uitstekende mogelijkheden bood voor het opzetten van machinaal rekenwerk, 
had rekenmachinepionier Charles Babbage zich ook al bedacht. Hij en zijn latere protegé Ada 
Lovelace, die het programmeren uitvond, hadden ook ponskaarten op het oog voor het 
aansturen van de door hun ontworpen rekenmachines. Deze machines werden in de 
negentiende eeuw helaas nooit gebouwd, maar latere reconstructies hebben aangetoond dat 
ze wel zouden hebben gewerkt.  

Toen Hollerith door iemand werd gewezen op Jacquards ponskaarten, begreep hij echter uit 
eigen beweging dat deze zeer geschikt waren voor zijn doel. Wat is er immers beter te sorteren 
dan een kaart. De afmeting die uiteindelijk werd gekozen was dezelfde als die van een 
Amerikaanse dollar. Zo konden namelijk dezelfde bewaardozen voor de ponskaarten worden 
gebruikt. 

Feitelijk moesten er twee machines worden bedacht: eentje om de gaatjes in de kaarten de 
ponsen en eentje om de gegevens af te lezen, te tellen en te ordenen. Aanvankelijk 
concentreerde Hollerith zich op de laatste en bedacht hij voor het ponsen van de kaarten een 
handponser. 

De ponskaartmachine kreeg uiteindelijk een pers die in één keer alle honderdvijfendertig 
gaten/niet gaten in de kaart kon lezen. De verwerking van de gegevens was elektrisch: 
koperen pinnen staken door de gaten heen en maakten elektrisch contact met een 
onderliggende bak waar kwik in zat. Wijzerplaten gaven ondertussen de tabelgegevens van 
elke kaart aan. Op basis hiervan werd de machine ook wel een tabelleermachine genoemd (in 
het Engels: tabulating machine). 

In 1884 kreeg Hollerith zijn eerste patent. In 1885 kreeg hij een eerste grote order. Nog niet 
van het censusbureau, want dat had nog vijf jaar te gaan tot de nieuwe volkstelling, maar van 
de Amerikaanse marine die veel brood zag in zijn vinding. 

Omdat er nu orders waren, kwam er in 1896 ook een eigen bedrijf. Dat werd de Tabulating 
Machine Company (TMC). De exploitatie van de ponskaartmachine liep hierna niet slecht. 
Verschillende bedrijven waren geïnteresseerd. Toch verwierf het nog geen algemene 
bekendheid. 

  

 
De elektrische tabelleermachine in gebruik bij de volkstelling van 1890. Illustratie uit het 
tijdschrift Scientific American. De toekijkende man lijkt Hollerith zelf. 
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Het censusbureau dat de volkstellingen organiseerde, had ondertussen ook begrepen dat 
automatisering van de gegevens voor de telling van 1890 noodzakelijk was. Zonder dat zou de 
tijd die nodig was om alle gegevens te verwerken waarschijnlijk twaalf jaar zijn. In een tijdperk 
waarin de ene na de andere nieuwe uitvinding op de markt kwam, moest er echter ook hiervoor 
een oplossing mogelijk zijn. 

Om zeker te weten de beste methode te vinden, schreef het bureau een wedstrijd uit. Er 
werden drie machines ingestuurd, waaronder uiteraard de ponskaartmachine van Hollerith. 
Alle machines werden op de proef gesteld en moesten een zekere hoeveelheid data verwerken. 
Dat bleek de ponskaartmachine verreweg het snelste te kunnen. 

Daarmee bereikte Herman Hollerith het doel waar alles om begonnen was: zijn machine zou 
gebruikt worden voor de volkstelling van 1890. 

 Ondertussen zag Hollerith kans twee nieuwe machines uit te vinden, die het werk nog verder 
zouden vergemakkelijken. Dat waren een sorteermachine en een zogeheten pantograaf. 

De sorteermachine was een apparaat waarmee ook een bepaalde combinatie van gegevens 
geteld konden worden. Dit werkte met een systeem van relais. Met behulp van schakelaars 
kon men selecteren op bepaalde kenmerken als geslacht, huwelijkse staat of beroep. Kaarten 
die aan de gekozen criteria voldeden werden in een aparte bak gedeponeerd. 

De pantograaf was een automatische ponsmachine die de handponser verving. Ook dat 
scheelde weer veel tijd. 

  

 
  

Pantograaf rond 1900. 

  

De machines van Hollerith waren een daverend succes. Er konden zes miljoen mensen per 
dag worden geteld. De verwerking van alle gegevens van de volkstelling duurde twee in plaats 
van twaalf jaar en de besparing op de kosten bedroeg vijf  miljoen dollar. Hierna stroomde de 
orders van over de hele wereld binnen. Tenslotte waren in die volkstellingen in die jaren in 
veel landen gebruikelijk.  

In 1924 zou TMC overigens zijn naam veranderen. Hun machines konden ondertussen heel 
wat meer dan alleen 'tabulating' en men was bezig de wereld hier goed mee te veroveren. De 
nieuwe naam werd daarom International Business Machines, kortweg IBM. 
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Een medewerkster gebruikt ponskaarten bij de Amerikaanse volkstelling van 1910. Het is 
duidelijk dat de machines alweer veel zijn veranderd. 

Een  gecompliceerd en veelzijdig apparaat als de moderne computer is beslist geen uitvinding 
van één persoon. Het is zelfs geen uitvinding van een team van personen. Meer dan welke 
andere uitvinding ook is de computer voortgevloeid uit een hele reeks van voorlopers en 
aanvullende uitvindingen. De moderne computer is een langzaam gelegde puzzel, waar steeds 
weer nieuwe stukjes voor beschikbaar kwamen (en eigenlijk nog steeds komen. Daarom wordt 
ook niet gesproken van ‘uitvinders’ van de computer maar van ‘computerpioniers’. De pons 
(kaart) machine  was een belangrijk puzzelstukje in de ontwikkeling van de computer. En dan 
met name op het gebied van dataopslag en dataverwerking. Ponskaarten zijn tot in de jaren 
tachtig gebruikt totdat ze zijn vervangen door floppydisks. 

Herman Hollerith was een belangrijke computerpionier. Ook Charles Babbage van de eerste 
rekenmachine en Ada Lovelace van de eerste programmeertaal en Alan Turing die als eerste 
een computer ontwierp waren belangrijke pioniers. Bron: historamarond1900.nl. 
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Ponsafdeling 
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De harde feiten over IBM’s gedragingen zijn openbaar gemaakt door Edwin Black, schrijver 
van het boek ’IBM and the Holocaust’. Black beschrijft daarin hoe de ponskaartapparatuur 
van IBM ervoor zorgde dat Joodse mensen geïdentificeerd, geselecteerd en vervolgens 
uitgeroeid konden worden. Het stoort de schrijver vooral dat technici van IBM de apparatuur 
hebben aangepast aan de specifieke wensen van het naziregime. De systemen werden hierdoor 
stukken efficiënter dan de apparaten die standaard uit de fabriek kwamen, zo redeneert 
Black.  

Het gaat in het bijzonder om de ponskaartapparatuur die aan het eind van de negentiende 
eeuw is ontwikkeld door Herman Hollerith. Deze zoon van Duitse immigranten bouwde een 
systeem dat stapels kaarten kon sorteren aan de hand van een gaatjespatroon dat er in 
geponst was. Deze apparatuur werd op de markt gebracht door de firma TMC, de Tabulating 
Machine Company, de voorloper van het latere IBM. De systemen van TMC werden gebruikt 
voor het verwerken van de resultaten van de volkstellingen in de VS. In plaats van handmatig 
te moeten tellen kon men het werk overlaten aan een machine, waardoor het werk tientallen 
malen sneller kon worden gedaan. Ponskaarten konden ook dienen voor zakelijke doeleinden, 
zoals het bijhouden van voorraden. TMC werd opgericht in 1896 en het bedrijf kreeg al snel 
vestigingen over de hele wereld. De volkstelling van 1897 in Rusland werd verwerkt met hulp 
van ponskaartsystemen uit de VS. 

Hollerith zocht zijn heil zoveel mogelijk buiten de VS, omdat hij doorlopend in de clinch lag 
met het bureau voor volkstellingen. Dit Census Bureau meende over alle rechten op de 
apparatuur te beschikken. Een reeks rechtszaken, die pas in 1910 werd afgekapt, was het 
gevolg. Voor de Duitse machthebbers waren de ponskaartsystemen een middel bij uitstek om 
het reilen en zeilen van het staatsapparaat in goede banen te leiden. De lokale industrie was 
nauwelijks in staat dergelijke apparatuur te bouwen. De meest in aanmerking komende 
kandidaat, Siemens, legde zich meer toe op de bouw van systemen om gegevens te 
versleutelen. Deze apparatuur, bekend onder de naam Enigma, werd tijdens de oorlog 
gebruikt om de communicatielijnen van leger, marine en luchtmacht te beveiligen. 
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De versleuteling van berichten gebeurde door een mechanisch complex van tandwielen, dat 
een ingetoetste letter dynamisch omzette in een ander teken. Op die manier werd de 
communicatie, zo werd aangenomen, onafluisterbaar. De Britse geheime dienst bleek echter 
in staat om een groot deel van het berichtenverkeer te kraken. Hiervoor werd zelfs een heuse 
programmeerbare computer gebouwd, de Colossus. De bouwers van dit systeem hebben 
echter nooit hun erkenning gekregen, aangezien alles wat met het systeem te maken had 
onder de zeer strenge Official Secrets Act viel. Deze Wet op de Staatsgeheimen zorgde ervoor 
dat vijftig jaar lang niets over het computerproject naar buiten kwam. Dit is dan ook de reden 
dat de Amerikanen met hun Eniac algemeen worden beschouwd als de uitvinders van de 
computer.  

In Duitsland zelf werd echter ook gewerkt aan de ontwikkeling van computersystemen, 
namelijk door de wiskundige Konrad Zuse. Hij bouwde met behulp van relais een werkende 
programmeerbare rekenmachine. Zuse had wel door dat de nazi’s een zeer grote belangstelling 
zouden hebben voor zijn uitvinding, een situatie waarmee hij zich zeer ongemakkelijk voelde. 
Aan het begin van de oorlog werd Zuse ingelijfd in het leger, waar hij ervoor waakte iets over 
zijn onderzoekswerk te vertellen. Omdat wel bekend was dat hij wetenschapper was, werd hij 
vrijgesteld van gevechtsdienst. In plaats daarvan moest hij gaan werken bij het laboratorium 
voor luchtvaarttechniek in Berlijn. Hij diende daar te werken aan de perfectionering van 
allerlei vliegend oorlogstuig. 

In het geheim ging hij verder met de ontwikkeling van zijn V-1 (Versuchsmodell 1). Deze 
relaiscomputer kreeg overigens zeer snel een andere naam (Zuse 1 ofwel Z1) toen bekend werd 
dat er een vliegende bom was ontwikkeld onder de naam Vergeltungswaffe 1, beter bekend 
als de V1. 

In de loop van de oorlog moest Zuse zijn laboratorium een aantal maal verplaatsen, vaak 
tussen de bombardementen op Berlijn door. Op een gegeven moment werd zijn werkplaats 
geraakt door een voltreffer, waarna hij zich verder wijdde aan de ontwikkeling van een 
algoritmische programmeertaal. Deze droeg de naam Plankalkül en was voor een groot deel 
gebaseerd op het schaakspel.  
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De apparatuur van het inmiddels tot IBM omgedoopte TMC was dus niet het modernste van 
het modernste, maar wel in werkende vorm beschikbaar. De continue toelevering van 
systemen werd bevorderd doordat de directie van de Duitse vestiging werd gevormd door de 
nazi Willy Heidinger. Hij trad aan in 1933, een paar dagen na de putsch van Hitler. Heidinger 
zorgde ervoor dat IBM Amerika goederen bleef leveren tot het moment dat de VS ook betrokken 
werden bij de Tweede Wereldoorlog in december 1941. Bron: AGconnect.nl.  

 

Videotheek 

Een videotheek is een bedrijf dat voorbespeelde beelddragers (voornamelijk dvd’s 's en 
voorheen ook videobanden) verhuurt aan particulieren. 

Op het moment dat de bezoekersaantallen van een film in de bioscoop beginnen terug te 
lopen, komt die film in het assortiment van de videotheek terecht, meestal eerst als duurdere 
dagfilm en later als goedkopere weekfilm. Er zijn naast algemene videotheken ook videotheken 
die bijvoorbeeld uitsluitend filmhuisfilms verhuren, of uitsluitend erotische films. 

In de jaren tachtig van de vorige eeuw nam het aantal videotheken sterk toe dankzij de komst 
van de videorecorder. De videotheken boden verschillende videoformaten aan (Betamax, VHS, 
Video 2000). In de jaren negentig richtten de videotheken zich meer op VHS en cd. In het 
begin van eenentwintigste eeuw verhuren de bedrijven alleen dvd's aan de klanten. De meeste 
videotheken bieden nu ook films in blu-ray formaat aan. Door internet, filesharing en video 
on demanddiensten verdwenen de meeste standaardvideotheken, de overgebleven zaken zijn 
vaak uitgegroeid tot entertainmentwinkels met een breder assortiment. In Lelystad was geen 
videotheek en elke week kwam een man met een koffer vol films bij de klanten. Je kon films 
uitzoeken die de volgende week weer werden opgehaald.  

Sommige videotheken hebben abonnementen voor een vast bedrag per maand waarmee men  
onbeperkt films kan lenen. Er is alleen een beperking van het aantal films dat men 
tegelijk te leen heeft.   
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Betamax  
 

Betamax was een standaard voor videorecorders en videocassettes. Het systeem werd in 1975 
door Sony op de markt gebracht. 

Betamax heeft in de jaren tachtig met  Video 2000 en VHS gestreden om de standaard voor 
videorecorders. Deze strijd werd uiteindelijk gewonnen door het VHS-systeem. Bepalend 
hiervoor waren de kosten voor afspeelapparatuur, en de beschikbare opnameduur. Betamax 
was kwalitatief beter vanwege de hogere resolutie (250  beeldlijnen tegenover 240 lijnen), 
betere geluidskwaliteit, en een stabieler beeld. Betamax-videorecorders waren tevens 
robuuster dan VHS. 

Een verbeterde versie van Betamax voor de professionele markt  Betacam, 

Op 10 november 2015 kondigde Sony aan te stoppen met de productie van Betamax-
videocassettes. Hiermee kwam een einde aan bijna eenenveertig jaar van continue productie. 

 

 

VHS 

VHS (Video Home System) is een opname- en afspeelstandaard voor videorecorders. 

Het heeft een horizontale beeldresolutie van tweehonderdveertig beeldlijnen. De eerste VHS 
videorecorder werd in september 1976 geïntroduceerd door JVC; een jaar na  Betamax van 
Sony en drie jaar voor Video 2000 van Philips. VHS werd uiteindelijk de algemeen 
geaccepteerde norm voor de videorecorder na een formaatoorlog. In 1987 kwam een 
verbeterde versie op de markt onder de naam Super VHS. 

Voor camera's wordt een variant van VHS met kleinere cassettes gebruikt, VHS-C. 

De introductie van de videorecorder bracht ook de opkomst van de videotheek met zich mee. 
Tegenwoordig zijn er geen films meer beschikbaar op VHS in de Nederlandse videotheek, de 
meeste films zijn te huur op dvd of op het nieuwere formaat blu-ray. 

VHS-banden worden zowel in Europa als in Amerika gebruikt. Het Amerikaanse 
televisiesysteem verschilt echter van het Europese, waardoor Amerikaanse banden vaak niet 
op Europese videorecorders kunnen worden afgespeeld. In Europa (met uitzondering van 
Frankrijk) wordt het televisiesignaal PAL gebruikt. In Amerika gebruikt men echter hetNTSC-
signaal, en tevens heeft het lichtnet een andere frequentie. Dit zorgt ervoor dat veel Europese 
videorecorders geen Amerikaanse banden kunnen afspelen en vice versa. Een aantal 
videorecorders is echter aangepast op beide systemen en kan dus ook beide typen afspelen. 
Sommige typen kunnen tevens omgaan met het Franse SECAM-systeem.  
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In september 1995 werd een nieuwe standaard beklonken: de dvd. Dit was het nieuwe 
optische filmformaat van Sony en Philips en zou de opvolger worden van VHS. Het zou echter 
nog jaren duren voordat de dvd de verkopen van de videoband zouden overstijgen: de dvd had 
net als VHS te maken met een formaatoorlog en de prijs van de DVR bleef lange tijd hoog. 
Daarnaast waren in het buitenland eind jarennegentig de video-cd (VCD) en laserdisk lange 
tijd populair, echter niet genoeg voor een wereldwijde standaard. De nadelen verdwenen toen 
in 2004 de DVR betaalbaarder werd en in 2005 er spelers en recorders kwamen die beide dvd-
formaten konden spelen en/of beschrijven. De grote filmmaatschappijen zijn in 2006 gestopt 
met films op VHS om zich geheel te kunnen richten op dvd. 

In 2010 beleefde de VHS nog een kortstondige comeback, doordat de horrorfilms The House 
of the Devil en Paranormal Activity op video werden uitgebracht.  

In juli 2016 maakte Funal als laatste fabrikant van VHS-recorders bekend de productie te 
staken. 
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De buzzer 

Een semafoon (ook wel: bieper/pieper, pager, buzzer) is een apparaat dat kan worden 
gebruikt om iemand een signaal of een tekstbericht te sturen. Daarvoor is een semafoon 
uitgerust met één of meer telefoonnummers, die door de oproeper kunnen worden gekozen. 
Als reactie op de oproep wordt door de semafoon een audiosignaal afgegeven, knippert er een 
controlelampje of verschijnt er een bericht in het venster (afhankelijk van de mogelijkheden 
en de instellingen van de semafoon). Naast semafoons bestaan er ook zogenaamde 
alarmontvangers. 

Een semafoon voor lokaal gebruik werkt met lokale radiosignalen, bijvoorbeeld toegepast in 
een restaurant waar deze aan een klant wordt meegegeven om hem te melden dat hij de 
bereide maaltijd kan afhalen.   

 

 

Introductie van de semafoon in Nederland, september 1964 

 

Het oorspronkelijke semafoonnetwerk kwam tot stand in de jaren zestig. Het werkte met vier 
zenders in Nederland en België. De semafooncentrale bevond zich in Den Haag en was 
bereikbaar onder een nummer dat begon met 065 (vanuit België 003165). 

Het semafoonnetwerk werkte met vier frequenties (kanalen): 87,15, 87,20, 87,25, 87,30 MHz. 
Dat is iets onder het FM-bereik en dan ook meestal te ontvangen met een gewone FM-radio. 
Men hoorde dan een melodietje dat ongeveer 700 ms duurde en steeds werd herhaald. Wie 
een afstemmeter had kon zien dat de frequentie steeds iets veranderde. Af en toe klonk er een 
ander melodietje - dan werd er een oproep uitgezonden. 

Om storing te vermijden gebruikten de vier zenders op elk moment steeds verschillende 
kanalen. Bijvoorbeeld: Lopik zond op een zeker moment uit op kanaal 1, Smilde op kanaal 2 
en de Belgische zenders op 3 en 4. Na 700 ms koos elke zender een ander kanaal: Lopik 
2  Smilde 3 en de Belgische zenders 4 en 1. Moest er een oproep worden uitgezonden voor een 
abonnee wiens ontvanger op kanaal 3 werkte, dan werd die oproep door elk van de vier zenders 
uitgezonden op een moment dat die zender op kanaal 3 uitzond. 

