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 uit geven om naar een groen of geel knippe-
rende cursor op een monochroom scherm te 
kijken, sprak niet bepaald tot de verbeelding 
en was voor de meeste mensen niet de meest 
zinvolle besteding van hun inkomen.

WINDOWS 95
In de jaren negentig kwam daar echter snel 
verandering in. De prijzen van computers 
daalden, de mogelijkheden werden interes-
santer en – het meest belangrijke – de appara-
ten werden gebruiksvriendelijker. Bovendien 
waren de marketingmachines van Intel en 
 Microsoft overuren aan het maken. 

Waar zijn voorgangers nog de weinig 
spannende namen 80386 en 80486 hadden, 
lanceerde Intel in 1993 met veel bombarie 
de Pentium-processor. Hoewel die dezelfde 
instructieset gebruikte, was hij stukken snel-
ler en kon hij meerdere instructies parallel 
uitvoeren. Zijn eigenschappen hebben, ten-
minste voor de buitenwereld, ook de weg 

Daniel Dupré

Het is niet geheel toevallig dat de eerste 
uitgave van c’t in 1997 is verschenen. 
Veel lezers – en zeker de redactiele-

den – zullen zich die tijd nog goed herinneren, 
want in de tweede helft van de jaren negentig 
had de pc definitief zijn intrede gedaan bin-
nen de Nederlandse huishoudens. 

AANLOOP
Een jaar of tien daarvoor zal het meest ge-
avanceerde elektronische apparaat in veel 
huishoudens een cd-speler of videorecorder 
geweest zijn – en mogelijk dat er hier en daar 
een Commodore 64 of gameconsole stond. 
Er waren uiteraard al pc’s verkrijgbaar en de 
Apple Macintosh had ook al furore gemaakt, 
maar voor het grote publiek waren die vaak 
te duur en voegden weinig toe aan de elek-
trische typmachine die je had om je brieven 
mee te schrijven. Enkele duizenden  guldens 

Het is dit jaar 25 jaar geleden dat de eerste c’t verscheen. Al  
die tijd hebben wij onze lezers voorzien van informatie en  
achtergronden over de nieuwste ontwikkelingen op  
IT-gebied. Zeker iets om even bij stil te staan. 

THE RISE OF THE MACHINES

c’t 25 jaar (1/5)

 geplaveid voor Windows 95. Want hoewel 
er onder meer Windows 3, AmigaOS, Atari 
TOS en OS/2 van IBM waren, was voor veel 
gebruikers destijds Windows 95 het eerste 
besturingssysteem waar ze echt kennis mee 
maakten. Aan het verschijnen daarvan had 
Microsoft ook een uitgebreide marketing-
campagne vooraf laten gaan, en dat zorgde 
ervoor dat op 15 augustus 1995 lange rijen 
mensen voor de winkels stonden om het 
nieuwe besturingssysteem aan te schaffen.
Die mochten thuis vervolgens de 13 floppy’s  
waar Windows 95 op stond één voor één in 
de pc stoppen om het te installeren.

Hoewel die slimme en kostbare marke-
ting zeker een rol heeft gespeeld bij de popu-
lariteit van Windows 95, vormt het besturings-
systeem zonder meer een hoeksteen in de 
geschiedenis van de thuis-pc. De grafische in-
terface van het systeem was intuïtief en begrij-
pelijk, de Start-knop nodigde uit om de muis 
te pakken en er op te klikken, en het lukte ie-
dereen binnen enkele minuten een brief te ty-
pen of Patience te spelen – of de muziekvideo 
van Weezer te bekijken, die curieus genoeg bij 
het systeem mee werd geïnstalleerd. 

Dat alles mag inmiddels vanzelfsprekend 
lijken, maar ook de grafische besturingssyste-
men die eraan voorafgingen waren niet altijd 
even toegankelijk of intuïtief in het gebruik. De 
Apple Macintosh had tien jaar eerder ook al 
wel een grafische interface, maar hoewel die 
computer populair was, was hij ook duur. Na 
enkele succesvolle jaren had Apple bovendien 
begin jaren negentig in al zijn wijsheid Steve 
Jobs uit het bedrijf gewerkt en een reeks on-
succesvolle apparaten geproduceerd.

BSOD
Dat Windows 95 makkelijker in het gebruik 
was, wil nog niet zeggen dat het gebruik 
ervan altijd even makkelijk was. De ‘blue 
screen of death’ is toen als begrip geboren, 
want als het systeem zich ergens in verslik-
te, verscheen meestal het gewraakte blauwe 
scherm. Dan kon je weinig anders meer doen 
dan je pc weer helemaal opnieuw opstarten. 
Voor elk stukje hardware moest er een apart 
stuur programma geïnstalleerd worden, en 
voor een processorwissel moest je op het 
moeder bord met een kleine schroevendraai-
er wat dip switches in de correcte positie zet-
ten. Boven dien was een stille pc iets waar nie-
mand zich mee bezig hield, en zat je te werken 
in de herrie van een kleine cpu-koeler die in 
een decibelwedstrijd verwikkeld was met het 
luide gepruttel van de harde schijf.

Maar als je de investering van een pc met 
Windows 95, een 14-inch kleurenscherm en 
een inkjetprinter had gemaakt, dan ging er 
een wereld van mogelijkheden voor je open. 

Als je tot dit scherm 
kwam, had je de 
13 diskettes van 
Windows 95 er al één 
voor één ingestopt.
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c’t toen  / 1997-2002

Teksten zagen er weergaloos uit met uiteen-
lopende fonts, foto’s, afbeeldingen en grafie-
ken in kleur. Je kon geluidopnames maken, 
cd’s beluisteren, (een beetje) video’s monte-
ren en natuurlijk computergames spelen. Er 
zullen weinig gebruikers zijn die in die tijd niet 
een demo van Doom hebben gespeeld of de 
eerste kennismaking met Lara Croft en Tomb 
Raider hebben gemaakt. 

Die games werden alleen nog maar 
prachtiger toen enkele jaren later de Voodoo 
3D-kaarten verschenen. Opeens verdwenen 
de blokjes op het scherm en zag alles er soepe-
ler uit dan ooit tevoren – allemaal prachtig vier-
kant in beeld op een 14- of 15-inch monitor met  
SVGA-resolutie. Die ook vaak voorzien was 
van een mysterieuze ‘degauss’-knop.

SOCIAAL MEDIUM
Een klein extra stukje hardware werd een 
game changer, die de maatschappij echt 
in een nieuwe richting heeft gestuurd: het 
 modem. Voor enkele tientjes extra kocht je 
een modem bij je pc, waar je de telefoonlijn 
in plugde en waarmee je na het nodige gepiep 
en gekraak plotseling e-mails kon versturen. 
Omdat steeds meer mensen een pc  hadden, 
kon je met talloze vrienden en familie dicht-
bij of veraf corresponderen – zonder envelop, 
postzegel en brievenbus. Bovendien kon je 
binnen enkele minuten al antwoord krijgen, 
zelfs van de andere kant van de aarde, ge-
woon tegen het lokale beltarief. Dat alleen al 
was voor een hele generatie al motivatie ge-
noeg om de inves tering in een pc de moeite 
waard te laten zijn. O ja, en je kon er ook nog 
iets anders mee, iets dat ‘internet’ heette.

Ook daar had Windows 95 in voorzien en 
leverde Internet Explorer mee als onderdeel 
van het systeem. Die moest het in populariteit 
de eerste jaren nog afleggen tegen de domi-
nantie van Netscape Navigator, maar omdat 
IE toch standaard in Windows zat, lukte het in 
de loop der jaren om het roer over te nemen. 
Het World Wide Web, waar Tim Berners- Lee 
in 1990 al het nodige grondwerk voor verricht 
had, nam in de tweede helft van de jaren ne-
gentig een vlucht – al was dat naar de huidige 

standaarden nog redelijk primitief. Toch was 
het formidabel, opeens was er een ongeken-
de hoeveelheid informatie binnen handbereik 
en kon je allerlei dingen opzoeken via zoek-
machines zoals (wie kent ze nog?) AltaVista, 
Lycos, Yahoo en AskJeeves. Elke webpagina 
werd met 33 of 56 kbps binnengehaald. Het 
was een tijd van hoge telefoonrekeningen en 
ongelukkige huisgenoten die de telefoon niet 
konden gebruiken.

