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1: Contextmenu 2: Zo makkelijk is het

Open de Finder en Ctrl+klik of rechtsklik op de bestaande knoppenbalk 
(het grijze vlak boven in het venster) om het contextmenu te activeren. 
Kies vervolgens ‘Pas knoppenbalk aan…’ 

Je krijgt nu een nieuw venster te zien, waarin alle mogelijke handelingen 
en de bijbehorende symbolen staan. Sleep nu een paar handige symbolen 
naar de knoppenbalk.

80

Apparaten zijn bedoeld om ons bij 
het werken tijd te besparen. De reden 
dat iedereen een rekenmachine 

heeft, is omdat je dan voor lastige sommen 
niet decennialang hoeft te wachten op 
antwoord. Voor computers geldt eigenlijk 
hetzelfde: lastige zaken worden makkelijk en 
fouten zijn snel te corrigeren. Het ligt dus voor 
de hand dat Apple er als computerbouwer 
naar streeft om ons bij routineklusjes op de 
Mac zoveel mogelijk tijd te besparen. 

Maar het kan altijd beter. In de 
Finder kun je de knoppenbalk namelijk zo 
aanpassen dat je allerlei terugkomende 
handelingen met één klik op een knop kunt 
uitvoeren. Het inspannende gesleep met 
de muis door menu’s en submenu’s om 
een handeling te selecteren, blijft daarmee 
achterwege. 

Het toevoegen van nieuwe knoppen 
aan de balk vergt maar een paar minuten. Je 
kunt onbeperkt knoppen toevoegen en elke 
knop mag je zo vaak wijzigen als je maar wilt.

Workshop: De knoppenbalk van Finder aanpassen
Verhoog je productiviteit door in de Finder je knoppenbalk aan te 
passen. Een simpele wijziging maakt al een groot verschil.

Taak: Gebruik het 
contextmenu om de 
Finder aan te passen

Niveau: Beginner
Tijd: 10 minuten 

Mac OS X Leopard
icNL001_080081_toolbar_#2 [icUK58_080081_#2] fvl, msc

Stap-voor-stap Finder aanpassen 
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Groot en klein
Als je het vakje ‘Klein formaat’ 
aanklikt, worden de symbolen 
verkleind. Dat is wel zo handig 
als je ze bijna allemaal op de 
knoppenbalk hebt staan en je 
wat rust in de tent wilt brengen. 

Een goede keuze
Er zijn zoveel handelingen 
waaruit je kunt kiezen, dat je 
de Finder wanneer en zo vaak 
je maar wilt op maat kunt 
maken. Maak je een back-up 
naar dvd, dan kun je voor een 
dagje het symbool ‘Brand’ 
toevoegen.

Pas je knoppenbalk aan

81

Spotlight Wil je van een symbool op de knoppenbalk af? Open het aanpassingsvenster, sleep 
het symbool uit de knoppenbalk en zie hoe het in rook opgaat.

3: Standaard 4: Weergaveopties

Maak je geen zorgen als je toch liever een eenvoudige knoppenbalk hebt 
of als je voor een nieuwe knoppenbalk met een schone lei wilt beginnen. 
Dan sleep je gewoon de standaardset naar de Finders knoppenbalk.

Je kunt ook kiezen of je op de knoppenbalk symbolen én woorden wilt zien, 
alleen woorden of alleen symbolen. Open het uitklapmenu naast ‘Toon’ en 
kies wat het beste bij je past. Als je klaar bent, klik je op ‘Gereed’. Ook hier 
geldt: gewoon uitproberen! Als het je niet bevalt, wijzig je het gewoon terug.

Maak ruimte
Je wilt geen knoppenbalk die is 
volgestouwd met knopsymbolen. 
Daarom kun je ook ruimte naar 
de knoppenbalk slepen. Je kunt 
kiezen uit twee soorten: ‘Lege 
ruimte’ en ‘Flexibele ruimte’. 

Opnieuw ordenen
Als je het 
aanpassingsvenster 
hebt geopend, kun 
je symbolen die al 
op de knoppenbalk 
staan opnieuw 
rangschikken. 
Je versleept ze 
zo dat ze voor je 
productiviteit in een 
optimale volgorde 
terechtkomen. 
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Interview

‘Ik wilde helemaal niet zo‘n 
stomme ingewikkelde computer‘

Wie heeft hem niet op tv 
gezien tijdens de Amerikaanse 
presidentsverkiezingen? 
Amerikadeskundige en bijzon
der hoogleraar geschiedenis 
Maarten van Rossem is een 
overtuigd Macgebruiker.  
iCreate vroeg hem waarom.

het vast nog gebruikelijk om getypte manu
scripten aan te leveren... 
Ja. Teksten werden gezet, een arbeidsintensief 
en heel duur proces. Tegenwoordig gebeurt alles 
op het scherm, je mailt als schrijver je tekst door 
en klaar is Kees. De daarmee bereikte winst heeft 

volgens mij de boekkopers nooit bereikt, maar al-
lez. Met die computers is het inderdaad heel snel 
gegaan. Van mailen was nog geen sprake, je zette 
bestanden op een schijfje. Apple was trouwens 
de eerste die niet van die malle grote schijven ge-
bruikte maar zulke kleintjes. Mijn columns heb ik 
nog heel lang op schijfjes gezet, die deed ik in een 
envelopje in de brievenbus of ik gaf ze aan een 
meneer mee. Zo kwam alles ter bestemder plek. 

Mijn eerste Mac SE had een 9 inch zwartwit-
schermpje. Het toestel staat nog steeds hier links 
van mij op de grond. Ik kan het niet over mijn hart 

ijstjes zijn leuk! Na Linda de Mol 
en Matthijs van Nieuwkerk kreeg 
ook Maarten van Rossem dit jaar 
zijn eigen magazine, en daarin 
stonden een ‘hate list‘ en een 
‘love list‘. Onder anderen Bush 

en Poetin krijgen ervan langs en Ruud Lub-
bers wordt bedolven onder de complimentjes. 
Maar wat schetst de verbazing van de iCreate-
redactie? Steve Jobs, de baas van Apple, staat op 
nummer één in de ‘love list‘. Reden genoeg om 
Van Rossem te vragen:

Vanwaar die fascinatie met Steve Jobs, zijn 
bedrijf en zijn producten?
Mijn bewondering voor Jobs betreft het feit dat 
hij tweemaal in zijn leven een bedrijf is gestart 
dat buitengewone producten produceert: Apple 
en de tekenfilmstudio Pixar. Het succes van beide 
bedrijven heeft te maken met Jobs‘ gevoel voor 
esthetiek en kwaliteit. In de jaren ‘80 hadden ze 
bij de Universiteit Utrecht op het instituut waar 
ik werkte één IBM-computer. Dat was zo‘n ding 
met groene lettertjes op een zwart scherm. Als 
je daar een stukje op wilde typen, moest je drie 
weken van tevoren op een lijst intekenen op 

welke dag en welk uur je dat wilde doen. Voor een 
simpele tekstaanwijzing moest je drieëntwintig 
verschillende symbolen intypen. Op een keer 
had ik een vrij grote opdracht van een uitgever, 
en die zei: “Ik bezorg je een Mac. Je zult zien: dat 
gaat hartstikke vlot.“ Ik wilde helemaal niet zo‘n 

stomme ingewikkelde computer. Maar goed, 
toen die Mac eenmaal thuis stond, kon ik algauw 
zonder veel instructies aan de slag. Alles was 
WYSIWYG (what you see is what you get - red.) en 
dat vond ik geweldig. Er zaten alleen twee A4‘tjes 
bij waarop stond hoe ik hem aan moest zetten 
en dergelijke. Kort daarna kocht ik zelf een Mac 
en ik ben nog steeds een zeer overtuigd Apple-
gebruiker. 

Eigenlijk is het, al terugkijkend, verbazend 
hoe snel alles is gegaan. Eind jaren ‘80 was 

L
‘Sinds Office 2008 kan niemand mijn 

documenten meer openen. Waarom doet 
Microsoft zoiets achterlijks?‘

Maarten 
van Rossem

Interview
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verkrijgen om hem weg te doen. Hij was on-
waarschijnlijk duur, ik geloof met printer iets van 
negen- of tienduizend gulden. Binnen twee jaar 
was de prijs gedaald naar tweeduizend gulden. 
Toch heb ik er nooit spijt van gehad. In de tien jaar 
dat ik hem heb gebruikt, heeft hij slechts eenmaal 
een soort storing vertoond. Ik heb hem afgedankt 
omdat hij geen internetmogelijkheden had. In 
1999 kocht ik mijn eerste iMac en nu ben ik alweer 
aan mijn derde bezig. Dat was niet het plan, maar 
aan dat eerste toestel ontbrak nogal wat: hij had 

problemen met de beeldkaart. Mijn tweede iMac 
was er een met zo‘n plat scherm, maar daarvan gaf 
de harde schijf na drie jaar de geest. Mijn nieuwste 
heeft een 24-inch scherm en we zullen zien hoe 
lang hij het doet. Ik heb goede hoop. Daarbij 
vind ik nog steeds dat het er mooi uitziet, ik ben 
tevreden met mijn reuzenscherm en ik vind de 
software van superieur karakter.

Heeft de overstap van het oude Mac OS naar 
OS X nog problemen gegeven?
Kan ik me niet herinneren. De echte aanpassings-
problemen liggen heel ergens anders. Van Micro-
soft [Van Rossem spreekt de naam consequent 
op zijn Nederlands uit, red.] heb ik nu weer dat 
nieuwe Office 2008. Ineens konden anderen mijn 
Word-documenten niet meer openen. Waarom 
doet Microsoft zulke achterlijke dingen? Overi-
gens ben ik een simpele computergebruiker: ik 
mail, ik schrijf en ik kijk op internet. 

Wist u eind jaren ‘80 ook al van de cultus die 
er rondom de computers van Apple hangt?
Dat was me wel duidelijk uit het Amerikaanse 
blad MacWorld dat ik toen las. Apple was en is 
nog steeds een halve godsdienst. Eerlijk gezegd 
vind ik dat onzin. Het zijn prima computers maar 
we moeten er niet te ingewikkeld over doen. Als 
Apple morgen waardeloze computers gaat ma-
ken, koop ik meteen wat anders. Apple heeft na-
tuurlijk een heel matige periode gekend waarin 
het weinig fraaie computers bouwde. Gelukkig 
had ik in de tijd die ene Mac SE. 

Die Maccultus betreft niet alleen de appara
ten, maar zeker ook de figuur van Steve Jobs.
Ik lig niet wakker van zijn jaarlijkse vertoningen 
vol nieuws en producten. Jobs bewonder ik 
vanwege zijn voortreffelijke uitgangspunt dat 
dingen mooi moeten ogen en van hoge kwaliteit 
moeten zijn. Computers waren, zoals u weet, 
fantasieloze en oerlelijke dozen. Apple heeft dat 

veranderd. Ook op de zeer competitieve markt 
van mobiele telefoons hebben ze iets aardigs 
weten te verzinnen. Hadden die andere lui die 
miljarden telefoontjes verkopen dat niet kunnen 
bedenken? Het is dat element van creativiteit dat 
ik in Jobs bewonder. Hij is al ernstig ziek geweest 
en het is maar te hopen dat Apple kan doorgaan 
als Jobs wegvalt. Is er nog een net zo creatieve 
figuur beschikbaar? Jobs is tenslotte verantwoor-
delijk voor de oorspronkelijke Mac. Hij heeft het 
niet allemaal zelf verzonnen; de meeste ideeën 

zijn van Xerox gejat, maar dat doet er niet toe. 
Hij was het die heeft gedacht: “Wat een aardige 
spulletjes! Die ga ik voor een grotere markt 
geschikt maken.“ Dat vergt visie en de bereidheid 
om risico‘s te nemen. 

Behalve een creatieveling is hij voor velen 
bijna een heilige.
Ja, maar zo‘n status is dus niet noodzakelijk. Neem 
het management van Toyota, dat is een groep to-
taal anonieme Japanse heren. Dertien jaar geleden 
leek het hen een leuke exercitie om een extreem 
zuinige auto te ontwikkelen, de Toyota Prius. Daar-
mee hebben ze nu heel veel succes. Amerikaanse 
autofabrikanten aan de andere kant zitten nu in 
de problemen. Dat komt doordat ze, zonder enige 
visie, waardeloze onesthetische shit-producten 
maken. Toyota heeft miljarden geïnvesteerd 
zonder dat duidelijk was dat ze er geld aan gingen 
verdienen. Mijn punt: Toyota is creatief geweest, 
was bereid risico‘s te nemen, is voor kwaliteit en 
innovatie gegaan en heeft visie getoond. Daarmee 
is het voortbestaan van het bedrijf veiliggesteld. 
Net zoiets is gebeurd na de terugkeer van Steve 
Jobs bij Apple, net toen het praktisch afgelopen 
leek te zijn. Neem de iPod, dat vind ik zo‘n toon-
beeld van de creativiteit van Jobs die leidt tot een 
wereldwijd succes. Al ben ik zelf veel te oud voor 
zo‘n ding, ik vind het afschuwelijk om de hele dag 
muziek in je oren te toeteren.

Heeft het Macplatform de toekomst?
Het marktaandeel is wel sterk gestegen, maar 
Apple is natuurlijk nog steeds een minderheids-
merk en ik vermoed dat dit zo blijft. Via hun werk 
kennen de meeste mensen alleen Windows. Maar 
Microsoft is niet voor de eeuwigheid. Computer-
technologie en internetgebruik zijn ingrijpend 
veranderd. Dik geld verdienen aan de verkoop 
van simpele, niet eens erg goeie software in een 
kartonnen doos heeft zijn langste tijd wel gehad. 
Software wordt steeds vaker gratis; ik vind dat 

Apple zijn software ook voor niets ter beschik-
king moet stellen, met besturingssysteem en al. 
Zie wat bedrijven voor Microsoft Office moeten 
betalen: geen kattenzeik, dat slaat nergens op. 
Google verstrekt gratis kantoorsoftware die via 
internet werkt, maar die vind ik niet erg mooi 
ogen, dat kan veel beter. Ik denk dat het die kant 
opgaat. Als je altijd kunt beschikken over snel 
internet, waarom zou je dan in godskristusnaam 
honderden euro‘s voor Office uitgeven? 

Microsoft werkt ook aan gratis online kan
toorsoftware...
Maar in die markt zijn ze niet dominant. Als het 
vergelijkbaar is met Vista, moet het krakkemikkig 
spul zijn. Nogmaals, ik denk dat Microsoft een 
voorbijgaande fase in het computerbedrijf is. 
Het bedrijf zal wel blijven bestaan, maar niet in 
de aloude monopoliepositie. Dat is een nor-
maal proces. Kapitalisme is creatieve destructie: 
de economie ontwikkelt zich en bedrijven die 
zich niet snel genoeg aanpassen of een dienst 
verstrekken waaraan geen behoefte meer is, 
verdwijnen weer. Microsoft hoort bij de voorbije 
fase: bij de ontwikkeling van de personal com-
puter. Jarenlang heeft het bedrijf een enorme 
slagschaduw over de computerindustrie gewor-
pen en eigenlijk is dat allang over. In die nieuwe 
fase passen ze niet. De computermarkt van de 
toekomst is helemaal ‘verinternet‘. Voor een 
back-up moest je vroeger een diskette of harde 
schijf hebben. Tegenwoordig als ik een stukje 
schrijf, stuur ik het naar Google Mail. Je hebt 
daar min of meer onbeperkt geheugenruimte. 
Ik ga er maar vanuit dat het daar goed bewaard 
wordt. Als je eens op een andere plek werkt, heb 
je toegang tot al je bestanden. Dat is volgens mij 
de toekomst. Ze moeten alleen die software wat 
mooier en eleganter maken, meer Apple-achtig. 
Tot nu toe ziet het meeste er echt niet uit.

Ik heb de indruk dat het veel mensen niet 
uitmaakt hoe software eruitziet, sterker 
nog, veel mensen wantrouwen al te mooi 
gestylede software, zoals Mac OS X.
Dan zijn ze niet goed bij hun hoofd! Dat zijn de 
meeste mensen, daar zult u toch niet verbaasd 
over zijn? Veel mensen letten daar niet op en 
lang niet iedereen heeft gevoel voor esthetica. 
Steve Jobs wel. Die lui bij Apple ontwerpen 
wat en dan zegt Jobs: “Dat ziet er waardeloos 
uit! Weg ermee, maak er iets beters van!“ En ze 
nemen goeie ontwerpers in dienst. Als ik die 
Microsoft-boel zie, dan zeg ik: “Wat is dat voor 
waardeloze rommel?“ Mijn vrouw kan het niet 
schelen. Die werkt met Microsoft, ik niet, ik vind 
het niks. Het is niet elegant, het is niet simpel. Is 
ook heel belangrijk: zo simpel mogelijk, laat het 
er zo simpel mogelijk uitzien.  

‘Computers waren fantasieloze, oerlelijke 
dozen. Apple heeft dat veranderd‘
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Feature: iPad, de eerste huiskamercomputer

Wat moet je ermee? Is het een trouwe elektronische boekenlezer voor in bed 
of een digitale krant die je leest bij het ontbijt? Kun je er fatsoenlijk op typen? 
Is het een grote iPod touch of een Mac in iPhone-camouflage? iCreate maakt 
kennis met de iPad.
Tekst: Bram Balk

The good, the bad 
& the iPad
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Getest: de i
Pad 3G 

en de iPad
 Wi-Fi

G
ebruik de iPad een paar 
weken en je merkt al snel dat 
je de Mac nauwelijks meer 
gebruikt voor het bekijken 
van een website. In plaats 
daarvan ga je rustig op de 

bank zitten, pakt dat zwarte scherm en tikt 
even op de glazen plaat om het nieuws te 
bekijken. Vergeet de hype, de verkoopcijfers 
en de revolutionaire multi-touch bediening: 
uiteindelijk is de iPad een simpel gebruiks-
voorwerp. Het is zo’n apparaat dat je (net als 

de afstandsbediening van de tv en de krant) 
door het hele huis laat slingeren.