De eerste ontvanger was de Escort (zie foto), ter grootte van een koffertje, geïntroduceerd in 
1964 bij de start van de dienst. Deze was zwaar en groot en kon met een slede in de auto 
worden geplaatst. Omstreeks 1972 kwam de Minor, ter grootte van een pocketboek en veel 
lichter. De eerste jaren was die duurder om te voorkomen dat de Escortgebruikers hun grote 
semafoon zouden inruilen. In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd het semafoonnet 
gedigitaliseerd en werden de semafoons vervangen door kleine handige ontvangers zoals de 
Piccolo, ter grootte van een pakje sigaretten. 
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De eerste twee ontvangers hadden drie signaallampjes, gemarkeerd 1, 2 en 4. Door een of 
twee lampjes te laten branden, waren er zes codes mogelijk. Het model Piccolo had een 
zevensegmentendisplay om een cijfer te tonen. 

De Escort en de Minor decodeerden de hoogte van elk toontje. Bij een passende combinatie 
werd het alarm geactiveerd. De Piccolo werkte al digitaal. Op de radio was soms een soort 
ratel tussen de piepjes te horen. Door op digitaal te gaan kon men meer nummers uitgeven. 
De Escort had een handvol zaklantaarnbatterijen nodig, de Minor had een verwisselbare 
oplaadbare accu waar 5 AA-accu’s in zaten. De Piccolo had maar één batterij nodig en werkte 
daar wekenlang op. Ook had de Piccolo een ingebouwde loopantenne terwijl de Escort en de 
Minor een uittrekbare staafantenne hadden. 

Semafoons werden tot ver in de jaren negentig veel gebruikt, maar zijn in veel gevallen 
vervangen door mobiele gsm-telefoons die de mogelijkheid boden tot spraak- en 
tekstberichten. 

Als tussenvorm is in Nederland nog enige jaren het Greenhoppernetwerk door 
KPN geëxploiteerd. Deze toestellen functioneerden als semafoon, maar konden daarnaast in 
de nabijheid van een Greenpoint of van een basisstation ook als telefoon worden gebruikt. Ook 
deze techniek is verdwenen ten voordele van de gsm. 

Semafoons zijn vandaag de dag nog steeds in gebruik en worden geëxploiteerd door twee 
commerciële partijen, The Telecom Company en KPN. De overheid heeft voor haar 
hulpdiensten een eigen semafonienetwerk aangelegd, namelijk P2000. Dit is een landelijk 
semafoonnet dat speciaal voor overheidsdiensten is opgezet. 

Halverwege jaren negentig was het gebruik van de Buzzer en Maxer populair. De Buzzer was 
een semafoon zonder abonnement waarmee bereikbaarheid voor het grote publiek 
beschikbaar werd. De Buzzer was vooral onder jongeren populair. Toen de mobiele telefoon 
zijn intrede deed verloor de Buzzer aan populariteit. Als gevolg van het op 1 november 2005 
sluiten van de semafonienetten Nationaal 1 en Benelux is een deel van de Buzzers en 
semafoons van weleer niet meer te gebruiken. Dit geldt in het bijzonder voor de semafoons en 
buzzers met nummers die beginnen met 06-5. Van alle semafoon- en Buzzernummers 
beginnend met 06-5 is de licentie afgelopen. Deze nummers zijn door KPN teruggegeven aan 
de OPTA.  

 

 
 

De Maxer was erg populair omdat deze grootschalig werd gebruikt tijdens grote 
marketingsacties van Pepsi en Free Record shop. 

In België bestond de Scottie, met de reclametagline ‘Beep me up, Scottie’ (naar ‘Beam me up, 
Scotty’, een catchphrase uit de serie Star Trek). 

Eind juni 2006 maakte Belgacom bekend met zijn semafoondiensten te stoppen. De huidige 
klanten, vooral hulpdiensten, zullen gebruikmaken van het recenter TETRA-netwerk 
A.S.T.R.I.D.  

De frequenties van Euromessage (voorheen CallMax) zijn eind 2014 overgenomen door The 
Telecom Company B.V. 

Het semafoonnetwerk blijft in de toekomst operationeel in de vorm van het POCSAG- of 
ERMES-netwerk. Het POCSAG-netwerk wordt onderhouden en geëxploiteerd door de 
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landelijke semafonieoperator Callmax en het ERMES-netwerk door KPN. De ERMES-licentie 
voor semafonie van KPN liep af in 2016.  

 

Mobiele telefoon 

Een mobiele telefoon, ook wel mobiel(tje) (in Nederland), gsm (in België) of cellulair (in 
Suriname) genoemd, is een apparaat waarmee men draadloos kan telefoneren, met behulp 
van een netwerk van antennes. Mobiele telefoons maken gebruik van radiogolven en van 
telefooncentrales om binnen een bepaalde regio communicatie tussen de gebruikers mogelijk 
te maken. De eerste generaties maakten gebruik van analoge modulatie, latere van digitale 
(gsm en UMTS). 

Dit kan zowel op een openbaar als een privénetwerk. Een voorbeeld van een privé- (ofwel 
gesloten) netwerk is het C2000-netwerk voor de hulpverleningsdiensten in Nederland of Astrid 
in België.. 

De term mobiele telefoon omvat niet de zogenaamde draadloze telefoons die gekoppeld zijn 
aan een vaste telefoonaansluiting, en die alleen gebruikt kunnen worden binnen een straal 
van honderd meter van het basisstation. 

Om radiofrequenties te gebruiken voor mobiele telefonie is in Nederland een vergunning van 
het Agenschap Telecom van het ministerie van Economische Zaken noodzakelijk. Mobiele 
telefoons moeten door dit agentschap (of een vergelijkbare instantie in een ander EU-land) 
worden goedgekeurd. 

De eerste mobiele telefoon, de DynaTAC.8000X van Motorola, woog bijna een kilo. In 2019 
weegt een mobiele telefoon vaak minder dan honderd gram. Meer geavanceerde toestellen 
worden smartphones genoemd; deze wegen vaak tussen de honderd en tweehonderd gram. 

In 2010 werden er 1,4 miljard mobiele telefoons verkocht. In 2011 was 65% van de verkochte 
telefoons een smartfone. 

In de jaren vijftig begon men met de opzet van een semi-openbaar netwerk van mobilofoons, 
slechts te gebruiken voor bepaalde groepen. Er was geen gespreksgeheim. Een gesprek moest 
bij de telefoniste worden aangevraagd en daarbij moest worden opgegeven waar de 
mobilofoonabonnee zich ongeveer bevond. Spreken en luisteren was niet tegelijk mogelijk en 
het was gebruikelijk steeds ‘Over!’ te zeggen om het woord aan de tegenpartij te geven. Een 
telefoniste die meeluisterde, schakelde in de centrale de verbinding om. 
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In de jaren zeventig ontstonden de zogeheten autotelefoon-netwerken. De Nederlandse 
PTT (die destijds het staatsmonopolie had op telecommunicatie) hanteerde voor dergelijke 
netwerken de afkorting ATF. De netwerken gebruikten aanvankelijk frequenties van ca. 
150 MHz, later ca. 450 MHz en ten slotte ca. 950 MHz. De netwerken waren analoog; er werd 
gebruikgemaakt van frequentiemodulatie en iedereen met een simpele ontvanger kon 
meeluisteren. 

ATF-1, dat rond 150 MHz werkte en in maart 1980 werd geïntroduceerd, was tamelijk 
omslachtig. Zo moest de gesprekspartner die de abonnee vanaf het vaste net opriep weten in 
welk van de drie oproepgebieden in Nederland de opgeroepene zich bevond. Wel kon ATF-1 
in Duitsland en Oostenrijk worden gebruikt. Doordat de capaciteit slechts toereikend was 
voor circa 2500 gebruikers zat het systeem na drie jaar al vol. 

ATF-2 werd in 1985 geïntroduceerd en werkte volgens een in Scandinavië ontwikkeld 
concept: Nordic Mobile Telephone. Het werd ook wel NMT-450 genoemd vanwege de gebruikte 
frequentieband. Er konden 50.000 abonnees op worden aangesloten. In 1989 zat het systeem 
– in Nederland – vol. Een uitbreiding op ATF-2 vormde ATF-3, dat met het NMT-900 systeem 
werkte op de 900 MHz-frequentieband en kwam in 1989 in bedrijf. Hiermee konden kleinere 
toestellen worden gerealiseerd (kleinere antennes, lagere vermogens) en er konden meer 
gebruikers op worden aangesloten. 

Gebruik was in eerste instantie uitsluitend toegestaan aan boord van voertuigen. Wie een 
autotelefoon aan boord van een schip gebruikte was in overtreding. Aan boord van schepen 
was uitsluitend een marifoon  als communicatiemiddel toegestaan. Het duurde jaren voordat 
aan deze situatie een einde kwam. 

ATF-3 werd als laatste ATF-net in 1997 opgeheven. 

Per 1 januari 2005 zijn de frequenties rond 151 MHz van het ATF-1 netwerk vrijgegeven voor 
kerkradio. 

Van 1992 tot en met 1998 kende Nederland een semi-mobiel telefoonnetwerk onder de naam 
Greenpoint (met de zgn. Greenhopper-toestellen die volgens de ETSI-standaard I-ETS 300 131 
(CT2) werkten). 

Sinds ongeveer 1993, met de start van het gsm-netwerk, is het aantal mensen met een mobiele 
telefoon zeer sterk gestegen. Tot begin jaren negentig was het gebruik beperkt tot 
zakenlieden, binnenvaartschippers en beroepschauffeurs. 

Thans heeft bijna elke Nederlander of Belg een mobiele telefoon. Hierdoor is het telefoneren 
in openbare ruimtes, treinen en auto’s gemeengoed geworden. De overheid zag zich 
genoodzaakt maatregelen af te kondigen tegen het telefoneren in de auto met het toestel in de 
hand. In ziekenhuizen vroeg men de mobiele telefoon uit te schakelen aangezien oude 
apparatuur mogelijk gestoord kon worden. Gaandeweg is medisch apparatuur minder gevoelig 
geraakt voor de aanwezigheid van mobiele telefoons. Geruime tijd vroeg men in vliegtuigen om 
mobiele telefoons uit te schakelen, maar het is toegestaan om mobiele telefoons in 
vluchtmodus te gebruiken tijdens de vlucht. 

In gebieden waar geen dekking via een gsm-netwerk beschikbaar is kan telefoneren via een 
satelietverbinding een geschikte oplossing vormen. Verschillende systemen zijn beschikbaar. 

Mobiele telefoons bieden behalve de telefoniedienst ook steeds meer datadiensten. Deze data 
kunnen weer naar een (draagbare) computer getransporteerd worden. Steeds meer data 
kunnen ook op het toestel zelf bekeken en ingevoerd worden. Een belangrijke datadienst is 
sms, die het mogelijk maakt korte tekstberichten te ontvangen en te versturen. Hiermee zijn 
semafoons overbodig geworden. 

GPRS. EDGE en UMTS zijn speciaal gemaakt om packet switched data toe te laten op het 
netwerk. 

Verder is er wifi, een soort semi-netwerk. Er zijn veel hotspots waar men gratis kan 
internetten. 

In Nederland en België staan ondertussen vele masten, die in een straal van tien kilometer 
het signaal van een mobiele telefoon kunnen ontdekken. Bij het bellen zoekt de mobiele 
telefoon verbinding met de andere mast (ook wel node B genoemd). Al die masten zijn 
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verbonden aan een kast, waarin zich apparatuur bevindt die ‘weet’ in welke cel(bereik van een 
node B) een bepaalde mobiele telefoon zich bevindt. 

Een mobiele telefoon kan vaak in eenvoudige uitvoering audio-, afbeeldings- en 
videobestanden afspelen/weergeven (draagbare mediaspeler-functie), en deze produceren met 
de audiorecorder-functie en de foto- en videocamera-functie (en dus ook camcorder-functie). 

Hoewel vaak allerlei bestanden naar een mobiele telefoon gezonden kunnen worden, 
bijvoorbeeld via Bluetooth, kunnen op de telefoon alleen bepaalde bestandstypen worden 
geopend. Zelfs een tekstbestand (anders dan een binnengekomen sms of een op de mobiele 
telefoon ingetypte notitie) kan vaak niet worden weergegeven. Een smartphone heeft vaak wel 
die mogelijkheid. 

Technisch zijn de mobiele telefoons mogelijk geworden door vooruitgang in de 
miniatuisatie van elektronische componenten, het gebruik van digitale technieken en 
vooruitgang in de batterijtechnologie. Ze werden ook steeds kleiner (begrensd door de 
hanteerbaarheid, de ruimte die de toetsen vergen, en de wenselijkheid van een niet te klein 
scherm) en lichter. 

Het voordeel van de nieuwe besturingssystemen ten opzichte van de 'gewone' telefoons is het 
feit dat de eindgebruiker de functionaliteit van zijn telefoon eenvoudig kan aanpassen. 
Doordat er tienduizenden verschillende mobiele apps te krijgen zijn voor deze 
besturingssystemen zijn de mogelijkheden eindeloos. Daarnaast is het mogelijk dat de 
fabrikant het besturingssysteem kan upgraden, om zo meer en nieuwere functionaliteiten te 
brengen aan de gebruikers. 

Betaling van het gebruik van de digitale netwerken kan met twee systemen: 

• Men neemt een abonnement waarbij vaak ook belminuten en/of een aantal sms'jes en 
dergelijke zijn inbegrepen, en eventueel beperkt of onbeperkt gebruik van internet, en 
krijgt een maandelijkse rekening voor de vaste kosten en de eventuele bijbetaling achteraf 
van extra gebruik. Vaak is een toestel goedkoop of gratis bij het afsluiten van een 
abonnement voor bijvoorbeeld één of twee jaar. De abonnementsprijs fungeert daarbij 
tevens als ‘afbetaling’ van het toestel. 

• Men kiest voor prepaid: men koopt een beltegoed; alleen het gebruik kost geld, ten laste 
van dit tegoed; wanneer het opraakt kan men door een bedrag te betalen het tegoed 
opwaarderen. Vaak is er een minimumfrequentie voor opwaarderen, bijvoorbeeld 
minstens eens in de 6 maanden, en een minimumbedrag per keer, bijvoorbeeld tien euro. 
Als men dit nalaat, wordt vaak eerst het bellen en gebeld worden geblokkeerd, behalve de 
mogelijkheid tot opwaarderen, en na nog enige tijd vervallen de aansluiting en het 
beltegoed helemaal. 

Een prepaid databundel heeft vaak een bepaalde geldigheidsduur, bijvoorbeeld een dag of een 
maand. De gebruiker kan dus door de aangekochte hoeveelheid data, sms-tegoed of de 
‘belminuten’ heen raken. Omgekeerd kan bij een internetabonnement met maandelijkse 
databundel er soms een bijgekocht worden, geldig tot het eind van de maand. Voor een 
regelmatig gebruiker van internet is het onderscheid tussen een abonnement en prepaid 
daarmee beperkt. Sommige belbundels kunnen voor internet worden gebruikt, waarbij 
bijvoorbeeld één minuut bellen gelijkstaat aan 1 MB; dit kan voordelig zijn bij zeer beperkt 
internetgebruik. 

Het abonnement of beltegoed is net als de provider en het telefoonnummer gekoppeld aan de 
simkaart: als men de kaart in een ander toestel plaatst zijn ze van toepassing bij gebruik van 
dit andere toestel, voor zover dit gebruik niet verhinderd wordt door een simlock . 

De diverse functies van de mobiele telefoon die niet van het netwerk gebruikmaken zijn 
(uiteraard) gratis. 

Sinds eind 2006 is in Nederland het mogelijk om met Rabo Mobiel kleine betalingen te doen 
met de mobiele telefoon. Naast deze betalingen is het sinds begin 2007 mogelijk 
toegangskaarten voor concerten en evenementen via internet te betalen en direct te ontvangen 
per sms. Een voordeel van mobiele toegangskaartjes kan zijn dat men, naast de directe 
ontvangst van het ticket, ook via een aparte ingang het betreffende evenement in 
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kan Inmiddels is het ook mogelijk om kortingscoupons op de mobiele telefoon te downloaden, 
geld over te maken naar andere gebruikers, al dan niet via sms en te betalen in 
parkeergarages, supermarkten, restaurants et cetera.  

De risico’s van de elektromagnetisch straling afkomstig van mobiele telefonie, zowel van de 
toestellen als van de zendmasten, zijn nog onduidelijk. Het Internationaal Agentschap voor 
Kankeronderzoek heeft de elektromagnetische velden die samenhangen met het gebruik van 
mobiele telefonie ingeschaald als 'mogelijk kankerverwekkend voor mensen' (groep 2B). Dit is 
gebaseerd op een geloofwaardig causaal verband tussen gebruik van mobiele telefonie 
en gliomen, zonder dat evenwel met redelijke zekerheid kan worden uitgesloten dat dit 
schijnbare verband te wijten is aan toeval of andere problemen met de statistiek en selectie 
van gevallen. 

Enerzijds bestaat er geen onderzoek dat eenduidig en ondubbelzinnig enige 
gezondheidsschade aantoont. Maar er is ook nog geen onderzoek dat alle effecten uitsluit – 
met name niet omdat er nog onvoldoende epidemiologisch onderzoek is gedaan naar 
langdurige blootstelling aan lage doses.[11] Een overzicht van SAR-waarden[12] geeft weer 
hoeveel elektromagnetische straling het lichaam binnendringt per telefoon. Er is geen 
eenduidig bewijs dat een hoge SAR-waarde schadelijk is voor de gezondheid en/of een lage 
SAR-waarde ook minder schadelijk is voor de gezondheid. 

Volgens de Amerikaanse epidemiologe en publiciste Devra Davis beschikt de mobieletelefonie-
industrie over een fonds van tweehonderdvijftig miljoen dollar om op voor de industrie 
negatieve onderzoeksresultaten adequaat in de media te reageren (wargaming the science). 

 

Aanwijzingen voor gezondheidsrisico's 

• Sommigen menen dat veelvuldig gebruik van een mobiele telefoon kan leiden tot 
permanente oogproblemen en zelfs tot een catarac. Wetenschappers van de faculteit 
geneeskunde van het Israëlische Instituut voor Technologie stelden de ooglenzen van 
jonge kalveren (qua structuur bijna gelijk aan het menselijk oog) bloot aan warmte die te 
vergelijken is met de temperatuurstijging die men krijgt tijdens een lang gsm-gesprek en 
aan microgolfstraling zoals die door een draagbare telefoon wordt geproduceerd. Na twee 
weken bleek dat het oogweefsel bij de proefdieren een bobbeltje had gevormd, dat sterke 
overeenkomsten vertoont met de eerste fase van de ernstige oogaandoening cataract.  

• Een studie van Prof. Santini  vond een duidelijke toename van de volgende symptomen 
bij mensen die vlak bij een zendmast wonen: hoofdpijn/migraine, slaapstoornissen, 
irritatiegevoeligheid, depressieve klachten, vermoeidheid, concentratieproblemen, gevoel 
van onbehagen en geheugenstoornissen. Recentere – onafhankelijke – studies uit 
Oostenrijk door Hutter et al.en uit Spanje door Navarro et al.komen tot soortgelijke 
bevindingen. Reeds bij niveaus van 10–100 µW/m²2 is er een verhoogde kans op 
genoemde symptomen, terwijl veel mensen blootgesteld worden aan meerdere duizenden 
µW/m². 

• Onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen en het bedrijf Brainclinics, waarin 
driehonderd mensen gedurende twee tot drie jaar werden gevolgd, geeft aanwijzingen dat 
mensen die vaak en lang mobiel bellen, een subtiele vertraging van de hersenfunctie 
vertonen ten opzichte van mensen die minder bellen, en dat dit effect niet het gevolg is 
van verschillen in persoonlijkheid. De gevonden vertraging van de hersenfuncties valt 
binnen de ‘normale’ grenzen, en regelmatige bellers toonden een verbeterde gerichte 
aandacht dan weinig-bellers. Het is daarom niet geheel duidelijk of hier sprake is van een 
nadelig gezondheidseffect. 