OPKOMST VAN LINUX
Aan het einde van de jaren negentig begon 
er wat te verschuiven. Windows 98 was ver-
schenen en had naast enkele kleine, cos-
metische verbeteringen ten opzichte van 
Windows 95 ook een (iets) betere hardware- 
ondersteuning, zoals USB, DVD en AGP, een 
betere netwerkondersteuning en het was iets 
stabieler – ondanks de legendarische crash tij-
dens een presentatie met Bill Gates. De nieu-
we versie bezegelde Windows als het domi-
nante systeem voor een breed publiek.

Zoals gebruikelijk in dergelijke situaties, 
was niet iedereen blij met de quasi-mono-
poliepositie van Windows, en zocht men naar 
alternatieven. Een daarvan was Linux. Linus 
Torvalds had enkele jaren eerder zijn eerste 
Linux-kernel (of Freax, zoals hij het korte tijd 
overwoog te noemen) al gepubliceerd, die in 
eerste instantie vooral aftrek vond voor com-
merciële doeleinden van grote bedrijven zoals 

 
Dell en IBM als besturingssysteem voor hun 
servers. Waar het in de jaren negentig en la-
ter nog werd beschouwd als experimenteer-
systeem voor serieuze hobbyisten, is het in-
middels uitgegroeid tot een prima bruikbaar, 
laagdrempelig systeem. Tot op de dag van 
vandaag verschijnt er geen nieuwe Linux-
kernel update zonder Torvalds goedkeuring.

MILLENNIUM
Net toen de nieuwe technologie echt een 
vlucht nam, dreigde de millennium-bug (Y2K) 
roet in het eten te gooien. De eerste software-
versies waren immers meerdere jaren eerder 
geschreven toen systeembronnen schaars 
waren en efficiënt gebruikt moesten worden. 
Daarom werden er in plaats van een volle-
dige datumnotatie van vier cijfers maar twee 
cijfers gebruikt om het jaar aan te duiden. 
Enkele versies verder bleek dat niemand er-
aan had gedacht daar iets aan te wijzigen, 
waardoor computersystemen geen verschil 
zagen tussen het jaar 2000 en 1900. Dat leid-
de tot doemscenario’s waarbij alle geauto-
matiseerde systemen zouden crashen en de 
maatschappij in chaos zou verzinken. Dat ver-
oorzaakte de nodige paniek bij mensen die in 
goede apocalyptische traditie gingen ham-
steren om de imminente ondergang te over-
leven. Door het tijdig ingrijpen en aanpassen 
van computersystemen viel het uiteindelijk al-
lemaal behoorlijk mee en waren er nauwelijks 
problemen. 

Een gevolg daarvan was wel dat het voor 
iedereen duidelijk werd dat automatisering 
een grote rol in de samenleving speelde en 
dat je eerder vroeger dan later er mee aan 
de slag moest gaan om nog enigszins mee te 
kunnen. Parallel aan de technologische boom 
groeide voor jong en oud ook de noodzaak 
om informatie en kennis op te doen, via com-
putercursussen die in buurthuizen werden ge-
geven, of via tijdschriften – zie daar het eerste 
nummer van c’t.  

De grote schrik 
van Windows 95 

(en latere versies): 
een foutmelding 
die weinig zegt, 

en waarna je niets 
anders restte dan de 

computer uit en weer 
aan te zetten.

Zo zag een gemiddeld bureau er eind jaren 90 uit: een oase van grijs plastic en een beeldscherm dat dieper 
was dan dat het breed was.
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website in te voeren. Je kon gewoon op 
naam of onderwerp zoeken, en de gewens-
te website op de lijst met resultaten aanklik-
ken. In de begintijd waren zoekmachines zo-
als Magellan, AltaVista, Ask Jeeves en met 
name Yahoo! Search populair.

Yahoo was min of meer de Google van 
de begin jaren van het internet. In al zijn en-
thousiasme voegde Yahoo steeds meer ele-
menten aan zijn startpagina toe. Daardoor 
raakte het zoekveld ironisch genoeg zoek 
tussen alle reclameboodschappen, thema-
kanalen en andere links. Op een scherm met 
beperkte resolutie werd je daardoor getrak-
teerd op een visuele chaos die ook nog eens 
lang duurde om te laden. Bovendien was de 
zoekmachine redelijk sloom en duurde het 
lang voordat de resultaten verschenen. Het 
is dan ook geen toeval dat niemand het over 
 yahooën heeft, maar wel over googelen.

GOOGLETRUC
Google begon als een onderzoeksproject 
van studenten Larry Page en Sergey Brin. 
De meeste zoekmachines indexeerden de 

Daniel Dupré

Eind jaren negentig heeft de pc definitief 
zijn intrede gedaan in de meeste huis-
houdens. We e-mailden met familie en 

kennissen over de hele wereld, gameden er 
lustig op los, printten alles wat los en vast 
stond met onze inkjet- of laser printers en 
gingen krakend en piepend het jonge inter-
net op. Alles leek te kunnen, maar alles kon 
nog een stuk beter.

ZOEKTOCHT
In die jaren was het vaak nog een beetje be-
helpen met eenvoudige websites, waarvan 
je de adressen onhandig op de adresbalk 
van je browser moest invoeren. Soms waren 
ze erg lang, met flink wat streepjes, slashes 
en zo nu en dan een tilde, het teken dat bij 
de meeste mensen ongebruikt linksboven 
op het toetsenbord zit.

De verspreiding van het internet en de 
groei van het aantal websites luidde ook de 
bloei van zoekmachines in. Daarmee hoef-
de je niet moeizaam het hele adres van een 

Het is dit jaar 25 jaar geleden dat de eerste c’t verscheen. Al 
die tijd hebben wij onze lezers voorzien van informatie en 
achtergronden over de nieuwste ontwikkelingen op IT-gebied. 
Zeker iets om even bij stil te staan. 

SNELLER, GROTER, MEER

c’t 25 jaar (2/5)
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 webpagina’s op basis van hoe vaak een 
zoekterm erop werd aangetroffen. Het twee-
tal zocht naar een betere manier door rela-
ties tussen websites te analyseren. De aan-
name dat het belang van een website kan 
worden afgeleid uit het aantal keren dat an-
dere websites ernaar linken, leidde tot het 
zogenaamde Page Rank-algoritme. In 1997 
werd het domein www.google.com geregis-
treerd (een toespeling naar de term ‘googol’, 
een wiskundige naam voor het getal 10100).

Google was een verademing. De mini-
malistische website bestond uit het logo in 
vrolijk gekleurde letters, een leeg scherm 
met een zoekbalk en een knop om de zoek-
opdracht te starten. Ondanks de zakelijke 
efficiëntie straalde Google ook een sympa-
thieke speelsheid uit met zijn Doodles voor 
speciale gelegenheden en easter-eggs (zoek 
maar eens op ‘askew’ (Engels voor scheef).

Google is niet meer weg te denken en het 
lijkt bijna onbegonnen werk om Google van 
zijn troon te stoten. Dat is tegelijk het  grote 
nadeel van Google, omdat het inmiddels 
veel meer is dan alleen een zoek machine. 
Dataverzameling is big business, en wat 
dat betreft doet Google schrikbarend goede 
 zaken: alles wat je in Google intypt genereert 
data, en die worden ijverig verzameld. Als re-
actie op die verzamelwoede werd in 2011 de 
zoekmachine DuckDuckGo opgericht, die 
een alternatief biedt voor gebruikers die pri-
vacy belangrijk vinden.