Dat zijn tenminste onze eerste ervarin-
gen. Je zou de iPad ook kunnen zien als een 
chique digitale boekenlezer die ongekende 
pracht en praal kan tentoon kan stellen, of 
als een revolutionaire digitale landkaart en 
routeplanner voor in de bus, trein of auto. 
Ook zien we de iPad als hét apparaat voor 
senioren en digibeten om de foto’s van hun 
kleinkinderen te bekijken, of een leuke lime-
rick te schrijven. 
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Review

Klinken de 
speakers 

blikkerig?

iPad vanaf € 499
Volgens Apple is de iPad ‘een magisch en revolutionair apparaat voor een ongelooflijke prijs’. 
Het nieuwste iProduct moet het leven van de mensen gaan veranderen. Is de iPad de hype 
waard, of kun je beter wachten tot de volgende generatie?

Tijdens de eerste kennismaking voelt de 
iPad behoorlijk robuust aan. Hij is iets 
zwaarder dan je zou verwachten, heeft 
een iets dikkere rand dan bijvoorbeeld 

de iPhone en een schitterend scherm met een 
erg goede kijkhoek. De glasplaat spiegelt echter 
wel behoorlijk en zit in een mum van tijd onder 
de vingervlekken. Als de iPad uit is, heb je prak-
tisch een donkere spiegel die onder de vette 
strepen zit. Volgens de website van Apple zou de 
iPad een vetafstotende deklaag bevatten, maar 
daar hebben wij echt niets van gemerkt. Mensen 
met smetvrees zijn dus gewaarschuwd.

De bediening werkt echter uitstekend. Als 
je een iPhone of iPod touch hebt, is dit een 
bekend verhaal: tik op een app om hem te 
starten, druk op de thuisknop om terug te gaan 
naar het beginscherm. De schakelknop van de 
iPad gebruik je overigens om te voorkomen 
dat het scherm kantelt. In tegenstelling tot de 
iPhone, heeft de iPad namelijk geen onder of 
boven: hij kantelt de weergave automatisch alle 
kanten op. Dat is normaal erg handig, maar in 
bed wil je dat vaak juist niet.  

De ster van de iPad is natuurlijk Apple’s 
gepatenteerde multi-touch bediening, die je 
voor het eerst op een groter scherm te zien 
krijgt. Dat voegt vaak echt iets toe: de Kaarten-
applicatie van de iPad is de mooiste manier om 
Google maps te gebruiken. En de iPad is tevens 
vanaf heden ons favoriete apparaat geworden 
voor het bekijken van een website. Internet is 
dé killer-feature van het apparaat. Na een kwar-
tiertje surfen met de iPad voelt internetten op 
de Mac al ouderwets en traag aan.

Wat heb je eraan?
De iPad is een verschrikkelijk mooi apparaat 
geworden, maar dat wist je waarschijnlijk al 
wel. Wat ons betreft is de belangrijkste vraag 
dan ook: heb je hem daadwerkelijk nodig? En 
zo ja: waarvoor dan?

Daar is niet echt één antwoord op te geven. 
Voor senioren die geen chocola kunnen maken 
van een computer en andere digibeten, is de 
iPad waarschijnlijk een revolutionair apparaat 
dat hun leven zal veranderen. Dit is de eerste 
echte computer die zo ontzettend gebruiks-
vriendelijk is dat echt iedereen hem kan 
gebruiken. Voor die mensen is dit de computer 
waarmee je de foto’s van je kleinkinderen op 
internet kunt bekijken. Op dit punt heeft Apple 
echt goud in handen, want Open Source en 

Windows-pc’s hebben hier de komende jaren 
waarschijnlijk nog geen antwoord op.

Voor mensen die eigenlijk alleen surfen, 
mailen en een muziekje draaien, kan de iPad 
de traditionele onbegrijpelijke pc definitief ver-
vangen. Als je een iPad in je leven hebt, hoeven 
deze mensen de grijze bak alleen nog maar 
voor het werk of school te gebruiken. Je kunt 
alle simpele computertaken namelijk ook op de 
iPad uitvoeren. En in veel gevallen vinden we 
spelen met een iPad op de bank veel prettiger 
dan achter ons bureau hangen.

Heb je de iPad nodig? Eigenlijk niet. Maar 
tegenwoordig wil iedereen op internet surfen, 
YouTube-filmpjes bekijken, spelletjes spelen 
en het laatste nieuws volgen. Als je dan mag 
kiezen tussen een computer in een donkere 
ruimte op een vies bureau, of een iPad op de 
bank bij een knapperend haardvuur, dan snap 
je al snel waarom mensen dit apparaat mas-
saal zullen inslaan. De iPad is voor consumptief 
computergebruik een veel betere, leukere en 
gezelligere oplossing dan een traditionele com-
puter. En daarom verwachten wij dat over 5 jaar 
iedereen zo’n computer in huis heeft.

Onze ervaringen
Wat ons opviel is dat we applicaties als Foto’s, 
iPod en video al vrij snel lieten liggen. Voor 
muziek gebruiken we uiteindelijk liever een 
echte iPod (of iPhone) en foto’s en video zet je 
niet zomaar even op de iPad. Sowieso voelt het 
vullen van de iPad via iTunes op de Mac of pc 
érg verouderd aan. Dat wil je eigenlijk zoveel 
mogelijk vermijden. Daardoor maakten wij al vrij 
snel (en zonder daar echt bij na te denken) alleen 
maar gebruik van de applicaties Safari, YouTube, 
Kaarten, iBooks en apps die speciaal voor de 
iPad gemaakt zijn. Die spelen ook volledig in op 
de kracht van het apparaat: het internet.

Vergeet bovendien de optie om iPhone apps 
op de iPad te zetten: die zien er op een groot 
scherm erg lelijk uit en zijn in de standaard-
weergave veel minder bruikbaar. Uiteindelijk 
blijken de iPhone en iPod touch toch een totaal 
ander platform dan Apple’s handzame huiska-
mercomputer. Het is een aardig stukje klanten-
service, maar meer ook niet.

Wat zijn de nadelen?
Al vrij snel kwamen we erachter dat de iPad 
geen apparaat voor buiten in de zon is. Ten eer-
ste omdat je het beeld dan slecht te zien is en 

ten tweede omdat het apparaat erg warm weer 
simpelweg niet aankan. Als je hem in de zon 
op de vensterbank legt, kan de iPad oververhit 
raken. Dit is een bekend probleem bij Apple-
producten (de eerste MacBook Pro had ook last 
van warmte-problemen), maar het is natuurlijk 
wel zuur als je een iPad 3G aanschaft. Hier mag 
Apple nog wel een tijdje aan werken.

Daarnaast ondersteunt de iPad geen Flash, wat 
in theorie een complete webervaring in de weg 
zou kunnen staan. Wij vermoeden echter dat de 
meeste mensen die een flash-website tegenko-
men op de iPad hun schouders zullen ophalen en 
nooit meer naar die website zullen terugkeren. 
Bovendien switchen steeds meer websites naar 
HTML5 of maken ze een aparte app voor de iPad 
waarmee de bezoekers de site kunnen ervaren 
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Conclusie
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de zoveel tijd nog steeds even aan de Mac hangen 
en is eigenlijk geen apparaat dat je buiten wilt 
gebruiken. Maar in enkele weken tijd is ons leven 
radicaal veranderd: we surfen nieuws op de iPad. 
Bestellen concertkaartjes op de iPad. Lezen kin-
derboeken op de iPad. Het is de ultieme computer 
voor in de huiskamer en een waardige opvolger 
van de personal 
computer. Natuurlijk 
gebruiken we nog 
steeds onze Mac, 
maar vooral voor uit-
gebreide fotobewer-
king, videomontage 
en de teksten die we 
dagelijks typen. Dat is 
ook leuk, maar als we 
mogen kiezen pakken 
we liever een iPad om 
op ons gemak over 
het internet te surfen, 
de krant te lezen, of te 
twitteren over wat we 
op tv zien. En we heb-
ben sterk het vermoe-
den dat we een stuk 
socialer zijn geworden 
dankzij de iPad. Wie 
had dat ooit gedacht...

MEER INFO:
www.apple.com./nl/
ipad

KOPEN?
Plus: Supersnel internet-
ten, mooiste web-erva-
ring, waardige opvolger 
van de personal com-
puter, een makkelijke en 
toegankelijke computer 
voor iedereen. Sleurt 
de nerds weg van het 
bureau en laat ze op de 
bank ploffen.
Min: Geen camera, 
vette vingervlekken, 
glasplaat spiegelt, raakt 
relatief snel oververhit, 
niet voor in de zon.

� � �   
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Feature: iPad, de eerste huiskamercomputer

De iPad 
ontleed
Apple-reparateur en 
onderdelen-expert iFixit.com 
haalde de iPad speciaal voor 
ons helemaal uit elkaar.
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Sensor voor omgevingslicht
Op de plek waar je normaliter de 
camera zou verwachten, zit de 
sensor die het omgevingslicht meet. 
De helderheid van het scherm past 
zich daar automatisch op aan.

Ingebouwde speakers Ingebouwde speakers 
Deze dual speakers geven Deze dual speakers geven 
monogeluid. Het klinkt soms een monogeluid. Het klinkt soms een 
beetje blikkerig, maar gelukkig beetje blikkerig, maar gelukkig 
is het wel een stuk beter dan het is het wel een stuk beter dan het 
geluid van de iPod touch.geluid van de iPod touch.

Uitgang voor de 
koptelefoon
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Dock Connector cable

Wifi/Bluetooth 
kaart

Dockconnector kabel

Display data kabelconnector

Wifi-antenne
De Wifi-antenne zit in het 
Apple-logo van de iPad, 
zodat het aluminium de 
ontvangst niet stoort.

Lithium-polymeerbatterij van 25 wattuur
Eenmaal opgeladen kun je met deze batterij 10 
uur internetten via Wifi, video’s bekijken of muziek 
luisteren. Wat dat betreft doet de iPad niet onder 
voor een echte laptop. Net zoals een iPhone of iPod 
kun je hem opladen via de pc of Mac, maar met de 
oplader gaat het natuurlijk veel sneller.

Display
De samenstelling van 
de glasplaat en de 
touch-bediening van 
de iPad kun je eerder 
vergelijken met de 
originele iPhone en de 
iPhone 3G, dan met de 
huidige iPhone 3GS. 
Door de grootte was 
het echter niet nodig 
om kleine chips te 
gebruiken.

De Apple A4
Een redelijk snelle, zuinige “systeem op 
een chip” uit de fabriek van PA Semi (die 
eigendom is van Apple). De A4 doet het 
als 1GHz-processor zeker niet slecht. 
Komt deze chip uiteindelijk ook in de 
iPhone?

Voor meer informatie en afbeeldingen 
over de onderdelen van de iPad, kun 
je naar iFixit.com, de redactie daar is 
zo vriendelijk geweest om de foto’s 
voor dit artikel te leveren.
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Feature: iPad, de eerste huiskamercomputer

Apps voor de iPad
iPhone apps op de iPad is een leuk idee, maar het is geen optie die je vaak 
wilt gebruiken. Deze apps laten de mogelijkheden van de iPad goed zien:

iBooks Gratis

De digitale boekenlezer van Apple is waar-
schijnlijk het eerste programma dat je zal 
downloaden. iBooks maakt van de iPad name-
lijk een chique digitale boekenlezer, inclusief 
ingebouwde boekenwinkel. Bij de applicatie 
krijg je overigens een gratis exemplaar van het 
boek Winnie the Pooh.

Dat de iPad geen digitale inkt gebruikt, 
vonden wij tot nu toe geen enorm probleem: 
normaliter zou je verwachten dat je ogen 
moe worden van het lezen vanaf een scherm. 
Maar je kunt de helderheid van het scherm 
in de iBooks-applicatie zelf makkelijk aanpas-
sen, waardoor je vrijwel geen last zult hebben 
van het licht. Het aanbod in de iBookstore 
is behoorlijk uitgebreid, maar er is haast 
geen Nederlandse literatuur te vinden: Harry 
Mulisch’ Siegfried kun je bijvoorbeeld alleen in 
het Engels kopen. Overigens is het werk van 
Multatuli en Louis Couperus wel gratis te down-
loaden in het Nederlands. 

Pages $9,99
De komst van de iWork-applicaties naar de iPad 
is een stap die we op de redactie alleen maar 
kunnen toejuichen: hierdoor zullen nog meer 
mensen in aanraking komen met de uitste-
kende office-suite van Apple. We waren vooral 
positief verrast door Pages. Je kan namelijk ver-
rassend goed typen op de iPad en met behulp 
van een sjabloon zet je op de bank daardoor 
even snel een uitnodiging in elkaar.

Het is wel jammer dat de bewerkingsopties 
van Pages op de iPad redelijk beperkt zijn 
(mede door het gebrek aan vingerbewegingen; 

waarom kun-
nen we een 
afbeelding niet 
roteren, Steve?). 
Maar je kunt 
bijvoorbeeld 
wel zelf een 
sjabloon in 
elkaar zetten. 
Wij voorspel-
len dat dit erg 
leuke moge-
lijkheden gaat 
geven: met een 
tekenapplicatie 

zoals Adobe Ideas of Brushes kun je zo lekker 
een achtergrond vingerverven om die later te 
gebruiken als achtergrondsjabloon voor Pages.

Marvel Comics Gratis
Marvel (de 
uitgever van 
onder meer 
Spiderman, 
de Hulk, The 
Fantastic Four, 
Iron Man, X-men 
en Wolverine) 
heeft een 
indrukwek-
kende strip-
boekenlezer 
voor de iPad. 
De applicatie is 
gratis en fun-

geert als een soort iTunes voor de strips over 
de Marvel-superhelden. Iedere maand zijn een 
aantal strips gratis te downloaden en de strips 
kosten doorgaans $1,99 per stuk. Dat is 33% 
korting op de normale prijs (en voor import-
strips betaal je in Nederland nog altijd extra in 
de speciaalzaken).

Er zijn twee manieren om de strips te lezen: 
één hele strippagina per keer, of de dynamische 
weergave. Die laatste optie is verreweg de mooi-
ste, want door op het juiste moment in en uit 
te zoomen geeft de stripboekenlezer een veel 
dramatischer effect. Bovendien kun je veel beter 
genieten van het tekenwerk. Daarnaast liggen er 
ook veel oude strips in deze digitale stripwinkel.

Mirror’s Edge $12,99

Mirror’s Edge was op de PC, PlayStation 3 en 
Xbox 360 een zeer vernieuwend spel dat helaas 
niet werd opgepikt door het publiek. Het 
was namelijk een First Person platform game, 
waarin je bijna niet kon schieten. Deze iPad-
uitgave betreft echter een totaal nieuwe versie: 
in Mirror’s Edge ren je constant door de levels 
om over obstakels heen te springen, acroba-
tische sprongen te maken, op precies het juiste 
moment onder andere obstakels door te schui-
ven, of op tijd politieagenten uit te schakelen 
met een tackle of een high-kick.

Klinkt dat suf en saai? Dat kun je dan gerust 
vergeten: Mirror’s Edge is spectaculair en kan 
behoorlijk hectisch zijn als de kogels je om de 
oren vliegen. Het is alleen zonde dat het ver-
haal (dat op de console werd verteld in animé-
filmpjes) is beperkt tot scrollende tekst. Daar 
krijg je dus echt helemaal niets meer van mee.

Sam & Max Season 3, Episode 1 : 
The Penal Zone $6,99
Sam & Max zijn na hun glorieuze avonturen in de 
cult-stripboeken van de jaren ’80, een beroemde 
adventure-game in 1993 en een tekenfilmserie 
in ‘98, terug als één van de eerste (en meest suc-
cesvolle) game-series. The Penal Zone is de eerste 
aflevering die ook op de iPad verschijnt en is het 
begin van het derde seizoen van Sam & Max, dat 
de titel The Devil’s Playground draagt.

In deze iPad-game krijg je de gebruikelijke 
fratsen die je van een psychopathisch konijn en 
een sullige detective-hond kunt verwachten: 
pratende breinen, speciale mollen-sauna’s en 
paranormale kinderspeeltjes. Maar vooral aar-
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dig is de gave van Max om de toekomst te zien. 
Het spel speelt erg leuk met de mogelijkheden 
van heden en toekomst en dat levert zeer aar-
dige puzzels op. Het is alleen wel jammer dat 
het spel nog een aantal bugs heeft. Heb jij daar 
erg veel last van? Herstart de iPad dan eens, 
want dat verhelpt de meeste problemen.

Adobe Ideas Gratis
Sketchbook Pro en Brushes zijn beiden uitste-
kende tekenapplicaties, maar softwarereus 
Adobe (alleenheerser der creatieve software) is 
wakker geworden en heeft een uitstekende sim-
pele tekenapplicatie voor tekeningen en foto’s 
gemaakt. En het mooiste van alles is dat Adobe 
Ideas helemaal gratis in de App Store ligt.

Maar er is een groot nadeel ten opzichte van 
de andere applicaties: Ideas heeft maximaal 
twee lagen. Bovendien kun je de volgorde van 
die twee lagen niet aanpassen: de fotolaag 
staat altijd onder de tekenlaag. En dat is echt 
ontzettend zonde: je voelt je direct onnodig 
beperkt zodra je eenmaal serieus aan de slag 
gaat. Bovendien heeft de applicatie niet ver-

schrikkelijk veel opties, dus wat gebeurt er 
zodra je de smaak te pakken hebt? Precies: dan 
ga je alsnog naar Brushes of Sketchbook Pro. 
Laten we hopen dat Adobe snel een update 
maakt, want anders raken ze straks hun mono-
polie nog kwijt...  

WSJ Gratis
De iPad kan in theorie (en volgens verschil-
lende media-experts) zorgen voor een revo-
lutie op journalistiek gebied. Men verwacht 
dat Apple’s huiskamercomputer een iPod 
voor boeken en de magazines kan worden 
en beide industrieën op de kop zal zetten. 
Daarom experimenteren veel uitgevers met 
de digitale distributie van hun bladen.

De Wall Street Journal heeft wat ons 
betreft de beste ideeën: De WSJ is een gratis 
applicatie die de digitale krant combineert 
met de content van de WSJ-website, zoals 

filmpjes en diavoorstellingen. Jammer 
genoeg missen we wel een aantal katernen 
die we graag op de website lezen, zoals de 
Tech-sectie. Maar de WSJ leest en voelt wel 
als een dynamische krant. Je bladert door de 
pagina’s door naar links en rechts te slepen, 
terwijl je door omhoog en omlaag te bewe-
gen door de katernen bladert. Overigens 
moet je je (gratis) registreren om de app te 
gebruiken. Bij een digitaal abonnement krijg 
je veel meer artikelen, een archief en kun je 
artikelen bewaren.