• Een onderzoek dat door fabrikanten van mobiele telefoons werd gefinancierd, geeft 
aanwijzingen dat de straling van mobiele telefoons de slaap kan verstoren. Bij 
proefpersonen die aan de straling waren blootgesteld duurde het langer voor zij de fase 
van diepe slaap bereikten, en die fase duurde ook korter. 

• Bij een onderzoek van de wetenschapper Dirk Adang van de Université catholique de 
Louvain werd een groep laboratoriumratten blootgesteld aan gsm-, antenne- en 
wifistraling en een andere groep niet. De blootgestelde ratten bleken een dubbel zo hoog 
sterftecijfer te hebben als de niet blootgestelde groep. Van de zeventien aan straling 
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blootgestelde ratten bleken er zestien te zijn gestorven aan een tumor. Het ging hierbij om 
een langetermijnexperiment en low exposure. De blootstellingsfactor was die van 
International Commission en Non Ionizing Radiation Protection (CNIRP).  

• In mei 2016 gaven voorlopige resultaten van een langetermijnstudie door de Amerikaanse 
overheid aan dat radiostraling, het soort dat uitgezonden wordt door mobiele telefoons, 
kanker kan veroorzaken bij ratten.  

 

Aanwijzingen tegen gezondheidsrisico's 

• Officiële onderzoeken en metingen, zoals beschreven op de website van het overheidsloket 
Antennebureau geven aan dat tot nu toe geen nadelige invloed van elektromagnetische 
velden op de gezondheid is gebleken en dat er geen redenen zijn om aan te nemen dat dat 
voor gsm en UMTS anders is. 

• Onderzoek van de International Commission on Non-Ionizing Radiation 
Protection[28] toont aan dat er tot nu toe geen oorzakelijk verband tussen blootstelling aan 
radiogolven en gezondheidsklachten is gevonden. 

• Informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie laat zien dat er geen effecten van 
radiostraling op de gezondheid kan worden gevonden, alleen een kleine verhoging van de 
lichaamstemperatuur bij zeer hoge stralingsdosissen. 

• Meldingen in de media van een groter aantal kankergevallen in de buurt van sommige 
gsm-antennes leiden vaak tot onrust. Maar het is een feit dat kankergevallen geografisch 
ongelijk verdeeld zijn over de bevolking. Omdat gsm-antennes overal in het land staan, 
valt het te verwachten dat er zo nu en dan toevallig een cluster van kankergevallen 
voorkomt in de buurt van een gsm-antenne. Bovendien zijn de gemelde kankergevallen in 
deze clusters een verzameling van verschillende soorten, die verschillende eigenschappen 
hebben. Het is daarom onwaarschijnlijk dat ze een gezamenlijke oorzaak (zoals een 
nabijgelegen gsm-antenne) hebben.  

• Een uitgebreid Brits onderzoek, waarbij meer dan negenhonderd mensen met een 
hersentumor werden ondervraagd en meer dan zeventienhonderd gezonde mensen, vond 
geen verband tussen mobiel bellen en hersentumoren.  

• Elektromagnetische straling is pas boven een bepaalde grens in staat om veranderingen 
in een atoom te bewerkstelligen (ioniseren). Deze grens ligt bij 3,28 × 1015Hz, wat 
overeenkomt met ultraviolet licht. Mobiele telefonie werkt met frequenties die ongeveer 
een miljoen keer lager zijn. UMTS bijvoorbeeld gebruikt frequenties tot ca. 2 GHz, gsm zit 
daar nog ruim onder, en er is dus geen sprake van ioniserende straling. Hoewel bekend 
is dat laagenergetische niet-ioniserende straling een lichte temperatuurverhoging kan 
veroorzaken, is er geen werkingsmechanisme bekend dat kan verklaren hoe dergelijke 
straling het DNA zou kunnen beschadigen (en zo kanker zou kunnen veroorzaken).  

• Een commissie van de Gezondheidsraad constateerde in een rapport (2010/09) over het 
onderzoek van Dirk Adang (zie Aanwijzingen voor gezondheidsrisico's) dat, als gevolg van 
diverse onvolkomenheden in de uitvoering van het onderzoek en in de statistische analyse 
van de gegevens, zijn conclusies wetenschappelijk niet houdbaar zijn.  

 

Een duidelijk aangetoond risico van mobiele telefonie, dat echter niet met elektromagnetische 
straling te maken heeft, is bellen tijdens het autorijden. Wie niet-handsfree telefoneert heeft 
vijf maal zoveel kans op een ongeval. Handsfree bellen is iets minder gevaarlijk, maar de kans 
is dan nog steeds 3,8 keer zo groot. Bellen achter het stuur beïnvloedt de rijvaardigheid 
mogelijk sterker dan enkele glazen alcohol. 

Wanneer men belt vanuit de auto en andere ruimtes waarin veel metaal is verwerkt, zal de 
straling van een telefoon toenemen als gevolg van een sterker zendsignaal. Bellen vanuit de 
auto zou dus (mogelijk) de nadelige gezondheidseffecten in relatie tot straling kunnen 
versterken. 
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Computerspelletjes   

De jaren tachtig waren van een onwaarschijnlijke waarde voor de ontwikkeling van 
videogames. Ze hebben een medium en een daar rond cirkelende industrie vorm gegeven. En 
dat kwam in de eerste plaats door een rijtje gameklassiekers.  
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Donkey Kong, 1982 

 

De hoogste posities in zowat iedere toptien van klassiekers, van muziek over film tot games, 
worden steevast ingenomen door de meest voor de hand liggende titels. Het lijkt misschien 
niet origineel om een allemanslieveling als Donkey Kong op de vierde plaats te zetten, maar 
deze game verdient die positie zonder meer. En niet eens omdat het de eerste game was waarin 
Nintendo’s Mario optrad. Het draait vooral om de snedige gameplay die de game typeert. Als 
Jumpman, zoals de personage toen nog werd genoemd, moest je zowel pooksnelheid als 
inzicht hebben om niet te worden verpletterd onder die rollende tonnen. En het beklimmen 
van ladders moest met een stevig gevoel voor timing gebeuren. 

Super Mario Bros was de belangrijkste, beste, invloedrijkste game uit de jaren tachtig.  De 
game die tegelijkertijd iedereen bejubelt en in objectieve zin het summum van het medium 
betekent. De snedigheid in de besturing, de perfectie in de rudimentaire fysica, de 
verrassingen in het leveldesign, de vele achterpoortjes en geheimen. Super Mario Bros is een 
game die je evengoed in 1985 als in 2085 kunt spelen. 

Een bewegende plank waarop een balletje botst. Waarmee je vervolgens een paar rijen stenen 
moet zien weg te werken. Het was het eenvoudigste maar efficiënte recept van Atari’s Breakout 
uit 1976. Bedacht door Nolan Bushnell en gemaakt door Steve Wozniak en Steve Jobs. Tien 
jaar later breidde de Japanse gamemaker Taito hetzelfde concept uit met power-ups (drie 
balletjes), een langer plankje, brikjes met verscheidene fysische karakteristieken en levels in 
creatieve designs. Arkanoid (1986) en diens opvolger Arkanoid II: Revenge of Dohl (1987), 
voegden geluids- en omgevingseffecten toe aan een doeltreffende maar visueel kabbelende 
game die in die dagen al een klassieker werd genoemd. Ze maakten er een moderne game van 
met een verhaal. 

Role playing games bestonden al voordat er computers op de markt kwamen: ze werden 
gespeeld in bordkartonnen vorm of op papier. Dat het spelgenre, op dat moment eigenlijk 
gewoon een medium op zichzelf, snel in digitale vorm zou opduiken, dat kon je in de vroege 
jaren tachtig al wel voorspellen: de op cijfers en variabelen draaiende onderlaag van rpg's zou 
om te beginnen al veel makkelijker worden bijgehouden door een computer. De eerste 
zogeheten CRPG's of 'computer role playing games', zoals ze in die tijd werden genoemd, 
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dateren al van de late jaren zeventig, maar het genre kreeg pas mainstreamappeal met The 
Bard's Tale (1985), een game van Interplay (zij van Fallout, later), en uitgegeven door 
Electronic Arts. Het introduceerde een nieuwe kracht van videogames bij een breder publiek: 
de kracht om een personage of een bende personages te bouwen, ze beter te maken, en er een 
Tolkien-eske queeste mee aan te gaan. 

Er waren al vechtgames voordat Yie-Ar Kung Fu in de speelhallen en later op de huiscomputer 
kwam. Maar ze vertoonden weinig van de karakteristieken die je vandaag in beat-‘em ups ziet. 
Een gezondheidsbalk, of de drierondenstructuur, of het feit dat je jezelf moet verweren tegen 
verschillende kleurrijke tegenstanders met allemaal hun eigen vaardigheden en wapen. Het 
waren elementen die werden geïntroduceerd in Konami’s  vechttopper. Die werd later pas 
gemeengoed met Street Fighter   en Mortals Kombat. Maar we herinneren Yie Ar Kung Fu 
vooral door het dynamische, met personages die iets deden dat tussen springen en vliegen in 
zat. Bron: 9lives.be. 

Doom is één van de eerste shooters die 3D-Graphics heeft geïmplementeerd en was een ware 
sensatie. Doom kwam uit in 1993 voor de PC, maar is later ook op andere consoles 
uitgebracht. Doom speelt zich af in de toekomst, wanneer de mens gaat koloniseren op andere 
planeten. Wetenschappers experimenteren met poorten waarmee je naar een andere planeet 
kan. Het experiment gaat mis, waardoor de poorten naar de hel geopend zijn. Daaruit komen 
zombies en andere schepsels die uitgeschakeld moeten worden. Doom mag als één van de 
destijds populairste games niet ontbreken op deze lijst van computerspellen van vroeger.  

 

 

Doom 

 

RollerCoaster Tycoon was een spel voor de PC en werd in 1999 geïntroduceerd. De bedoeling 
van dit spel was om je eigen pretpark te bouwen. Je moest zoveel mogelijk geld verdienen, 
zoveel mogelijk gasten trekken en de gasten zo tevreden mogelijk houden. Denk aan voldoende 
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schoonmakers inhuren om de kots van de gasten op te ruimen en monteurs inhuren om de 
achtbanen te repareren als ze weer eens kapot gaan. Zelf de achtbanen bouwen was ook 
ontzettend gaaf. Wel goed opletten dat hij naar behoren werkt, anders crasht hij.  

 

 

 

De legende van Zelda 

The Legend of Zelda was een spellenreeks ontwikkeld door Nintendo. The Legend of Zelda is 
een avonturenspel. Je speelt met de elfenjongen Link, en moet proberen door middel van 
puzzels en gevechten uiteindelijk Prinses Zelda te bevrijden uit de handen van de slechteriken. 
Wat de game zo vet maakte was dat het voor die tijd schitterende 3D-Beelden had, waardoor 
je door de uitgestrekte gebieden echt in het spel waande. Er zijn ontzettend veel Zelda spellen 
uitgebracht in de loop der jaren, en het wordt door velen gezien als beste game uit die tijd. 
Met name The Legend of Zelda: Ocarina of Time was bizar populair. 

The Legend of Zelda is een videogame en een klassieker in het action-adventure-genre. De 
game werd ontwikkeld en uitgegeven door Nintendo. Het spel werd eerst uitgebracht 
in Japan op 21 februari 1986, als debuut voor het discsysteem van de Famicom. Later kwam 
de game, in cartridgevorm, uit in de Verenigde Staten op 22 augustus 1987 en ten slotte in 
Europa op  27 november 1987. The Legend of Zelda werd oorspronkelijk gelanceerd op de 
NES (in Japan: Famicom), maar later kwam het spel ook uit op de Game Boy Advance (in 
Japan: Famicom Mini) en de Virtual Console. 
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De game speelt zich af in het fantasieland Hyrule en richt zich op de jonge held Link, die 
prinses Zelda moet redden van Ganon, door alle acht de fragmenten van de Triforce of 
Wisdom te verzamelen.  
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Radio  

In 1895 wilde Nikola Tesla als eerste een demonstratie geven om elektrische signalen over een 
grote afstand te versturen. Helaas vatte zijn werkruimte vlam en kon hij het experiment niet 
uitvoeren. In hetzelfde jaar lukte het Guglielmo Marconi (1874-1937) wel om als eerste een 
radioverbinding van enkele kilometers te maken met een zelfgemaakte zender en ontvanger 
die was gebaseerd op een oscilator van Tesla's ontwerpen. Ongeveer tegelijkertijd 
deed  Alexander Stepanovitsj Popov hetzelfde. Beiden bouwden voort op het werk van Heinrich 
Herz, die in 1887 ontdekte hoe elektromagnetische radiogolven konden worden opgewekt en 
terug ontvangen. 

1920  

  

 

1940 
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In Italië werd Marconi's werk niet op prijs gesteld en daarom ging hij naar Engeland. Daar 
wist hij grotere afstanden te overbruggen en kon hij in 1901 een bericht over de Atlantische 
Oceaan sturen. Er kan echter niet gesteld worden dat een van bovengenoemden de uitvinder 
van de radio is. Daarvoor is zowel een zender als een ontvanger nodig, en deze bestaan elk 
weer uit verschillende onderdelen die ieder een eigen ontwikkeling hebben doorgemaakt. De 
antenne, een belangrijk onderdeel, is echter wel een uitvinding van Marconi. Otis Pond, een 
ingenieur die voor Tesla werkte zei ooit, ‘Het lijkt erop dat Marconi het idee van jou heeft.’ 
Tesla antwoordde, ‘Marconi is een goede man. Laat hem doorgaan. Hij gebruikt 17 patenten 
van mij.’ Toen Marconi de Nobelprijs in 1909 kreeg, was Tesla woedend. Het was echter pas 
in 1943 - enkele maanden na het overlijden van Tesla - dat Tesla uiteindelijk toch het patent 
heeft gekregen op de uitvinding van de radio met als nummer: 645,576. 

In enkele jaren tijd werden onder leiding van Marconi steeds grotere afstanden overbrugd: 

• 1899 de eerste radioverbinding over het Kanaal tussen Engeland en Frankrijk. 

• 1901 de eerste trans-Atlantische radioverbinding tussen Groot-Brittannië en 
Newfoundland. 

• 1914 het eerste Europese radioconcert. Initiatiefnemer was Robert Goldschmidt en de 
uitzending werd verzorgd vanuit villa Lacoste op het Koninklijk Domein van Laken. Bij 
de Belgische koninklijke familie werd een kristalontvanger geïnstalleerd. 

• 1919 het eerste Nederlandse radioprogramma. Initiatiefnemer en presentator was 
omroeppionier Hanso Schotanus à Steringa Idzerda, die de uitzending vanuit zijn woning 
in Den Haag verzorgde.  

 

 
Radio met pickup 
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In het begin werd radio alleen gebruikt als middel om morsesignalen uit te zenden. Door de 
uitvinding van de elektronenbuis in 1906 werd het mogelijk werkelijke geluiden uit te zenden. 
Berichten konden nu rechtstreeks ingesproken worden en hoefden niet meer in morsecode 
vertaald te worden. Na de ontwikkeling van de transistor in 1947 werd het mogelijk veel 
kleinere ontvangers te bouwen, die tevens minder energie nodig hebben om te kunnen werken. 

De eerste manier om geluidsoverdracht te realiseren was door de amplitude van de draaggolf 
te laten variëren, evenredig met de amplitude van het over te dragen geluidssignaal. Deze 
modulatievorm heet amplitudemodulatie, kortweg AM. 

Edwin Armstrong ontdekte een andere manier om de draaggolf te moduleren: door niet de 
amplitude, maar de frequentie van de draaggolf met de amplitude van het signaal te variëren, 
ontstaat frequentiemodulatie (FM). FM is veel minder gevoelig voor storingen dan AM en FM-
uitzendingen leveren HiFi-geluid. 

Sinds de opkomst van het internet is de digitale radio zich gaan ontwikkelen tot een 
volwaardige opvolger van het origineel. 

Via internet is het mogelijk naar internetradio te luisteren. Daarbij wordt niet van radiogolven 
gebruikgemaakt, maar van de internetverbindingen tussen de computers, die digitale 
gegevens naar elkaar sturen. Deze verbindingen tussen computers op internet kunnen echter 
(deels) draadloos zijn, en dus wél radiogolven gebruiken.  

 

 

 

Televisie 

Hij is niet meer uit de huiskamers weg te denken: de televisie. Vanaf 1948 promootte Philips 
hem in Nederland en in de loop van de jaren vijftig veroverde hij zijn plaats in het gezin. Met 
een groeiend aantal zenders werd onze blik op de wereld verbreed.  
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1950, Philips 

 

De firma Philips was in de jaren vijftig van de twintigste eeuw een van de grote drijvende 
krachten achter de invoering van de televisie in Nederland. In reclameboodschappen prees 
het Eindhovense bedrijf het nieuwe medium aan als fenomeen dat het traditionele gezin niet 
bedreigde, maar juist versterkte. In die advertenties is vaak een gezin te zien dat gezellig en 
harmonieus kijkt naar het beeldscherm dat de wereld in de huiskamer brengt. 

Om een plek te veroveren op de Europese markt moest Philips eerst in eigen land genoeg 
toestellen afzetten. Daarom begon het bedrijf in 1948 met experimentele uitzendingen die in 
Eindhoven en omgeving te ontvangen waren. In 1951 zetten de radio-omroepen vanuit 
Bussum het televisie-experiment voort. Met volle steun van Philips werden nu uitzendingen 
verzorgd voor het dichtbevolkte westen van het land. 

In deze tijd van zuinigheid en vlijt probeerde minister-president Drees de particuliere 
bestedingen te beperken, maar de vernieuwing was tegen het eind van de jaren vijftig niet 
meer tegen te houden. Omstreeks 1961 waren er al één miljoen toestellen in gebruik en werd 
er ruim twintig uur per week uitgezonden. Het journaal, drama, amusement en 
sportwedstrijden werden veel bekeken. Rond 1970 had vrijwel elk huisgezin een zwart-wit 
televisie en bij sommigen was de kleurentelevisie al doorgedrongen.    
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1958 

De televisie zorgde voor grote veranderingen in de huiskamer. De eettafel kreeg een minder 
centrale plaats, want elk gezinslid moest vanaf de bank of een luie stoel het toestel kunnen 
zien, liefst met een laag tafeltje bij de hand voor een hapje en een drankje. Ook wat betreft 
tijdsbesteding veranderde er het nodige. Rond 1970 zat de gemiddelde Nederlander zo'n 
anderhalf uur per dag voor de televisie, aan gezelligheidsspelletjes zoals kaarten en 
ganzenborden werd veel minder tijd besteed. Critici vonden dat het kijkgedrag passiviteit en 
slaafs consumentisme in de hand werkte. Maar de verdedigers van het nieuwe medium wezen 
op de gezelligheid die het in het gezin bracht en op de informatieve functie van de televisie. 
Het medium speelde ook een belangrijke rol in de meningsvorming over maatschappelijke 
onderwerpen. Omdat de keuze beperkt was (tot 1964 was er één kanaal, daarna twee), keken 
veel mensen naar dezelfde programma's. Als ze de volgende morgen op het werk verschenen, 
hadden ze wat te bespreken. Vooral programma's over controversiële onderwerpen zoals seks, 
emancipatie, jeugdcultuur, godsdienst en het koningshuis lokten veel discussie uit. 

Met de introductie van de kabeltelevisie en de satelliet is het televisieaanbod veel uitgebreider 
en internationaler geworden. De meeste mensen kijken nog veel meer uren dan in 1970, maar 
samen televisie kijken met het hele gezin gebeurt steeds minder, ook al omdat heel wat 
kinderen een eigen toestel hebben. Die individualisering heeft zich doorgezet met het internet, 
dat een nog ruimer venster biedt op de wereld. Bron: entoen.nu. 
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De ontwikkeling van de televisie verliep aanvankelijk langs twee verschillende lijnen: een 
volgens zowel mechanische als elektronische principes en een tweede die op 
zuiver elektronische principes berustte. Van de laatstgenoemde lijn, die in de  Verenigde 
Staten ontstond, zijn alle moderne televisies afgeleid, maar deze waren niet mogelijk geweest 
zonder ontdekkingen en inzichten van de mechanische systemen. 

