
Verschil 
 
Maakt het nou allemaal zoveel verschil hoe je vroeger 
omging met computers en hoe nu? Op het eerste 
gezicht heel veel, maar blijft er niet altijd een verschil 
tussen de dagelijkse en dus veranderende praktijk en 
wat je zelf als ideaal beschouwt? Als ik me goed 
herinner was er in mijn begintijd in Delft bij het 
Rekencentrum van de TU Delft een Telefunken 
computer. Met een Solex kon je van TNO (waar ik 
werkte) met wat dozen met ponsbanden achterop, 
naar het Rekencentrum om daar alles in te leveren en 
de volgende dag weer op te halen. Met IBM kwamen 
de ponskaarten en met de studie op de TU kwam 
natuurlijk de mogelijkheid lopend je ponskaarten bij 
het loket in te leveren. 
 
Onvoorstelbaar was eigenlijk dat je je programma's 
via een terminal (zonder scherm natuurlijk) kon 
intikken en doorsturen. In Twente, waarnaar ik na een 
poosje verhuisde, kreeg ik een terminal, met scherm, op mijn kamer. Je kon elkaar intern 
berichtjes sturen. Na weer een verhuizing, naar Brussel deze keer, kon je met modem en telefoon 
je computer op de universiteit benaderen, en weer wat later was er Internet, eerst voor de 
universiteiten, later voor iedereen. En bij iedere verandering of verbetering wist je je wensen 
weer zodanig op te krikken dat je voor je gevoel weer in een even ongemakkelijke situatie zat als 
daarvoor. 
 
Wat is het lastig om in het buitenland zonder Internet te zitten. Last? Onaanvaardbaar! En je gaat 
steeds vaker naar het buitenland omdat Internet het zo gemakkelijk gemaakt heeft om workshops 
en conferenties te organiseren. Dus, ook alweer een aantal jaren geleden, op zoek naar 
Internetcafe’s of, als alternatief, duur inbellen. En nu hebben we wireless. Eerst niet overal, dus 
er waren nog altijd zoektochten naar plekken (bijvoorbeeld hotels die gratis wireless aanbieden), 
nu, als je echt wilt, vrijwel overal. Vorig jaar, op vakantie in de VS, het motel nog niet van 
wireless voorzien? Och, je rijdt even naar het parkeerterrein van een wat duurder hotel, en kijk, 
opeens zit je op hun vrij toegankelijke wireless. Dan heeft men het op sommige plekken op de 
campus van de UVA moeilijker. In sommige gebouwen moet je met je notebook uit het raam 
hangen om een signaal te kunnen oppikken. 
 
En nu, vrijwel continu en vrijwel overal wireless, waar nu nog op te wachten om weer een 
verschil te onderkennen tussen wat ik heb en wat ik zou willen hebben? Ik kan me niet 
voorstellen dat ik heel lang tevreden zal zijn. Laat ik maar eens nadenken wat voor mij opnieuw 
een verschil kan maken. Of afwachten tot er weer een gebrekkige technologie op de markt 
gebracht wordt, die we toch allemaal willen om vervolgens te ontdekken dat we er meer mee 
willen doen. Hebben we weer een te overbruggen verschil. 
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