Labyrith 2 HD $7,99/Lite
Labyrinth was één van de allereerste apps voor 
de iPhone; een geinig knikkerbakspel waarin 

je een bal-
letje naar een 
bepaald punt 
moest rollen. 
Labyrinth 2 HD 
is het vervolg 
op de iPad dat 
groter, origi-
neler, ingewik-
kelder en veel 
vrolijker is 
geworden dan 
het origineel.

In deel 2 HD 
moet je name-

lijk knopjes omhalen, lasers ontwijken, een weg 
door verschillende hindernissen banen, meelif-
ten op bewegende elementen en racen tegen 
de klok. De levels zijn veel groter en gevari-
eerder geworden en het spel biedt veel meer 
verschillende leuke spelmogelijkheden. Zo zie 
je altijd een doorzichtig balletje als je een level 
vaker speelt; dat is het balletje dat de snelste 
tijd heeft neergezet. Dat voegt een compe-
titief element toe aan het spel en maakt het 
in principe eindeloos speelbaar, net zoals de 
multiplayer optie. Zoek je een leuk toegankelijk 
iPad-spel? Dan is dit een uitstekende keuze.

25
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Feature: iPad, de eerste huiskamercomputer

De reacties
We zijn erg positief over de iPad, maar wat zijn de ervaringen 
van anderen? iCreate gaf de iPad aan een aantal testpersonen 
van collega-bladen en vroeg daarna om een eerste reactie.  

Myrthe van Deemen  (Foodies)

Het grootste probleem van de iPad: het appa-
raat is een ergonomische nachtmerrie. Je 
ogen zitten nou eenmaal ver van je handen. 
Dus je moet een keuze maken, of je houdt 
de tablet laag zodat je je geen lamme armen 
maar wel een lamme nek krijgt, of andersom. 
Hoe dan ook, iets wordt lam. De enige fijne 
manier die niet tot lamme lichaamsdelen 
leidt is op je rug te gaan liggen, met je benen 
gebogen en een kussen achter je rug en een 

op je buik om de iPad enigzins op ooghoogte te krijgen. En voila, voor-
dat je het doorhebt ben je van gadgetfreak veranderd in een iPadstatief. 
Er zal vast een florerende markt komen van statieven die dat van je over-
nemen, maar dan verliest het apparaat een van de grootste voordelen 
die het heeft, de mobiliteit. 

Als e-reader is het apparaat te groot en door het spiegelende scherm 
lees je vooral je eigen gezicht. 

De iPad is � jn als je nog even in bed wil internetten, want je kunt hem 
makkelijk aan de kant leggen als je in slaap valt. Ook de batterijduur is 
positief, want je hebt zo geen last van de vervelende stroomkabels die je 
met een laptop al snel nodig hebt.

Kijk je graag � lmpjes op YouTube met vrienden? Dan is het erg � jn dat je 
de iPad makkelijk aan elkaar kunt doorgeven, handig, maar of dit alles een 
paar honderd euro waard is? Voor mij in ieder geval niet.

Stefan Meeuws (CHIP)

De iPad is een raar apparaat. Ik heb hem 
niet echt nodig, maar eenmaal in mijn 
handen kost het me moeite om hem neer te 
leggen. Het is een vrijwel onweerstaanbaar 
speeltje. De iPad is ideaal om snel even mijn 
favoriete blogs en nieuwssites te bekijken, 
of even te kijken of er nog goede nieuwe 
muziek op YouTube of iTunes te vinden is, 
danwel oude klassiekers uit mijn iTunes 
library af te spelen. Het apparaat is echter 

meer dan een mediaspeler, want het touchscreen toetsenbord is goed 
genoeg om mailtjes op te typen of een blogbericht te schrijven. De 
grote hoeveelheid apps en spelletjes maken het een apparaat met 
vele mogelijkheden. Ik zie de iPad als heel handig, maar ook prijzig 
speelgoed. Prijzig speelgoed dat ik wil hebben.

Japser Varwijk (c’t magazine)

THE GOOD
• Razendsnel
• Zowel de kleuren als de kijkhoek van het 
scherm zijn erg goed.
• Multitouch werkt net zo goed, of misschien 
zelfs beter dan op de iPhone.
• Het browsen is inderdaad magisch. Het werkt 
sneller, � jner en intuïtiever dan op de pc.
• Foto’s en � lms zien er indrukwekkend uit.

• Het iPhone OS is zeer geschikt voor dit formaat scherm. 
• Goede vertaling/uitbreiding van de iPhone OS apps (agenda, mail, etc).
• iBooks lezen verrassend prettig.
• Nu al een aantal indrukwekkende third-party apps (Marvel, Popular 
Science+)

THE BAD
• Ondanks de vetafstotende deklaag krijg je toch wel erg snel veel 
vingerafdrukken.
• Het scherm spiegelt wel heel erg. Zeker buiten en onder direct kunstlicht.
• Typen met twee handen gaat alleen als je de iPad met een hoes of op 
een andere manier stabiliseert. Anders wiebelt hij te veel.
• Ik mis (eenvoudige) mogelijkheden voor fotobewerking in de Foto’s-app.
• Ik mis cover� ow in de iPod-app

THE UGLY
• Geen fatsoenlijk bestandsbeheer. Uitwisseling van documenten tussen 
apps is niet mogelijk en de synchronisatie van documenten met de Mac of 
Pc werkt omslachtig. Een � lemanager mag dan misschien achterhaald zijn, 
maar vooralsnog biedt Apple geen fatsoenlijk alternatief.
• Opgeschaalde iPhone apps met veel tekst zien er niet uit.
• Je mist een USB- of SD-kaartpoort voor het uitwisselen van bestanden. 
Denk aan het kopiëren van een foto of een Word-document voor/van een 
vriend of collega.
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Achtergrond

Steve Jobs
Een roemruchte 
carrière in enkele 
pagina’s 
Tekst: Bram Balk

Een wonderlijke loopbaan is ten einde 
gekomen. Steve Jobs: hippie, fruitariër, 
uitvinder, verkoper, visionair, perfecti-
onist, industrieel, multimiljonair, grote 

verliezer, overlever, mazzelkont, revolutionair, 
workaholic, adviseur, ondernemer, � lmprodu-
cent en natuurlijk iCEO. 24 augustus maakte 
hij bekend dat hij niet meer in staat is om het 
bedrijf te leiden dat hij in de jaren 70 startte in 
de garage van zijn ouders. Het is het einde van 
een tijdperk.

Jobs was de afgelopen veertien jaar CEO (al-
gemeen directeur) van Apple. In die tijd groeide 
Apple uit tot een gigant in consumentenelek-
tronica en computers. Eerst bracht Jobs de iMac 
uit, de bestverkochte computer van Apple in 
jaren. Daarna kwam de iPod, de wereldberoem-
de muziekspeler die praktisch tien jaar lang de 
enige mp3-speler was die mensen kochten. Zijn 
bedrijf vond de iPhone uit, die alle smartphones 
uit die tijd wegvaagde en Apple opnieuw re-
cordsuccessen liet boeken. En als coup de grâce 
kwam daarna de iPad, al twee jaar de enige echt 
relevante tablet op de markt. Steve Jobs maakte 
van de schlemiel in de IT-industrie het meest 
waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld.

Dat wil echter niet zeggen dat Jobs het ge-
makkelijkste mens op aarde is. Als CEO stond 
hij bekend als workaholic, een perfectionist,  
en had hij een zeer agressieve stijl van leiding-
geven. Dat betekende bijvoorbeeld dat hij een 
harde onderhandelaar was en goede deals voor 
elkaar kon krijgen bij andere bedrijven. Maar hij 
stond er ook om bekend dat hij zijn personeel 
extreem veel liet overwerken, extreem hoge 
standaarden hanteerde en ronduit agressief en 
intimiderend kon zijn wanneer de resultaten 
hem niet zinden.

Het hele verhaal valt echter niet samen te 
vatten in één artikel. Dat zou onrecht doen aan 
de verhalen. Daarom bieden we ‘slechts’ een 
overzicht. Een overzicht in een tijdslijn van een 
man die samen met zijn beste vriend een be-
drij� e oprichtte in de garage van zijn ouders.

20 december 1972
Geen diploma 
Hoewel Steve Jobs slechts één semester heeft meege-
draaid op de Reed Universiteit in Oregon, stopt hij pas veel 
later met zijn studie. Hij blijft echter op de campus wonen. 
In 2005 vertelt hij in een speech voor Stanford University, 
dat dit de tijd is geweest waarin hij colleges kon volgen die 
hij interessant vond. Op de campus ontmoet hij ook Steve 

Wozniak, die later de Apple I zou ontwerpen.

5 maart 1975
Homebrew Computer Club
In 1975 is de eerste vergadering van de Homebrew 
Computer Club, die lange tijd in een collegezaal van de 
Stanford University in Palo Alto samenkomt. Jobs bezoekt 
deze club vaak met Steve Wozniak en de club is in veel 
opzichten het begin geweest van de computerindustrie.

1 april 1976
Apple Computers Company
Zowel HP (Wozniaks werkgever) als Atari (waar Steve 
Jobs werkte) heeft geen interesse in een computer die 
BASIC kan draaien en die je aan een tv kan koppelen (de 
Apple I). Steve Jobs, Steve Wozniak en Ronald Wayne 
melden op 1 april de Apple Computers Company aan 

bij de Amerikaanse kamer van koophandel.

3 januari 1977
Apple computer
Jobs weet investeerder Mike Markkula te strikken en 
nog geen jaar later wordt uit de Apple Computers Com-
pany het bedrijf Apple Computer opgericht. Michael 

Scott wordt de eerste CEO van Apple. 

17 april 1977
Apple IImanie
Op deze dag toont Steve Jobs op de West Coast Com-
puter Faire in San Francisco voor het eerst de Apple II. 
Dit is de eerste populaire consumentencomputer die 
gemaakt is voor de grote markt. Het is ook het eerste 
grote succes van Apple. De Apple II is de eerste ‘perso-
nal computer’ en, mede dankzij het programma Visicalc, 

jarenlang marktleider.

November 1979
Xerox PARC
In deze maand bezoekt Steve Jobs samen met Bill 
Atkinson het lab van Xerox PARC naar aanleiding van 
een tip van Je�  Raskin. Daar krijgt hij voor het eerst 
de gra� sche gebruikersinterface te zien. Apple begint 
vanaf dat moment direct te werken aan een eigen 

gra� sche interface, die later Mac OS zal gaan heten.

7 februari 1981
Vliegtuigcrash
Steve Wozniak crasht met zijn vliegtuig (waarin ook 
zijn verloofde en twee vrienden zitten) en ontsnapt op 
het nippertje aan de dood. Woz neemt voor lange tijd 
verlof en speelt vanaf dat moment bijna geen rol meer 
bij Apple.

8 april 1983
John Sculley
Na 18 maanden wordt Apple’s interim-president Mike 
Markkula opgevolgd door John Sculley, daarvoor 
nog CEO van Pepsi. Het verhaal gaat dat Jobs Sculley 
persoonlijk heeft uitgezocht. Maar hoe strik je als het 
jonge Apple de baas van een internationaal miljar-
denbedrijf? Sculley zegt hierover zelf: ‘Op een gege-
ven moment kwam Steve Jobs naar me toe en zei: 
“Wil je de rest van je leven suikerwater verkopen of 
wil je de kans krijgen om de wereld te veranderen?” 

Toen kon ik niet meer weigeren.

22 januari 1984
‘You’ll see why 1984, won’t be like “1984”’
Na veel gesteggel bij Apple lanceert het bedrijf de 
commercial ‘1984’ tijdens de reclames in de derde rust 
van de 18e Super Bowl. De raad van bestuur vind het 
niks, maar Steve Jobs weet het reclame� lmpje  vppr de 
Macintosh door te drukken. ‘1984’ is zelfs nu nog de best 

gewaardeerde commercial in Amerika ooit.

10 april 1985
Problemen
Tijdens een marathonvergadering eist CEO John 
Sculley het recht om Jobs te verwijderen als Senior 
Vice President van de Macintosh-divisie. Steve trapt op 
teveel tenen door zijn exentrieke gedrag, legt enorm 
veel stress op het personeel en wordt gezien als een 
last voor het bedrijf.

24 mei 1985
Mislukte Coup
Sculley wordt door Jean-Louis Gassée getipt dat Jobs 
een coup wil plegen tijdens zijn absentie. Die mislukt: 
alle leidinggevenden staan achter Sculley. Steve verliest 
zijn leidinggevende rol en wordt geïsoleerd van de rest 
van het bedrijf. Binnen vier maanden, op 17 september 
1985, neemt Steve Jobs ontslag bij Apple Computers.24 februari 1955

Adoptiekind
Op deze dag wordt Stephen Paul Jobs geboren als het 
kind van Abdulfattah John Jandali en Joanne Simpson 
in San Francisco. Vlak daarna wordt hij echter geadop-
teerd door Paul en Clara Jobs. 
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Eind 1985
NeXT
Steve Jobs richt samen met vijf andere Apple-mana-
gers NeXT Inc. op. Het bedrijf maakt onder andere de 
NeXT-computer en de NeXTstation, maar deze heb-
ben niet echt een markt. Het bedrijf maakt pas tien 
jaar later zijn eerste winst.

3 februari 1986
Jobs koopt Pixar
Steve Jobs koopt Pixar over van George Lucas. De 
studio is op dat moment nog onderdeel van Lucas� lm. 
Het project is echter vooral een hobby, want Pixar kost 

eigenlijk alleen maar geld.

22 november 1995
Première Toy Story
Na extreem goede reacties op de eerste beelden van 
Pixars eerste � lm, benoemt Steve Jobs zichzelf tot CEO 
van Pixar. Toy Story, gemaakt in samenwerking met 
Disney, blijkt een enorme hit. De � lm haalt 550 miljoen 
dollar binnen. Op ‘The Lion King’ en ‘Aladdin’ na is het 
de bestverkochte Disney-� lm ooit.

4 februari 1997
Apple koopt NeXT
Apple staat op de rand van de afgrond en het nood-
lijdende bedrijf koopt onverwacht NeXT op. Wat op 
papier een overname lijkt, blijkt al snel echter een fusie: 
Steve Jobs keert als adviseur terug bij Apple, maar dat 
helpt Apple CEO Gil Amelio niet uit de problemen.

Juli 1997
Revolutie
Opeens gaat het hard. 5 juli 1997 eist Steve Jobs dat Gil 
Amelio aftreedt. De bedrijfscoup lukt: binnen een week 
stuurt Amelio zijn ontslagbrief. Jobs wil echter geen 
CEO van Apple worden en ook niet tot het bestuur 
toetreden. Hij zegt wel toe de boel te runnen ‘totdat er 
een nieuwe CEO gevonden is’. In de praktijk heeft hij 
echter de macht van Apple in handen.

6 augustus 1997
MacWorld Expo 1997
Hier vindt de beroemde keynote plaats waar Steve Jobs 
meldt dat de volledige raad van bestuur, inclusief Mike 
Markkula, opstapt. Jobs slaat de mantel van interim-CEO 
om. Maar de grootste schok is dat Microsoft, Apple’s 
aartsvijand, 150 miljoen dollar in het bedrijf gaat inves-
teren.
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Apple Store
Amsterdam
Gejuich en applaus barsten los, als op 
zaterdagochtend 3 maart de deuren 
opengaan van de eerste Nederlandse 
Apple Store. Eindelijk hebben we onze 
eigen échte Apple-winkel.

Welkom bij

Op de ochtend van de opening 
is van Hollandse nuchterheid 
weinig te merken. Honderden 
Apple-fans wachten ongedul-

dig tot de kleine wijzer op de tien staat 
en de Apple Store in Amsterdam voor het 
eerst zijn deuren opent voor het grote 
publiek. 

Een half uur voor tijd klinken er opge-
wekte oerkreten uit het winkelpand; het 
personeel heeft er duidelijk zin in. Vervol-
gens duikt een lange sliert van medewer-
kers uit het niets op aan de buitenzijde van 
het pand. Het in blauwe T-shirts gehesen 
personeel begeeft zich langs de steeds le-
vendiger ogende menigte. Er worden high 
fives uitgedeeld en er klinkt gejuich.

Als het uur U nadert, wordt er geza-
menlijk afgeteld en om klokslag tien uur 
wordt de eerste man in de rij gefeliciteerd. 
De beste man komt uit Nürnberg (Duits-
land) en heeft tien uur in de trein gezeten 
om hier aanwezig te kunnen zijn. De 
Duitser wandelt onder luid gejuich naar 
binnen en de rest van het toegestroomde 
publiek volgt. Binnen is het ontvangst 
overweldigend: het winkelpersoneel 
vormt een blauwe erehaag en de klanten 
worden toegejuicht en op de schouder 
geklopt alsof ze een marathon hebben 
voltooid en hier over de finish komen.  

Na vele uren gewacht te hebben en zeeën 
aan voorpret, zal het voor de Apple-fans 
ook ongetwijfeld als een overwinning 
voelen.

 De commotie doet denken aan een 
iPad- of iPhone-lancering in New York. 
Die gekke Amerikanen zijn wel gewend 
aan uitbundig enthousiasme. Minuten-
lang geklap hoort er daar nou eenmaal 
bij. Aan al die gekkigheid doen wij toch 
niet mee? Wie dat denkt heeft het fout. 
Nederland heeft nu een Apple Store en 
hij doet niet onder voor de prachtige 
Apple-winkels in New York, Shanghai of 
Parijs. Dat geldt voor zowel de uitstraling 
van de winkel, de vriendelijkheid van het 
personeel als het enthousiasme van de 
klanten.

In dit artikel bespreken we het feno-
meen ‘Apple Store’ en hoe mooi de winkel 
in Amsterdam is. Na de nodige oh’s en 
ah’s is het tijd voor advies. Wij vertellen 
je hoe de Apple Store is ingedeeld, wat 
de winkel jou te bieden heeft en waar 
je moet zijn om antwoord te krijgen op 
de vragen waar je als Apple-klant mee 
zit. Vragen op het gebied van aankoop, 
service en cursussen, zowel voor de parti-
culiere als zakelijke klant. De Apple Store 
in Amsterdam heeft werkelijk iedereen 
iets te bieden en iedereen is welkom.
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Feature: Apple Store Amsterdam

Begane grond
De glazen wenteltrap is het pronkstuk van de Apple Store. 
Voorbij de trap vind je echter nog veel meer moois.