 

 

Antennes op het dak voor televisieontvangst. Met de introductie van kabeltelevisie en 
satelliettelevisie verdwenen de harkantennes nagenoeg. 

 

De Nederlandse televisie begon tijdens de jaren dertig in het Philips Natuurkundig 
Laboratorium, waar gewerkt werd aan manieren om televisie-uitzendingen te maken. Tussen 
1948 en 1951 volgden er experimentele uitzendingen. Op 2 oktober 1951 was de eerste 
landelijke uitzending, vanuit studio Irene. De eerste zender kreeg de naam die hij tot 19 
augustus 2014 heeft gehad: Nederland 1. Sindsdien heet de zender NPO 1. De zender werd 
vooral gebruikt voor nieuws- en informatievoorziening. In 1956 werd besloten dat er zou 
worden uitgezonden volgens het verzuilde systeem dat ook al voor de radio van toepassing 
was. Uiteindelijk kregen de vijf omroepen AVRO, VARA, KRO,NCRV en VPRO allen een eigen 
deel zendtijd en werd er niet gekozen voor één nationale omroep. 

In 1967 was er voor het eerst reclame op de Nederlandse televisie en werd ook kleuren 
tv geïntroduceerd. Twee jaar later werd het open bestel ingevoerd en mochten nieuwe 
omroepen zoals de uit zendpiraterij voortgekomen TROS en de uit onvrede ontstane 
EO toetreden tot de Publieke omroep, zij het onder bepaalde voorwaarden. Een ledencriterium 
dat bepaalde (en bepaalt) of een omroep mag uitzenden en zo ja, hoelang, was het belangrijkst. 
Deze status werd A, B, C of aspirant status genoemd, heden hebben alle omroepen met leden 
de A of aspirant status. Ook werd de NOS als verzorger van algemene uitzendingen (met name 
nieuws en sport) opgericht vanuit de NTS, en kwam er een algemeen toezichtsorgaan: het 
Commissariaat voor de Media. 

In 1989 begon de eerste commerciële omroep RTL Véronique met uitzenden. Dat moest nog 
vanuit het buitenland, omdat binnenlandse commerciële omroepen nog verboden waren. De 
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Publieke Omroep bestond inmiddels ook al uit drie zenders. In 1992 werden binnenlandse 
commerciële omroepen toegestaan, sindsdien zijn verschillende commerciële omroepen gaan 
uitzenden via de kabel en zijn er ook alweer veel verdwenen. Verder zijn er ook meer publieke 
omroepen bij gekomen. 

Met de introductie van  digitale televisie is er weer veel veranderd. Digitale televisie wordt 
meestal ontvangen via de kabel, maar door de digitale techniek kunnen er veel meer zenders 
worden meegestuurd. Dat laatste is ook gebeurd en op dit moment kunnen er honderden 
zenders worden ontvangen, waarvan vele zich richten op specifieke thema's. De Publieke 
Omroep heeft daar ook gebruik van gemaakt. Een andere recente ontwikkeling is die van 
hdtv dat in 2009 werd ingevoerd op de publieke netten en de beeldkwaliteit heeft vergroot. 

Om televisie te kunnen kijken zijn er televisiesignalen nodig. Sinds 2006 is het niet meer 
mogelijk om analoge signalen via de antenne uit de lucht te ontvangen. Digitale televisie kwam 
daarvoor in de plaats. Veruit de meeste Nederlandse televisiekijkers ontvangen nu hun 
televisiesignaal via de kabel en voor afgelegen huizen is de satelliet een optie. Van de wel 
bekabelde huizen gebruiken ook veel mensen de satelliet, omdat de beeldkwaliteit vaak goed 
is en het vaak onderdeel is van een speciaal abonnement. 

 

 

Mik en Mak met Donald Jones: ik droom… ik droom. 
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Kleurentelevisie is een uitvinding die in Nederland op 21 september 1967 werd geïntroduceerd 
en in België op 1 januari 1971. De Nederlandse Antillen kregen kleurentelevisie in 1973, 
Suriname volgde in 1977. In de jaren  zeventig van de twintigste eeuw werd kleurentelevisie 
voor een groot publiek betaalbaar en verdrong de kleurentelevisie gaandeweg het zwart-wit 
televisietoestel. 

Met de komst van kleurentelevisie kregen de kijkers voor het eerst ook echte zwart-wit beelden 
te zien. ‘Omdat de kleur BLAUW helderder lijkt dan andere kleuren heeft men het beeld van 
zwart/wit ontvangers een blauwe tint gegeven. Voor kleuren-ontvangst is deze blauwachtige 
tint echter onnatuurlijk en ongewenst’, aldus de handleiding bij de Philips ktv-ontvanger in 
1968. 

Tien jaar na de invoering was volgens het CBS tweeënvijftig procent van de Nederlandse 
huishoudens in het bezit van een kleurentoestel. In 1978 was al eenenzestig procent van de 
huishoudens in bezit van een kleuren-tv. In 1977 werd als laatste de NOS-studio in Den Haag 
geschikt gemaakt voor uitzendingen in kleur. 

De televisieverslaggever gaf ten behoeve van zwart-witkijkers bij een voetbalwedstrijd nog tot 
ongeveer begin jaren tachtig door welke voetbalteams in lichte en welke in donkere shirts 
speelden. 

De kleursystemen zijn volledig compatibel met zwart-wit. Een kleurenuitzending is ook te 
ontvangen met een zwart-wittelevisie, uiteraard zonder kleur, maar zonder technische 
aanpassingen. Ook het omgekeerde is het geval. 

In Europa wordt een systeem gebruikt met de naam PAL terwijl in Amerika een ouder systeem, 
NTSC, wordt gebruikt. Frankrijk heeft nog een ander systeem ontwikkeld genaamd SECAM, 
dat onder andere door Oost-Europese landen wordt gebruikt. De verschillen in deze drie 
systemen bestaan voornamelijk uit hoe het probleem van het verlopen van het 
kleurenspectrum door kleine faseverschillen in het ontvangstsignaal worden opgelost. Deze 
faseverschillen zijn vaak het onvermijdelijke gevolg van imperfecties in het ontvangen 
antennesignaal doordat de elektromagnetische golven van het televisiesignaal vaak door 
gebouwen en andere obstakels weerkaatst worden. Hierdoor ontstaan er in het kleurenbeeld, 
als daar geen maatregelen tegen genomen worden, kleurfouten en kan het bijvoorbeeld 
voorkomen dat het roze van een gezicht een groenige tint krijgt. 

PAL en SECAM hebben elk een oplossing voor dit probleem. Bij NTSC moeten kleurfouten 
soms met de hand gecorrigeerd worden. NTSC wordt daarom wel als inferieur beschouwd, en 
gekscherend 'Never The Same Color' genoemd. Maar NTSC is wel degelijk een technisch 
hoogstandje. Het NTSC-systeem is echter veel eerder ontwikkeld, terwijl de Europeanen 
hebben gewacht tot de techniek wat verder gevorderd was en gebruik konden maken van de 
ervaringen van het Amerikaanse systeem. 

De beeldbuis van een kleurentelevisie is aanmerkelijk anders dan die van een zwart-wit-
toestel, net als de opnameapparatuur. Intern is alles driemaal uitgevoerd: een keer voor rood, 
een keer voor blauw en een keer voor groen. Met die drie kleuren kunnen voor het menselijk 
oog alle zichtbare kleuren worden gemengd, volgens het RGB-systeem. 
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De overheid was echter maar matig enthousiast. Dat kwam in belangrijke mate door de 
minister-president: de notoir zuinige Drees. In een tijd van wederopbouw, waarin er 
gebrek was aan alles, wilde hij de bevolking vooral niet aanzetten tot luxeaankopen. 
Bovendien had hij weinig vertrouwen in de inhoudelijke waarde van televisie. Aan de 
andere kant had Philips, als een van de grootste werkgevers in Nederland, wel een 
belangrijke stem in de kwestie. In 1948 bereikten de twee partijen een compromis: er 
kwam voorlopig geen nationale televisiezender, maar Philips mocht gaan experimenteren 
met een eigen zender in Eindhoven. Vanzelfsprekend geheel op eigen kosten. Nog 
hetzelfde jaar ging ‘Philips Experimentele Televisie’ van start. 

Wie een toestel had nodigde al zijn vrienden en kennissen uit om het wonder te 
aanschouwen. Kinderen keken naar kinderprogramma’s op woensdag- en 
zaterdagmiddag bij de buren.   

Wie niet bij vrienden kon kijken stond ‘s avonds voor de etalage van een radiohandelaar, 
die zijn televisie in de etalage aan had gezet. Met of zonder geluid, het maakte niet uit: 
het bewegende beeld, live, dat was een wonder. 

Er werd eind jaren veertig in de kranten druk gediscussieerd over televisie, terwijl slechts 
enkelen daadwerkelijk een programma hadden gezien (bijna niemand had immers een 
toestel). Maar dat was geen bezwaar voor een kritische houding. Veel tegenstanders 
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baseerden zich enkel op de berichten uit Amerika, terwijl ze nog nooit Amerikaanse 
televisie gezien hadden. Men hoorde van Amerika dat daar de verkeerde richting al 
ingeslagen werd. Misdaad, seks, nog lang niet zoals nu natuurlijk. Maar daar waren toen 
al vele programma’s waar men hier, al of niet in gelovige kringen, met afgrijzen naar keek 
of luisterde. 

Van de eerste televisiejaren is bijna niets bewaard gebleven, omdat het in die tijd nog 
niet mogelijk was een live-uitzending op te nemen. De paar fragmenten die er nog zijn 
waren voor uitzending al op film opgenomen. Pas eind jaren vijftig raakte de 
telerecording, de voorloper van de video, in gebruik. 

Om 20:15 uur op 2 oktober 1951 was de eerste tv-uitzending vanuit de NTS-studio ‘Studio 
Irene’ te Bussum. Nadat staatssecretaris meneer Cals en NTS-voorzitter prof. J. B. Kors de 
uitzending openden, volgden een filmpje over de fabricage van beiaardklokken in Nederland, 
een overzicht van de geschiedenis van de televisie en het spel de Toverspiegel. De Nederlandse 
Televisie Stichting was de eerste Nederlandse televisieomroep. Het beeld was zwart-wit en er 
was maar één zender die drie uur per dag uitzond.  

In 1956 werd het televisienetwerk definitief ingevoerd. Vanaf dat moment moest iedereen die 
in het bezit was van een televisietoestel kijkgeld betalen. Ook wel omroepbijdrage genoemd. 
Uit de opbrengst van deze heffing werden de programma’s van de publieke omroep 
gefinancierd. Het ontduiken van de plicht om kijkgeld te betalen stond bekend als zwartkijken.    

 

 

Hannie Lips behoorde tot de eerste generatie omroepsters van de Nederlandse televisie. Tante 
Hannie was een begrip. Ze zwaaide altijd met twee handen aan het einde van een 
kinderprogramma. In 2012 overleed ze op achtentachtig jarige leeftijd. 

 

Jaren '50 Het mannetje op zolder Varen is fijner dan je denkt/Tinkeltje Dappere Dodo Morgen 
gebeurt het De verrekijker 

Jaren '60 Bas Boterbloem Rikkie en Slingertje Flip de tovenaarsleerling Oebele Floris 
Swiebertje Ja zuster, nee zuster Mik en Mak Fabeltjeskrant Paulus de boskabouter 

Jaren '70 Q en Q Peppi en Kokki Stratenmaker-op-zee-show JJ Bom, voorheen de 
kindervriend Pipo de clown EO Kinderkrant Ren je rot De film van Ome Willem 
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Stereo  

Stereofonie, in het spraakgebruik meestal kortweg stereo, verwijst over het algemeen naar 
tweekanaals geluidsopname en/of weergave: een opname die gelijktijdig voor 
tweeluidsprekers een signaal bevat, in tegenstelling tot een monoraal geluid, waarvoor één 
kanaal wordt gebruikt. Een mens hoort van nature stereo. Met twee oren is men in staat twee 
verschillende signalen te verwerken (links en rechts) en de menselijke hersenen kunnen 
hieruit een zekere mate van ruimtelijkheid in het geluid waarnemen. Dit is stereo. Het principe 
van een stereo-opname is deze ruimtelijke luisterervaring vast te leggen door deze twee 
signalen als twee aparte kanalen op te nemen. Het doel van stereo-weergave is dat door middel 
van het weergeven van deze twee aparte kanalen de twee verschillende signalen de 
ruimtelijkheid (voor een deel) reproduceren. Bij monogeluid is dit niet mogelijk. Men spreekt 
bij stereo dus over een linker- en een rechterkanaal. 

Voorbeelden van stereogeluidsdragers zijn de langspeelplaat en de compact disc, mits de 
opname ook in stereo is opgenomen. Ook het geluid van de meeste radio- en 
televisieprogramma's is stereo. 
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Nog voor de  Tweede Wereldoorlog werd er met meerkanaalsopname en -weergave 
geëxperimenteerd. Een voorbeeld is de muziekopname van Disneys Fantasia, die in 1938 
gebruikmaakte van zeven geluidskanalen en waarbij voor de weergave in de 
bioscoop tientallen luidsprekers nodig waren. 

Philips gebruikte stereofonische opname en weergave in 1948 voor een experimenteel 
‘duplicaatconcert’ van de Grote Zaal in de Kleine Zaal van het Concertgebouw te Amsterdam. 
Toen al werd stereofonie noodzakelijk geacht om een realistische reproductie van het concert 
te kunnen realiseren. Niet minder interessant waren de bevindingen van de luisteraars, onder 
wie orkestleden, van wie de meerderheid zeer te spreken was over de nauwkeurigheid van de 
weergave en sommigen zelfs vonden dat ze zich – mede dankzij de duisternis in de Kleine Zaal 
(omdat er geen orkest te zien was) – nog beter konden concentreren op de muziek. 

Sedert 1986 is NICAM digitale stereo door de BBC ‘System I’ voor het eerst gebruikt bij First 
Night of the Proms. 
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Het menselijke gehoor is in staat om in zekere mate de richting en afstand van een 
geluidsbron te bepalen. Vrij snel na de uitvinding van stereogeluid ontstond de behoefte om 
het geluidsbeeld in totaliteit te reproduceren. Waarschijnlijk de eerste uitvinding op dit gebied 
was kunstkopstero. Daarna kwamen experimenten op het gebied van 
meerkanaalsgeluid. Disney had bijvoorbeeld al in 1940 driekanaalsgeluid bij de film Fantasia. 

In de jaren zeventig ontstonden de eerste commerciële systemen om stereo (twee kanalen) uit 
te breiden. De logische stap was uitbreiding naar vier kanalen. Dit werd quadrafonie of 
quadrofonie genoemd. 

De technische problemen waren groot: het was niet eenvoudig vier kanalen te snijden in de 
gebruikelijke geluidsdrager, de grammafoonplaat. Een tweede groef was geen optie: er was 
een te hoge nauwkeurigheid vereist tussen de twee naalden die de groeven 
aftastten. Draaggolfmodulatie was problematisch door de hoge frequenties bij een 
mechanisch systeem. 

Quadrafonie was technisch eenvoudig bij een geluidsband (de compact cassette was reeds 
populair) maar stierf toch een commerciële dood doordat de toegevoegde waarde aan de 
muziekbeleving beperkt bleek te zijn. De techniek was bovendien te zwak om een overtuigend 
ruimtelijk geluid te creëren. 

In de jaren tachtig begon echter de verhuur en verkoop van speelfilm op videoband te 
floreren. Dolby ontwikkelde op basis van de techniek van quadrafonie het Dolby Surround-
systeem om het meerkanaalsgeluid van bioscoopfilms in de huiskamer beschikbaar te maken. 
Waar in de muziekindustrie het meerkanaalsgeluid weinig toegevoegde waarde had, was dat 
voor de filmindustrie juist omgekeerd. Surround sound bleek in het bijzonder aan 
spectaculaire films een dimensie toe te voegen. De kwaliteit van het meerkanaalsgeluid was 
echter beperkt. De bron bestond uit slechts twee kanalen en door een handige manier van 
coderen was het mogelijk om schijnbaar meer kanalen weer te geven. Met de ontwikkeling van 
de dvd ontstond ook de mogelijkheid om daadwerkelijk meer discrete kanalen te gebruiken. 
Op dit moment is het gebruikelijk om 5 kanalen plus een lage tonenkanaal te registreren. Het 
resultaat is daardoor veel indrukwekkender. Desondanks is de huidige techniek slechts in 
staat om het geluid in een plat vlak om de luisteraar heen te creëren. Boven en onder zijn 
theoretisch wel mogelijk maar niet praktisch inzetbaar.  
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Alleen Dolby zag in 1982 brood in nog een gemodificeerd 4-2-4-systeem voor surroundgeluid 
bij videofilms. Dolby Surround is een matrix-systeem met als nadeel dat de kanaalscheiding 
beperkt wordt tot 3 dB. De Dolby Pro Logic decoder kon die kanaalscheiding kunstmatig 
vergroten, maar ten koste van een evenwichtig geluidsbeeld. Dat was echter geen probleem 
omdat het filmgeluid daarop niet primair gericht is. Geluid is er in hoofdzaak ter 
ondersteuning van de beeldinformatie. Hoewel Dolby Surround op SQ en QS lijkt is het 
hiermee niet compatibel. Dolby Surround heeft als nadeel dat bij mono-weergave het geluid 
van het surroundkanaal niet hoorbaar is. 

 

 



83 

 

Een stereotoren is een gestapelde hifi-installatie, die bijvoorbeeld bestaat 
uit: versterker, tuner, cassettedeck, cd-speler, platenspeler. De tuner en versterker kunnen 
ook gecombineerd zijn in één apparaat en heet dan receiver of tuner-versterker. 

Met de ontwikkeling van de dvd en sacd werd rekening gehouden met de behoefte aan 
surround sound. Dolby-AC3, DTS en MPEG-2 bieden allen meerdere discrete kanalen. Dolby-
AC3 en DTS zijn verreweg het succesvolst gebleken en surround sound is gemeengoed te 
worden. Systemen bieden op dit moment vijf gelijkwaardige geluidskanalen, gecombineerd 
met een extra kanaal voor de lage frequenties (subwoofer). Dit wordt op een dvd aangeduid 
als 5.1. Ook 7.1 komt voor.  

 

Discman  

Discman is de bijnaam die Sony heeft gegeven aan zijn eerste draagbare cd-speler, de D-50. 
Onder dezelfde naam heeft Sony ook de rest van zijn draagbare cd-speler-productlijn 
verkocht. De naam Discman is gebaseerd op de draagbare speler van cassettebandjes van 
Sony, de  Walkman. In 2000 wijzigde Sony de naam Discman wereldwijd in CD Walkman. 

De Discman is door Sony gefabriceerd en ontworpen/bedacht. 

De Discman is de laatste jaren steeds meer verdrongen door de mp3-speler, die op veel minder 
ruimte meerdere cd's tegelijk kan opslaan. Tevens wordt er steeds meer gebruik gemaakt van 
mobiele telefoons voor het afluisteren van muziek. Er zijn steeds meer streamingsdiensten 
als, Spotify, Deezer en Apple Music. 