WIE HET BREED HEEFT
Naast het effectieve algoritme en de opge-
ruimde interface was ook de snelheid waar-
mee resultaten verschenen doorslaggevend 
voor het succes van Google. Met een inbel-
modem had je bij elk wachtmoment het ge-
voel dat tijd geld kostte. Omdat duidelijk 
was dat het internet een steeds grotere rol 
ging spelen, was er ook een sterke wens voor 
snellere verbindingen. De vraag was of daar 
een nieuwe netwerk voor aangelegd moest 
worden – en wat voor netwerk dat dan zou 
moeten zijn – of dat het mogelijk was de 
bestaande infrastructuur te gebruiken. Zo 
werd zelfs de mogelijkheid onderzocht om 
een netwerk via gasleidingen te creëren. Het 
bleek gelukkig mogelijk de bestaande tele-
foon- en kabelnetwerken te gebruiken.

Breedband-internet via de tv-kabel of 
ADSL bood niet alleen de vrijheid om con-
tinu verbonden te zijn zonder de telefoon-
lijn bezet te houden, het betekende ook dat 
ontwikkelaars complexere websites  konden 
maken. De verbindingen werden sneller en 
omdat je toch permanent verbonden was, 
maakte het minder uit als je eventjes moest 
wachten tot een pagina geladen was.

Yahoo en Google circa september 2000: de webinterface van Google was een oase van rust vergeleken met 
de optische chaos van Yahoo, en hij was ook stukken sneller.
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c’t toen / 2002 – 2007

Een ander groot voordeel daarvan was dat 
het ook niet meer uitmaakte hoe lang een 
download duurde. Je zette hem aan en na 
enige tijd, soms uren later, had je een pro-
gramma op je pc.

BRONMATERIAAL
Het is nauwelijks meer denkbaar, maar er 
was een tijd dat je software niet zomaar kon 
downloaden. Lezers die in de beginjaren c’t 
lazen zullen het zich nog wel herinneren: de 
‘c’t +cd’. Tot in 2006 werd er standaard bij 
elke uitgave een cd meegeleverd met allerlei 
tools en programma’s. Soms waren dat spe-
ciale volledige versies van applicaties, maar 
veelal betrof het software die bij de produ-
cent gewoon te downloaden was. Maar dat 
kostte voor veel mensen tijd en geld en het 
was maar afwachten of de download lukte. 
Tijdschriften met een cd waren daarmee een 
handige en belangrijke bron voor software. 
Door de verspreiding van breedband raakte 
de cd op den duur overbodig.

OPSLAG
Eenmaal binnen, moest een programma 
uiteraard ook ergens worden opgeslagen. 
Waar het tegenwoordig mogelijk is om 1 TB 
te proppen op het miniscule oppervlak van 
een microSD-kaart van zo’n 250 euro, moest 
je in 2004 voor een 1 TB externe harde schijf 
nog 1075 euro neertellen – circa 1500 euro 
na inflatiecorrectie.

Verder terug in de tijd was de floppy-disk 
de enige manier om gegevens op te slaan 
en mee te nemen. 1,44 MB opslag was pri-
ma voor wat tekstdocumenten, maar pro-
gramma’s of meerdere digitale afbeeldin-
gen kon je er niet zomaar op kwijt. In 1994 
introduceerde Iomega de Zip Drive, een 
soort  dikke floppy-disk met 100 MB opslag. 
Die was echter geen lang leven beschoren. 
Begin 2001 verschenen de eerste usb-sticks 
op de markt. De kleine apparaatjes stak je in 
de usb-poort van je pc en kon je meteen ge-
bruiken. De eerste sticks waren nog erg duur 
en hadden een beperkte capaciteit – in 2002 
kostte een 128MB-exemplaar nog zo’n 100 
euro. De snelle flashopslag was ook ideaal 
als opslagmedium voor digitale foto grafie, 

die aan het begin van de eeuw een grote 
vlucht nam.

ONBEPERKT FOTO’S
Bij veel kringloopwinkels vind je nu digitale 
camera’s voor een paar euro. In 2004 kostte 
een 6-megapixelcamera gemiddeld nog zo’n 
500 euro. En dan moest je ook nog aparte 
SD-kaartjes kopen om de foto’s op te slaan. 
Desondanks hebben we ons massaal op de 
digitale camera gestort. Je kon tenslotte 
zoveel foto’s nemen als je maar wilde (en 
kaartjes voor had). Als er een onscherp was, 
of slecht belicht maakte dat niet uit, je knik-
kerde de foto gewoon weg. Eenmaal thuis 
van de vakantie kon je de camera meteen 
aan je pc hangen en de foto’s bekijken. Ons 
leven wordt sindsdien digitaal vereeuwigd 
en we kunnen meteen genieten van het vast-
gelegde moment. Daarmee verdween ook 
de charme van het wachten tot je foto’s van 
de ontwikkelaar terug zijn en het uitgestelde 
herbeleven van je reis.

Omdat flashopslag nog duur was en de 
gemiddelde harde schijf snel vol liep, was 
er behoefte aan een geschikt en betaalbaar 
back-upmedium. Die werd vervuld door de 
brandbare cd. De eerste branders waren ze-
ker niet goedkoop, net als de cd’s zelf, maar 

je kon er wel 700 MB op kwijt. Door de enor-
me populariteit daalde de prijs van branders 
en cd’s snel en kon je eindelijk ruimte vrij-
maken op je harde schijf. Bovendien kon je 
perfecte kopieën van muziek-cd’s maken of 
die zelf samenstellen – tot groot en voort-
durend verdriet van de muziekindustrie.

ILLEGAAL MATERIAAL
Als je rond 2001 het geluk had om breed-
bandinternet via de kabel te hebben, zul je 
waarschijnlijk ook ergens rond die tijd het 
programma Napster op je pc hebben gehad. 
Mensen boden daar hun zelf geripte mp3’s 
aan in sterk variërende kwaliteit. Voor wie 
jarenlang platen of nummers van de  radio 
op cassettebandjes opnam, was er niets 
raars aan om nummers te down loaden zo-
dat je eindelijk een gekoesterde hit in rede-
lijke kwaliteit had. Maar platenlabels en 
muzi kanten waren er duidelijk minder ge-
lukkig mee. Zij zagen hun inkomsten ver-
dampen en startten direct een rechtszaak, 
die Napster nog meer bekendheid en gebrui-
kers verschafte.

Napster was een kort leven beschoren 
en stopte eind 2001 alweer, maar het ille-
gale hek was van de download-dam. Alter-
natieven zoals eDonkey2000, Kazaa, Lime-
wire en Bittorrent verschenen al snel en 
hebben het in de jaren daarna de muziek- 
en later de filmindustrie moeilijk gemaakt. 
Tot op de dag van vandaag zijn de effecten 
merkbaar en blijft het een doorn in de ogen 
van de industrie.

Het enige wat uiteindelijk een merk-
baar effect had op het illegale downloaden 
was de opkomst van de streamingservices 
– maar dat is een onderwerp voor een later 
deel in deze serie.  

Iomega maakte furore 
met de Zip Drive, waar 

je maar liefst 100 MB 
op kwijt kon. Door 

de opkomst van de 
CD-R en usb-sticks (en 

de beroemde ‘click 
of death’) was het 

systeem geen lang 
leven beschoren.

Ken je deze nog? Bij elke uitgave van c’t zat een cd met allerlei tools en programma’s.
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speler, waar je bandjes mee afspeelde met 
muziek die je met de platenspeler van je 
 ouders of van de radio had opgenomen – 
vaak met aan het begin en eind van een num-
mer nog enkele seconden over enthousiast 
geklets van de DJ. De walkman was een be-
taalbare oplossing waarbij je naar muziek in 
hifi kwaliteit kon luisteren en ongestoord kon 
genieten zonder huisgenoten tot last te zijn. 
Tot diep in de jaren negentig veranderde daar 
maar weinig in, de walkmans werden hooguit 
goedkoper of robuuster. 