De architect van de Apple Store  verdient 
een warme handdruk en een ferme 
schouderklop. Hij (of zij) is zo  pienter 
geweest om de grootste, meest pro-

minente boog in de voorgevel te vullen met 
een enorm raam. Pal hierachter staat de glazen 
wenteltrap en zoals je op de vorige pagina kunt 
zien is het resultaat prachtig. Als je voor de 
winkel staat, móét je haast wel door het venster 
naar binnen turen, zo uitnodigend is de Apple 

Store. De twee deuren die ernaast zitten, één aan 
elke kant van de raampartij, lijken op de tweede 
plaats te komen.

Als je binnen bent, kun je direct de wenteltrap 
bestijgen, maar dat bewaren wij voor de volgende 
pagina. De benedenverdieping is de ‘speeltuin’. 
Hier vind je de testmachines waar je lekker mee 
aan de slag mag gaan. We overdrijven niet als we 
zeggen dat Apple’s complete productaanbod 
staat uitgestald op tientallen blankhouten tafels. 

Er staan rijen met MacBook Pro’s en tegen de 
achterwand vind je de iMacs. Aan de rechterkant 
nemen de iPods, iPads en iPhones een prominen-
te plek in. Apple verzekert ons dat dit de Apple 
Store is met de meeste demonstratieproducten 
ter wereld. Achter in de zaak, waar de vierkante 
tafels met iPads staan, is het atrium. Hier organi-
seert Apple regelmatig gratis evenementen zoals 
livemuziek en lezingen. Voor de actuele agenda 
kijk je op www.apple.com/nl/retail.
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Middagje hangen
Bij de Apple Store mag je gerust een middagje 
komen ‘hangen’. Er zit geen wachtwoord op het 
wifi-netwerk van de winkel, dus je kunt er zo op 
met je eigen handheld of Mac. Je kunt ook achter 
een van de Macs in de winkel gaan staan – speel 
wat met iPhoto, bestudeer de specificaties van het 
apparaat op de iPad die ernaast ligt en lees op je 
gemak een paar e-mailtjes. De Macs en iOS-appa-
raten staan er om gebruikt en getest te worden. 
Nou lijkt deze vrijheid vanzelfsprekend, maar 
probeer hetzelfde maar eens bij een computer-
warenhuis. De kans is groot dat je niet voorbij het 
wachtwoord van de schermbeveiliging komt. 

Het personeel is op deze speeltuin ingesteld 
en heeft een ‘je-gaat-je-gang-maar-mentaliteit'. 
Dat wil echter niet zeggen dat de blauwshirts de 
kantjes ervan aflopen of de handen niet uit de 

mouwen steken. Ze zijn echt behulpzaam. Ieder-
een is getraind voor zijn of haar eigen eilandje in 
de winkel, dus wees niet verbaasd als je naar een 
andere collega wordt doorverwezen. Met andere 
woorden: je moet je weg een beetje leren kennen 
in de winkel. Om je hierbij te helpen behandelen 
we op de volgende pagina de servicebalies die je 
op de eerste verdieping vindt. 

362 Apple-winkels
Op 19 mei 2001 opende Apple zijn eerste twee 
winkels in de Verenigde Staten. Inmiddels zijn we 
elf jaar verder en staat de Apple Store-teller op 
362 filialen. Gedurende die elf jaar stond het be-
grip ‘Apple Store’ voor veel Apple-fans synoniem 
voor ‘vakantie in het buitenland’: was je op vakan-
tie in een stad met een Apple Store, dan moest en 
zou je even binnenwandelen. Al was het maar vijf 

minuten, gewoon even rondkijken. 
Bij zo’n bezoekje ging het eigenlijk 

niet om de Macs, want je had thuis 
je eigen Mac. Toch is dat wel waar 
het om draait in de Apple Stores. 
Het is fascinerend om Macs op hun 
mooist te zien, keurig uitgestald op 
lange tafels van licht hout. De kabels 
zijn netjes weggewerkt, de displays 
glanzen, de voorkant van het scherm 
loopt parallel met de tafelrand en de 
Macs staan netjes naast elkaar, van 
klein naar groot. In een Apple Store is 
een Mac op zijn mooist. 

Grote verbouwing
De Apple Store is 
gevestigd in het 
Hirschgebouw 
aan het 
Leidseplein, op 
vijf minuten 
lopen van het 
winkelhart van Amsterdam. 
Het Hirschgebouw stamt uit 1882 en was 
van oorsprong het Nederlandse filiaal van 
het Belgische modehuis Hirsch & Cie. Dat 
verklaart waarom boven aan de gevel, 
onder de groene koepel, ‘Hirsch & Cie’ 
staat.

Er was een grote 
verbouwing 
nodig om de 
Apple Store te 
realiseren. Als je 
zelf in de winkel 

staat zie je de prachtige pilaren en hoge 
plafonds, maar besef je niet dat achter die 
‘nieuwe antieke’ plafonds een airconditio-
ningsysteem is weggewerkt. We hebben 
ons ook laten vertellen dat het plaatsen van 
de glazen wenteltrap een crime was, want 
er moest een steunpilaar weggehaald wor-
den. En in zo’n oud gebouw breek je niet 
zomaar een pilaar weg, dat heeft gevolgen 
voor de structuur.

Het glazen dak 
in het midden 
van de Store is 
ook nieuw, net 
als de prachtige 
deuren en mans-
hoge ramen. Let 
ook eens op de 

details: de pilaren onder het dakraam heb-
ben een extra 
pilaartje, in het 
plafond zitten 
spotjes en aan 
de buitenkant 
hangen twee 
koddige Apple-
uithangborden.
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Feature: Apple Store Amsterdam

Bovenverdieping
Als je ook maar iets nodig hebt voor je Mac, al is het maar een 
helpende hand, dan moet je hier zijn.

Genius Bar
Wie een probleem heeft met zijn Apple-
product, kan een afspraak maken bij de 
Genius Bar. Het idee is simpel: je neemt 
je Mac met adapter en toebehoren mee 
naar de Apple Store, je zet hem op de 
bar en samen met de Apple Genius ga 
je kijken naar de best mogelijke oplos-
sing. Het is zeer aanbevolen om vooraf 
een afspraak te maken.

Kinderen
Op de vide staan een aantal tafels met 
Macs die speciaal voor kinderen zijn 
bedoeld. De Apple Store heeft aparte 
workshops en evenementen voor 
kinderen, al kun je ook gewoon de 
winkel binnenlopen om een spelletje 
te spelen.

One to One
Bij de aanschaf van je Mac kun je voor € 99 lid worden van One to One. Hiermee haal je een boel 
extra service in huis, waaronder persoonlijke training, een overstapcoach (die al je bestanden van je 
oude computer op je nieuwe Mac zet) en een persoonlijke website vol met trainingen en advies.

Accessoires
Als je een hoesje, speaker, koptelefoon, trackpad, muis of een ander accessoire 
zoekt, dan staat het hier. Let op: de Apple Store verkoopt bepaalde producten 
die je nergens anders kunt krijgen. Betalen gaat gemakkelijk, maar kan nóg 
sneller via EasyPay als je de Apple Store-app voor de iPhone hebt.   

Workshops
In iCreate hebben we soms uitgebreide workshops 
waarin we muziekinstrumenten gebruiken of vra-
gen om een bepaald shot te filmen. In de Apple 
Store kun je wokshops volgen waar de instrumen-
ten en toebehoren al klaar liggen.

Startup
Heb je net een nieuw Apple-product 
gekocht en heb je een zetje in de 
rug nodig voor een vlekkeloze 
overstap? Dan kun je bij de afdeling 
Startup geholpen worden om met 
een volledig werkende Mac, iPad, 
iPhone of iPod touch de winkel uit 
te lopen.
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Waar de begane grond van de  Apple 
Store vooral een uit de kluiten 
gewassen internetcafé is zonder 
koffie, staat de bovenverdieping in 

het teken van de klantenservice. Heb je bene-
den net je eerste Mac gekocht? Loop dan via de 
glazen trap met de doos naar boven en ga direct 
naar rechts voor de Startup-afdeling. Hier kun 
je de Mac uit de doos halen en samen met een 
medewerker de hele computer instellen. Als je 
echt slim bent, neem je van tevoren je oude Mac 
of Windows-machine mee. Dan kan het personeel 
namelijk al je persoonlijke bestanden verhuizen 
naar je nieuwe computer. Daarnaast maken ze je 
wegwijs in de Mac App Store en kunnen ze een 
Apple ID voor je regelen. Je kunt zelfs vragen 
welke programma’s je nodig hebt ter vervanging 
van je oude programma’s (al zal dat voor een 
overstap van Mac naar Mac meestal niet nodig 
zijn). Zo loop je straks de deur uit met een volledig 
werkend Apple-product, dat je hooguit nog in het 
stopcontact hoeft te steken.

Geniale hulp
Heb je een probleem met een Apple-product? Dan 
kun je een afspraak maken voor de Genius Bar. Neem 
je iPad, iPhone, iPod of Mac mee met de adapter 
erbij en zet hem op de toonbank om samen met de 
Genius een oplossing te zoeken voor het probleem. 
De Genius Bar is een van de meest beroemde 
onderdelen van de Apple Store, omdat je er met de 

gekste problemen langs kunt komen. Scherm van 
je iPad kapot? Ga naar de Genius Bar. Lijdt je Mac 
aan Trageritus? Genius Bar. Het maakt daarbij soms 
niet uit of je iPhone gejailbraikt is en er zijn gevallen 
bekend waarin Apple verrassend coulant omgaat 
met waterschade (al mag hulp geweigerd worden 
volgens de gebruikersvoorwaarden).

Vind je ondanks al die service de overstap toch 
nog een beetje eng? Of wil je op cursus zodat je 
in rap tempo alles leert over de Mac? Dan kun 
je bij de aanschaf van je Mac de service One to 
One aanschaffen. Dat kost 99 euro, maar hiervoor 
mag je wel een jaar lang 
persoonlijke trainingses-
sies inboeken bij de Apple 
Store. Je trainer kan je 
helpen met de overstap 
naar je nieuwe Mac en 
je krijgt toegang tot een 
persoonlijke One to One-
website met aanvullend 
trainingsmateriaal.

Workshops en 
kinderen
Voor kinderen is er een 
apart programma in de 
Apple Store. Er staan Macs 
op de vide die speciaal 
voor kinderen zijn neerge-

zet en Apple houdt speciale workshops voor de 
jonge Mac-gebruiker. Via de website van de Apple 
Store Amsterdam kun je als docent een excursie 
naar de Apple Store inplannen, waar je met de 
hele klas samen aan de slag mag. Deze zomer zal 
bovendien voor het eerst het Nederlandse Apple 
Zomerkamp plaatsvinden; hier kunnen kinderen 
drie dagen achter elkaar naar de Apple Store 
komen om samen films te maken. Aan het einde 
vindt het Apple Zomerkamp-filmfestival plaats, 
waar de meesterwerken van de jonge filmmakers 
in première gaan.

Voorbij de Genius Bar staan de tafels waar je 
de workshops van de Apple Store kunt volgen. 
Dat zijn meestal leuke workshops voor begin-
ners, waarin je bijvoorbeeld leert hoe je een liedje 
maakt met GarageBand, of de multitouchgebaren 
van Lion ontdekt. De onderwerpen zijn vrij basaal: 
soms zal er een workshop over Photoshop plaats-
vinden, maar het gros gaat over iOS, OS X en iLife.

Accessoires
Iets verderop lonken de kasten vol met accessoires. 
Hier liggen de AirPorts, de muizen voor je Mac, 
allerlei soorten koptelefoons, de Magic Trackpad, 
tassen, tientallen iPhone-hoesjes en nog veel 
meer. Als je geen zin hebt om te wachten op een 
Apple-medewerker die je naar de kassa kan leiden, 
dan kun je al deze producten zelf afrekenen met je 
Apple-ID via de Apple Store-app. Dit systeem heet 
EasyPay en Nederland is het eerste land buiten de 
VS dat ervan gebruik mag maken. Je kunt simpel-
weg de winkel binnenlopen, alle rijen negeren, 
de nieuwe Apple TV uit het schap halen, de code 
scannen met je iPhone, betalen via je Apple-ID en 
het apparaat in je zak steken. Zo loop je met een 
opgewekt humeur weer de winkel uit. Dit systeem 
klinkt uiterst fraudegevoelig, maar Apple verze-
kerde ons dat een geheim be veiligingssyteem alles 
nauwlettend in de gaten houdt.
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Feature: Apple Store Amsterdam

Briefing Room
De Mac en het bedrijfsleven gaan niet samen? Kom eens 
langs bij Apple voor een ‘interessant voorstel’.

Heb je een bedrijf? Dan kun je met een 
Apple-medewerker een afspraak maken 
om te spreken over twee diensten: Busi-
ness Team en Joint Venture. Bij Business 

Team kun je spreken over de overstap naar Mac, 
inclusief alle software die daarvoor nodig zou zijn 
en de eventuele kosten die deze overstap zou 
behelzen. Apple biedt met Business Team ook 
een leaseprogramma aan en het is mogelijk om je 
personeel workshops te laten volgen.

Joint Venture biedt die opties ook, maar gaat 
nog véél verder. Bij Joint Venture zorgt Apple voor 
de volledige installatie en configuratie van alle 
machines en instrueert al het personeel zodat ie-
dereen met Macs leert werken. Je kunt maximaal 
drie uitgebreide trainingssessies boeken van twee 
uur, los van de workshops voor het personeel en 
aparte workshops voor de IT-afdeling. Je kunt tele-
fonisch contact opnemen met een Apple  Genius, 
langskomen bij de Genius Bar voor de zaak en 
desnoods controleert Apple de systemen om ze 
netjes en schoon te houden. Uiteraard krijg je 
ook hier de optie voor het leasen van de Macs en 
krijg je toegang tot je persoonlijke Joint Venture-
website. Hiermee wordt vrijwel ieder argument 
om niet naar de Mac over te stappen vakkundig 
van tafel geveegd. 

Briefing Room
Heb je een bedrijf? 
Dan kun je in de 
Apple Store een 
afspraak maken 
die meestal in deze 
ruimte plaats zal 
vinden. De Briefing 
Room is een oase 
van rust in verge-
lijking met de rest 
van de winkel (die 
doorgaans best wel 
druk is) en is bij uit-
stek geschikt voor 
groepstrainingen.

Wachtruimte
In deze ruimte word je ontvangen als je 
een zakelijke afspraak hebt. Als er een 
afspraak voor de jouwe plaats vindt, 
kun je hier even rustig wachten in een 
comfortabele stoel.
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Feature: iOS 7

iOS 7: 
Compleet anders, maar toch 

zo vertrouwd
iOS 7 is de grootste vernieuwing van Apple’s mobiele besturings-
systeem sinds de introductie ervan. Elk icoontje, elk knopje, elk 
menu-item en elke animatie is anders dan voorheen. En toch ... 
ondanks deze complete facelift ... blijft het het oude, vertrouwde iOS.
Tekst: Daan Jeuken
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iOS 7 is een radicale verandering ten opzichte van 
zijn zes voorgangers. Deze stap is echter niet uit de 
lucht komen vallen. iOS 7 is namelijk het eerste iOS 
dat ontwikkeld werd onder supervisie van Apple’s 

topontwerper Jonathan Ive, die sinds het ontslag 
van topman Scott Forstall niet alleen het uiterlijk van 
Apple-producten bepaalt, maar ook het innerlijk – de 
software dus.

Ive bekeek iOS met dezelfde drie kernwaarden 
als waarmee hij Apple’s schitterende apparaten 
ontwerpt: eenvoud, duidelijkheid en efficiëntie. 
‘Eenvoud is het aanbrengen van orde in complexi-
teit’, aldus Ive. Om dit doel te bereiken zijn werkelijk 
alle grafische elementen vervangen. De typografie 
is anders, alle icoontjes zijn herontworpen en er is 
een compleet nieuw kleurenpalet gebruikt. Op het 
thuisscherm betekent dit vooral een fleurige aange-
legenheid, met getekende icoontjes. Systeembreed 
betekent dit vooral dat bijna alle werkelijkheid-
imitaties zijn verdwenen, zoals het groene vilt van 
GameCenter en het nep-kladblok van Notities. Verder 

zijn alle menu-items en -balken in dezelfde strakke 
stijl gegoten, met de bedoeling een uniformer iOS te 
krijgen.

Diepte en hiërarchie
Eén van de chicste grafische elementen in iOS 7 is het 
zogenaamde parallax-effect. Kijk je naar je thuis-
scherm en draai je de iPhone iets, dan is het alsof je 
achter de icoontjes kunt kijken. De apps staan stil, 
maar de achtergrondfoto en zelfs de rode notificatie-
bolletjes bewegen. Het verschil is subtiel, maar erg 
mooi. 

Zoals alles bij Jonathan Ive is dit effect met een 
doel toegevoegd: het geeft iOS namelijk hiërarchie 
en diepte. Dit wordt doorgetrokken in het hele 
iOS. Het openen en sluiten van apps en mappen 
wordt weergegeven door in- of uitzoomanimaties. 
Daarnaast rollen het Berichtencentrum, Siri en het 
nieuwe Bedieningspaneel (zie pagina 84) als half-
transparante laag over je scherm: op de achtergrond 
zie je nog vaag het venster dat eronder ligt. En druk je 

in de telefoon-app op een toets, dan zie je de bureau-
bladachtergrond die eronder ligt. Het iOS wordt dus 
voorgesteld als lagen die over elkaar heen liggen.

Nieuwe functies
Het uiterlijk van iOS 7 is even wennen, maar ondanks 
de optische verschillen, voel je aan alles dat het 
nog steeds hetzelfde iOS is. Alles werkt nog precies 
zoals vroeger, dus je went heel snel. En dan wil je 
waarschijnlijk niet meer terug naar iOS 6. Vooral niet 
vanwege de nieuwe functies van iOS 7. Want hoewel 
de nieuwe looks het meest in het oog springen, zijn 
het die nieuwe functies die iOS 7 zo leuk maken. Op 
de volgende pagina’s stellen we de belangrijkste 
nieuwigheden aan je voor. Hierbij moeten we wel 
aantekenen dat onze bevindingen zijn gedaan op ba-
sis van de bèta’s van iOS 7. De uiteindelijke versie kan 
her en der iets afwijken, maar de grote lijnen zullen 
hetzelfde blijven. Lees dus snel verder en ontdek wat 
jij deze herfst gratis op je eigen iPhone, iPad en iPod 
touch mag installeren.
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Feature: iOS 7

Bedieningspaneel
Snel toegang tot handige functies.