 

 
De eerste Discman van Sony, de D-50 uit 1984 
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Ipod 

Een iPod is een draagbare muziek- en mediaspeler van het Amerikaanse technologiebedrijf 
Appel De iPod is ontworpen om gecomprimeerde audiobestanden af te spelen en is succesvol 
geworden over de hele wereld door zijn eenvoudige ontwerp en bediening. Van de iPod zijn in 
de loop der jaren verschillende varianten uitgebracht, die 'generaties' worden genoemd. De 
'klassieke' iPod is ongeveer zo groot als een pakje sigaretten en de eerste generatie was 
ongeveer even dik, de latere generaties zijn ongeveer zo dik als een potlood. 

Alle modellen van de iPod (op de Shuffle na) hebben een beeldscherm om de gebruiker te 
tonen welk nummer wordt afgespeeld of om door menu's te bladeren. De latere generaties 
kunnen ook video afspelen, foto's tonen of gebruikt worden om spelletjes te spelen. Op de 
meeste modellen vindt de bediening plaats door vijf knoppen, die in een rond 'click-wheel' 
geplaatst zijn, juist dit opvallende ronde ontwerp van de bediening is kenmerkend voor de 
iPod. De iPod Touch heeft dit ontwerp niet en stoelt op het - ook kenmerkende - ontwerp van 
de iPhone. De opslag van bestanden gebeurt op een flash-geheugen of een harde schijf, met 
een capaciteit tot 160 GB. 

Op de iPod kunnen gegevens alleen gebruikt worden, er kan op de iPod niets aan de gegevens 
gewijzigd worden. Muziek en video worden beheerd op een computer (pc of Mac) met iTunes. 
Ook worden er gegevens vanuit andere applicaties (iCal, iPhoto, MS Outlook) via iTunes op de 
iPod gezet. Sinds de introductie van de eerste iPod in 2001 zijn er wereldwijd meer dan 250 
miljoen exemplaren verkocht; daarmee is het de bestverkopende muziekspeler ter wereld.  

Bij de iPod worden oordopjes geleverd die in bijpassend wit uitgevoerd zijn, dit was een wens 
van Apple. Volgens marketing-experts in het programma The iPod-revolution was dit een van 
de 'subtielste marketing-trucs ooit'. De witte oordopjes vielen erg op en droegen bij aan een 
hype in de 'jetset', ze werden mode. 

 
Van links naar rechts: iPod Shuffle, iPod Nano, iPod Classic, iPod Touch 
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Apple heeft sinds de succesvolle introductie van de iMac al zijn consumentenproducten het 
voorvoegsel 'i' gegeven. De 'i' staat voor zoiets als 'internet', 'individueel' of 'interactief', maar 
duidelijkheid heeft Apple hier nooit over gegeven. 'Pod' is Engels voor 'dop' als in de dop van 
bijvoorbeeld een walnoot of een ander omhulsel voor zaden, zoals een sperzieboon. 

Van de naam van de iPod is ook de term 'podcast' afgeleid, wat een geluidsopname inhoudt, 
die gedownload kan worden. Een variant hierop is de videopodcast, afgekort tot vodcast. 

Apple heeft  iTunes in eerste instantie ontwikkeld (uit het eerder uitgebrachte SoundJam van 
Casady en Greene) om muziekbestanden op een harde schijf in een computer te downloaden, 
te comprimeren en af te spelen. De ontwikkeling van een draagbare mp3-speler kwam op een 
later tijdstip, toen een ex-Philipswerknemer, Tony Fadell, het idee daarvoor kreeg. Het kostte 
hem echter veel moeite om fabrikanten te overtuigen van zijn idee. Apple Computer nam in 
februari 2001 Fadell wel aan en vond zijn idee bruikbaar. Apple maakte de draagbare mp3-
speler populair, maar was zeker niet de eerste die een betaalbare kleine mp3-speler op de 
markt bracht. Jonathan Ive tekende voor de vormgeving van de iPod. Jonathan Rubinstein, 
hoofdontwerper hardware bij Apple van 1997 tot en met 2006, wordt eveneens genoemd als 
bedenker van de iPod. Wie de eer toekomt de titel 'Podfather' te dragen is tot op heden niet 
beslist. 

De oplaadbare batterij (accu) van de iPod heeft een beperkte levensduur. De iPod heeft 
overigens zoals vele andere mp3 spelers geen mogelijkheid om de batterij eenvoudig zelf te 
vervangen. Het vervangen van de batterij door Apple kostte aanvankelijk bijna evenveel als 
een nieuw toestel. De website iPod's dirty secret was een protest tegen deze werkwijze door 
Apple. Apple is tegemoetgekomen aan de klachten en heeft nu een beter programma voor 
vervanging van de iPod batterij. Er zijn ook 3rd party leveranciers die de batterij voordeliger 
kunnen vervangen. 

Er zijn verschillende incidenten bekend, waarbij iPods zijn ontploft of spontaan vlam hebben 
gevat.  Bij een Britse eigenaar ontplofte zijn iPod touch. Apple reageerde hierop met het sturen 
van non-disclosure wurgcontract, waarin hem geld werd beloofd als hij hierover zou zwijgen.  

Vooral bij de iPod nano eerste generatie is er een grote kans dat de batterij ontploft. Dit komt 
omdat de batterij kan oververhitten.Apple biedt daarom aan iPod Nano eerste generaties te 
vervangen. Deze iPods kunnen opgestuurd worden en men ontvangt dan een vervangend 
model binnen zes weken. Dit model is meestal een nieuwere iPod nano 6G 8GB met meer 
flashgeheugen, batterijleven, en functies in vergelijking met de opgestuurde iPod. 

De mogelijkheid om podcasts met veel megabytes op te slaan op de iPod biedt nieuwe 
perspectieven in de toeristische sector. Toeristische informatiediensten bieden podcasts aan 
als ingesproken commentaar bij bezienswaardigheden in gemeenten, kunstevenementen, 
wandel- en fietstrajecten. Bij een bezoek aan het kasteel van Chenonceau aan de Loire kan 
men een audiotour met de iPod verkrijgen. Bij de online dienst van de krant kan men eveneens 
podcasts of ingesproken artikelen downloaden die men op eender welk moment kan 
beluisteren. 

Voor de iPod is verschillende software beschikbaar. Eén zo'n programma is GoPod. Dit is een 
programma dat gebruikt kan worden om de volumebegrenzing van de iPod te omzeilen. 
Europese iPods zijn volumebegrensd, ook ‘gecapped’ genoemd. Dit komt door een - door de 
europese Unie - opgelegde regel wegens geluid boven de 110 dB. Een iPod uit Amerika heeft 
deze volumebegrenzing niet. Vaak maakt men dan ook het onderscheid tussen een Europese 
en een Amerikaanse iPod. GoPod is een programma om de volumebegrenzing van de iPod op 
te heffen of te ‘uncappen’. 
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1980, Walkman 

 

 
1999 
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Fotografie  

Fotografie is het met behulp van licht en andere vormen van straling vastleggen van 
afbeeldingen van voorwerpen en verschijnselen op radiatie- of stralingsgevoelig materiaal. Het 
woord is afgeleid van het Griekse en betekent letterlijk schrijven met licht (φῶς (phōs): licht, 
en γράφειν (graphein): schrijven). 

Iemand die beroepsmatig fotografie verricht heet een fotograaf. Sinds de intrede van de digitale 
fotografie bestaat er een verschil tussen het nemen van een foto en het maken van een 
foto. Zeker met de huidige digitale techniek zijn er steeds meer mensen die met een 
fotobewerkingsprogramma foto's maken. Hiervoor is niet noodzakelijk een fotocamera nodig; 
men kan bestaande foto's makkelijk bewerken tot een eigen product. Echter, voor 
het nemen van een foto maakt men wel degelijk gebruik van een camera. Een afdruk van een 
voorwerp dat direct op lichtgevoelig materiaal gelegd is en vervolgens belicht, is een fotogram. 

 

 

 

1826 

Al in 1826 maakte Joseph Nicéphore Niépce foto's door een plaat met een lichtgevoelig 
materiaal in een camera obscura bloot te stellen aan licht. Het beeld dat werd gevormd, was 
een negatiefbeeld dat niet was gefixeerd, en dus door verdere belichting buiten de camera 
obscura verloren ging. De beelden die waren gemaakt met deze techniek noemde 
hij retinas (netvlies). 

1826 

In 1826 maakte Niépce de eerste foto op een plaat die was bedekt met een lichtgevoelige 
bitumen (een soort asfalt). Hij had hiervoor een belichtingstijd van acht uur nodig bij helder 
zonlicht. De foto maakte hij van zijn dak via het dakraam en door het draaien van de zon ziet 
men de schaduw van twee kanten. Deze bitumenbeelden, die naast zwart en wit ook 
grijstinten konden tonen, konden ook worden gefixeerd en in positieve beelden worden 
omgezet. 

In het Franse plaatsje Saint Loup de Varennes -de plaats waar Joseph Nicéphore Niépce zijn 
eerste proeven deed- staat een monument met de tekst ‘DANS CE VILLAGE NICÉPHORE 
NIÉPCE INVENTA la PHOTOGRAPHIE en 1826’. 
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In 2002 is echter een foto van Niépce ontdekt die dateert van 1825. Het is een foto van een 
gravure die een jonge stalknecht met een paard aan het leidsel laat zien. Hij werd aangekocht 
door de Bibliothèque nationale de France voor vierhonderdvijftigduizend euro. 

1831  

 

  
 

Daquerreotype van de Boulevard du Temple in het derde arrondissement van Parijs. De eerste 
fotografische afbeelding van een mens (Daquerre, 1838). De afbeelding laat een drukke weg 
zien. Maar omdat de belichtingstijd ruim tien minuten was werd het verkeer niet vastgelegd. 
Alleen linksonder zijn een schoenpoetser en zijn klant zichtbaar. Dat kwam omdat ze lang 
genoeg stilstonden om te worden geregistreerd. 

Louis Daquerre wordt ook vaak beschouwd als de uitvinder van de fotografie. In 1831 zette 
Daguerre de proefnemingen van Niépce voort met zilverjodide. 

 

1834 

In 1834 begon William Fox Talbot te experimenteren. Hij ontwikkelde een methode om 
papier lichtgevoelig te maken door het te dompelen in een zwakke zoutoplossing en daarna in 
een zilvernitraatoplossing. De lichtgevoeligheid van zilvernitraat was reeds in 1727 ontdekt 
door Johann Heinrich Schulze maar was tot dan toe niet meer dan een curiositeit en 
kermisattractie. Thomas Wedgwood en Humphry  Davy slaagden er in 1802 al in onder 
invloed van licht een beeld te vangen op voorbewerkt papier, alleen lukte het hun niet dit 
beeld te fixeren. Talbot lukte dit wel, door ze te dompelen in een sterke zoutoplossing. Ook 
ontdekte hij het negatief-positiefprocedé. 

1837 

In 1837 ontdekte Daguerre bij toeval de mogelijkheid van ontwikkeling van het latente beeld. 
Hij had een gejodeerde verzilverde koperplaat kort belicht en hierna blootgesteld aan 
kwakdamp. Hierop bleek zich een beeld te hebben gevormd. Hij noemde dit proces 
daquerreotype. 

De 'uitvinding van de fotografie' werd in januari 1839 bijna gelijktijdig in Parijs en in 
Londen aangekondigd. 
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1839 

Calotypie wordt uitgevonden door William Fox Talbot.. 

1850 

Omstreeks 1850 werd door Frederick Scott Archer het collodiumprocedé uitgevonden. Daarbij 
verving men de papieren drager door glas en hechtte men de zilverhalogeniden met behulp 
van een collodiumlaag op deze doorzichtige basis. Deze glasplaten moesten terwijl ze nat 
waren worden belicht en meteen worden afgewerkt. 

1861 

In 1861 maakte James Maxwell met drie kleurfilters de eerste kleurenfoto. 

1871 

In 1871 vond de Engelse arts Richard Maddox een droge methode uit, de zilvergelatinedruk. 
Hij gebruikte daarvoor een glasplaat waarop zilverbromide in een gelatinelaag ingebed werd. 
Dit is de oervorm van de huidige fotografische films.   

 

 

 

1879 

In 1879 wordt  ILFORD opgericht door Alfred Hugh Harman onder de naam Brittania works 
worden de eerste Gelatine platen geproduceerd in zijn huis. 
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1881 

Fotografiegigant Kodak wordt opgericht onder de naam Eastman Dry Plate Company door 
George Eastman. 

1888 

In 1888 bracht de Amerikaan George Eastman (oprichter van de Eastman Dry Plate Company 
in 1881), de eerste fotocamera met rolfilm voor het grote publiek uit. Met de slogan ‘You press 
the button, we do the rest’, werd deze camera aan de man gebracht. Deze camera kreeg de 
naam ‘KODAK’. Hiermee konden 100 opnames per filmrol worden gemaakt. Als de rol vol was 
stuurde de fotograaf de camera met filmrol naar de Eastman Kodak Company. Vervolgens 
drukte het bedrijf de foto's tegen betaling af en stuurde de afgedrukte foto's én de camera met 
nieuwe filmrol terug naar de fotograaf.  

1891 

In 1891 vond Gabriel Lippmann de methode van het reproduceren van fotografische kleuren 
uit, gebaseerd op het fenomeen interferentie, later bekend als het lippmannproces. In 1908 
won hij hiervoor de Nobelprijs voor Natuuurkunde. 

1907 

Het in 1903 door de gebroeders Lumière aangevraagde patent op het autochroomproces wordt 
toegekend en door hen op de markt gebracht. Dit is een vroege vorm van kleurenfotografie. 

1930 

In 1930 wordt het mogelijk foto's (gemaakt met rolletjes) meermaals af te laten drukken door 
middel van negatieven van een 35 mm-rolletje.  

1960 

Rond 1960 werd het voor consumenten mogelijk kleurenfoto's te maken. Lange tijd waren er 
problemen met het vastleggen van de kleur rood, maar de techniek was rond 1960 ver genoeg 
om kleurenfoto's voor de consument aan te bieden. 

1981 

In 1981 komt het eerste digitale fototoestel op de markt waarmee digitale fotografie mogelijk 
is geworden. De traditionele camera, geladen met film is vervangen door een camera met een 
lichtgevoelige beeldensensor.  
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In vergelijking met andere uitdrukkingsvormen als pictogrammen, diagrammen en kaarten, 
maar ook  tekst zorgt de fotografie voor de zuiverste benadering (maar niet per definitie: beste 
benadering) van de werkelijkheid, als de digitale of analoge nabewerking en manipulatie 
uitblijft. Daarmee dragen foto's maximaal bij aan een juiste communicatie van het 
overbrengen van een bepaalde gedachte over (een deel van) de werkelijkheid. Deze zienswijze 
wordt verder toegelicht in visualisatie. 

Stereofotografie bestaat uit het maken van twee opnamen, gelijktijdig gemaakt, op ongeveer 
zes en halve centimeter van elkaar wat overeenkomt met de gemiddelde afstand tussen twee 
mensenogen. Daarmee is het mogelijk om diepte te zien.   

 

 

 

In 1900 bouwde fotograaf George R. Lawrence een enorme fotocamera zodat hij een foto kon 
maken van de locomotief de Alton Limited en alle wagons die de locomotief wist te trekken. 
Om dit te doen moest hij op een flinke afstand gaan staan en daarom had hij een krachtige 
fotocamera nodig. De camera woog maar liefst 640 kilo. De foto die Lawrence maakte werd 
gemaakt voor de wereldtentoonstelling in Parijs. Hij won er een prijs mee. Zijn camera noemde 
hij de Giant Mammoth Camera. 

Als fotograaf maakte George R. Lawrence verder naam doordat hij ontwikkeling doorvoerde in 
de luchtfotografie. Zo bond hij bijvoorbeeld camera’s aan vliegers en maakte hij als een van 
de eersten foto’s vanuit luchtballonnen. Bron: Yuri Visser. 
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De eerste filmcamera's waren enorme lompe kasten vol met tandwielen. Eigenlijk waren het 
nog gewoon fototoestellen, ze maakten ongeveer iedere seconde een foto en als dat heel snel 
achter elkaar werd afgespeeld dan bewoog alles heel snel het was bijna niet te volgen wat 
mede het gevolg was van een slecht korrelig beeld. 

Op de afbeelding zie je een plaatje van een oude camera dit was echter niet een van de eersten 
die waren veel groter. 

 Rond 1895 kwamen Amerikaanse en Europeaanse wetenschappers bij elkaar om de eerste 
film camera en de eerste bewegende beelden te maken. 

In 1879 maakte  Eadweard Muybridge een serie van  twaalf foto's achter elkaar  en 
presenteerde de foto's achter elkaar voor een onderzoek naar het galop van paarden. 
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Digitale fotografie is het vastleggen van beelden met behulp van een digitale camera, waarin 
zich een lichtgevoelige beeldchip bevindt die met de elektronica en software voor de 
beeldopbouw en vastlegging zorgt. De digitale fotografie werd voor het eerst mogelijk in 
september 1981. 

Voordelen van digitale fotografie zijn: 

• de mogelijkheid het resultaat onmiddellijk te controleren; 

• de snellere invoer voor bewerking op computers; 

• de lage kosten voor mislukte opnames; 

• de mogelijkheid om relatief goedkoop meer beelden in de camera op te slaan. 

Een gecombineerd voor- en nadeel is het beheer van de eenmaal genomen foto's: hoewel door 
de digitale aard een foto gemakkelijker beheerd kan worden, moet de fotograaf hier ook meer 
aandacht dan voorheen aan besteden. 

Het eerste wat opvalt is het ontbreken van een film of fotorolletje in een digitale camera. Bij 
klassieke toestellen wordt de beeldinformatie, die als licht de lens passeert, opgeslagen op een 
lichtgevoelige film. Deze film moet eerst worden ontwikkeld (chemisch bewerkt), waarna de 
foto's via een nieuwe stap, weer met een chemisch proces, kunnen worden afgedrukt. Dit 
ingewikkelde en tijdrovende proces is meestal een klus voor een professionele afdrukcentrale, 
niet in de laatste plaats omdat er chemicaliën, in de juiste verhoudingen en temperaturen, bij 
gebruikt worden. Daarnaast zijn sommige van deze chemicaliën beperkt houdbaar, zodat zelf 
ontwikkelen voor een amateur alleen zinvol is als hij het regelmatig doet. Een ander gevolg 
van het gebruik van films in de klassieke fotografie is dat men niet één of enkele foto’s kan 
(laten) ontwikkelen zonder dat het hele filmpje wordt ontwikkeld. Verder is het aantal opnames 
per filmpje beperkt (bij 35 mm kleinbeeld gewoonlijk 36 opnames, bij halfkleinbeeld 72). 
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Digitale camera's gebruiken geen lichtgevoelige film. Het aftasten van het beeld gebeurt door 
een lichtgevoelige elektronische sensorchip waarvan er verschillende types bestaan zoals 
CCD en CMOS. Wellicht het meest toegepast is de CCD. Het bewaren van de foto's gebeurt 
niet op de sensor, maar in het geheugen van de camera, waarna de afbeelding kan worden 
opgeslagen op een geheugenkaart, diskette, harde schijf, imagetank, een (beschrijfbare) cd of 
een andere gegevensdrager. Daarna kunnen de foto's afgedrukt worden. Een van de 
mogelijkheden daarvoor is met behulp van DPOF (Digital Print Order Format). Men kan ook 
gemakkelijk één of enkele foto’s afdrukken, zonder een heel, nog grotendeels leeg, filmpje op 
te offeren. Daarnaast kan men, afhankelijk van de grootte van de geheugenchip, grote 
aantallen opnames maken zonder een geheugenchip te hoeven verwisselen. 

De kwaliteit van een digitale opname hangt onder meer af van de gebruikte resolutie. Hoe 
hoger de resolutie, hoe meer detail kan worden vastgelegd. De resolutie van een digitale 
camera wordt meestal uitgedrukt in het aantal pixels (fotodioden) op de sensor. Tegenwoordig 
(2011) is meer dan 11 megapixel voor een compactcamera eerder standaard dan uitzondering; 
Hasselblad heeft anno 2011 een professionele camera in het assortiment met een resolutie 
van 65 megapixel. 