De draagbare cd-spelers hebben in de ja-
ren negentig die rol maar in beperkte mate 
weten over te nemen, want hoezeer de fabri-
kanten hun best ook deden, bij de minste 
stoot of wat grotere beweging raakte de laser 
het spoor bijster en sloeg de cd over. Ook de 
mini-disc, die de opnamemogelijkheden van 
de cassette en de kwaliteit van de cd com-
bineerde, kende niet de populariteit van de 
walkman, met name omdat de apparaten re-
latief duur waren – net als de discs zelf. Ook 
was de platenindustrie wat huiverig en ver-
schenen er maar weinig voorbespeelde discs.

Een gevolg van de walkman was  een ver-
andering in de manier waarop wij naar mu-
ziek zijn gaan luisteren. Waar je in de jaren 
daarvoor nog onvermijdelijk met meerdere 
mensen, gewenst of niet gewenst, naar de-
zelfde muziek luisterde en leerde kennen via 
radio of tv, was het nu mogelijk om helemaal 
zelf te bepalen waar je naar luistert. Dat ele-
ment van individualisme is nooit verdwenen 
en zelfs uitvergroot door de kanalen waarmee 
we toegang hebben tot niet alleen muziek, 
maar ook hoe we nu tv en films bekijken.

Zoals in een eerdere c’t-toen besproken, is 
de opkomst van de pc en vooral het internet 
gepaard gegaan met het illegaal uit wisselen 

Daniel Dupré

Steve Jobs introduceerde in 2007 in zijn 
legendarische presentatie de  Apple 
 iPhone met de woorden “An iPod, a 

 phone, and an internet communicator. Get 
it?” Bij een overzicht van de technische ont-
wikkelingen van de afgelopen 25 jaar kun je 
uiter aard niet om Apple heen. Het bedrijf, en 
met name de eigenzinnige medeoprichter 
Steve Jobs, heeft met de introductie van de 
 iPhone de manier hoe wij elektronica gebrui-
ken, muziek consumeren en met elkaar com-
municeren in grotere mate vormgegeven dan 
welk bedrijf dan ook. Maar voordat de smart-
phone zoals wij hem inmiddels niet meer uit 
ons leven kunnen wegdenken er was, gingen 
er enkele ontwikkelingen vooraf.

OVERAL MUZIEK
Lezers die de jaren tachtig bewust hebben 
meegemaakt, zullen er een gehad hebben: 
een walkman. Sony lanceerde het eerste mo-
del in 1979 en enkele jaren later leek het of ie-
dereen met gekleurde oorwarmertjes zich van 
de buiten wereld afsloot en naar zijn of haar ei-
gen favoriete nummers luisterde. 

Vóór de walkman moesten veel jongeren 
het nog doen met een oude mono cassette-

Het is dit jaar 25 jaar geleden dat de eerste c’t verscheen.  
Al die tijd hebben wij onze lezers voorzien van informatie en  
achtergronden over de nieuwste ontwikkelingen op IT-gebied.  
Zeker iets om even bij stil te staan. 
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van muziek. De mp3-compressietechniek 
kon de grote digitale bestanden van cd’s met 
bijna een factor 10 verkleinen – je kon je cd- 
verzameling in tamelijk goede kwaliteit op 
je pc opslaan en afspelen met programma’s 
zoals WinAmp (met zijn wat curieuze relatie 
tot lama’s). Prima als je pc in dezelfde ruim-
te stond waar je muziek wilde luisteren, maar 
niet ideaal als je de ruimte verliet – en al hele-
maal niet wanneer je onderweg was.

Mobiele mp3-spelers zoals de Rio PMP300 
van Diamond en de Muvo van Creative, brach-
ten daar eind jaren negentig verandering in. 
Die spelers waren uitgerust met ingebouwd 
flashgeheugen, wat betekende dat je muziek-
bestanden direct van je pc op de speler kon 
zetten zonder een apart medium zoals een cd 
of minidisc. Los van de kosten van het appa-
raat hoefde je geen aparte schijven of dure 
disks te kopen. Het enige minpunt waren de 
mogelijkheden om aan je muziek te komen. 
Je eigen cd-collectie omzetten naar mp3 was 
nogal een gedoe, dus ging men massaal mu-
ziek illegaal downloaden – tot groot verdriet 
van de muziekindustrie.

De iPod van Apple bracht daar groten-
deels verandering in. Het was een goed wer-
kend apparaat, met een praktische bediening 
en goede geluidskwaliteit. Maar het slimme 
wat Apple had gedaan was het koppelen aan 
iTunes. Je had ook als Windows-gebruiker 
het programma nodig om muziek op je iPod 
te zetten. Maar vooral introduceerde Apple 
een aanvullende winkel waar je voor relatief 
 weinig geld losse nummers kon kopen. Die 
iTunes Store bleek een geniale zet, want het 
luisterpubliek bleek bereid om te betalen voor 
de muziek waar het graag naar wilde luiste-
ren. Na de iPod Classic verschenen nog de 
Mini, Nano, Shuffle en de iPod Touch, waar-
van Apple onlangs aankondigde dat het de 
productie gaat stoppen. Ruim 20 jaar is niet 
slecht voor een apparaat.

NEWTON EN ZIJN APPLE
Halverwege de jaren tachtig werden de grond-
leggers Steve Jobs en Steve Wozniak van 
 Apple hun eigen bedrijf uitgewerkt. Onder lei-
ding van John Sculley heeft het bedrijf in de 
jaren erna voornamelijk geteerd op de eer-
dere successen van de beide Steves en wei-
nig innovatieve producten op de markt ge-
bracht. Een product dat wel potentie had, was 
de  Apple Newton, de eerste personal digital 
assis tant, oftewel PDA.

Het concept van de Newton was veel-
belovend: een apparaatje dat in je zak past 
met aan de voorzijde een relatief groot aan-
raakscherm waar je met een stylus notities 
op schrijft die dankzij handschriftherkenning 
als tekst kan worden opgeslagen. Dan nog 

Apple is na ruim 20 
jaar en circa 450 
miljoen verkochte 
apparaten gestopt 
met maken van  
iPod-producten.
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de  nodige organisatiesoftware om je agen-
da, adressen en contacten bij te houden en 
een rekenmachine, conversie en andere tools, 
en je had een redelijk handig apparaatje op 
zak. Mits je bereid was om zo’n 1000 dollar 
neer te tellen, wat nu omgerekend 1800 dol-
lar zou zijn. Maar het grootste probleem van 
de Newton was dat de handschriftherken-
ning nogal matig was, vooral in het begin. Dat 
werd in de media uitgebreid uitgemeten en de 
Newton is nooit van die reputatie afgekomen, 
ook al deden latere versies het een stuk beter.

Bovendien kreeg de Newton stevige con-
currentie van met name de PalmPilot van 
3Com. Die was razend popu lair en kostte met 
zo’n 300 dollar niet al te veel. Hij  had ook een 
vorm van handschriftherkenning, Graffiti ge-
naamd. Met de stylus schreef je symbolen 
op het scherm, die de software naar letters 
vertaalde. Hoewel je je dat nieuwe schrift ei-
gen moest maken, kregen de meeste gebrui-
kers dat snel onder de knie. Notities die je 
onderweg maakte kon je thuis via de meege-
leverde cradle op je pc zetten en daar verder 
ver werken. Bovendien bestonden er talloze 
applicaties die je erop kon zetten.