Eén van de grootste nieuwe functies van iOS 7 is het bedieningspaneel, dat ver-
schijnt als je van onder in beeld naar boven veegt. In dit paneel heb je razendsnel 
toegang tot een aantal handige functies. 

Met de bovenste vijf knoppen schakel je de vliegtuigmodus, wifi, bluetooth, 
niet storen en de rotatievergrendeling in of uit. Daaronder zit een schuifbalk om de helderheid 
van het beeldscherm aan te passen. Het grote middengedeelte is voor de muziekbediening, 
daaronder komt het deel-gedeelte: deel bestanden met andere iPhones via AirDrop (zie pagina 
86) of speel je media af op je AirPlay-speakers of Apple TV. De onderste vier knoppen bieden snel 
toegang tot een zaklamp (de flitser), de Klok-app, de calculator en je fotocamera.

Bedieningspaneel is een erg handige toevoeging, die je waarschijnlijk vaak zult gebruiken. 
Erg origineel is de functie overigens niet, want hij doet sterk denken aan de jailbreak-tweak 
SBSettings. Zo blijkt wederom dat Apple wel degelijk goed oplet wat er gaande is in de jailbreak-
wereld. Bedieningspaneel zal echter veel mensen de drang tot jailbreaken weer wat ontnemen. 

Berichtencentrum
Wat brengt jouw dag?

Berichtencentrum werd geïntroduceerd in iOS 5 en was 
vooral een opsomming van gemiste notificaties. In iOS 7 
zijn deze vertrouwde mededelingen er ook nog, maar is de 
linnen achtergrond vervangen door een chique overlay en 

leidt Berichtencentrum je door de dag.
Het paneel Vandaag vertelt je allereerst de datum en het weer van van-

daag en of er iemand jarig is. Daaronder staat je eerste agendapunt, met 
daar weer onder een overzicht van je agenda voor de komende paar uur. 
Scrol je naar beneden, dan zie je je herinneringen en een vooruitblik op de 
dag van morgen. Het nieuwe Berichtencentrum gaat echter verder dan het 
opsommen van je activiteiten: het interpreteert ze ook. Zo leert het van 
je dagelijkse activiteiten en vertelt het je of het druk is op de weg naar je 
werk. En heb je morgen een drukke agenda en al vroege afspraken? Dan 
adviseert het je om vroeg naar bed te gaan. Aardig toch?
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Multitasken
Op de achtergrond wordt ook gewerkt.

Dubbelklik op de thuisknop van je iOS 7-apparaat en je komt in de nieuwe multi-
taskwereld. Niet meer de icoontjes onder in beeld, maar een schermvullend menu 
met icoontjes én programmavensters. Wilde je voorheen een app verlaten, dan 
moest je de wiebelmodus activeren en op de minuscule minnetjes tikken. In iOS 7 

gaat dat veel sneller: veeg de paginaminiatuur naar boven en de app wordt afgesloten. 
In vergelijking met de Mac was multitasken in iOS nooit écht multitasken. Apps stonden nog 

wel open, maar de meeste draaiden niet daadwerkelijk in de achtergrond. Luisterde je bijvoor-
beeld in een externe app naar een radio-item (bijvoorbeeld VI Radio), dan moest je in die app 
blijven om het fragment af te luisteren. In iOS 7 draait de app in de achtergrond wel door en kun 
je dus gewoon iets anders gaan doen terwijl de achtergrondradio doorspeelt.

Tevens werkt iOS 7 op de achtergrond zelfstandig door. Check jij elke ochtend als je wekker 
gaat even de nieuwsapp, dan leert je iPhone dit en zorgt die ervoor dat de app op de achter-
grond al is geladen. Dat scheelt weer wat laadtijd. Tevens kijkt hij naar de geschikte momenten 
om je apps bij te werken. Heb je goede wifi-verbinding, dan worden even snel al je apps bijge-
werkt. En krijg je een pushbericht van een app, dan wordt die app vast voor je bijgewerkt, omdat 
de kans groot is dat je die gaat openen. Je hoeft er zelf niets voor te doen, maar zult merken dat 
alle informatie die je wenst veel sneller voor je klaarstaat.

AirDrop
Deel razendsnel bestanden.

Het delen van bestanden met andere iOS-apparaten was 
al jaren een groot gemis in iOS. Om een fotootje te delen, 
moest je uitwijken naar iMessage of WhatsApp. Maar nu is 
er AirDrop, dat we al kennen van de Mac. Het werkt in iOS 

dan ook precies hetzelfde als in OS X: tik op de deel-knop en je ziet alle 
apparaten in de buurt die (via bluetooth of wifi) beschikbaar zijn voor 
AirDrop. Kies de ontvanger en die krijgt een bericht dat er een bestand 
wordt gedeeld. Accepteert hij of zij dit, dan wordt het bestand in kwes-
tie gecodeerd verstuurd. Bij de ontvanger wordt het bestand meteen 
op de goede plaats neergezet en geopend. Foto’s staan dus gewoon 
tussen de foto’s, notities in Notities, et cetera.  

Wil je een bestand met meerdere apparaten in de buurt delen? Tik, 
tik, tik ... en iedereen heeft het bestand. ‘Je hoeft dus niet de kamer 
rond te wandelen om alle apparaten één voor één aan te stoten’, zo 
deelde Craig Federighi, Apple’s chef software-engineering, een kleine 
sneer uit naar Android-apparaten. 

Omdat voor AirDrop de nieuwste wifi-hardware nodig is, werkt het 
alleen op de iPhone 5, vierde generatie iPad, iPad mini en de 5e genera-
tie iPod touch.
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Feature: iOS 7

Camera
Vier-in-één-camera.

Even snel van camera wisselen, was nog nooit zo gemakkelijk als in iOS 7. 
Met de schuifbalk onderin veeg je razendsnel van fotocamera, naar videoca-
mera, naar panoramamodus en naar de nieuwe vierkante camera. Nieuw zijn 
ook de negen kleurenfilters, die we vooral kennen van apps als Instagram. 

Deze filters zitten ingebakken in de Camera-app en je kunt ze zelfs toepassen voordat je 
een foto maakt. Het filter wordt live toegepast op het beeld, zodat je alle nabewerking 
achterwege kunt laten.

De camera heeft nog één geheim wapen, waar Apple zelfs in de keynote niets over 
vertelde: de videocamera heeft eindelijk een zoomfunctie. Dank je wel, Apple.

Foto’s
Eindelijk overzicht.

Hoe ziet jouw fotoverzameling eruit op je iPhone? 
Waarschijnlijk als één lange waslijst aan kiekjes. 
Zoek je een specifieke foto, dan zit er niets anders 
op dan die hele lijst door te scrollen. Ook in deze 

chaos heeft Apple orde aangebracht.
Van elke foto die je maakt met je iOS-toestel worden meta-

data als plaats- en locatiegegevens opgeslagen. In de Foto’s-app 
van iOS 7 worden deze gegevens gebruikt om de foto’s te verza-
melen. In de Momenten-weergave zie je alle foto’s met dezelfde 
plaats en tijd gegroepeerd. Ben je bijvoorbeeld op vakantie 
geweest, dan staan de foto’s per dag gegroepeerd. Zoom je een 
venster uit, dan kom je in Verzamelingen, waar alle foto’s van die 
ene vakantie als één verzameling staan. Zoom je nog verder uit, 
dan zie je de foto’s per jaar geordend. 

Het belangrijkste voordeel van deze nieuwe weergave is 
natuurlijk dat je bibliotheek geordend is en je al je foto’s gemak-
kelijker terugvindt. Een ander voordeel is dat later toegevoegde 
foto’s op de goede plaats worden gezet. Wissel je bijvoorbeeld 
een maand na je vakantie via AirDrop foto’s uit, dan worden ze 
op de originele datum en plaats gesorteerd. Ze komen dus bij 
de rest van je vakantiefoto’s te staan, in plaats van verderop in 
map, bij de datum waarop je de foto’s hebt gekregen. 

Behalve AirDrop is er voor foto’s nog een nieuwe manier om 
ze te delen: gedeelde fotostreams. Als jij een fotostream aan-
maakt, kunnen ook anderen hier foto’s én video’s in plaatsen. 
Dé ideale manier om na een groepsvakantie alle media uit te 
wisselen.

icNL050_082089_ios7_ok.indd   86 10-07-13   09:01

2013 

iCrea
te 5

0

28



87

Safari
Alles ingericht om lekker te surfen.

Safari in iOS 7 is niet meer te vergelijken met zijn voorganger. De full-
screen look is helemaal ingericht op het lekker lezen van websites. Lees 
je bijvoorbeeld een artikel, dan verdwijnen alle Safari-knoppen. Heb 
je het einde van de pagina bereikt, dan komen deze knoppen weer in 

beeld. Je ziet ze alleen als je ze nodig hebt – typisch Apple. 
Net als op de Mac zijn de adresbalk en zoekbalk in Safari samengevoegd. Hier 

kun je natuurlijk een webadres intypen, maar je ziet ook direct de zoekresultaten in 
Google, Yahoo of Bing en zelfs je favorieten staan allemaal in beeld. Dus waar je ook 
naartoe wilt, één tik en je bent er. 

Het overzicht van tabbladen ziet er totaal anders uit en heeft één heel handige 
extra knop: de privémodus. Deze kun je nu in het programma in- en uitschakelen, 
in plaats van via de app Instellingen. Ideaal. Ook het ouderlijk toezicht is uitgebreid: 
je kunt nu expliciete websites afschermen, of handmatig aangeven welke websites 
verboden terrein zijn. 

De leeslijst heeft een heel gemakkelijke nieuwe functie gekregen: continu scrol-
len. Alle artikelen die je in de lijst hebt gezet staan onder elkaar, dus je hoeft niet 
telkens terug naar de lijst, maar kunt in één keer alle artikelen doorspitten. Dit werkt 
ook voor de nieuwe optie ‘Gedeelde links’, waarin alle links worden verzameld die in 
je Twitter-feed staan.

Tot slot werkt de iCloud Sleutelhanger (zie pagina 18) natuurlijk ook in iOS 7. Alle 
gebruikersnamen en wachtwoorden die je in iOS of OS X aanmaakt worden be-
waard en zijn altijd beschikbaar. Je kunt je beveiliging dus verhogen, door moeilijke 
wachtwoorden te kiezen. Je hoeft ze toch niet meer te onthouden.

Siri
Meer kennis, de auto in, maar 
(nog) geen Nederlands.

De ontwikkeling van Siri loopt gestaag door en ook in iOS 7 kan 
de spraakassistent weer meer. Je kunt nu ook je iPhone bedienen 
met Siri, zoals ‘Zet bluetooth aan’ of ‘Speel mijn laatste voicemail 
af’. Daarnaast kan Siri meer bronnen raadplegen om je vragen te 

beantwoorden: het kan Twitter doorzoeken, heeft toegang tot Wikipedia en 
doorzoekt zelfs de internetzoekresultaten van Bing. Om Siri nog persoonlijker te 
maken, kun je voortaan ook kiezen tussen een mannen- of vrouwenstem.

In het verlengde van Siri, introduceerde Apple ook iOS in de auto, dat we 
in 2014 terug gaan zien in  nieuwe auto’s van onder meer Mercedes, Nissan, 
Volvo en Opel. Dit systeem maakt het mogelijk om iOS te projecteren op het 
ingebouwde display van de auto. In combinatie met Siri hoef je dus maar te 
vragen naar een route, om een liedje af te spelen of om iemand te bellen en het 
gebeurt via het systeem van je auto. 

De belangrijkste vraag die wij echter hebben bij Siri is wanneer hij/zij Neder-
lands leert. Helaas had Apple nog niets te melden over nieuwe talen, behalve 
dat er meer komen. We houden zelf de hoop dat dit later dit jaar bij de lancering 
van de nieuwe iPhones en iPads gaat gebeuren. In november 2012 schreef 
Apple immers vacatures uit voor de ontwikkeling van Siri, waarin onder meer 
gevraagd werd naar Nederlandstaligen. De stage duurde zes maanden, dus dat 
doet vermoeden dat Siri’s cursus Nederlands ongeveer is voltooid.
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Camera
Vier-in-één-camera.
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Met de schuifbalk onderin veeg je razendsnel van fotocamera, naar videoca-
mera, naar panoramamodus en naar de nieuwe vierkante camera. Nieuw zijn 
ook de negen kleurenfilters, die we vooral kennen van apps als Instagram. 

Deze filters zitten ingebakken in de Camera-app en je kunt ze zelfs toepassen voordat je 
een foto maakt. Het filter wordt live toegepast op het beeld, zodat je alle nabewerking 
achterwege kunt laten.

De camera heeft nog één geheim wapen, waar Apple zelfs in de keynote niets over 
vertelde: de videocamera heeft eindelijk een zoomfunctie. Dank je wel, Apple.

Foto’s
Eindelijk overzicht.

Hoe ziet jouw fotoverzameling eruit op je iPhone? 
Waarschijnlijk als één lange waslijst aan kiekjes. 
Zoek je een specifieke foto, dan zit er niets anders 
op dan die hele lijst door te scrollen. Ook in deze 

chaos heeft Apple orde aangebracht.
Van elke foto die je maakt met je iOS-toestel worden meta-

data als plaats- en locatiegegevens opgeslagen. In de Foto’s-app 
van iOS 7 worden deze gegevens gebruikt om de foto’s te verza-
melen. In de Momenten-weergave zie je alle foto’s met dezelfde 
plaats en tijd gegroepeerd. Ben je bijvoorbeeld op vakantie 
geweest, dan staan de foto’s per dag gegroepeerd. Zoom je een 
venster uit, dan kom je in Verzamelingen, waar alle foto’s van die 
ene vakantie als één verzameling staan. Zoom je nog verder uit, 
dan zie je de foto’s per jaar geordend. 

Het belangrijkste voordeel van deze nieuwe weergave is 
natuurlijk dat je bibliotheek geordend is en je al je foto’s gemak-
kelijker terugvindt. Een ander voordeel is dat later toegevoegde 
foto’s op de goede plaats worden gezet. Wissel je bijvoorbeeld 
een maand na je vakantie via AirDrop foto’s uit, dan worden ze 
op de originele datum en plaats gesorteerd. Ze komen dus bij 
de rest van je vakantiefoto’s te staan, in plaats van verderop in 
map, bij de datum waarop je de foto’s hebt gekregen. 

Behalve AirDrop is er voor foto’s nog een nieuwe manier om 
ze te delen: gedeelde fotostreams. Als jij een fotostream aan-
maakt, kunnen ook anderen hier foto’s én video’s in plaatsen. 
Dé ideale manier om na een groepsvakantie alle media uit te 
wisselen.
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Feature: iOS 7

App Store
Automatische updates!

De App Store is natuurlijk ook ge-iOS7’d, wat de app-winkel 
vooral een veel frissere uitstraling geeft. Er zijn twee nieuwe 
zoekcategorieën toegevoegd. De eerste is 'Leeftijd', waarin apps 
voor kinderen zijn verdeeld op basis van de leeftijd. De tweede 

categorie heet ‘Vlakbij’. Hierin worden populaire apps verzameld op basis van 
je locatiegegevens. Ben je bijvoorbeeld in een stad, dan vind je apps van de 
bezienswaardigheden, reisgidsen, kaarten en het openbaar vervoer.

De belangrijkste nieuwigheid van de App Store is dat updates voortaan 
automatisch worden doorgevoerd. Het rode bolletje bij de App Store is dus 
verleden tijd, het updaten gebeurt in de achtergrond en gaat vanzelf. Daar 
worden we blij van.

iTunes Radio
Ontdek muziek die bij je past.

De grootste nieuwe functie van iOS 7 is iTunes Radio (al is 
het officieel geen iOS-functie, want de radio is ook toegan-
kelijk op Mac en pc). Er werd al jaren reikhalzend uitgekeken 
naar Apple’s eigen streamingdienst en nu eindelijk alle 

platenlabels akkoord zijn, heeft Apple zijn dienst kunnen lanceren.
iTunes Radio is geen streamingdienst à la Spotify, waar je in de gigan-

tische database zelf afspeellijsten kunt samenstellen; de radio is vooral 
bedoeld om nieuwe muziek te ontdekken (die je uiteindelijk via iTunes 
kunt kopen natuurlijk).

Als je iTunes Radio wilt luisteren, kies je allereerst welk radiostation je 
wilt luisteren. Er staan een hoop stations klaar, ingedeeld per genre, maar 
je kunt ook zelf op een artiest of liedje zoeken en dan wordt op basis 
daarvan een radiostation samengesteld met vergelijkbare muziek. Tijdens 
het afspelen kun je liedjes overslaan, aangeven dat je liedjes nooit meer 
wilt horen of juist meer van hetzelfde belieft. Zo zullen de radiostations na 
verloop van tijd steeds beter aansluiten bij jouw muzikale voorkeuren.

iTunes Radio is gratis, mits je het niet erg vindt dat je om de zes liedjes 
een korte reclame te horen krijgt. Heb je liever geen reclame, dan dien 
je een iTunes Match-abonnement te nemen. Dit kost jaarlijks 25 euro en 
hiermee haal je dus ook direct alle gemakken van iTunes Match in huis.

Overigens moeten wij nog even geduld hebben voordat we iTunes Ra-
dio aan kunnen zetten, want de dienst zal aanvankelijk alleen in Amerika 
beschikbaar zijn. In de bèta was dit nog gemakkelijk te omzeilen, door een 
Amerikaans iTunes-account aan te maken en daarmee in te loggen op je 
iPhone. Hopelijk kan dit in de officiële versie van iOS 7 ook nog. 
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bodytekst, met rechts een kader. Kun je op deze pagina nog het iOS 7-icoon kwijt? 

Conclusie: Laat de 
herfst maar komen
Na het spelen met de bèta van iOS 7 kunnen 
we niet wachten op de definitieve versie.

iOS 7 is een radicale vernieuwing, vooral optisch, 
en we moeten toegeven dat we aanvankelijk wel 
sceptisch waren. Met name de nieuwe icoontjes 
vinden we niet allemaal even mooi en ze ogen 

misschien wel iets té simpel. Maar we moeten ook 
toegeven dat we heel snel gewend waren. Telkens 
als we iOS 6 weer nodig hadden, voelde het toch 
als een stap terug. Wat dat betreft is Ive geslaagd 
in zijn opzet. iOS 7 is over het algemeen veel 
uniformer: alle apps, menu’s en knoppen hebben 
dezelfde stijl en daaraan was in het oude iOS, met 
zijn nepleer en tierlantijntjes, wel een gebrek.