Zeker zo belangrijk is het objectief. Spiegelreflexcamera’s hebben bovendien verwisselbare 
objectieven en meestal een veel grotere sensor met een grotere gevoeligheid. Een derde factor 
is de gebruikte software in de camera zelf, en de manier waarop de beelden opgeslagen worden 
(met compressie, bijvoorbeeld  JPEG, GIF, PNG of TIFF of zonder, bijvoorbeeld RAW-formaat). 

De fotograaf met een camera-met-een-film heeft invloed op twee belangrijke elementen die de 
foto bepalen: d belichtingstijd en de opening van het diafragma. Een derde variabele is de 
brandpuntafstand die kan worden veranderd door van lens te wisselen of door een 
zoomobjectief te gebruiken, en een vierde is de filmgevoeligheid, die gekozen wordt bij de 
aanschaf van het filmrolletje. Bij digitale fotografie kan men met de betere camera's ook deze 
vierde variabele, gevoeligheid, per foto instellen. Dit vergt voor mensen die zijn opgegroeid met 
analoge fotografie een zekere nieuwe leerfase. Het is van belang te weten dat ook in de digitale 
sensor de korrel in de vorm van beeldruis toeneemt wanneer men een grotere gevoeligheid 
kiest. 

Een vijfde instelmogelijkheid is de witbalans (zonlicht, kunstlicht, TL, etc.). Bij filmrolletjes 
koop je een filmpje van bijvoorbeeld daglichtfilm (meestal 100 ASA) of kunstlichtfilm (meestal 
400 ASA). Bij een digitale camera stelt de camera meestal zelf deze waarden in op basis van 
een analyse van het beeld (iets wits in beeld helpt), waardoor dit niet altijd op de juiste manier 
gebeurt, hetgeen tot problemen kan leiden. Overigens speelt dit probleem ook bij film, maar 
daar wordt de analyse niet door de camera gedaan maar door het ontwikkellaboratorium. Van 
een foto die men terug krijgt met een kleurzweem is wel degelijk een goede afdruk te maken, 
alleen gebeurde dat niet door het automatische proces van het laboratorium. 

Een veel vergeten kwaliteitsaspect van een opname is het dynamisch bereik, dat wil zeggen 
het grootste verschil tussen donker en licht dat de digitale camera of film nog kan 
onderscheiden. Ten opzichte van film is dit bereik (dat wordt uitgedrukt in diafragmastops: 
ongeveer acht voor digitaal, tegenover ongeveer elf (kleur) of ongeveer dertien (z/w) voor film) 
in de digitale camera's – zowel de compacte als de meeste reflexcamera's (met uitzondering 
van Leica DMR) – wat beperkter. Digitale achterwanden voor midden- en 
grootformaatcamera's hebben een groter bereik. In een normale daglichtsituatie is het 
benodigde bereik overigens zes à  zeven stops.   
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Zenit-E, Russische camera, 1970 

 

 

 

Een fotorolletje (ook filmrolletje of film) is een lichtdichte cassette met daarin een spoeltje met 
een strip waarop lichtgevoelig materiaal is aangebracht. 

Deze cassette wordt in een analoge fotocamera geplaatst. Na iedere opname wordt de film 
doorgespoeld naar de oprolspoel zodat een nieuw stuk onbelichte film voor de lens komt. Is 
de film vol, dan wordt deze, al dan niet automatisch, teruggespoeld in de cassette. Wanneer 
er een belichting heeft plaatsgevonden, verandert de chemische samenstelling van het filmpje 
en het kan dan ontwikkeld worden. De dan ontstane negatieven kunnen afgedrukt worden op 
speciaal fotopapier, diapositieven (dia's) kunnen met een diaviewer of -projector worden 
getoond. 
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Veelal werden foto's gemaakt met een kleinbeeld- c.q. spiegelreflexcamera. Door de opkomst 
van de digitale camera wordt er steeds minder analoog gefotografeerd.  

 

 

Donkere kamer 

 

• 1964: Het Jet Propulsion Lab van de NASA maakt gebruik van computers voor de 
omzetting van analoge signalen, uitgezonden door onbemande maanvluchten. 

• 1969: Bell Labs ontwikkelt de eerste CCD (charge-coupled device). 

• 1974: Kodak ontwikkelt de eerste kleurenfilter voor digitale beelden, het Bayer Pattern. 
Dit is opgebouwd uit twee groene, één rood en één blauw element. Dit systeem wordt 
nog steeds in de meeste digitale camera’s gebruikt. 

• 1981: Sony brengt het eerste digitale fototoestel op de markt: de Mavica. 

• 1988: JPEG, een standaard voor beeldcompressie, ziet het levenslicht. Het opslaan van 
beelden kan nu veel effectiever gebeuren, de beeldkwaliteit hangt af van de mate waarin 
gecomprimeerd wordt. 

• 1990: Adobe introduceert de eerste versie van Photoshop, wat later de standaard zal 
worden in beeldverwerkingssoftware. 

• 1991: Kodak lanceert de DCS-100, een professionele digitale camera, voor ongeveer 
vijfentwintigduizend euro. 

• 1994: SanDisk ontwikkelt, samen met Polaroid, Canon en Apple, de eerste 
CompactFlash geheugenkaart. 

• 1995: De eerste goedkopere digitale camera's komen op de markt. 

• 1998: Sony brengt de Mavica FD-71 uit. Deze camera slaat de foto's op een floppy disk 
op. Tevens wordt de memorystick gelanceerd. 

• 2000: De Sharp J-SH04 is de eerste telefoon met ingebouwde camera. 

• 2001: Fuji ontwikkelt Super CCD, een andere versie van de CCD. 

• 2002: Foveon introduceert een ander type beeldsensor. Sigma kondigt de SD9 aan, de 
eerste camera die gebruikmaakt van de Foveon X3 sensor.  
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Lynda Hardman 

CWI-onderzoeker Lynda Hardman komt aan het hoofd te staan van een belangrijk Europees 
informatica-netwerk (21 oktober 2015). Tijdens de elfde European Computer Science Summit 
op 13 oktober in Wenen werd zij verkozen tot bestuursvoorzitter van Informatics Europe. 

Hardman volgt de Italiaan Carlo Ghezzi op Informatics Europe vertegenwoordigt meer dan 
negentig informatica-afdelingen en -onderzoeksinstituten (waaronder Google en Microsoft 
Research) uit vijfentwintig landen. 

De eerste ontmoeting van Ghezzi met Hardman was tijdens zo’n zelfde Computer Science 
Summit. De aftredende voorzitter omschrijft Hardman als een harde werker: ‘Ze stopt haar 
energie en beste kwaliteiten in het bevorderen van onderzoek en hoger onderwijs in 
informatica in Europa.’ 

Hardman maakt zich al jaren hard voor het inspireren van vrouwelijk talent om een loopbaan 
in de informatica te kiezen, iets wat Ghezzi ook heeft gemerkt: ‘Het gebrek aan vrouwen in de 
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computerwetenschappen op alle niveaus is zorgelijk. Lynda is de drijvende persoon achter alle 
initiatieven van Informatics Europe geweest om deze situatie te verbeteren en om de 
bewustwording van dit probleem te vergroten.’ 

Ook prof. dr. Catholijn Jonker van de interactive intelligence group aan de TU Delft prijst 
Hardmans inzet om het aandeel van vrouwen in de informatica op te schroeven: ‘Ze heeft wat 
dat betreft een echte boegbeeldfunctie. Ook wordt ze veel geprezen om het boekje, in onze 
kringen bekend als het oranje boekje (PDF). dat ze heeft opgesteld en heeft rondgestuurd naar 
alle relevante instellingen in Nederland.’ Jonker doelt hiermee op boekje More Women in 
Informatics Research and Education, een gids die aanbevelingen bevat om het aandeel 
vrouwen dat werkzaam is in ict-onderzoek gelijk te trekken aan dat van mannen.  Hardman 
studeerde van 1978 tot 1982 wiskunde en natuurkunde aan de University of Glasgow. Haar 
doctoraat in computerwetenschappen behaalde ze in 1998 aan de UvA. Vanaf 1992 is ze 
werkzaam bij het Centrum Wiskunde & Informatica (CWI); eerst als onderzoeker, later als 
hoofd en groepsleider van diverse onderzoeksgroepen. Sinds 2010 vervult ze op het 
Amsterdamse onderzoeksinstituut ook bestuurlijke taken als lid van het management team 

 

Lynda Hardman 

Van 2001 tot en met 2008 werkte Hardman als deeltijdhoogleraar multimedia and internet 
computing aan de TU/e; van 2009 tot januari 2014 was ze in deeltijd bijzonder hoogleraar 
multimedia interactie aan de UvA. Bij Informatics Europe schoof ze in 2012 aan als 
bestuurslid; hier werkte ze in 2013 onder meer aan het eerdergenoemde oranje boekje en was 
ze medevoorzitter van de negende Europese Computer Science-top, die dat jaar in Amsterdam 
plaatsvond; nu is ze dus gekozen als voorzitter van het bestuur van Informatics Europe. Voor 
Jonker kwam dit niet geheel als verrassing: ‘Ik ben close genoeg met haar om te weten dat dit 
in de pijpleiding zat, maar ze heeft het ook zeker verdiend met haar drive en inzet. Ook wil ik 
hierbij de kanttekening maken dat vrouwen in de wetenschap in het algemeen toch nog twee 
keer zo goed moeten zijn als mannen om voor dezelfde functie in aanmerking te komen.’ 

Niet alleen Jonker denkt dat Hardman haar taak als voorzitter met succes zal vervullen; ook 
Ghezzi is hiervan overtuigd: ‘Ze heeft passie, ze is vastberaden en ze heeft uitmuntende 
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vaardigheden. Ze kan heel goed samenwerken, ze wordt erg gerespecteerd en is een 
internationaal bekende wetenschapper.’ Bron: technisch weekblad.nl.  

 

 

 

Onderzoek vrouwen en informatica 

Petra Biemans en Kea Tijdens  stellen in hun onderzoek terecht dat de geringe deelname van 
vrouwen en meisjes aan gemengde opleidingen niet kan worden geweten aan een tekort aan 
belangstelling of geschiktheid voor het vak. Dat blijkt wel uit het succes van de 
vrouwenvakscholen en andere speciaal voor vrouwen en meisjes opgezette opleidingen. 

In het rapport wordt voor die geringe deelname een aantal oorzaken aangegeven. Zo spelen 
organisatorische aspecten een belangrijke rol: de wijze van werving en selectie, gestelde 
toelatingscriteria en vooropleidingseisen en geschetste beroepsperspectieven schrikken 
vrouwen en meisjes vaak af of sluiten hen soms zelfs uit van deelname. Ook aan 
randvoorwaarden als kinderopvang en lestijden die samenvallen met schooltijden wordt niet 
voldaan.  

Een ander punt is dat informatica-onderwijs, -opleidingen en -cursussen over het algemeen 
inhoudelijk slechts aansluiten bij de belangstellingssfeer, kennis en ervaring van vrouwen en 
meisjes en ook didactisch heel wat te wensen over laten. Informatica wordt veelal 
gepresenteerd als een technisch vak of een vak waarin wiskunde een belangrijke rol speelt. 
Het is daardoor voor veel meisjes en vrouwen ook onaantrekkelijk. Informatica is een breed 
vakgebied, met zowel een technologische als een maatschappelijke (werkgelegenheid, 
arbeidsomstandigheden, privacy en dergelijke) en een historische (verleden en toekomst) 
context. Op die manier kan een verbinding worden gelegd tussen het vak informatica en het 
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dagelijks leven en kan de inhoud van het onderwijs aansluiten op kennis die reeds aanwezig 
is. Zo wordt het vak minder abstract' en is het voor leerlingen en cursisten gemakkelijker de 
stof op te nemen. Dit komt met name meisjes en vrouwen ten goede omdat een 'abstracte' 
aanpak hen minder aanspreekt, maar natuurlijk hebben ook jongens en mannen er profijt 
van.   

Petra Biemans en Kea Tijdens stellen dan ook dat de presentatie van het vak informatica pas 
genoemd kan worden als zij goed is voor iedereen. Vaak wordt verondersteld dat wiskundige 
en/of technische voorkennis noodzakelijk is om informatica-onderwijs te kunnen volgen. Het 
gaat hier echter meer in het algemeen om het vermogen te kunnen abstraheren en 
structureren en dat vind je bijvoorbeeld ook bij mensen die goed met taalstructuren overweg 
kunnen, een gebied waarop vrouwen vaak beter scoren dan mannen. Verder is gebleken -
bijvoorbeeld op de vrouwenvakscholen -dat waar nodig technische en/of wiskundige kennis 
in informatica-opleidingen heel goed is aan te leren. Leer- en werkstijlen van meisjes en 
jongens, vrouwen en mannen verschillen. Bij de oplossing van een probleem isoleren mannen 
het uit een groter geheel en zijn alleen op het probleem gericht totdat ze menen de beste 
oplossing gevonden te hebben. Vrouwen plaatsen bij het zoeken naar een oplossing het 
probleem telkens terug in zijn context om te toetsen of ze op een goede weg zijn. De 
'mannenmanier' van probleem oplossen is algemeen geaccepteerd en is zelf tot norm verheven, 
terwijl is gebleken dat de 'vrouwenmanier' even snel tot dezelfde of een even goede oplossing 
leidt  

Wil informatica-onderwijs aantrekkelijk zijn voor meisjes en vrouwen, dan zal het ook bij hun 
leer- en werkstijlen, hun belangstellingssfeer en hun voorkennis moeten aansluiten. Een 
onderwerp als het omgaan met bestanden kan dus het beste worden aangekaart vanuit iets 
dat iedereen kent of zich kan voorstellen, bijvoorbeeld een kaartenbak. Aan de hand van dit 
voorbeeld kan de werking van een bestand worden geanalyseerd en kan de structuur ervan 
worden ontdekt, waarna de werking van een geautomatiseerd bestand veel beter wordt 
begrepen dan wanneer de docent meteen van wal steekt met 'records', 'velden' en 'data'.  

Behalve de manier waarop in het onderwijs onderwerpen worden gepresenteerd, zijn ook 
voorbeelden die daarbij worden aangegeven van belang. Er moet worden gezorgd voor 
'neutrale' voorbeelden of voor voorbeelden die zijn ontleend aan zowel de 'mannelijke' als de 
'vrouwelijke' levenssfeer, dat wil zeggen niet alleen voorbeelden uit bijvoorbeeld de financiële 
wereld, maar daarnaast voorbeelden uit de gezondheidszorg; bij procesbesturing niet alleen 
kijken naar de industrie (productieproces), maar ook naar het leven van alledag 
(huishoudelijke apparatuur, automatische stoplichten en dergelijke) enzovoort.  

Het is belangrijk cursisten niet zomaar een aantal trucs aan te leren, maar hen te leren 
onderliggende structuren te zien en daarmee adequaat om te gaan. Op die manier leid je hen 
op tot flexibele werknemers. Want de arbeidsmarkt vraagt weliswaar om specialisten, maar 
de veranderingen op het gebied van de informatica gaan zo snel dat het eveneens belangrijk 
is dat werknemers snel kunnen worden om- en bijgeschoold. Wanneer bijvoorbeeld een bedrijf 
overstapt op een ander bestandenprogramma, kunnen flexibele werknemers zich de werking 
daarvan snel eigen maken omdat ze vertrouwd zijn met de structuur van 
bestandenprogramma's in het algemeen.  

Bij het onderwerp programmeren kun je je afvragen of het noodzakelijk is cursisten een of 
meer talen te 'leren', behalve natuurlijk als het een opleiding tot programmeur betreft. In 
andere opleidingen gaat het er om dat cursisten leren wat het nut is van programmeertalen; 
welke ontwikkelingen worden verwacht; welke programmeertalen er momenteel zijn, voor 
welke toepassingsgebieden ze met name geschikt zijn, wat overeenkomsten en verschillen zijn, 
welke structuur ze hebben (hetzelfde programma ziet er in de ene taal anders uit dan in de 
andere) enzovoort. In plaats van cursisten zelf een nieuw programma te laten schrijven, 
kunnen zij structuur en werking van programma's ook ontdekken en verduidelijkt krijgen 
door bestaande programma's te veranderen en vervolgens te laten zien wat voor uitwerking 
dat heeft.  
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Het heeft weinig zin vrouwen en meisjes te stimuleren vaker 'exacte' vakken te kiezen, als er 
niets wordt gedaan aan de beeldvorming van die vakken en aan de inhoud en de didactiek 
ervan. In dat geval helpen zelfs vrouwvriendelijke maatregelen op het organisatorische vlak 
en op het gebied van de randvoorwaarden niet. Bron: pure.uva.nl.  

 

Telefoon  

Vroeger ging telefoneren heel anders. Je maakte contact met de telefooncentrale. Dit heette 
‘opbellen’. De telefoniste kon zien door welke abonnee ze werd opgeroepen. Vervolgens kon ze 
met de oproepende abonnee praten. Daarna liet ze de bel bij de opgeroepene rinkelen. De 
verbinding kwam tot stand. Aan het einde van het gesprek draaide de abonnee weer aan de 
slinger en ‘belde’ af. De telefoniste wist dan dat ze de verbinding weer kon verbreken.  
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Een praatprogramma, naar het Engels ook wel talkshow genoemd, is een televisieprograma of 
radioprogramma  waarbij het hoofdaandeel uit spreken bestaat. In het algemeen stelt de 
presentator een gast vragen, waarop deze antwoordt, of worden er discussie tussen gasten 
gevoerd. Soms zijn de programma's informatief van aard, soms is het de bedoeling om 
onderwerpen op een speelse manier de revue te laten passeren. 

De presentator heeft soms een assistent, die met copresentator, tafelheer of -dame, of met de 
Engelse term sidekick wordt aangeduid. 

 

 

2020, Eva Jinek, talkshowhost 
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1970, Sonja Barend, talkshowhost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een meisje zit een krant te lezen. Ze kijkt recht in de camera en laat de krant zakken. Ze is 
naakt. Compleet naakt. Ze blijft uitdagend kijken. Vijftig jaar geleden zond de VPRO die 
beelden uit in het programma ‘Hoepla’. Het eerste naakt op de Nederlandse tv en zo ook het 
eerste naakte dat via de tv de Vlaamse huiskamer binnenkwam.  

 

 
1967, Phil Bloom 
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De lopende band 

 

In 1891 begon de uit New York afkomstige Thomas Robins Jr. met het uitwerken van een idee 
voor een transportband om kolen en erts te transporteren. Opdrachtgever was niemand 
minder dan Thomas Edison, die een efficiënte manier zocht voor het transporteren van 
delfstoffen voor zijn Edison Ore-Milling Company in Ogdensburg, New Jersey. De door Robins 
ontwikkelde transportband was een dermate goede innovatie, dat hij er in 1900 de hoofdprijs 
mee won op de Exposition Universelle in Parijs. Dit was een wereldtentoonstelling die werd 
gehouden ter viering van alles wat in de afgelopen eeuw was bereikt en om ontwikkeling in de 
volgende eeuw te promoten. Daar bleef het echter niet bij. Ook op de Pan-American Exposition 
en Saint Louis Exposition ging Robins met de eerste prijs naar huis. Reden voor hem om een 
eigen bedrijf te starten, de Robins Conveying Belt Company, later de Robins New Conveyor 
Company, nu bekend onder de naam ThyssenKrupp Robins (Colorado, USA). 

Met een lopende band wordt doorgaans een systeem in een fabriek bedoeld, waarbij de 
producten in wording op een band langs de werknemers of tegenwoordig vaak robots worden 
geleid, die er ieder bepaalde, zich steeds herhalende, handelingen aan verrichten. 