Ondertussen ging het met Apple bijzon-
der slecht. Het bedrijf gooide Sculley eruit en 
keerde zich met hangende pootjes tot Steve 
Jobs. Die had ondertussen matig succes met 
zijn bedrijf NeXT (en groot succes met  Pixar), 
maar Apple kocht NeXT en het besturingssys-
teem NeXTstep op – wat de basis voor Mac OS 
X zou worden – en Jobs nam het roer weer in 
handen. Hij stopte meteen de verdere ontwik-
keling van de Newton, omdat hij vond dat het 
apparaat slecht presteerde en dat de stylus 
onhandig was. Dat de Newton het troetelpro-
ject van rivaal Sculley was geweest, speelde 
waarschijnlijk ook een rol bij die beslissing.

Het grote succes van de PDA’s was van 
 korte duur. Hoewel het leuke en handige 
appa raatjes waren, hadden de meeste gebrui-
kers niet zo heel veel zin om twee apparaten 
mee te zeulen. Want ongeveer tegelijk met het 
verschijnen van de PDA’s kwam er ook een an-
der apparaat beschikbaar voor het grote pu-
bliek: de mobiele telefoon. 

IK BEN OOK GELUKKIG ZONDER
Als je googelt op “Frans Bromet mobiel” kun 
je op YouTube een kort filmpje vinden over 
hoe het Nederlandse publiek in 1998 dacht 
over ‘het mobieltje’, zoals dat toen nog werd 
genoemd. Wellicht niet representatief voor 
iedereen, maar het geeft wel een interessant 
beeld over hoe de mobiele telefoon aanvan-
kelijk als overbodig werd beschouwd, terwijl 
hij korte tijd later alomtegenwoordig was. 

Waar de walkman een apparaat was 
dat individualistisch naar muziek  luisteren 

 mogelijk maakte, sleepte je met de mobiele 
telefoon juist je hele privéleven de openbaar-
heid in. Omdat er geen sociale conventies 
bestonden wat het openbaar bellen betreft, 
maar wel de conventie om wanneer de te-
lefoon gaat die op te nemen, heeft ook daar 
de individualistische keuze beslist: het maak-
te niet uit waar of met wie je was: als je wordt 
gebeld, neem je op. Dat tot voortdurend chag-
rijn van vele omstanders die het antisociale 
geklets in winkels, cafés en bioscopen of de 
eenzijdige gesprekken in de trein knap irritant 
vonden. Desondanks heeft de gsm in korte 
tijd op grote schaal zijn intrede in ons leven 
gemaakt, en is het de vaste begeleider overal 
naartoe geworden – vermoedelijk ook voor de 
meeste sprekers in het filmpje.

In de eerste jaren van deze eeuw was 
 Nokia de onbetwiste leider als maker van mo-
biele telefoons. Iedereen met enige interesse 
in techniek heeft er wel een in handen gehad – 
en Snake gespeeld. Ook de Nokia-ringtone zit 
stevig in ons geheugen geëtst. De Nokia 1100 
en 1110 (2003 en 2005) waren de meest suc-
cesvolle mobiele telefoons ooit, waarvan er 
van elk wereldwijd meer dan 250 miljoen van 
zijn verkocht. Nokia had de rol als marktleider 
voor mobiele telefoons stevig in handen en 
het leek ondenkbaar dat daar snel verande-
ring in zou komen. Tot 2007.

GAMECHANGER
“Op zo’n apparaat heeft de markt gewacht.” 
Met deze woorden openden we onze review 
in c’t 9/2007. Hoewel de Apple iPhone niet de 
eerste smartphone was die op de markt ver-
scheen, was het toch een bijzondere game-
changer. Hij had een (voor die tijd) groot 
scherm waar je filmpjes op kon kijken, een bij-
zonder han dige en intuïtieve bediening waar 
je direct mee aan de slag kon, je kon er een-
voudig het internet mee op, hij speelde mu-
ziek uit je iTunes- bibliotheek af en er waren 
talloze apps beschikbaar die je snel kon instal-
leren. En o ja, je kon er ook mee bellen. 

De iPhone verschijnt in 2007 
voor het eerst in c’t – zeker 
niet voor het laatst. 

Het mag dan wel 
zo’n beetje de 

eerste PDA geweest 
zijn, maar de 

Newton van Apple 
was nooit erg 

populair. 

De iPhone was een revolutionair apparaat in 
de waarste zin van het woord: hij heeft zo’n 
impact gehad dat onze maatschappij in vele 
opzichten veranderd is en zich heeft moeten 
aanpassen aan de smartphone. Waar web-
sites op een iPhone in het begin nog moei-
zaam te bekijken waren omdat ze voor gro-
tere schermen waren ontworpen, heeft niet 
de smart phone, maar het internet zich aan-
gepast, zodat websites ook geschikt zijn voor 
een kleiner scherm. 

De pc-markt is sindsdien gekrompen om-
dat het digitale leven van veel gebruikers zich 
op de smartphone afspeelt. Bedrijven steken 
flinke bedragen in het ontwikkelen van apps 
omdat de markt dat vereist. We slepen geen 
camera’s meer mee op vakantie, maar leg-
gen alles wat los en vast zit vast met de smart-
phone. We bestellen, zoeken, betalen, navi-
geren, gamen, communiceren, luisteren naar 
muziek en kijken films op de smartphone.

Het ontwerp van de iPhone was zo bril-
jant, dat er in de 15 tussenliggende jaren in 
feite weinig fundamenteel aan veranderd is. 
Uiteraard zijn de smartphones in technisch 
opzicht flink verbeterd, maar we tikken nog 
steeds met de vinger op een pictogram op het 
scherm om een app te openen. En de reden 
dat we dat zo veel doen, hebben we in 2007 
aan het einde van dat artikel al benoemd: 
 “Apple is er als eerste in geslaagd om een 
apparaat te ontwerpen dat je ook graag ge-
bruikt”.  
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bellen – de grotere BBS’en beschikten over 
zes of twaalf telefoonlijnen, dus hield het 
met daar maximaal 12 simultane gebrui-
kers ook alweer op.

Een andere pionier op het gebied van 
sociale netwerken was CompuServe. Het 
Amerikaans bedrijf bood gebruikers de 
mogelijkheid om in te bellen en gebruik te 
maken van een reeks diensten, waar onder 
e-mail, dicussiefora en chatdiensten. Het 
systeem had echter ook zijn beperkingen, 
want gebruikers konden alleen met ande-
re CompuServe-klanten e-mailen en chat-
ten. Het bedrijf werd later opgekocht door 
America Online, die het in zijn eigen com-
municatiediensten integreerde. America 
Online, ofwel AOL, was aan het eind van de 
jaren negentig de grootste internet provider 
in de Verenigde Staten. Het bedrijf was 
groot geworden dankzij goedkope inbel- 
abonnementen, en bood vanaf 1996 zelfs 
de moge lijkheid om tegen een vast maan-
delijks bedrag continu online te zijn. Het 
bedrijf floreerde en kocht allerlei ander be-
drijven op, waaronder Netscape en ICQ, de 
bekendste chatservice aan het eind van de 
jaren negentig.

CHATTEN
Naarmate het goedkoper werd om internet 
op te gaan, en al helemaal toen je tegen een 
vast bedrag continu online kon zijn, werd 
e-mail voor korte berichten te traag. De 
chatdiensten sprongen in de bres. 

ICQ – wat gesproken ‘I seek you’ vormt 
– werd in 1996 ontwikkeld door het Israëli-
sche bedrijf Mirabilis en in korte tijd bijzon-
der populair. Op zijn hoogtepunt in 2001 
had het rond de 42 miljoen actieve gebrui-
kers. Gebruikers konden een account aan-

Daniel Dupré

De mens is een sociaal dier. De drang 
naar contact en interactie met an-
dere mensen met overeenkomstige 

ideeën en interesses zit ingebakken in onze 
menselijke blauwdruk. Het is daarom ook 
niet vreemd dat samen met de opkomst 
van het internet mensen op zoek zijn ge-
gaan naar manieren waarop het nieuwe 
medium hun interactie met anderen kan 
ondersteunen.