Het zijn echter niet de looks waardoor wij zo 
uitkijken naar iOS 7, het zijn de nieuwe functies. 
De tien grote functies, die we in dit artikel heb-
ben besproken, veranderen de manier waarop je 
met je iOS-apparaat werkt echt. De snelle toegang 
tot allerhande functies in Bedieningspaneel, het 
dagoverzicht in Berichtencentrum, het nieuwe 

multitasken, bestanden uitwisselen via AirDrop, de 
snelle interface van Camera en de overzichtelijk-
heid van Foto’s, het cleane surfen in Safari en de 
automatische updates van de App Store – het zijn 
allemaal functies die je dagelijks gaat gebruiken. 
Dat geldt ook voor Siri en iTunes Radio, maar hier-
voor moeten we nog wachten tot ze in Nederland 
beschikbaar zijn.

Naast de grote features, zijn het ook altijd de 
kleine dingen waaraan je merkt dat je met een 
nieuw besturingssysteem te maken hebt. Zo is de 
app Kaarten gigantisch verbeterd: in iOS 6 was turn-
by-turn navigatie wel aanwezig, maar niet bijster 
gebruiksvriendelijk, in iOS 7 is het een volwassen 
navigator geworden. Een gulden greep uit andere 
kleine nieuwe functies: FaceTime Audio (bellen 
via wifi), contactpersonen blokkeren, de wekker 
snoozen door op het scherm te tikken (waarna een 
klokje terugtelt tot het volgende alarm), iTunes-

giftcards inwisselen door de code te scannen, een 
veel gebruiksvriendelijkere agenda en het systeem-
breed navigeren door te vegen. En omdat iOS 7 
zo’n optisch nieuwe wereld is, zijn er ook visueel 
kleine nieuwigheden waarvan je kunt genieten, 
zoals de nieuwe animaties en het klok-icoontje 
dat de actuele tijd laat zien. En weet je nog wat we 
vertelden over de achtergrond die beweegt? Stel 
je een panoramafoto in als achtergrond, dan kun je 
deze helemaal bekijken door je iPhone met de foto 
mee te draaien. 

Is iOS 7 een vooruitgang? Daar is geen twijfel 
over mogelijk. Is het nieuwe uiterlijk van iOS 7 een 
vooruitgang? Dat mag je zelf bepalen. Wij zijn in 
ieder geval overtuigd. En zelfs al vind je iOS 7 niet 
zo mooi, alle nieuwe functies die je krijgt wegen 
wat ons betreft zwaarder dan het uiterlijk. Nu maar 
wachten tot iOS 7 wordt gelanceerd. Laat de herfst 
maar komen!

Anti-diefstal
Apple bewaarde in zijn keynote één functie van 
iOS 7 tot het allerlaatst: Activation Lock. Dit is 
onderdeel van Zoek mijn iPhone en moet in de 
toekomst de diefstal van iOS-apparaten sterk 

terugdringen.
Momenteel kun je met Zoek mijn iPhone je verloren ap-

paraat terugvinden op de kaart, een bericht sturen, geluid 
afspelen en mocht hij echt gestolen zijn, dan kun je hem op 
afstand wissen. Dat beschermt uiteindelijk wel je gegevens, 
maar je koopt er verder niets voor. Het eerste wat dieven 
doen is het apparaat uitzetten en dan kun jij het niet meer 
wissen. En dieven willen het sowieso wissen, om het appa-
raat als nieuw te verkopen. Maar uiteindelijk wordt de dief 

beloond door het apparaat voor veel geld te verkopen.
Met de nieuwe functie Activation Lock is te allen tijde 

jouw Apple ID en wachtwoord nodig om Zoek mijn iPhone 
uit te schakelen, je apparaat te wissen (al zijn deze twee nog 
te ontwijken door de herstelmodus in te schakelen), of je ge-
wiste apparaat te heractiveren. Dus zelfs als het dieven lukt 
om je apparaat terug te zetten naar de fabrieksinstellingen, 
dan hebben ze jouw Apple ID en wachtwoord nodig om het 
apparaat nog te gebruiken. Oftewel: anderen kunnen niets 
meer met jouw apparaat. 

Hopelijk zal deze nieuwe functie diefstal inderdaad 
terugdringen. Extra tip voor de toekomst: koop nooit een 
tweedehands iOS-toestel zonder het te hebben gebruikt. 
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Feature: 3   jaar Mac

Hartelijk gefeliciteerd, 
Mac
Dertig jaar geleden werd 
de eerste Mac gepresen-
teerd. We nemen je mee 
op een reis door de 
geschiedenis van Apple 
en de Macintosh.

Tekst: Sven Lamers
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Matig succes
Met al dit goeds moest de Macintosh vast een 
grandioos succes worden. Als je kijkt naar de 
verwachtingen van Apple, dan was dat echter niet 
het geval. In de zomer van 1981 had Apple nog 
verwacht 2,2 miljoen Macs te kunnen verkopen, 
dus ongeveer 47.000 stuks per maand. Maar de 
Macintosh verscheen dus pas in 1984 en na de 
eerste paar maanden zakten de verkopen tot 
ongeveer 5.000 apparaten per maand. 

Hiervoor waren er meerdere redenen. Achteraf 
zei latere Apple-baas John Sculley: ‘De Mac kon 
gewoon niet veel. We hadden Mac Paint en Mac 
Write als enige applicaties en daar kwamen onze 

klanten heel snel achter. Aan het eind van 1984 
zeiden de mensen dat een IBM-pc misschien niet 
zo gemakkelijk of aantrekkelijk was als een Macin-
tosh, maar dat die wel had wat ze graag wilden: 
spreadsheets, tekstverwerkers en databases.’ 
Daarnaast was het werkgeheugen van 128 kb veel 
te klein. Pas toen de Macintosh een half jaar later 
512 kb werkgeheugen kreeg, werd dit obstakel 
overwonnen en werd de Mac toch nog een succes.

Steve Jobs moest in 1985, op aandringen van 

Sculley en de directie van Apple, het bedrijf verla-
ten en bekeek de eerste successen van de Macin-
tosh van afstand. De eerste desktop-publishing 
(DTP) programma’s verschenen, zoals PageMaker. 

In combinatie met de Apple LaserWriter en de 
door Adobe ontworpen printstandaard PostScript 
zetten Apple, Adobe en Aldus de techniek van de 
publishingbranche op de kop.

Deze ontwikkeling werd nog sterker toen begin 
1986 de Macintosh Plus werd gelanceerd. De 
geheugenchips daarvan waren niet meer gesol-
deerd, maar werden gewoon vastgeklikt. Op die 
manier kon het apparaat uitgerust worden met 
tot aan vier megabyte RAM. De Mac Plus had zelfs 
pijltjestoetsen, die Steve Jobs beslist niet wilde. Hij 
wilde de gebruikers dwingen tot het gebruik van 
de muis.

Professioneel vervolg
De opvolger van de Macintosh Plus verscheen in 
1987: de Macintosh II. Het was de eerste Mac die 
door de gebruiker zelf geüpgraded kon worden 
en is in die zin een voorganger van de huidige 
Mac Pro. Voor 5200 dollar (omgerekend naar 
nu ongeveer 8000 euro) kregen klanten een 

Macintosh Plus
1986: De echte opvolger van de 128k was de Macintosh Plus. Deze had 
meer werkgeheugen en een SCSI-aansluiting voor accessoires als modem, 
externe harde schijven en printers. 

Macintosh SE
1987: Tegelijk met de Mac 
II verscheen de Macintosh 
SE. Het was de eerste 
computer van Apple met 
een geïntegreerde harde 
schijf.

Macintosh Portable
1989: De eerste mobiele 
Mac was de Macintosh 
Portable. ‘Mobiel’ was wel 
een beetje overdreven, hij 
woog meer dan 7 kilo. Dit 
feit kon niet verhinderen 
dat de Portable de eerste 
Mac was die de ruimte in 
geschoten werd.

Macintosh LC
1990: Het volgende jaar 
verscheen de Macintosh LC. 
Het was de eerste voordelig 
geprijsde Mac met een 
kleurenbeeldscherm en 
ingebouwde audio-input.

“De IBM-pc’s waren niet zo mooi 
en gebruiksvriendelijk, maar deden 

wel wat mensen wilden.”
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1984. Veel mensen moeten bij dit jaartal den-
ken aan een bekende roman van George 
Orwell. Maar ‘1984’ is ook de naam van Ap-
ple’s bekendste reclame, die op 22 januari 

1984 tijdens een pauze in het derde kwart van de 
Super Bowl werd uitgezonden. Apple kondigde in 
deze zestig seconden durende clip van regisseur 
Ridley Scott niet alleen de eerste Macintosh aan, 
het wilde ook een boodschap verstrekken en ge-
bruikte daarvoor de verwijzing naar de beroemde 
roman. ‘De Macintosh gaat ervoor zorgen dat 
de wereld uit het boek 1984 geen werkelijkheid 
wordt. “Big Brother” IBM zal met zijn grijze en 
zakelijke personal computers de IT-wereld niet be-
heersen.' Hoewel het spotje maar één keer werd 
uitgezonden, maakte het veel indruk en is het ook 
vandaag de dag nog een populair filmpje op sites 
als YouTube.

Twee dagen na de uitzending van de reclame-
spot presenteerde Apple-oprichter Steve Jobs het 
product waaraan hij en zijn team maandenlang 

hadden gewerkt: de Macintosh 128k. De bekende 
muziek Chariots of Fire van Vangelis weerklonk, 
op het scherm schoven de letters ‘MACINTOSH’ 
van rechts naar links, gevolgd door screenshots 
die de grafische mogelijkheden van de Mac 

presenteerden. Daarna zei de computer met een 
elektronische stem: ‘Hello. I am Macintosh.’ Net als 
in de latere presentaties van Steve Jobs ging het 
publiek helemaal los.

De eerste Macintosh van Apple kostte 2495 
dollar. Inflatie niet meegerekend, zou dat anno 
2014 neerkomen op een bedrag van 4200 euro. 
Let wel: dit was destijds een koopje voor een 
computer. De Mac was de eerste computer met 

een grafische gebruikersinterface die ook particu-
lieren konden kopen, zonder daarvoor direct een 
krediet op te hoeven nemen. Aan de binnenkant 
van de Mac zat de Motorola 68000 met een klok-
snelheid van 8 MHz. Ter vergelijking: de huidige 

iMac heeft in de standaarduitvoering vier keer 
2700 MHz. Daarnaast zat er een 3,5-inch disket-
testation in de Mac, evenals een beeldscherm van 
9 inch. Net als de voorganger had de Macintosh 
128k een muis, die het mogelijk maakte om de 
bediening geheel via de grafische interface te 
laten verlopen – het was niet nodig om opdrach-
ten op het toetsenbord in te voeren. Destijds een 
revolutie. 

Macintosh XL
1985: De Macintosh XL 
was in feite geen opvolger 
van de Macintosh 128k, 
maar van de Apple Lisa. 
Het beeldscherm had 
rechthoekige pixels in 
plaats van vierkante. 

Macintosh II
1987: De Macintosh II 
was de eerste Mac met een 
modulaire opbouw. Je kon 
zelf onderdelen aan de 
binnenkant toevoegen of 
vervangen.

Macintosh IIx
1988: Ook met de 
Macintosh IIx innoveerde 
Apple: het was de 
eerste Mac met een 
1,44 MB-diskettestation 
– dé standaard voor 
externe opslag voor de 
daaropvolgende jaren. 

Macintosh 128k
1984: De eerste Apple Macintosh 
had een revolutionaire gebruikers-
interface, maar bood nog weinig 
nuttige programma’s. 

“De Macintosh 128k was de 
eerste betaalbare computer met een 

grafische gebruikersinterface.”
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Matig succes
Met al dit goeds moest de Macintosh vast een 
grandioos succes worden. Als je kijkt naar de 
verwachtingen van Apple, dan was dat echter niet 
het geval. In de zomer van 1981 had Apple nog 
verwacht 2,2 miljoen Macs te kunnen verkopen, 
dus ongeveer 47.000 stuks per maand. Maar de 
Macintosh verscheen dus pas in 1984 en na de 
eerste paar maanden zakten de verkopen tot 
ongeveer 5.000 apparaten per maand. 

Hiervoor waren er meerdere redenen. Achteraf 
zei latere Apple-baas John Sculley: ‘De Mac kon 
gewoon niet veel. We hadden Mac Paint en Mac 
Write als enige applicaties en daar kwamen onze 

klanten heel snel achter. Aan het eind van 1984 
zeiden de mensen dat een IBM-pc misschien niet 
zo gemakkelijk of aantrekkelijk was als een Macin-
tosh, maar dat die wel had wat ze graag wilden: 
spreadsheets, tekstverwerkers en databases.’ 
Daarnaast was het werkgeheugen van 128 kb veel 
te klein. Pas toen de Macintosh een half jaar later 
512 kb werkgeheugen kreeg, werd dit obstakel 
overwonnen en werd de Mac toch nog een succes.

Steve Jobs moest in 1985, op aandringen van 

Sculley en de directie van Apple, het bedrijf verla-
ten en bekeek de eerste successen van de Macin-
tosh van afstand. De eerste desktop-publishing 
(DTP) programma’s verschenen, zoals PageMaker. 

In combinatie met de Apple LaserWriter en de 
door Adobe ontworpen printstandaard PostScript 
zetten Apple, Adobe en Aldus de techniek van de 
publishingbranche op de kop.

Deze ontwikkeling werd nog sterker toen begin 
1986 de Macintosh Plus werd gelanceerd. De 
geheugenchips daarvan waren niet meer gesol-
deerd, maar werden gewoon vastgeklikt. Op die 
manier kon het apparaat uitgerust worden met 
tot aan vier megabyte RAM. De Mac Plus had zelfs 
pijltjestoetsen, die Steve Jobs beslist niet wilde. Hij 
wilde de gebruikers dwingen tot het gebruik van 
de muis.

Professioneel vervolg
De opvolger van de Macintosh Plus verscheen in 
1987: de Macintosh II. Het was de eerste Mac die 
door de gebruiker zelf geüpgraded kon worden 
en is in die zin een voorganger van de huidige 
Mac Pro. Voor 5200 dollar (omgerekend naar 
nu ongeveer 8000 euro) kregen klanten een 

Macintosh Plus
1986: De echte opvolger van de 128k was de Macintosh Plus. Deze had 
meer werkgeheugen en een SCSI-aansluiting voor accessoires als modem, 
externe harde schijven en printers. 

Macintosh SE
1987: Tegelijk met de Mac 
II verscheen de Macintosh 
SE. Het was de eerste 
computer van Apple met 
een geïntegreerde harde 
schijf.

Macintosh Portable
1989: De eerste mobiele 
Mac was de Macintosh 
Portable. ‘Mobiel’ was wel 
een beetje overdreven, hij 
woog meer dan 7 kilo. Dit 
feit kon niet verhinderen 
dat de Portable de eerste 
Mac was die de ruimte in 
geschoten werd.

Macintosh LC
1990: Het volgende jaar 
verscheen de Macintosh LC. 
Het was de eerste voordelig 
geprijsde Mac met een 
kleurenbeeldscherm en 
ingebouwde audio-input.

“De IBM-pc’s waren niet zo mooi 
en gebruiksvriendelijk, maar deden 

wel wat mensen wilden.”
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een nieuw systeem of software. Binnen negen 
maanden verkocht Apple meer dan een miljoen 
Power Macs.

Crisis in Cupertino
Op 1 april 1996 vierde Apple zijn twintigste 
verjaardag met een nieuw model Power Mac. Het 
duurde echter nog meer dan een jaar voordat die 
Mac uitkwam. Hij had een 12-inch beeldscherm, 
een geluidssysteem van Bose en een ingebouwde 
televisie. Het product werd persoonlijk afgeleverd 
en opgebouwd door een servicemonteur. Ach-
teraf gezien doet dit model ontzettend denken 
aan de eerste iMacs met een flatscreen.

Het succes van de Power Mac leidde wel af 
van essentiëlere problemen. De computers met 
processoren van Intel en Windows als besturings-

systeem waren nog succesvoller en meestal veel 
goedkoper dan Apple’s computers. Bovendien 
innoveerde Apple nog maar nauwelijks. Het 

besturingssysteem van de Macintosh had een 
aantal grove gebreken. Het was maar zeer be-
perkt mogelijk om meerdere applicaties tegelijk 
te gebruiken, gescheiden gebruikersprofielen 
bestonden niet en het werkgeheugen was onbe-
veiligd en kon niet dynamisch worden beheerd. 
Hierdoor was het traditionele Mac OS erg gevoe-
lig voor instabiele programma’s die vaak de hele 
computer lieten vastlopen. In Cupertino hadden 
ze die problemen wel door, maar de poging om 
een geheel nieuw besturingssysteem met de 
codenaam ‘Copland’ te ontwikkelen, faalde op 
grote schaal.

John Sculley had het bedrijf destijds al lang 
verlaten. Hij werd in 1993 opgevolgd door Michael 
Spindler, die na drie jaar alweer werd vervangen 
door Gil Amelio. Onder zijn leiding overwoog Apple 
om het besturingssysteem BeOS als basis voor een 
nieuwe generatie besturingssysteem in te kopen. 
Het liep echter anders. Steve Jobs was sinds zijn 
ontslag bij Apple niet alleen erg succesvol met de 
animatiefilmstudio Pixar, hij was met zijn bedrijf 
NeXT ook bezig met het ontwikkelen van compu-
ters voor de komende generaties. NeXT werd in 
februari 1997 voor 429 miljoen dollar overgenomen 
door Apple, met name voor het besturingssysteem 
NeXTstep, dat de basis vormde voor het volgende 
Mac OS. Steve Jobs kwam eerst als adviseur terug 
naar Apple, zeven maanden later werd hij CEO 
nadat Amelio werd ontslagen. De aanstelling van 
Jobs had nog een niet onbelangrijk neveneffect: 
Jonathan Ive wilde Apple destijds verlaten omdat 
het bedrijf geen oog had voor design. Steve Jobs 
overtuigde hem toch te blijven.

“Aanvankelijk kreeg Apple in de laptopmarkt 
nauwelijks voet aan de grond.”

PowerBook 
540c
1994: De PowerBook 
540c was niet alleen 
de eerste mobiele Mac 
met een lcd-scherm en 
ethernet-aansluiting, 
hij introduceerde ook 
het trackpad dat ook 
vandaag de dag nog op 
allerlei laptops wordt 
gebruikt. 