Hoewel er al eerder ervaring met het idee was opgedaan in de slachthuizen van Chicago, was 
het Ransom Olds die het lopendebandprincipe als eerste gebruikte bij de productie van auto's. 
In plaats van de arbeiders in de fabriek naar het werk te laten lopen, werd het werk nu naar 
hen gebracht. 
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Door Henry Ford werd dit idee geoptimaliseerd. Terwijl bij de wetenschappelijke 
bedrijfsvoering van  Taylor nog toezichthouders nodig waren, was het nu de lopende band die 
het tempo en de werkzaamheden dirigeerde. Een verregaande vorm van arbeidsdeling kon 
hierdoor worden ingevoerd en vakarbeiders konden worden vervangen door 'geoefende' of zelfs 
ongeschoolde arbeiders. De taakautonomie van de arbeider in dit proces verdween 
grotendeels. 

De rationalisering van het productieproces bleek een succes en de productie steeg van 19.000 
auto's in 1908 tot 308.000 in 1914. De behoeftes van de mens werden hierbij echter niet 
meegenomen. De arbeidskwaliteit was gering, onder andere door de autonomiedestructie. Dit 
bleek uit het enorme personeelsverloop dat in 1914 op 400% lag. Met een grote loonsverhoging 
wist Ford daarna werknemers aan zich te binden. Waar bij Taylor de binding tussen werkgever 
en -nemer minimaal was, investeerde Ford onder meer in opleidingen. Ook zag hij dat een 
verbetering van de koopkracht ten goede kwam aan de ondernemers. Massaproductie maakte 
daarmee massaconsumptie mogelijk. Dit geheel werd bekend als fordisme. 

Op vliegvelden maar ook op sommige spoorwegstations wordt een lopende band gebruikt voor 
het transport van koffers of tassen van de incheckbalie naar het vliegtuig of de trein en 
omgekeerd naar de bagagehal. Bij vliegvelden is er vaak sprake van een geavanceerd 
bagageband systeem die automatisch door middel van een label met streepjescode  de koffer 
of tas naar het juiste vliegtuig loodst. 

Ook in zelfbedieningsrestaurants wordt voor het vuile serviesgoed vaak een lopende band 
gebruikt waar de gasten het zelf op moeten zetten waarna het automatisch in de spoelkeuken 
arriveert. 

Een lopende band voor personenvervoer kan ook als een horizontale roltrap (ook 
loopband genoemd) worden beschouwd. In sommige openbare gebouwen, meestal een 
vliegveld, waar grote afstanden moeten worden overbrugd worden dergelijke banden 
toegepast. 

Lopende banden worden ook toegepast in onder andere de voedingsindustrie. In de 
voedingsindustrie kan een lopende band, dan vaak een transportband of procesband 
genoemd, onderdeel zijn van een machine zoals een industriële friteuse of een spiraalvriezer.  
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Lavalamp 

Een lavalamp is een decoratief, lichtgevend object dat in 1963 is uitgevonden door Edward 
Craven Walker, de oprichter van het Britse verlichtingsbedrijf Mathmos. 

Een lavalamp is een zogenoemde sfeerlamp, uitgevonden in de jaren zestig maar veelal bekend 
geworden in de jaren zeventig. In koude toestand bevindt zich een klomp gestolde was of vettig 
materiaal op de bodem van de verder met een waterige oplossing gevulde fles, die bij aanzetten 
van een lamp onder de fles wordt verlicht en opgewarmd en na enige tijd smelt. Bij verder 
opwarmen zet de hydrofobe olie uit tot deze een lager soortelijk gewicht krijgt dan de 
omringende waterige oplossing. Bellen van de olie stijgen op, koelen boven in de fles af en 
zakken weer langzaam naar beneden waar ze met de achtergebleven olie versmelten. 
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Om te zorgen dat de gestolde olie zwaarder is dan de waterige oplossing is er meestal een 
hoeveelheid van een zware gechloreerde koolwaterstof aan toegevoegd zoals 
tetrachloormethaan. Zowel het water als de olie kunnen met kleurstoffen zijn gekleurd. In het 
water zijn vaak middelen als ethyleenglycol opgelost om het uitzettingsgedrag bij hogere 
temperaturen te beïnvloeden, evenals de oppervlaktespanning die moet zorgen dat de vette 
component niet aan het glas kleeft en niet emulsifieert na langdurig gebruik. 

De eerste lavalamp bestond uit een glazen fles met olie en water deze werd verhit door een 
gloeilamp. Dit gaf het nu wel zo bekende effect dat de olie opsteeg en weer neerzakte. De 
tegenwoordige lavalamp bevat echter een polair mengsel van polyethyleenglycol met water en 
een apolair mengsel van paraffine (kaarsvet) en gechloreerde paraffine. Het Amerikaanse 
patent van Edward Craven Walker noemt toevoegingen zoals kleurstof, minerale olie, carbon 
tetrachloride en polyethyleenglycol (PEG).  

De lavalamp is opgenomen als museumstuk in het Smithsonian Institution National Museum 
of Natural History in Washington D.C.  

 

 
Mathmos Astro lavalamp 
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Trends in eten en drinken  

Sperziebonen, een karbonade en aardappels met jus. Het klassieke Nederlandse menu 
van gisteren heeft plaatsgemaakt voor lekkernijen uit den vreemde. In twintig, dertig jaar 
heeft zich een revolutie in onze keuken voltrokken. 

In de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog was soberheid de norm. In alles, maar 
zeker ook in eten. Het menu was in de regel overzichtelijk: veel brood, gekookte 
aardappelen, groente van het seizoen, en vlees alleen voor wie geld over had. Uit eten 
gingen alleen de echte rijken. Het gemiddelde huishouden had maar weinig te besteden 
en wie wel geld had was in zijn aankopen beperkt door de voedselschaarste, want nog 
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tot begin jaren vijftig stonden veel levensmiddelen op de bon. De meeste Nederlanders 
hadden nog nooit een champignon geproefd, laat staan spaghetti of een hamburger. 
 
Dat alles begon in de tweede helft van de jaren vijftig te veranderen. Langzamerhand 
groeide de welvaart, en met die welvaart de mogelijkheden om anders te eten. Daarbij 
speelde het fenomeen vakantie een belangrijke rol. Zowel het aantal vakantiedagen als 
het in die vakantie te besteden geld nam toe. Daardoor konden veel Nederlanders voor 
het eerst naar het buitenland, waar ze gerechten aten die ze nooit eerder hadden 
geproefd. En hadden ze eenmaal pizza gegeten in Italië, dan wilden ze zoiets buitenissigs 
ook wel eens in Nederland proberen.  
 
Bij een enquête in 1960 bleek, dat van elke twintig ondervraagden er zeventien nooit 
buitenshuis aten. Twintig jaar later waren dat er nog maar vijf op de twintig; driekwart 
van de Nederlanders ging in 1980 dus regelmatig uit eten. Die stijging is voor een 
belangrijk deel te danken aan de populariteit van de buitenlandse restaurants, die in de 
jaren zestig en zeventig in Nederland opkwamen: de Franse bistro, de Italiaanse pizzeria, 
het Griekse restaurant en niet te vergeten de Chinees. Enerzijds waren ze goedkoop, 
anderzijds was het spannend en vernieuwend om eens iets heel anders te eten dan 
moeders ouderwetse, saaie kost. Onvoorstelbaar maar waar: kaasfondue paste helemaal 
in de rebelse geest van de jaren zestig.  
 
Bij het veranderen van de Nederlandse eetgewoonten, speelden bladen als ‘Libelle’ en 
‘Margriet’ een belangrijke rol. Bij ‘Margriet’ zorgde Hanny van den Horst, de latere 
hoofdredactrice, voor de wekelijkse recepten. Toen ze in 1946 bij het blad begon waren 
de recepten nog heel eenvoudig, maar in de loop der jaren werden ze steeds uitgebreider, 
mede dankzij kookorakel Wina Born. Er kwam zelfs een eigen kookboek: het ‘Margriet 
Basiskookboek’. Het was een enorm succes. Van den Horst: ‘Het was niet zo dat wij onze 
lezeressen culinair wilden opvoeden, maar we wilden ze wel stimuleren om eens iets 
anders te koken. Wij hadden bijvoorbeeld al recepten met paprika, toen de paprika nog 
nauwelijks bestond in Nederland.’ Het was wel een kwestie van zorgvuldig doseren, want 
de Nederlandse huisvrouw was niet geneigd tot al te gekke experimenten. ‘We wisten in 
de redactie, al te veel buitenlandse recepten willen de mensen niet, maar je kunt wel 
variëren. Je kan toch niet elke week een recept voor runderlapjes schrijven.’ 
 
Chinese restaurants waren er in Nederland al voor de oorlog. In 1920 werd in 
Katendrecht (in Rotterdam) het eerste Chinese eethuis gesticht, ‘Cheung Kwok Low’. In 
1924 volgde Amsterdam met het beroemde ‘Kong Hing’. Die eerste Chinese restaurants 
stonden niet toevallig in havensteden, want de meeste Chinezen kwamen naar Nederland 
via de koopvaardij. Na een grote havenstaking in 1911 hadden Nederlandse reders 
Chinese zeelui uit Engeland aangenomen. Die namen namelijk genoegen met een lagere 
lonen. Sommigen van hen bleven hangen in Nederland en begonnen een eigen eethuis. 
De reputatie van deze goedkope restaurantjes was vaak slecht. Er waren - meestal 
ongefundeerde - verhalen over kattenvlees en rattengif, maar desondanks groeiden ze in 
populariteit.  
 
Vanaf eind jaren veertig begon het Chinese restaurant van karakter te veranderen. Met 
de terugkeer van Nederlandse militairen en de stroom van repatrianten uit Indië, groeide 
in Nederland de behoefte aan Indisch eten. De Chinese eethuizen, die eerder alleen 
oorspronkelijke Chinese gerechten hadden geserveerd, speelden daar handig op in. Een 
voor een pasten ze de menukaart aan. Vele van deze restaurants namen Indische 
‘kokkies’ in dienst, om de kunst af te kijken van de nasi rames, gado-gado en andere 
populaire Indische gerechten. Overal kwamen nieuwe Chinese restaurants, maar nu 
onder de naam ‘Chinees-Indisch’. 
 
Een van die restaurants was Lin Nam, in de Binnen Bantammerstraat in Amsterdam 
(destijds dé Chinese straat in Amsterdam). Oprichter was de heer Chong, die in de jaren 
dertig bij ‘Kong Hing’ was begonnen maar in 1957 kans zag een eigen restaurant te 
openen. Zijn dochter Marga Chong werkte haar hele leven in de familiezaak. Het waren 
lange dagen en de werkomstandigheden waren niet altijd even goed. Ze vertelt dat de 
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eerste klanten vaak onbeschoft waren tegen het personeel. ‘Soms schreeuwden ze naar 
ons. Dan dachten ze: ‘als ik schreeuw dan verstaat die Chinees me wel’. Mijn vader zei 
dan: ‘dat kun je ze niet kwalijk nemen, wij waren al duizenden jaren beschaafd toen ze 
hier in Europa nog in berenvelletjes rondliepen.’’ 
In de jaren zestig kwam de grote doorbraak voor het Chinese restaurant, een explosieve 
groei die doorzette in de jaren zeventig. In 1960 waren er in Nederland in totaal 
tweehonderdvijfentwintig Chinese restaurants, waarvan de meeste in het westen van het 
land. In 1970 waren dat er al zeshonderdachttien, veel meer verspreid over heel 
Nederland en in 1982 waren er maar liefst negentienhonderdzestien Chinese 
restaurants. Overal doken de bekende ‘Chin.Ind.Rest’ uithangborden op. Bij de familie 
Chong zeiden ze trots: ‘ieder dorp heeft een kerk én een Chinees’. Bron: anderetijden.nl. 
 
Vanaf midden jaren vijftig begon het traditionele – naoorlogse – menu van brood, gekookte 
aardappelen, groente van het seizoen en vlees voor wie er geld had te veranderen. De welvaart 
groeide en het fenomeen vakantie kreeg een belangrijkere rol doordat zowel de vakantiedagen 
als het budget toenam. Voor het eerst op vakantie in het buitenland at de Nederlander 
gerechten die ze nog nooit geproefd hadden.   
 
Zonder koelkast was je gewoon veel meer tijd kwijt aan het steeds opnieuw doen van verse 
boodschappen. En natuurlijk aan het wecken van groente en fruit. In boerenhuishoudens 
waar zelf werd geslacht kon men bij een coöperatie een diepvrieslade huren.  

 

 

Tot in de jaren zestig werden de meeste zuiveltoetjes toe gewoon thuis gemaakt maar met de 
introductie van de koelkast kwamen er ook zuiveltoetjes in pakken of flessen. Andere 
huisgemaakte toetjes waren onder meer de watergruwel, hangop, rijstebrij, griesmeelpudding, 
karnemelkse pap, Haagse bluf havermout en brinta. 
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Tot 1966 bestond margarine alleen in papieren wikkels of werd verkocht vanuit merkloze 
tonnen of vaatjes. Nederlanders leerden toen bona kennen, het eerste margarinemerk dat 
beschikbaar was in een plastic kuipje. Dit betekende dat bona ‘direct op tafel kon en meteen 
smeerbaar was, zonder het nare overpakken in een vlootje’! Samen met de slogan ‘lekker brood 
verdient bona’ bleek deze introductie een groot succes. 

De zogenaamde planta affaire kostte in de jaren zestig de kop aan het margarine merk Planta. 
Een verkeerde emulgator veroorzaakte massaal huiduitslag bij de gebruikers ervan. Na 
aanpassing werd de merknaam veranderd in brio. 

Een populair zelf gefabriceerd kinderdrankje was de Spoetnik: limonade gazeuse met suiker 
en een scheutje koffieroom. Je kreeg dan een heerlijke zoete schuimkraag die maar omhoog 
bleef bruisen! Exota is een fel gekleurde frisdrank wat al werd gedronken sinds de jaren 
vijftig. Exota was verkrijgbaar in onder andere de kleuren rood (frambozen), groen (grenadine), 
bruin (champagnepils), geel (citroen) en wit (cider). Door de zogenaamde Exota-affaire 
(exploderende flessen) ging het merk in 1973 uiteindelijk failliet. In maart van dit jaar is Exota 
overigens opnieuw geïntroduceerd op de Nederlandse markt. 

Het beroemde raketijsje zag in 1962 het levenslicht. Het ijsje dankt zijn naam aan de 
populariteit van de ruimtevaart in die tijd (de ruimterace tussen Rusland en de VS). In 2007 
veranderde Ola de smaak van de Raket, echter tot grote ontsteltenis van de Nederlander. Met 
de actie ‘Geef de raket zijn oude topje terug’ kregen de consumenten de fabrikant zover de 
smaak weer terug te brengen naar het origineel. Bron: myhappykitchen.nl. 

Coca-Cola is bedacht in 1886 door de apotheker John Pemberton die eerder een variant op 
de destijds populaire alcoholische Vin Mariani ontwikkelde die hij Pemberton's French wine 
coca noemde. Nadat in Pembertons thuisbasis Atlanta in 1886 een verbod op alcoholische 
dranken was uitgevaardigd, verving hij de wijn door een extract van kolanoten. Om de bittere 
smaak van de kolanoten te neutraliseren voegde hij er suikersiroop aan toe en noemde het 
drankje Coca-Cola. Het werd verkocht in kruikjes en moest worden aangelengd met water. 
Toen men de siroop ging mengen met koolzuurhoudend water ontstond de prikkelende drank 
met de kenmerkende colasmaak. 

Het idee om de drank Coca-Cola te noemen komt van Pembertons zakenpartner Frank 
Robinson. De zwierige letters op de verpakking zijn ook van hem. De fles is pas in 1915 
ontwikkeld. De eerste Coca-Colafabriek werd in 1894 geopend in Vicksburg, Mississippi. In 
het begin was Coca-Cola enkel in karretjes langs de weg te koop, voor een nickel (vijf 
dollarcent). 

Coca-Cola is in de meeste landen ter wereld te koop, met uitzondering van Cuba en Noord 
Korea. Overal past de producent zijn marketingstrategieën met grote volhardendheid toe. Dit 
heeft ervoor gezorgd dat het product vaak gezien wordt als het symbool van de Verenigde 
Staten, zowel als belichaming van de American Dream alsook als symbool van het ‘Yankee-
imperialisme’. In 1985 veranderde de maatschappij na bijna een eeuw haar werkwijze. Met 
veel gedruis werd de ‘New Coke’ gepresenteerd als opvolger van de cola waarmee Amerikanen 
waren opgegroeid. Het werd een mislukking, en na korte tijd werd het originele product 
opnieuw op de markt gebracht. De mislukking wordt deels toegeschreven aan de reactie van 
concurrent Pepsi, die zich na de presentatie van New Coke had uitgeroepen tot overwinnaar 
in de ‘Cola-oorlog’. 

Tijdens de Olympische Spelen van 1923 was Coca-Cola voor het eerst in Nederland 
verkrijgbaar. Het eerste verkooppunt was een kraampje op het terrein van het  Olympisch 
Station in Amsterdam.. 

In 1930 werd te Amsterdam de 'N.V. Nederlandse Coca-Cola Maatschappij' opgericht, 
waarmee deze merklimonade haar intrede deed op de Nederlandse markt. In eerste instantie 
was er een ander frisdrankmerk in Nederland, Noca Nola. Pas nadat Noca Nola was 
overgenomen door Coca-Cola (in 1937), was de gehele Nederlandse markt beschikbaar. 
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Tot 1940 waren er in Nederland twee fabrieken, in Rotterdam en in Amsterdam. De siroop 
voor het maken van de frisdrank kwam in vaatjes uit Amerika. De fabriek in Rotterdam werd 
in mei 1940 verwoest. In 1945 werd de 'N.V. Nederlandse Coca-Cola Maatschappij' opgevolgd 
door 'The Coca-Cola Export Corporation (Holland Branch)'. In 1951 opende de NV Bottelo aan 
de Van Deventerstraat te Schiedam een nieuwe bottelinrichting. Sinds het jaar 2000 staat de 
enige Nederlandse fabriek van Coca-Cola in Dongen. Die is een erfenis van de familie Van 
Tuijn. Hubertus van Tuijn kwam in 1897 naar Dongen om bier te brouwen. Zoon Harry 
bekwaamde zich in het maken van limonade (Perla) en kleinzoon Hein maakte het 
familiebedrijf groot met de limonade Exota gazeuse. In 1949 haalde Hein de licentie voor de 
productie van Coca-Cola uit Amerika. In de jaren vijftig maakte hij in de fabriek op de Wildert 
Exota en Coca-Cola, gebotteld in flessen van zijn eigen glasfabriek (nu Ardagh). 

Het hoofdkantoor van Coca-Cola Nederland en Coca-Cola Enterprises Nederland is gevestigd 
in Rotterdam. 

 

 

H.J. Heinz, ook wel bekend als Heinz, is een Amerikaanse voedselproducent met het 
hoofdkantoor in Pittsburgh (Pennsylvania). Heinz is vooral bekend van zijn reclameleus ‘57 
varieties’ en zijn ketchup. In 2013 werd Heinz overgenomen door Berkshire Hathaway, het 
conglomeraat van Warren Buffett. In 2015 werd bekend dat het bedrijf zal worden 
samengevoegd met Kraft Foods onder de naam ‘Kraft Heinz Compagny’. 

Heinz is opgericht in 1869 door Henry John Heinz in Sharpsburg, Pennsylvania. Heinz, 
destijds vijfentwintig jaar oud, begon met het leveren van smaakmakers aan lokale 
kruideniers met behulp van paard en wagen. Het eerste product van het bedrijf was 
mierikswortel, gevolgd door augurken, zuurkool en azijn. 