PRIKBORD
De eerste sociale netwerken bestonden al 
in de jaren tachtig in de vorm van de Bul-
litin Board Systems. Die bestonden uit een 
server waarop je met een modem kon in-
bellen en berichten voor andere gebruikers 
kon achterlaten of software kon uploaden. 
Nadeel daarvan was dat er per telefoonlijn 
maar één gebruiker tegelijkertijd kon in-

Het is dit jaar 25 jaar geleden dat de eerste c’t verscheen.  
Al die tijd hebben wij onze lezers voorzien van informatie en 
achtergronden over de nieuwste ontwikkelingen op IT-gebied. 
Zeker iets om even bij stil te staan. 
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maken en een-op-een-gesprekken voeren 
met andere gebruikers – daarmee vormde 
het concept de basis voor chat-applicaties 
zoals WhatsApp. 

2003
Door de opkomst van breedband in de 
begin jaren van het kersverse millennium 
was het mogelijk om een heel huishouden 
te voorzien van een permanente internet-
verbinding. Talloze bedrijven en organisa-
ties beschikten inmiddels over een website 
waar je allerlei informatie snel kon opzoe-
ken, het downloaden en uitwisselen van 
grote bestanden en toepassingen was mo-
gelijk, en voor elke hobby, hoe niche dan 
ook, was er wel een website te vinden. Met 
breedband was het ook mogelijk om com-
plexere communicatieoplossingen te ont-
wikkelen, en wat dat betreft lijkt 2003 voor 
veel ontwikkelaars een zeer inspirerend 
jaar te zijn geweest. 

Dat was blijkbaar het moment dat ont-
wikkelaars zich op sociale netwerken stort-
ten. Van de grote socialemediaplatforms 
was LinkedIn de eerste die dat jaar zijn di-
gitale deuren opende, op de voet gevolgd 
door Myspace en Second Life. Linked In was 
een platform voor bedrijven en professi-
onals en Myspace een op muziek georiën-
teerde platform. Ze richtten zich vooral op 
gebruikers met overeenkomstige interes-
ses, hield de virtuele wereld van Second 
Life het midden tussen een multiplayer- 
game en sociaal platform waar mensen op 
allerlei manieren konden communiceren 
en groepen konden vormen met gelijke in-
teresses. Het platform was enkele jaren bij-
zonder populair en kende op zijn hoogte-
punt in 2013 36 miljoen gebruikeraccounts, 
maar heeft sindsdien een teruggang van 
actieve gebruikers gezien. Hoeveel is niet 
bekend, maar het aantal actieve gebruikers 
zou in 2017 nog maar rond de 800.000 ge-
weest zijn. 

DE SOCIALE EXPLOSIE
Sociale netwerken voldoen aan een in-
herent menselijke behoefte om met elkaar 
te communiceren, en dan vooral met ande-
ren die gelijke interesses hebben. In maat-
schappelijk opzicht zijn er steeds minder 
centrale zaken die ons verbinden. Waar 
voor de tijd van het internet of mobiele te-
lefoons we nog naar een handvol tv-zen-
ders keken en iedereen min of meer over 
dezelfde programma’s kon meepraten, en 
we in het weekend naar sport- of hobby-
clubs gingen om met gelijkgezinden fysiek 
in dezelfde interesses te delen, heeft de op-
komst van het internet, talloze tv-zenders, 

De Nederlandse socialenetwerksite Hyves had rond 
2010 zo’n 10 miljoen gebruikers. In 2013 hield het 
alweer op met bestaan.

8  www.ct.nl



c’t toen / 2012 – 2017

muziekdiensten en andere online activitei-
ten die sociale cohesie onder druk gezet. 

De drang naar sociale verbinding is wel-
licht de reden dat in eerste instantie e-mail, 
chatprogramma’s en uiteindelijk sociale 
netwerken zo populair zijn geworden – het 
zijn uiteindelijk allemaal platforms die die 
behoefte aan contact ondersteunen en op 
een nieuwe of andere manier daar invulling 
aan geven. 

’S LANDS TROTS
Raymond Spanjar, Koen Kam en Floris Rost 
van Tonningen hebben in 2004 de website 
startphone.com gelanceerd, een platform 
waar mobiele telefoon gebruikers foto’s 
konden delen en goedkoper mee konden 
sms’en. Het drietal had echter snel door dat 
die sociale platforms veelbelovend waren 
en startte eind 2004 Hyves. 

Door enkele slimme campagnes die op 
studenten waren gericht, steeg het aantal 
Hyves-gebruikers explosief. In maart 2005 
waren het er 100.000 en in juli waren er al 
een miljoen actieve accounts. Nog geen 
twee jaar later werd het aantal van 5 mil-
joen gepasseerd. Op het hoogtepunt tel-
de Hyves zo’n 10 miljoen gebruikers – zelfs 
premier Balkende was een actieve Hyves- 
gebruiker.

Waarom Hyves sneller is verdwenen 
dan het opkwam, heeft meerdere oorzaken. 
Een element was dat de servers van Hyves 
het enorm groeiende aantal gebruikers niet 
altijd aankon en dat Hyves daardoor soms 
bijzonder traag of zelfs helemaal onbereik-
baar was. De software was bovendien niet 
geoptimaliseerd voor zoveel gebruikers, en 
die kon ook niet eenvoudig worden opge-
schaald.

Daarnaast wordt ook de kredietcrisis 
van 2008 als reden genoemd, waardoor de 
inkomsten door advertenties terugliepen. 
Maar waarschijnlijk kon Hyves het uiteinde-
lijk simpelweg niet winnen door de absolu-
te overmacht van Facebook.

THE SOCIAL NETWORKS
Sociale media hebben, zoals de naam al 
aangeeft, een sociaal aspect. Je kunt op 
Face book dingen die je meemaakt delen 
met vrienden en kennissen zodat ze  weten 
wat je bezighoudt, ook als je ze door je 
drukke bestaan niet spreekt of als ze op 
de ander kant van de wereld wonen of aan 
het reizen zijn. Twitter biedt de mogelijk-
heid om in zeer compacte vorm informatie 
of meningen te delen, YouTube verzorgt de 
wereld met een immense weelde aan zelf-
gemaakte videofilmpjes. Instagram heeft 
zijn focus gelegd op het delen en bewerken 
van foto’s en op TikTok delen (jonge) ge-
bruikers hun korte videofilmpjes. 

Vroeger was een schoolreünie een ma-
nier om oude bekenden die je al jaren uit 
het oog was verloren weer tegen te komen. 
Maar dat kon ook confronterend zijn. Mis-
schien was je hopeloos uit elkaar gegroeid, 
of was een ander veel succesvoller dan jij in 
het leven en de liefde. Het grote voordeel 
van een sociaal platform is dat je je leven 
zo mooi kunt maken als je maar wilt. Je laat 
je hoogtepunten zien en maakt veel erva-
ringen net iets mooier dan ze in werkelijk-
heid zijn. Dat betekent ook dat je een een-
zijdig beeld van je leven aan anderen toont. 
Als je naar de sociale media kijkt, lijkt het 
 leven dat iedereen leidt geweldig, prachtig, 
groots en meeslepend. 

Dat zal voor niemand een verrassing 
zijn – uiteraard is het leuker om de mooie 
en spannende dingen in het leven te delen 
dan de saaie monotonie van het dagelijkse 
bestaan. Maar dat selectieve element ver-
taalt zich ook op andere manieren. We kie-
zen ook uit wat we willen lezen, hoe we ons 
op de hoogte houden, wat net zo goed een 
eenzijdig beeld kan opleveren. Daardoor 
worden dingen ongecontroleerd en soms 
buitenproportioneel groot de wereld inge-
slingerd, waarbij het belangrijker kan zijn of 
iets een maatschappelijke snaar raakt dan 
de daadwerkelijke impact dat iets op de 
maatschappij kan hebben. Sociale media 

Facebook opende zijn digitale deuren in 2004, en noemde zich destijds nog The Facebook

geven iedereen een stem, maar vaak wor-
den alleen de luidste roepers gehoord. 