Macintosh 20th Anniversary iMac
1998: De iMac stond 
voor een nieuwe koers 
bij Apple. De kleine ‘i’ 
stond voor ‘internet’ 
en toonde aan dat de 
iMac voor deze nieuwe 
communicatievorm 
gemaakt was. Het 
was ook de eerste 
computer met usb en 
zonder diskettestation.

Macintosh TV
1993: Lang voor de 
Apple TV verscheen de 
Macintosh TV – een 
samensmelting van, juist, 
Macintosh en televisie. 

1997: De Twentieth 
Anniversary Macintosh 
was een van de meest 
bijzondere Apple-
computers. Hij werd 
geleverd door een 
servicemonteur en had 
een geluidssysteem van 
Bose.
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systeem met een 20 MB grote harde schijf, zes 
aansluitingen voor extra hardware (‘NuBus’) en 
een SCSI-aansluiting. Via NuBus kon je in de Mac 
hardware toevoegen, met de SCSI-aansluiting 
extern. Zo was het mogelijk om er bijvoorbeeld 
een grafische kaart voor kleurweergave (!) en een 
cd-rom-station op de Mac te gebruiken. Tegelijk 
met de grote Mac II verscheen de Macintosh SE, 
de eerste kleinere Mac met een vast ingebouwde 
harde schijf. Deze Mac werd jarenlang gebruikt 
door designers en dtp’ers.

“De Mac IIfx was de 
duurste Mac ooit.”

Een veel exclusievere Mac was de Macintosh IIfx 
die in het voorjaar van 1990 met System 6.0.5 
verscheen. Met een prijskaartje van 9870 dollar 
(omgerekend naar vandaag ongeveer 13.200 euro) 

is de Mac IIfx de duurste Mac die ooit verkocht 
werd. Voor al dat geld kreeg je een computer met 
de razende kloksnelheid van 50 MHz!

Mobiele computers
Als je bedenkt hoeveel MacBooks Apple tegen-
woordig verkoopt, is het bijna niet meer voor 
te stellen dat Apple ooit problemen had om in 
de markt van draagbare computers voet aan de 
grond te krijgen. In 1989 werd de Macintosh Porta-
ble gepresenteerd, maar met een gewicht van 7,2 
kilogram kon je die nauwelijks draagbaar noemen. 
De accuduur was dankzij loodbatterijen wel hoog: 
je kon er tot aan tien uur mee werken. De prijs van 
6500 dollar was desondanks veel te hoog. De eer-
ste echte notebook van Apple was de PowerBook 
100, die in oktober 1991 gepresenteerd werd. 
Voor dit apparaat kreeg Apple hulp uit Japan. 
Sony onderzocht de Macintosh Portable en liet 
zien waar het mogelijk was om die lichter maken. 
Samen met de grote broers PowerBook 140 en 170 

veroverde Apple een aandeel van veertig procent 
in de laptopmarkt.

Aan het begin van de jaren negentig kwam 
Apple steeds meer in de problemen. Reden was 
niet de hardware, maar de software: Microsoft 
kwam met de derde uitvoering van zijn bestu-
ringssysteem Windows steeds dichter bij het 
gemak dat de grafische interface van Apple bood. 
Apple probeerde hierop in te spelen door goedko-
pere apparaten te bouwen, zoals de Macintosh 
LC en later de Performa- en Quadra-familie. Deze 
strategie liet de verkopen in ieder geval tijdelijk 
weer stijgen.

Het jaar 1994 betekende het einde van de lang 
gebruikte processoren van Motorola. Apple was 
enige tijd daarvoor samen met IBM en Motorola 
begonnen aan de ontwikkeling van eigen proces-
soren met de naam PowerPC. Achteraf gezien werd 
de overstap op een nieuwe processorarchitectuur
erg goed opgelost. Klanten kregen een veel snel-
lere computer, zonder te hoeven wennen aan 

Power Mac 8500
1995: Voor mensen die met � lm werkten, was de Power Mac 8500 een groot 
plezier. Deze Mac kwam met audio- en video-importfunctionaliteit. Bovendien 
was het een van de eerste modellen met een PowerPC-processor. 

PowerBook 170
1991: De PowerBook was de eerste écht draagbare 
Mac. Het toetsenbord werd dicht bij het scherm 
geplaatst zodat je pols op de computer kon rusten. 

Macintosh IIfx
1990: De duurste (en toen ook snelste) Mac aller 
tijden was de Macintosh IIfx. Hij had een extra 
coprocessor voor wiskundige berekeningen en een 
prijskaartje van bijna 10.000 dollar.

Macintosh Quadra 950
1992: De eerste Macintosh in een torenkast was de 
Quadra 950. Qua prestaties liet deze computer de 
Mac IIfx ver achter zich, terwijl de prijs veel lager was. 

PowerBook 
1400cs
1996: Met de 
PowerBook 1400cs 
liet Apple zien dat het 
nieuwe techniek heel 
snel omarmt: de eerste 
mobiele computer met 
een cd-station.
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een nieuw systeem of software. Binnen negen 
maanden verkocht Apple meer dan een miljoen 
Power Macs.

Crisis in Cupertino
Op 1 april 1996 vierde Apple zijn twintigste 
verjaardag met een nieuw model Power Mac. Het 
duurde echter nog meer dan een jaar voordat die 
Mac uitkwam. Hij had een 12-inch beeldscherm, 
een geluidssysteem van Bose en een ingebouwde 
televisie. Het product werd persoonlijk afgeleverd 
en opgebouwd door een servicemonteur. Ach-
teraf gezien doet dit model ontzettend denken 
aan de eerste iMacs met een flatscreen.

Het succes van de Power Mac leidde wel af 
van essentiëlere problemen. De computers met 
processoren van Intel en Windows als besturings-

systeem waren nog succesvoller en meestal veel 
goedkoper dan Apple’s computers. Bovendien 
innoveerde Apple nog maar nauwelijks. Het 

besturingssysteem van de Macintosh had een 
aantal grove gebreken. Het was maar zeer be-
perkt mogelijk om meerdere applicaties tegelijk 
te gebruiken, gescheiden gebruikersprofielen 
bestonden niet en het werkgeheugen was onbe-
veiligd en kon niet dynamisch worden beheerd. 
Hierdoor was het traditionele Mac OS erg gevoe-
lig voor instabiele programma’s die vaak de hele 
computer lieten vastlopen. In Cupertino hadden 
ze die problemen wel door, maar de poging om 
een geheel nieuw besturingssysteem met de 
codenaam ‘Copland’ te ontwikkelen, faalde op 
grote schaal.

John Sculley had het bedrijf destijds al lang 
verlaten. Hij werd in 1993 opgevolgd door Michael 
Spindler, die na drie jaar alweer werd vervangen 
door Gil Amelio. Onder zijn leiding overwoog Apple 
om het besturingssysteem BeOS als basis voor een 
nieuwe generatie besturingssysteem in te kopen. 
Het liep echter anders. Steve Jobs was sinds zijn 
ontslag bij Apple niet alleen erg succesvol met de 
animatiefilmstudio Pixar, hij was met zijn bedrijf 
NeXT ook bezig met het ontwikkelen van compu-
ters voor de komende generaties. NeXT werd in 
februari 1997 voor 429 miljoen dollar overgenomen 
door Apple, met name voor het besturingssysteem 
NeXTstep, dat de basis vormde voor het volgende 
Mac OS. Steve Jobs kwam eerst als adviseur terug 
naar Apple, zeven maanden later werd hij CEO 
nadat Amelio werd ontslagen. De aanstelling van 
Jobs had nog een niet onbelangrijk neveneffect: 
Jonathan Ive wilde Apple destijds verlaten omdat 
het bedrijf geen oog had voor design. Steve Jobs 
overtuigde hem toch te blijven.

“Aanvankelijk kreeg Apple in de laptopmarkt 
nauwelijks voet aan de grond.”

PowerBook 
540c
1994: De PowerBook 
540c was niet alleen 
de eerste mobiele Mac 
met een lcd-scherm en 
ethernet-aansluiting, 
hij introduceerde ook 
het trackpad dat ook 
vandaag de dag nog op 
allerlei laptops wordt 
gebruikt. 

Macintosh 20th Anniversary iMac
1998: De iMac stond 
voor een nieuwe koers 
bij Apple. De kleine ‘i’ 
stond voor ‘internet’ 
en toonde aan dat de 
iMac voor deze nieuwe 
communicatievorm 
gemaakt was. Het 
was ook de eerste 
computer met usb en 
zonder diskettestation.

Macintosh TV
1993: Lang voor de 
Apple TV verscheen de 
Macintosh TV – een 
samensmelting van, juist, 
Macintosh en televisie. 

1997: De Twentieth 
Anniversary Macintosh 
was een van de meest 
bijzondere Apple-
computers. Hij werd 
geleverd door een 
servicemonteur en had 
een geluidssysteem van 
Bose.
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De eerste iMac
Het eerste succesvolle project van Jobs en Ive 
was de iMac. De presentatie hiervan, op 6 mei 
1998, werd net zo zorgvuldig gepland als de 

keynote voor de eerste Apple Macintosh veertien 
jaar eerder. Jony Ive zorgde met de halftranspa-
rante en gekleurde plastic behuizing voor een 
grote stijlbreuk met de beige computers uit het 
verleden, maar ook aan de binnenkant vonden 
revolutionaire dingen plaats. Een diskettestation 
en de traditionele aansluitingen voor printers 
of modems ontbraken. In plaats daarvan had de 
iMac alleen een cd-station, een usb-aansluiting en 
een aansluiting voor de telefoonkabel. De eerste 
iMac kwam in augustus 1998 op de markt voor 
een prijs van 1299 dollar. Ondanks het verouderde 

besturingssysteem System 9 werden er alleen in 
de eerste zes weken al bijna 300.000 apparaten 
verkocht. Aan het eind van 1998 waren dat er 
800.000 – een record voor de Macintosh. Boven-

dien kon Apple met de iMac niet alleen de harten 
van zijn bestaande fans winnen: één op de drie 
kopers was een instapper die nog nooit eerder 
met een computer had gewerkt, één op de acht 
klanten switchte van een Windows-computer.

De iBook was het logische vervolg op de iMac: 
een computer om mee te nemen, maar dan net 
zo stijlvol als de iMac. De iBook was erg kleurrijk 
en had een rond gevormde plastic behuizing. 
Ook intern zat de iBook goed in elkaar: een slim, 
nieuw energiebeheersysteem maakte accutijden 
tot aan zes uur mogelijk en de notebook ging 

automatisch op stand-by als je hem dichtklapte. 
Dat waren weer twee revoluties. 

In de computerbranche was iedereen onder de 
indruk van de nieuwe Apple-computers. Behalve 
Microsoft-baas Bill Gates. Die verwachtte dat de 
nieuwe Macs weer heel snel uit de mode zouden 
zijn. ‘Er is nu één ding waar Apple hoger scoort 
dan de rest: het aantal kleuren van hun compu-
ters.’ De verkoopcijfers toonden echter aan dat 
mensen juist die kleurtjes wilden.

De gefaalde kubus
De saga van Steve Jobs en Jony Ive bestaat niet 
louter uit succesverhalen. Er waren ook een aantal 
teleurstellingen, onder andere doordat de twee 
soms een beetje doorsloegen met hun ontwerpen. 
In juli 2000 stelde Jobs op de MacWorld in New York 
de Power Mac G4 Cube voor. Deze computer in een 
kubistische behuizing van acryl leek op een verklein-
de versie van de NeXT Cube die Jobs na zijn ontslag 
bij Apple had laten maken. Door een haardachtige 

iBook
1999: Tien jaar naar de Macintosh Portable verscheen 
de iBook. Apple’s hoofd design Jony Ive maakt van een 
computer voor het eerst een modieus accessoire. 

Power Mac G4
1999: De Power Mac G4 was zo krachtig dat 
hij door de overheid van de VS als wapen 
geclassi� ceerd werd. Apple nam met deze Mac ook 
afscheid van de saaie beige torenkasten.

iBook G4
2003: Een mobiele hub 
voor foto’s, muziek en 
video – dat was de iBook 
G4 volgens Steve Jobs. 
Een computer voor het 
multimediale tijdperk dus. 

iMac
2002: Zonnebloemen 
waren de inspiratie voor 
het design van de tweede 
iMac-generatie. Het was 
ook de eerste iMac met 
een lcd-scherm – dat 
maakte deze computer 
ontzettend dun. 

PowerBook G3
1998: De PowerBook G3 met de codenaam ‘Kanga’ 
was de eerste Apple-computer die je regelmatig in 
� lms en series zag. 

“Het besturingssysteem van 
de Macintosh had grove gebreken.”
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constructie had de G4 Cube geen ventilatoren nodig, 
alle hete lucht stroomde naar boven uit de ventila-
tiegaten. Het was Jony Ive perfect gelukt om de visie 
van zijn baas perfect om te zetten naar een product 
en ook de technische specificaties waren geweldig. 
Desondanks faalde de G4 Cube. Met een prijs van 
1799 dollar was deze computer voor veel Apple-fans 
gewoonweg te duur. De Cube haalde niet veel huis-
kamers, maar werd wel opgenomen in het Museum 
of Modern Art. Het unieke ventilatieconcept hield 
Ive meer dan tien jaar in zijn achterhoofd, om het in 
2013 bij de nieuwe Mac Pro te herintroduceren (zie 
pagina 82).

De opvolger van de iMac werd in februari 2001 
gelanceerd. Deze verschilde van de buitenkant 
alleen qua kleurtjes met zijn voorganger, maar deze 
iMac had een cd-brander en werd voor het eerst 
standaard met iTunes geleverd. De gebruikers kon-
den hun cd’s in de Mac stoppen, liedjes gemakkelijk 
omzetten naar mp3, via iTunes eigen afspeellijsten 
samenstellen en die op een cd branden. Apple 

adverteerde destijds met de slogan ‘Rip, Mix, Burn’. 
De muziekindustrie was gechoqueerd en beschul-
digde Apple ervan muziekpiraterij in de hand te 
werken. Steve Jobs vond dat niet erg, hij had toen al 
gepland om met de iPod en de iTunes Store de hele 
muziekindustrie te gaan hervormen.

In het voorjaar van 2002 was de techniek voor 
flatscreens eindelijk zo ver dat Apple afscheid 

kon nemen van de oude beeldbuismonitoren. 
Het verfrissend nieuwe design van de iMac G4 
was dan ook veel succesvoller dan de G4 Cube – 
misschien ook omdat de prijs redelijk laag bleef. 
Voor de iMac G4 haalde Jony Ive inspiratie uit de 
tuin van Steve Jobs: hij besloot om deze computer 
te ontwerpen als een zonnebloem. De computer 

zelf was in de standaard verwerkt, het display was 
bevestigd aan een chroomstaaf.

iMac met OS X en Intel
De iMac was niet alleen een blikvanger, maar ook 
een complete pc met uitstekende aanvullende soft-
ware. Het apparaat werd aan het begin nog met 
het verouderde System 9 geleverd, maar parallel 

ook met Mac OS X. Dat was gebaseerd op NeXTstep 
en maakte het eindelijk mogelijk om op de Mac 
fatsoenlijk te multitasken en meerdere gebruikers 
tegelijk op een Mac aan te melden. Om de compu-
ter helemaal geschikt te maken voor de toekomst 
ontbrak volgens Jobs nog maar één onderdeel. 
Apple was het enige bedrijf dat nog met PowerPC 

Mac Mini
2005: De Mac mini was de eerste ‘goedkopere’ 
computer van Apple. Daarnaast had hij ook een erg 
klein formaat – heel mini dus. 

iMac
2005: Bij de eerste 
iMac met een 
Intel-processor 
verdwenen de 
onderdelen van de 
computer achter 
het beeldscherm. 
Het was ook de 
eerste iMac met 
geïntegreerde 
iSight-camera. 

Power Mac 
G4 Cube
2000: De Power Mac 
G4 Cube werd geen 
succes, het design 
ervan daarentegen wel. 
Deze computer werd 
zelfs opgenomen in de 
Museum of Modern Art. 

Power 
Book G4
2001: De volgende 
mobiele Macintosh 
voor professionals was 
de PowerBook G4. Het 
ontwerp ging al sterk 
in de richting van de 
huidige MacBooks. 
Nog belangrijker: de 
PowerBook G4 kwam 
met Mac OS X. 

Power
Mac G5
2003: De Power 
Mac G5 was de 
eerste computer 
voor particulieren 
met een 64-bit 
processor. Van 
de aluminium 
behuizingen 
zouden wij 
nog lang 
genieten. 

 “De Power Mac G4 Cube uit 2000 lijkt 
verrassend veel op de Mac Pro van nu.”
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werkte en OS X was het enige besturingssysteem 
dat deze architectuur nog gebruikte. NeXTstep 
was al ontwikkeld voor Intel-processoren, dus een 
overstap zou logisch en probleemloos zijn. Tijdens 
de WWDC in juni 2005 kondigden Steve Jobs en 
toenmalige Intel-baas Paul Otellini voor een verrast 
publiek de overstap naar Intel-processoren aan. Op 

de MacWorld Expo 2006 werden de eerste twee 
Intel-Macs gepresenteerd: de iMac Core Duo in een 
wit plastic jasje en de MacBook Pro.

Dat de iMac opnieuw een groot succes werd, 
kwam mede door de briljante reclamecampagne 
‘Get a Mac’. Hierin speelde acteur Justin Long in 
spijkerbroek en overhemd de coole Mac (‘Hello, 
I’m a Mac’) terwijl John Hodgman de saaie pc 
voorstelde (‘… and I’m a PC). Vooral de problemen 

die Microsoft toen met het net gelanceerde Win-
dows Vista had, gaven Apple meer dan genoeg 
munitie om op ironische wijze uit te halen naar 
de pc. Vóór deze campagne liet Apple een aantal 
sterren en heel veel doorsneegebruikers in korte 
spots de voordelen van een Mac uitleggen. De 
14-jarige Ellen Feiss werd een soort internetfeno-

meen in haar spotje waar ze beschrijft hoe haar 
gecrashte Windows-pc de helft van haar werkstuk 
had verwijderd. 