Het bedrijf heette oorspronkelijk ‘the Anchor Pickle and Vinegar Works’ en werd geleid door 
Heinz en zijn compagnon L.C. Noble  De naam veranderde in ‘Heinz, Noble & Company’ in 
1872 toen E.J. Noble toetrad en het bedrijf verhuisde naar  Pittsburgh  Na een bakroet in 
1875 begon Heinz opnieuw met de hulp van zijn broer John en zijn neef  Frederick. In het 
jaar daarop introduceerden ze het product waarmee ze het bekendst zouden worden: 
tomatenketchup. Het nieuwe bedrijf was bekend als F. & J. Heinz tot 1888, toen Henry zijn 
broer uitkocht en het bedrijf zijn huidige naam gaf. 

De reclameleus van het bedrijf, ‘57 varieties’, werd gekozen door Henry Heinz in 1869 nadat 
hij een advertentie had gezien voor ‘21 soorten schoenen’ in een  metro in New York. 

Henry Heinz overleed in 1919 en het bestuur van het bedrijf ging over naar zijn zoon, Howard 
Heinz, die op zijn beurt in 1941 werd opgevolgd door H. J. Heinz II. Tegen 1972 was de omzet 
gestegen tot meer dan één miljard dollar. Heinz verkoopt wereldwijd meer dan 1.300 
verschillende producten zoals ketchup, sandwichspread, bonen en babyvoeding. 
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Henry J. Heinz II's zoon was de Amerikaanse senator John Heinz, die omkwam bij een 
vliegtuigongeluk op 4 april 1991. Zijn weduwe, Teresa trouwde met senator John Kerry in 
1995. Kerry was in 2004 kandidaat voor het Amerikaanse presidentschap. Dankzij Teresa 
Kerry-Heinz kreeg de Heinz Company gratis publiciteit tijdens de presidentsverkiezingen van 
2004.  

 

 

John Harvey Kellogg is geboren te Tyrone (New York) op 26 februari 1852. Hij is overleden te 
Battle Creek (Michigan) op 14 december 1943. Hij was een arts in Batlle Creek en had een 
sanatorium met holistische methodiek en legde sterk de nadruk op voeding, klysmata en 
lichaamsbeweging. Heden ten dage heeft Kellogg, een buitengewoon felle vegetariër, zijn 
grootste roem te danken aan zijn uitvinding: de cornflakes. 

Kellogg werd redelijk bekend door zijn werk aan het Battle Creek Sanatorium, dat hij beheerde 
volgens de principes van de zevendedagadventisten. Zij geloofden in een vegetarisch dieet en 
een strak regime van lichaamsbeweging. Kellogg opereerde ook als een patiënt niet genas door 
het dieet; daarbij verwijderde hij een stukje van de dunne darm. 

Kellogg startte in 1897, samen met zijn broer Will Keith Kellogg, de Sanitas Food Company 
om hun graanproducten op de markt te brengen. Het standaardontbijt in die dagen voor de 
rijken bestond uit eieren en vlees; voor de armen was het griesmeel, meelproducten, vlokken 
en andere gekookte granen. John en Will kregen uiteindelijk ruzie over het toevoegen van 
suiker aan de ontbijtgranen en in 1906 opende Will zijn eigen bedrijf genaamd de Battle Creek 
Toasted Corn Flake Company -- de latere Kellogg Compagny. Ze zeiden nooit meer een woord 
tegen elkaar. 

John Kellogg startte toen de Battle Creek Food Company om sojaproducten te ontwikkelen en 
verkopen. Kellogg heeft echter niet de gedroogde ontbijtgranen uitgevonden; dat was een 
innovatie van dr. James Caleb Jackson uit 1863, een product dat hij ‘Granula’ noemde. Een 
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van Kelloggs patiënten, een zekere Charles William Post, zou later zijn eigen fabriek voor 
gedroogde ontbijtgranen starten en een rivaliserend merk cornflakes op de markt brengen. 

De  Kellogg Company, vaak verkort tot Kellogg of Kellogg's, is een Amerikaanse producent van 
voedingsmiddelen. Het bedrijf, vooral bekend van de Kellogg's-cornflakes, is de grootste 
producent van ontbijtgranen in de Verenigde Staten. 

 

 
 

De Kellogg Company is genoteerd aan de New York Stock Exchange en maakt deel uit de S en 
P 500-beursindex. Het bedrijf staat op plaats tweehonderdzesentwintig in de Fortune 
500 (2017).  

In 1930 stichtte Will Keith Kellogg de W.K. Kellogg Foundation met een donatie van US$66 
miljoen aan Kellogg-aandelen. De stichting is nu de op zes na grootste filantropische 
organisatie in de VS. De activa van de stichting bestaan nog steeds grotendeels uit Kellogg-
aandelen. 

In 2012 kocht Kellogg Company het chipsmerk Pringles van Procter en Gamble voor US$2,7 
miljard. Hierdoor groeide het bedrijf uit tot de op een na grootste producent van snacks ter 
wereld (na Pepsi Co).  

In april 2019 werd bekend dat de koek- en snoepactiviteiten overgaan naar de Ferrero Het 
Italiaanse bedrijf is bereid US$ 1,3 miljard te betalen voor de activiteiten met een jaaromzet 
van zo'n 1 miljard dollar. Merknamen als Mother's, Famous Amos en Keeblers gaan 
over. Volgens verwachting wordt de transactie in juni 2019 afgerond. 

In oktober 2009 toonde het consumentenprogramma Keuringsdienst van Waarde aan, tot 
grote verbazing van de deskundigen die aan het woord gelaten werden, dat er in de Special K 
van Kellogg metallisch ijzer verwerkt wordt, weliswaar een gezuiverde vorm die wettelijk is 
toegestaan, maar dit soort ijzer heeft geen voedingswaarde. Een ander soort, ionisch ijzer 
(Fe2+ en Fe3+) is het soort ijzer dat mensen nodig hebben via de voeding en zorgt voor een 
betere zuurstofopname door hemoglobine. 
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Cornflakes is een gebakken mengsel dat traditioneel bestond uit tarwe, havermout, maismeel, 
suiker en vitamines, verwerkt als flinterdunne platte koeken en door de arts Harvey Kellogg op 
de markt werd gebracht. 

Cornflakes worden meestal gegeten bij het ontbijt onder toevoeging van koude of opgewarmde 
melk en desgewenst honing, suiker of andere bestanddelen. Het gerecht vindt zijn oorsprong 
in Noord-Amerika. Het woord corn betekent mais in het Amerikaans-Engels. 

Cornflakes worden gemaakt door de drie hoofdingrediënten (gekookte mais, suiker en 
vitamines) en eventuele andere ingrediënten samen te voegen en daar een deeg van te 
bereiden. Dit deeg wordt dan platgerold en geroosterd tot het de vorm van vlokken (flakes) 
heeft. 

 

Asbest  

Ook asbest hoorde bij mijn nieuwe wereld. Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de 
natuur voorkomende mineralen die tot de silicaten behoren. Ruw asbest bestaat uit 
langwerpige bundels die zijn opgebouwd uit kristallen die lengtesplijting vertonen. De 
kristallen worden asbestvezels genoemd en kunnen na beschadiging zo klein worden dat zij 
niet met het blote oog waar te nemen zijn. 

Silicaten zijn zouten of esters van kiezelzuur (H4SiO4). De zouten bevatten alle het 
tetraëdrische SiO44−-ion (of een afgeleide daarvan, met een of meer waterstofatomen). Silicaten 
worden als grondstof gebruikt bij de bereiding van glas. De silicaten van natrium en 
calcium worden waterglas genoemd en vinden toepassingen in de techniek. 

Asbest is een natuurlijk product, bestaande uit gesteente en daarin mineralen met taaie, 
onbrandbare vezels. Het is een delfstof die wordt gewonnen in onder andere Zuid Amerika, 
Rusland en Canada.. 

Er bestaan verschillende soorten asbestmineralen. Asbestvezels zijn onder te verdelen in twee 
hoofdgroepen: 

• de spiraalvormige of serpentijnachtige, waaronder chrysotiel (ofwel wit asbest)[1] 

• de rechte of amfiboolachtige, waaronder crocidoliet (blauw asbest), amosiet (bruin 
asbest), anthophyliet (geel), tremoliet (grijs) en actinoliet (groen). 

Alleen aan de kleur van het ruwe asbest kan men zien tot welke soort het asbest behoort. 
Wanneer het materiaal verwerkt is, kan dat niet meer. Alleen laboratoriumanalyse kan dan 
nog uitsluitsel geven. 
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Asbest kan schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en daarom is het gebruik en de 
verwerking van asbest in veel landen wettelijk beperkt.  

Asbest wordt al sinds de oudheid gebruikt en werd al vlug onderkend vanwege zijn 
brandwerende eigenschappen: in het Rome van de oudheid gebruikten de Vestaalse 
maagden het voor hun lampenpitten voor eeuwig brandende lonten. De Romeinse schrijver 
Plinius spreekt ook van een onbrandbare stof die gebruikt werd als lijkwaden voor koningen. 
Hierdoor werd de as van het vuur niet gemengd met de as van de edele. Arabische troepen 
zouden asbest in de strijdkledij verwerkt hebben zodat ze bij een bestorming brandbommen 
konden gebruiken en toch zelf aanvallen. Karel de Grote had een tafelkleed van asbest dat hij 
tot verbijstering van zijn gasten in het vuur wierp na de maaltijd. In de Eerste 
Wereldoorlog zijn de vezels toegepast als filtermateriaal in gasmaskers en zelfs in 
sigarettenfilters. 

Vanaf 1945 tot in de jaren tachtig is asbest veelvuldig gebruikt in gebouwen, woningen en 
installaties, vanwege bepaalde nuttige eigenschappen: het is sterk, slijtvast, isolerend, 
brandwerend en bovendien goedkoop. 

Sommige asbesthoudende toepassingen hebben een generieke naam, zo wordt 
asbestbeplating met een honingraatstructuur vaak 'eterniet' genoemd, terwijl het bedrijf 
Eternit niet de enige producent van asbestplaten was. Flensafdichtingen (pakkingen) met 
asbest worden met paroniet aangeduid, ongeacht de fabrikant van de pakking. Zowel Eternit 
als Paronite maken tegenwoordig asbestvrije producten zodat dergelijke ingeburgerde namen 
verwarrend kunnen zijn. 

In onderstaande tabel worden de belangrijkste asbesttoepassingen vermeld. De risicoklasses 
en gehaltes dan wel soorten asbest zijn indicatief. In asbesthoudende golfplaten bijvoorbeeld 
worden sporadisch amosietvezels aangetroffen. 

Asbestvezels komen in de buitenlucht voor in concentraties van twintig tot veertig vezels per 
m³. De voornaamste bronnen van asbestvervuiling in de buitenlucht zijn 
asbestcementproducten en incidenten zoals brand en sloop in gebouwen die asbest bevatten. 
In de jaren tachtig lagen de concentraties veel hoger, van honderd tot duizend vezels per m³ 
met uitschieters tot tienduizenden vezels per m³ in de buurt van asbestbronnen. Het verkeer 
vormde toen de voornaamste vervuiler.  

Zolang asbest in gebonden toestand verkeert, is er geen gevaar voor de gezondheid. Als losse 
asbestvezels worden ingeademd lopen zij vast in de kleine luchtwegen en longblaasjes. Daar 
worden de kleine vezels opgenomen door macrolagen (opruimcellen). Vezels die hiervoor te 
groot zijn, kunnen gaan migreren (wandelen) in de weefsels. Ook kunnen zij zich via de 
lymfebanen verspreiden en zo terechtkomen op plaatsen ver verwijderd van de kleine 
luchtwegen. Opgehoeste losse vezels en macrofagen kunnen worden ingeslikt en verlaten het 
lichaam via het darmstelsel. 

De kans op het krijgen van asbestziekten is afhankelijk van de totale hoeveelheid ingeademde 
asbestvezels. De zogeheten cumulatieve blootstelling, met als eenheid vezeljaar, is het product 
van de blootstellingsconcentratie (uitgedrukt in vezels per kubieke centimeter) en de 
blootstellingsduur (in arbeidsjaar). Eén vezeljaar is dus één vezel per ml x 1 arbeidsjaar. Eén 
arbeidsjaar bestaat uit tweehonderdveertig werkdagen van acht uur. Naarmate het aantal 
vezeljaren toeneemt, neemt ook de kans op asbestziekten toe. 

Voor het blootstellingsniveau van asbest, waaronder er geen verhoogd risico op kanker of 
mesothelioom zou voorkomen, bestaat geen veilige ondergrens. Voor het krijgen van asbestose 
moet er minimaal vijf vezeljaar blootstelling aan asbest zijn geweest. Het relatieve risico op 
longkanker na blootstelling aan asbest is drieënhalf procent. 

Aanvankelijk werd gedacht dat het vooral de chemische samenstelling van asbest was die 
verantwoordelijk is voor de kankervorming. Dit leidde tot de veronderstelling dat blauwe 
asbest de boosdoener was en dat witte en bruine asbest door hun andere chemische 
samenstelling minder gevaarlijk zouden zijn. Deze opvatting is terug te vinden in de 
wetgevingen op dit gebied in een aantal landen: gebruik van blauw asbest is verboden, gebruik 
van de andere soorten aan strenge regels gebonden. Tegenwoordig gaat men ervan uit dat de 
'vezelgeometrie' (lengte-diameterverhouding) van de asbestvezels bepalend is voor het 
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kankerverwekkend vermogen. Asbest is dan ook niet kankerverwekkend in de biochemische 
zin; kankerbevorderend is een betere omschrijving. 

In Groot-Brittannië werd asbestose in 1931 erkend als beroepsziekte. Ook in Nederland 
waarschuwde de arbeidsinspectie in de jaren dertig al voor de gezondheidsgevaren van asbest. 

In de jaren zestig van de twintigste eeuw deed de Nederlandse bedrijfsarts J. Stumphius 
onderzoek naar de effecten van het gebruik van asbest als isolatiemateriaal bij scheepswerf 
De Schelde. Hij toonde aan dat werken met asbest kan leiden tot mesothelioom, een zeldzame, 
maar dodelijke vorm van kanker van het long- of buikvlies. Hij promoveerde in 1969 op dit 
onderzoek, dat werd gepubliceerd onder de titel Asbest in een bedrijfsbevolking. In dit boek 
waarschuwde hij voor de enorme gevaren en riep hij de Nederlandse overheid op maatregelen 
te nemen. 

In 1978 werd spuitasbest, dat veel gebruikt werd ter isolatie in schepen en gebouwen, 
verboden. Vanaf 1984 werd asbest niet meer gebruikt in vinylzeil. Pas vijftien jaar na bekend 
worden van de resultaten van het onderzoek, in 1993, werd de toepassing en verkoop van 
asbest in andere vormen niet langer toegestaan en gebruik in de bouw definitief verboden. Er 
is echter nog veel asbest in gebouwen aanwezig: naar schatting enkele miljoenen kilo's. Bij 
beschadiging van een gebouw (bij verbouwing, sloop of brand bijvoorbeeld) vormt dit asbest 
een groot gezondheidsrisico voor iedereen die zich in en rond het gebouw bevindt. 

In 1998 werd (her)gebruik van asbest door particulieren definitief verboden, maar nog veel 
oudere constructies bevatten dit materiaal. De brandweer in Nederland heeft aangepaste 
procedures voor calamiteiten waar mogelijk asbest bij vrijkomt. 
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Spuitasbest  

 

Laatste woorden   

Hoe meer kennis, hoe meer twijfel. Deze uitspraak van de Duitse schrijver Johann Wolfgang 
von Goethe geeft de kern weer waarmee veel organisaties te maken hebben. De grote 
hoeveelheid informatie is geen garantie dat mensen beschikken over de juiste informatie om 
hun werk goed te doen of om kansen in de markt goed te benutten. In de nabije toekomst 
wordt een doorbraak verwacht ten aanzien van het indexeren, organiseren, doorzoeken en 
aanbieden van informatie. Dit wordt het al eerder genoemde semantische web. Dit 
semantische web speelt beter in op de belevingswereld en behoeften van de gebruiker. Bron: 
managementboek.nl.    

Het is onmogelijk en onverstandig om de opkomst van technologie in de wereld te negeren. 
En als je dan mee doet, dan zie je mensen om je heen die niet zitten op te letten, zich 
onvoldoende snel aanpassen, of erger nog, zich actief gaan zitten afvragen of die verandering 
wel nodig is! Ontkenning van een waar te nemen werkelijkheid is de boot in onze maatschappij 
missen. Die aanpassing is nodig. Sinds de uitvinding van het wiel volgen de veranderingen 
zich steeds sneller op. Dat dat proces sneller gaat, doet niets af aan de wijze hoe we er al dan 
niet effectief op reageren. Sterker nog we zijn zelf de veroorzaker van die versnelling.  Niet 
praten en klagen over de wereld, maar praten met de wereld. Spannend en leuk. 

De hoeveelheid informatie, de wijze waarop en de beschikbare tijdslijnen zijn dus enorm 
gewijzigd en zullen ook de komende jaren aan verandering onderhevig zijn. Het is en blijft dan 
ook van belang om je te kunnen blijven aanpassen aan deze veranderende informatieomgeving 
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die nieuwe vragen oproept en nieuwe werkwijzen en oplossingen noodzakelijk en mogelijk 
maken.  

Vergeleken bij andere beroepsgroepen werken er in de ICT relatief weinig vrouwen op het 
hoogste niveau, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (2019). De 
verdeling is de afgelopen jaren wel verbeterd. Bij ondervertegenwoordiging van vrouwen in 
managementfuncties speelt onder meer mee dat vrouwen vaker in deeltijd werken dan 
mannen, aldus het CBS. Deeltijdwerkers hebben minder vaak een managementfunctie dan 
werknemers die in voltijd werken. 

 

2019, meiden ontdekken techniek  

Ook qua studierichting zijn vrouwen met ICT-studies ondervertegenwoordigd. Mannen zijn 
ruim in de meerderheid onder hoogopgeleiden met een afgeronde opleiding in informatica (87 
procent) en techniek (82 procent). De studierichting Informatica is een van de weinige 
studierichtingen waar het aandeel vrouwen in de leeftijd  vijftien tot vijfenveertig jaar lager is 
dan het aandeel vrouwen in de leeftijd van vijfenveertig tot vijfenzeventig jaar. 

Informatica behoort tot de studierichting in het hoger onderwijs waar het aandeel vrouwen 
het laagst is, namelijk 12,2 procent. Ook bij andere bèta-studierichtingen als techniek, 
natuurwetenschappen, wiskunde en statistiek is het aandeel vrouwen laag. In de 
studierichting Diergeneeskunde en – verzorging zijn is het aandeel vrouwen het hoogst, 81,8 
procent is daar vrouw. De verdeling man/vrouw is het best bij de studierichting Kunst, daar 
is de verdeling bijna fifty-fifty. Bron: agconnect.nl. Mannen met een hoog beroepsniveau zijn 
in de meerderheid in de ICT, techniek en in het management. Beroepen op het hoogste 
beroepsniveau met negentig procent of meer mannen zijn elektrotechnisch ingenieur, 
manager logistiek, manager ICT, en manager productie. Ook de top tien beroepen op het 
hoogste niveau met de meeste mannen is sinds 2013 nauwelijks veranderd. Bron: cbs.nl.    

Ze presteren over het algemeen net zo goed als jongens in technische vakken, maar toch 
kiezen meisjes minder vaak voor technische beroepen. Hierdoor blijft veel talent onbenut. Dat 
moet veranderen, vindt IBM. Daarom organiseren zij verschillende activiteiten om meisjes 
kennis te laten maken met IT en technologie. Zo neemt IBM onder andere deel aan Girlsday, 
dat dit jaar plaatsvindt op donderdag 11 april. Op Girlsday openen zij samen met vele andere 
bèta-, technische en ICT-bedrijven hun deuren voor meisjes van tien tot vijftien jaar.    
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