VERDIENMODEL
Data is big business. En socialemedia-
platforms verzamelen onze data gretig. 
Op  basis van die gegevens worden doel-
gericht reclame of links naar aanbiedingen 
getoond – of worden die data aan andere 
bedrijven doorverkocht. Tim Berners-Lee, 
de grondlegger van het internet, is door 
zaken zoals het Facebook/Cambridge Ana-
lytica-schandaal en de inmenging van 
Russische  hackers bij de Amerikaanse ver-
kiezingen in 2016, in toenemende mate on-
tevreden geraakt over de manier hoe per-
soonlijke gegevens worden verzameld en 
misbruikt. Hij richtte het Solid-project op, 
dat een platform moet zijn waarop gebrui-
kers volledige controle hebben over hun 
persoonlijke gegevens. 

Ook grijpen overheden inmiddels in om 
gebruikers een bepaalde mate van bescher-
ming te bieden, zoals de Algemene Veror-
dening Gegevensbescherming, die de EU in 
2016 heeft geïntroduceerd. Anderzijds zijn 
er helaas juist ook overheden die de vrijheid 
van het internet inperken en alleen geregu-
leerd informatie toelaten die de gewenste 
ideologie van een regime volgt, waarmee de 
persvrijheid en daarmee ook de individuele 
vrijheid wordt ingeperkt.

MAUSOLEUM DER MENSHEID
YouTubers, Twitteraars, TikTokkers en in-
fluencers – alles is eindig en over enkele 
decennia zullen zij alleen nog maar digitaal 
voortbestaan. Carl J Öhman en David Wats-
on van de universiteit van Oxford hebben 
berekend dat het aantal overleden Face-
book-gebruikers in ongeveer 50 jaar tijd het 
aantal levende zal overtreffen. Daarmee 
vormt Facebook op termijn een enorme en 
unieke database met talloze autobiografie-
en van gebruikers, wat een interessant kijk-
je in de huidige tijd zal bieden voor toekom-
stige generaties.  

Het allereerste filmpje verscheen in 2005  op 
YouTube en heette Me at the zoo – inmiddels  
zijn het er meer dan 800 miljoen.
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SPOTIFY IN DE NEGENTIENDE EEUW
Verrassend genoeg stamt de eerste streaming-
service niet uit het begin van deze eeuw, maar 
uit het eind van de negentiende eeuw. In 1881 
werd de zogenaamde Théâtrophone in Frank-
rijk gepresenteerd. Dit systeem maakte het 
mogelijk om via een telefoonlijn naar opera’s 
en toneelstukken te luisteren – in stereo. En-
kele jaren later werd het als dienst aangebo-
den voor abonnees om via de telefoonlijn te 
luisteren. 

Later plaatste het bedrijf ook appara-
ten in hotels en clubs waar je voor 50 cen-
times vijf minuten kon luisteren. Het werd 
in meerdere landen zoals België en Zweden 
geïntroduceerd en kende een groeiende po-
pulariteit aan het begin van de 20e eeuw. De 
introductie van de radio en grammofoonpla-
ten zorgde er uiteindelijk voor dat de service 
werd opgeheven – interessant genoeg een 
omgekeerde ontwikkeling die cd’s, dvd’s en 
in bepaalde mate lineaire tv hebben onder-
gaan in deze eeuw.

Streamingservices zoals wij die nu kennen 
moesten nog even wachten voordat ze hun 
intrede in onze woonkamers maakten. Lange 
tijd was de computerhardware niet krachtig 
genoeg om muziek en beelden in acceptabe-
le kwaliteit of voor realistische consumenten-
prijzen weer te geven. In de jaren negentig 
kwam daar verandering in, maar het duurde 
nog even voordat er voldoende breedband 
beschikbaar was om grote hoeveelheden 
data door te geven. 

De eerste streaming media-formaten voor 
het brede publiek werden in de jaren negen-
tig gelanceerd door Microsoft in de vorm van 
een propriëtair streamingmedia-formaat dat 
Microsofts ActiveMovie-mediaspeler onder-
steunde en een voorloper vormde van de 

Daniel Dupré

Het is moeilijk voor te stellen hoe wij 
als maatschappij de pandemie had-
den aangepakt als deze 25 jaar gele-

den had plaatsgevonden. Thuiswerken zoals 
we dat de afgelopen jaren hebben gedaan, 
was technisch gezien niet mogelijk geweest, 
en voor een gemiddeld huishouden zou ie-
dereen zijn beurt moeten afwachten om – op 
rantsoen – achter de computer te mogen zit-
ten. Tijdens de verschillende lockdowns zou 
je  alleen telefonisch anderen kunnen spreken. 
En bij gebrek aan streamingdiensten zouden 
videotheken gouden tijden hebben gekend en 
hadden we waarschijnlijk nu nog grotere cd- 
en dvd-collecties gehad die ergens op zolder 
liggen te verstoffen.

Het is dit jaar 25 jaar geleden dat de eerste c’t verscheen.  
Al die tijd hebben wij onze lezers voorzien van informatie en 
achtergronden over de nieuwste ontwikkelingen op IT-gebied. 
Zeker iets om even bij stil te staan. 

HOOFD IN DE WOLKEN

c’t 25 jaar (5/5)

streamingfuncties die later in de Windows 
 Media Player verschenen. Apple lanceerde 
rond die tijd ook zijn QuickTime 4-applicatie, 
die enkele jaren lang door veel websites werd 
gebruikt, naast RealPlayer. Om de verschillen-
de mediaformaten van websites te kunnen 
afspelen, moest je vaak alle drie de program-
ma's op je pc installeren.

Enige uniformiteit bracht de introductie 
van de Adobe Flash. Zo gebruikte aanvanke-
lijk ook YouTube een Flash-gebaseerde spe-
ler. Door Flash maakten websites een grote 
sprong met betrekking tot animaties, web-
applicaties, games en grafische effecten. 

Het nadeel van Flash was dat het nog-
al wat resources vergde, wat bij de opkomst 
van de smartphones voor problemen zorgde. 
In 2010 schreef Steve Jobs zijn ‘Thoughts on 
Flash’, een open brief waarin hij uitlegde waar-
om Flash niet zou worden ondersteund op de 
 iPhone en iPad. 

Dit zorgde voor de nodige ophef – voor-
al bij Adobe – maar ook voor bijval vanuit 
de smartphonefabrikanten, die ook proble-
men hadden met de Flash-sites die niet op de 
 apparaten werkten. Door de enorme popu-
lariteit van smartphones was het gevolg dat 
web ontwikkelaars Flash al vlot de rug toe-
keerden en Adobe in 2011 de ontwikkeling 
van de Flash Player plug-in voor mobiele ap-
paraten staakte, om uiteindelijk in 2017 het 
einde van Flash aan te kondigen.

DE DRAAD KWIJT
In de jaren tachtig ontwikkelde NCR Systems 
Engineering in Nieuwegein het zogenaamde 
WaveLAN, een draadloos netwerkprotocol als 
alternatief voor ethernet- en Token Ring-net-
werken. De techniek heeft bijgedragen aan 
de ontwikkeling van en de oprichting van het 
802.11 Wireless LAN Working Committee, die 
de originele  IEEE 802.11-standaard heeft ont-
wikkeld. Die vormde uiteindelijk de basis voor 
de Wi-Fi-certificering. 

We vinden het nogal vanzelfsprekend, 
maar het belang van de mogelijkheid om ap-
paraten draadloos met elkaar en het internet 
te verbinden, mag niet worden onderschat. 
De opkomst van (breedband) internetaan-
sluitingen, goedkoper wordende laptops en 
de populariteit van kleine, mobiele apparaten 
gaan hand in hand met de wens naar draadlo-
ze verbindingen en de technologieën hebben 
elkaars ontwikkeling voortgestuwd.

Waar halverwege het eerste decenni-
um van deze eeuw in steeds meer huishou-
dens routers met wifi hun intrede maakten, 
werden deze pas echt onmisbaar toen we 
 massaal overstapten van mobiele telefoons 
naar smartphones. Vanaf circa 2010 was een 
van de eerste vragen die bezoekende vrien-

’s werelds eerste streaming service: de 
Théâtrophone uit 1881 bood de mogelijkheid om 
naar muziek te luisteren – in stereo.

10  www.ct.nl



c’t toen / 2017 – 2022

den of familie bij binnenkomst stelden ‘wat 
is je wifi-wachtwoord?’. Tijdens vakanties was 
je overal op zoek naar openbare wifi-hotspots 
om even je e-mail en berichten te kunnen con-
troleren en wat handige informatie op te zoe-
ken over je vakantieoord. 

Wat dat betreft is na wifi ook de beschik-
baarheid van mobiele datanetwerken steeds 
belangrijker geworden. Ten tijde van de eer-
ste smartphones was er alleen nog maar 3G, 
maar abonnementen waren nog behoorlijk 
duur en de snelheid over het algemeen rede-
lijk traag. 

4G, dat rond 2012 werd geïntroduceerd, 
heeft daar verandering in gebracht. Prijzen 
van databundels daalden en al helemaal 
sinds dataroaming in Europees verband is ge-
regeld hoeven we ons minder zorgen te ma-
ken over het datagebruik als we binnen Euro-
pa op vakantie zijn. En die data gebruiken we 
flink!

NIET AAN VERVANGING TOE
In de eerste jaren nadat de pc in veel huishou-
dens zijn intrede had gemaakt, gold het dat 
je hardware na een jaar of drie aardig uitge-
rangeerd was. De systeemeisen van veel pro-
gramma’s waren dan al te hoog geworden en 
vaak werd de opslagruimte van je harde schijf 
te krap. 

Omdat de meeste mensen niet veel meer 
op hun pc’s doen dan tekstverwerken, wat in-
ternetten en soms wat foto’s bewerken, heb-
ben pc’s inmiddels een veel langere levens-
spanne gekregen. Ook hebben we meestal 
geen grote grijze logge bak meer op of onder 
de tafel staan die flinke herrie produceert. 

Naast het geluid van de fans, produceer-
den ook harde schijven stevige herrie: dat 
kwam door de combinatie van de draaien-
de platters, de leesarm die over de platters 
schoot en de trillingen die dit allemaal ople-
verde en aan je pc-behuizing werden doorge-
geven, die dan lustig mee resoneerde. 

De introductie van de ssd heeft hier ge-
lukkig een einde aan gebracht.  Het belang 
van deze statische flash-opslag is groot. Ie-
dereen die een jaar of tien geleden voor het 

eerst zijn harde schijf voor een ssd heeft ver-
vangen, zal zich de gigantische snelheids-
winst die dat opleverde nog goed herinne-
ren. Waar een pc met een harde schijf nog 
wel eens enkele minuten aan het reutelen 
was voordat je een desktop voor je neus 
had, duurde het met een ssd vaak nog geen 
minuut. Bovendien betekende dit ook dat je 
met een relatief goedkope en makkelijke up-
grade opeens weer een hele tijd met je oude 
hardware vooruit kon. 

WE WANT MOORE
Gordon Moore, medeoprichter van Intel, stel-
de in een publicatie in 1965 dat het aantal 
transistors in geïntegreerde schakelingen on-
geveer om de twee jaar verdubbelde, en dat 
ze dat in de komende jaren zouden blijven 
doen. Deze Wet van Moore bleek lange tijd te 
kloppen, en doet dat in bepaalde mate nu nog 
steeds. Deze wet werd ook vaak toegepast op 
de ontwikkeling van de opslagcapaciteiten 
van harde schijven. 

IBM kondigde in 1956 zijn RAMAC compu-
tersysteem aan, dat was voorzien van de IBM 
350 harde schijf. De 350 was wat het concept 
betreft gelijk aan de harde schijven zoals we ze 
nu nog kennen. Hij bestond uit 52 platters met 
elk een diameter van 24 inch, waarvan 100 zij-
den konden worden beschreven (de onderzij-
de van de onderste platter en bovenzijde van 
de bovenste werden niet beschreven). Dit al-
les zorgde voor een opslagcapaciteit van maar 
liefst 3,75 megabyte.

De eerste schijf in het 3,5-inchformaat 
zoals we dat nu nog kennen verscheen in 
1983, geproduceerd door het Schotse be-
drijf  Rodime. De schijf bevatte twee platters 
en had een capaciteit van 10 MB. In 1991 ver-
scheen de eerste 3,5”-schijf met 1 GB aan op-
slag en Hitachi, dat inmiddels de  harde schijf- 
devisie van IBM had overgenomen, bracht in 
2007 het eerste 3,5”-model uit met een capa-
citeit van 1 terabyte. 

Inmiddels zijn we 15 jaar verder en zijn 
1TB-ssd’s al voor minder dan 100 euro te 
koop. De klassieke mechanische harde schijf 
zullen thuisgebruikers – als ze zo’n schijf nog 

De IBM 350 harde schijf bestond uit 52 platters met 
een totale capaciteit van 3,75 MB.

hebben – met name in een NAS-apparaat 
stoppen, zodat ie ergens ongestoord voor zich 
uit kan pruttelen. 

WOLKBREUK
Dit betekent niet dat we minder gegevens 
willen opslaan – sterker nog, we gebruiken 
steeds meer data. Het verschil is dat we onze 
gegevens minder thuis opslaan, maar naar de 
cloud verplaatsen. We zijn data anders gaan 
gebruiken. We slaan onze fikse video- en  
foto verzameling nauwelijks meer thuis op: 
onze smart phones slingeren gigabytes aan 
gegevens richting Google en/of Apple. En we 
kijken massaal films en series via streaming-
diensten. 

In een artikel op The Conversation, geeft 
auteur Melvin Vopson een fascinerend over-
zicht over ons datagebruik. Hij bereken-
de dat  we elke dag op aarde 500 miljoen 
tweets, 294 miljard e-mails, 4 miljoen GB aan 
Facebook-gegevens, 65 miljard WhatsApp- 
berichten en 720.000 uur aan nieuwe inhoud 
op YouTube genereren.

In zijn studie berekende hij dat in 2018 
de totale hoeveelheid gegevens die in de 
wereld werden gegenereerd, opgeslagen, 
gekopieerd en verbruikt uit kwam op 33 
zettabytes (ZB) – het equivalent van 33 bil-
joen GB. Dit groeide naar 59 ZB in 2020 en 
hij voorspelt dat dit een onvoorstelbare 175 
ZB zal bereiken in 2025. Eén zettabyte is 
8.000.000.000.000.000.000.000 bits.

Als de opslag in dit tempo doorgaat, zou 
over ongeveer 150 jaar het aantal digitale bits 
een onmogelijke waarde bereiken van meer 
dan het aantal aanwezige atomen op aar-
de. Over ongeveer 110 jaar zal de energie die 
 nodig is voor al deze data groter zijn dan het 
totale energieverbruik op aarde vandaag.   

Gordon Moore en Robert 
Noyce (links en midden), 

oprichters van wat eerst NM 
Electronics heette en later 
werd omgedoopt tot Intel 

Corporation. Andy Grove 
was hun eerste werknemer 

en heeft in grote mate 
bijgedragen aan het succes. 
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