Ultramobiel met MacBook Air
De iMacs en Mac Pro (die in de zomer van 2006 
werd geïntroduceerd) waren grote successen, 
maar deze wist Apple zelf nog te overtreffen met 
de mobiele computers. De iBook en PowerBook 

werden opgevolgd door de MacBook en MacBook 
Pro en in 2008 had Apple weer een revolutie voor 
handen: de dunste laptop ter wereld, de MacBook 
Air. Met de Air durfde Apple wederom radicale 
keuzes te maken. Zo werd in 2010 de harde schijf 
vaarwel gezegd en kreeg de Air uitsluitend nog 
razendsnel SSD-geheugen. Ook durfde Apple als 
eerste de cd af te schrijven door geen schijfstation 
meer in de laptop te zetten. 

De dominantie die Apple had verworven bleek 
vooral uit de concurrentie. Hoewel de belangrijk-
ste onderdelen van de MacBook Air afkomstig wa-
ren van Intel, lukte het de processorfabrikant pas 
drie jaar na Apple’s presentatie om zelf een dunne 
laptop te lanceren, de Ultrabook. Daarvoor kregen 
de pc-concurrenten het niet voor elkaar om qua 
accuduur, gewicht en energiebeheer in de buurt 
te komen van het Apple-product. En uiteindelijk 
moesten ze daarvoor dezelfde beslissingen ne-
men als Apple: veel notebookfabrikanten bouwen 
in hun laptops ook geen dvd-stations meer in.

iMac
2007: Het nieuwe design van de iMac was 
erg radicaal – in alle opzichten. De behuizing 
bestond alleen uit glas en aluminium en er 
was ook maar één schroef zichtbaar – aan 
de onderkant van het scherm.

MacBook Pro Retina
2012: Wat op iPhone en iPad bleek te werken, misstond ook niet op een 
MacBook. Daarom kreeg de MacBook Pro in 2012 een Retina-display. 

MacBook 
Pro

2011: De MacBook 
Pro had in 2008 
al een unibody-
behuizing gekregen. 
In 2010 kreeg het 
de revolutionaire 
Thunderbolt-
aansluiting voor 
bijzonder snelle 
data-overdrachten. 

“De iMac werd een groot succes, mede 
dankzij een briljante reclamecampagne”

MacBook Pro
2006: Door de overstap naar Intel-processoren had de PowerBook een nieuwe 
naam verdiend. De MacBook Pro was vier keer zo snel als zijn voorganger. 
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Succesvolle inhaalslag
In de afgelopen jaren is de pc-markt krimpende, 
dankzij de opkomst van mobiele apparaten als 
de iPhone en iPad. Toch kan Apple als enige com-
puterfabrikant nog terugkijken op een groeiend 

marktaandeel in de laatste tien jaar. Pas sinds de 
opkomst van de iPad stagneert de groei enigszins, 
maar in vergelijking met andere fabrikanten, doet 
Apple het erg goed. Toen in 1984 de eerste Mac 
uitkwam, stonden er tegenover elke verkochte 
Mac zes pc’s. Na de lancering van Windows 95 
verschoof deze verhouding sterk in het voordeel 
van de Windows-pc’s: in 2004 werden er tegen 
elke verkochte Mac ongeveer zestig Windows-
computers verkocht. Sindsdien gaat het weer 

beter met de Mac, de verhouding ligt nu bij 1 op 
20. En in tegenstelling tot de andere fabrikan-
ten hoeft Apple zich geen zorgen te maken dat 
tablets de computermarkt kannibaliseren, want 
de grootste kannibaal is de iPad. Als je tablets als 

computers beschouwt, is de verhouding tussen 
Apple en Windows overigens weer 1 op 6, net als 
dertig jaar geleden. 

Ook als je niet naar de getallen kijkt, zie je dat 
het goed gaat met de Mac. Mensen kopen de 
verschillende apparaten tegenwoordig niet meer 
alleen voor het geweldige design van Jony Ive, 
maar ook voor de uitgebreide software die perfect 
op de apparaten is afgestemd. Hoewel Apple zijn 
Macs nu al meer dan tien jaar met OS X uitrust, 

hebben de geleidelijke updates ervoor gezorgd 
dat het systeem alles behalve ouderwets oogt of 
voelt. Unix, de basis van OS X, blijft nog steeds 
modern en kan daarnaast gemakkelijk uitgebreid 
en geoptimaliseerd worden. En met de pro-
gramma’s iPhoto, iMovie en GarageBand, evenals 
Pages, Numbers en Keynote krijgen klanten per-
fect met elkaar samenwerkende applicaties voor 
foto’s, films, muziek, documenten, spreadsheets 
en presentaties gratis cadeau.

De Mac speelt binnen Apple echter al lang niet 
meer de grote rol die hij ooit had. Dertig jaar na 
de eerste Mac zorgt deze tak van het bedrijf voor 
nog maar 15 procent van de gehele omzet. Meer 
dan de helft van de omzet wordt inmiddels met de 
iPhone gemaakt. Gelukkig laten producten als de 
nieuwe Mac Pro zien dat Apple nog steeds aan de 
Mac-gebruikers denkt. En het marktaandeel van de 
Mac blijft maar groeien. We mogen er dus gerust 
van uitgaan dat we over tien jaar over de veertigste 
verjaardag van de Macintosh kunnen schrijven.

MacBook
2009: De (tot nu 
toe) laatste plastic 
notebook van Apple: 
de MacBook was 
de opvolger van de 
iBook-reeks. 

Mac Pro
2014: Hoewel hij in 2013 werd aangekondigd, ging de nieuwe Mac Pro 
begin 2014 in de verkoop. Een ontzettende krachtpatser in een minuscule 
behuizing. Veel concepten, zoals de haardachtige constructie voor 
warmteafvoer, zijn afkomstig van oudere modellen. 

MacBook Air
2008: De MacBook Air was de eerste laptop met het unibody design. 
Hij werd gefreesd uit een stuk aluminium en had geen dvd-station in. 
Het resultaat: de dunste laptop ter wereld.

iMac
2013: De iMac werd 
almaar dunner en in 
2013 verscheen het 
huidige design. Door 
de dunne behuizing is 
er ook in de iMac geen 
ruimte meer voor een 
dvd-station.

“De MacBook Air is het toppunt van Apple’s 
dominantie op de laptopmarkt.”
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Dagboek 
met een  Watch

Ik draag altijd een horloge en kom toch overal te laat. Daarom was ik 
 volgens de redactie dé aangewezen persoon om de eerste Apple Watch 

te testen. We vierden een lang Koningsdag-weekend en hielden een 
 dagboek bij.  Verandert de Apple Watch mijn leven?

Fotografie: Lotte SteeghsDaan Jeuken
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17.45  
Vrijdag
Eerste indruk

Na lang wachten krijg ik 24 april 2015 om 17.45 uur onze 
Apple Watch uitgereikt. De aller-allereerste indruk: wat is ‘ie 
klein! We hebben het 38-mm exemplaar besteld en die lijkt 
in het doosje echt piepklein. Eenmaal om mijn pols valt dat 
echter alweer reuze mee. Het elastische sportbandje zit erg 
comfortabel en is gemakkelijk vast te maken. 

Ik start de Watch voor het eerst en doorloop de installatie-
procedure. Of ik alle apps van mijn iPhone op de Watch wil 
overzetten, word me gevraagd … natuurlijk, waarom ook niet? 
Tijdens de installatie loop ik wel al tegen de eerste tegenvaller: 
de Nederlandse Siri werkt nog niet op de Watch. Nou ja, dan 
maar zonder. Als de installatie is voltooid, kijk ik voor het eerst 
naar de nieuwe interface met de ronde app-icoontjes. Het valt 
op hoe mooi helder en scherp het scherm is. 

18.10  
Vrijdag
WhatsApp

Ik heb het horloge nog maar net om of de eerste meldingen 
stromen al binnen. Dat levert dan weer de eerste meevaller 
op. WhatsApp heeft nog geen Watch-app klaar (ondanks dat 
het ’s werelds populairste app is, is het opmerkelijk hoe traag 
de ontwikkelaar is), maar gelukkig komen de meldingen wel 
binnen. Ik kan dus wel lezen wat er wordt gezegd, maar zal 
moeten antwoorden via de iPhone. Het stipt wel meteen een 
van de belangrijkste functies van de Watch aan: je hoeft niet 
voor elk pingetje je iPhone uit je zak te halen.

Ook de eerste iMessages druppelen binnen. Die kun je wel 
beantwoorden via de Watch; door tekst te dicteren. Dit kan 
gelukkig wel in het Nederlands, waarna je het bericht als ge-
luidsbestand of als uitgetypte tekst kunt versturen. Dit werkt 
verrassend goed, al is tekst dicteren ook verrassend lastig. 
Hoe vaak je niet een verspreking hebt ... kun je weer opnieuw 
beginnen. Ook leuk is dat de speciale, bewegende Watch-
emoji’s op de iPhone ook weergegeven worden.

19.15  
Vrijdag
Te laat

We hebben om 19.00 uur afgesproken om bij vrienden te 
gaan eten. Uiteraard komen we weer te laat, zelfs met een 
Apple Watch. Het horloge (of is het het mintgroene sport-
bandje?) trekt meteen bekijks. Met name het mooie scherm 
en het futurisme wat eraan hangt spreekt tot de verbeelding. 
Opmerkelijk genoeg zijn de vrouwen nog meer geïnteres-
seerd in het ding dan de mannen. De reacties op het bandje 
lopen sterk uiteen: sommigen vinden het vrolijk en sportief, 
anderen goedkoop en kinderachtig. Voor het beantwoorden 
van berichtjes schakel ik wel weer snel over naar de iPhone, 
want in het openbaar praten tegen een horloge is voorlopig 
toch wat gênant ...

20.30  
Vrijdag
Ongezellig

Ik ben vanavond veruit de ongezelligste van het gezel-
schap. Het is heel fijn dat je niet bij elk bericht de iPhone uit 
je broekzak hoeft te halen, maar even op je horloge kijken 
is misschien wel net zo storend. Dat komt deels omdat de 
omgeving nog elke keer raar opkijkt als je uitgebreid naar je 
horloge zit te turen, anderzijds moet je je arm vrij nadrukke-
lijk optillen om te kijken. Even een schuine blik werpen zoals 
op een normaal horloge is er niet bij.

22.00  
Vrijdag
Eindelijk rust

Al die verhalen en doemscenario’s op internet de afgelopen 
maanden over de batterij ... wat blijkt nu? Niet de Apple 
Watch, maar de iPhone is leeg. Blijkbaar is de Watch toch 
ook wel een aanslag op de iPhone-batterij. Nu heeft het 
horloge nog maar één functie: de tijd weergeven. Ouderwets 
zeg. Alleen met een bekend wifi in de buurt had ik nog wel 
 iMessages kunnen krijgen, maar dat heb ik niet. Jammer.

01.00  
Vrijdag
Opladen

Het was toch nog gezellig, ook omdat ik niet meer werd 
afgeleid. Eenmaal thuis kan de iPhone weer aan de oplader 
en de Watch, met nog twintig procent batterij resterend, 
mag dat ook. Eén probleempje: onder mijn bed zitten maar 
twee stopcontacten. Eén voor de wekkerradio en één voor de 
iPhone. Dat wordt dus een stekkerdoos onder het bed leggen. 
Het nieuwe opladen is ook wel even wennen. De lader klemt 
als een magneet onder het horloge, maar je als je hem iets 
te enthousiast op je nachtkastje legt, is hij ook zo weer los-
geschoten. Welterusten!

”Ik heb het horloge 
nog maar net om of 
de eerste meldingen 
 stromen al binnen.”
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09.00  
Zaterdag
Even spelen

Wakker! Een mooi moment om eens rustig met de Apple 
Watch te spelen. Even de verschillende klokkies en opties 
bekijken. Chic hoor, al is het wel jammer dat je in sommige 
weergaven bepaalde data niet kunt weergeven. De bediening 
is, in tegenstelling tot wat op internet veel werd geroepen, 
eigenlijk best logisch. Ik snap best wanneer ik de kroon moet 
gebruiken en wanneer mijn vingers (vaak heb je ook beide 
opties) en staat er een functie die ik zoek niet in beeld, dan 
druk ik hard op het scherm en verschijnt die functie meestal 
wel. Force Touch is niets onlogischer dan Ctrl-klikken op de 
Mac.

Eerlijk gezegd houdt het spelen echter vrij snel op. Je opent 
eens wat apps, maar ziet in allemaal eigenlijk niet bijster veel. 
Ik kan mijn mail wel gaan lezen, maar mijn iPhone ligt toch 
naast me. Daar gaat het veel sneller en beter op. De Apple 
Watch is duidelijk bedoeld als snelle hulp bij de iPhone, niet 
als hoofdapparaat. Zullen we maar opstaan dan? Koffie!

12.00  
Zaterdag
Tuinieren

Het is lekker weer om in de tuin aan de slag te gaan. Het is 
druk op de werk- en vrienden-apps, maar ik kan de telefoon 
mooi in de broekzak laten zitten. Dat is voorlopig toch veruit 
de handigste functie van de Watch. Je ziet wat er gezegd 
wordt en kunt meteen door met je werk. Toch mis ik al 
werkende ook met een geluidje en tikje op de pols nog wel 
regelmatig een melding.

15.30  
Zaterdag
Doelen bereikt

Een paar uur met de schop in de hand heeft zo zijn voordelen. 
Volgens de Activiteiten-app heb ik meer dan genoeg bewe-
ging en training gehad voor vandaag. Goed om te weten, 
maar de tuin is nog niet klaar. Even doorploeteren dus.

18.00  
Zaterdag
Lamme arm

Ik heb de Watch even aan de andere pols gedaan, want ik 
krijg last van mijn schouder. Ik heb vandaag vele demonstra-
ties gegeven aan vrienden en bekenden, tig keer mijn vader 
gebeld om te laten zien dat je kunt bellen met een horloge, 
maar elke keer je arm omhoog houden kost toch kracht. Na de 
muisarm en WhatsApp-duim zou de Watch-schouder zomaar 
de volgende welvaartskwaal kunnen worden.

20.15  
Zaterdag
Kapot?

Het viel me vanmiddag op dat ik erg veel inkomende bericht-
jes miste en nu blijkt dat dat helemaal niet aan mij lag. Op de 
een of andere manier komen de berichten namelijk binnen 
zonder melding. Geen Force Touch en ook geen pingetje. Is 
mijn Watch al kapot? Ik ga op zoek naar de oorzaak, speur alle 
instellingen af maar kan niets vinden. Ik houd de knop aan 
de zijkant ingedrukt en ontdek zowaar dat je via deze knop 
je Watch kunt uitschakelen, in ‘power reserve’ (spaarstand) 
kunt zetten en kunt vergrendelen. Ik zet hem uit, zet de 
Watch weer aan (dat duurt een lange minuut) en nu pingen 
en trillen de berichtjes weer binnen. Bayern München heeft 
gewonnen door een goal van Schweinie.

23.00  
Zaterdag
Zonder iPhone

Een gezellig avondje banken zonder de iPhone maar één keer 
te hoeven gebruiken. De voetbaltussenstanden kwamen bin-
nen, ik kon de sfeervolle Avea-lampen (à la Hue) aanzetten via 
het horloge, de tv-gids had ik bij de hand (letterlijk) en ik heb 
alle WhatsAppjes gelezen (ze waren allemaal de moeite niet 
om te reageren). Omdat ook de drie Activiteitenringen zijn 
volbracht geloof ik dat ik naar bed mag. Eindstand batterij 
Apple Watch: 14 %.

”De Watch-schouder 
kan zomaar 
de  volgende 

 welvaartskwaal 
worden.”
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09.00  
Zondag
Ochtendroutine

De tweede ochtend relaxed wakker worden met de Apple 
Watch op het nachtkastje. De routine is alweer als vanouds. 
Krantje, Twitter en Facebook lezen. Op ... de  iPhone. Is toch 
handiger.

11.30  
Zondag
Voetballen

We moeten voetballen en dat is een ideale gelegenheid om 
de Fitness-app te testen. Volgens de spelregels mag dat vol-
gens mij niet, dus ik moet het klokje aan de binnenkant van 
mijn arm doen en een shirt met lange mouwen aantrekken. 
Het is stikbenauwd op het veld en ik maar steeds mijn mouw 
omlaag trekken zodat de scheids niets ziet. Uiteraard kun je 
met voetballen de iPhone niet bij je houden, maar de Watch 
kan zelfstandig ook prima stappen en hartslag meten. Alleen 
gps heeft die niet, maar ik hoef mijn looplijnen niet per se 
terug te zien. De resultaten: 979 calorieën verbrand, totale 
afgelegde afstand 12,18 km en gemiddelde hartslag van 166 
slagen per minuut. Wat koop je daarvoor? Niets. 4-3 verloren.

15.30  
Zondag
Get up, stand up

Ik vond dat ik het na zo’n pot voetballen wel verdiend had 
om even met de beentjes omhoog op de bank te ploffen. 
De  Apple Watch kent echter geen genade. Zit je lekker tv te 
kijken ... tik-tik ... ’Sta eens even op!’ Ik dacht overigens dat 
je die melding pas zou krijgen als je een uur aan een stuk 
zou zitten? Blijkbaar telt het niet als je van de bank naar het 
koffiezetapparaat loopt en weer terug, want dat heb ik het 
afgelopen uur toch een paar keer gedaan …

17.00  
Zondag
Kakofonie

Ik zit achter mijn Mac lekker aan mijn verhaal te tikken als 
mijn nichtje belt. De iPhone begint te rammelen, de Mac 
maakt herrie en mijn Watch trilt. Een kakofonie aan geluiden 
en trillingen, ik weet bijna niet meer op welk apparaat ik moet 
opnemen. Ik kies uiteindelijk voor de Mac.

18.00  
Zondag
Onderweg

Even snel wat spullen ophalen bij mijn ouders, dus ik spring 
in de auto. Ook onderweg wordt er nog flink geappt en de 
verleiding is toch wel groot om de berichtjes te bekijken. 

Op mijn iPhone voel ik die behoefte nooit, levensgevaarlijk, 
maar op de pols is de melding zo dichtbij, dat ik toch eerder 
geneigd ben om even te spieken. Niet doen! Zegt ook de 
politie trouwens, de Apple Watch is volgens de wet namelijk 
een ‘mobiele telefoon aan je pols’.

20.00  
Zondag
Rubiks kubus

Het valt me op hoe weinig apps ik eigenlijk gebruik op de 
Watch. Vanmiddag een beetje Twitter zitten lezen en de 
tv-gids vind ik ook wel handig, maar de meeste apps bieden 
gewoon zo weinig info (en laden ook niet bijster snel), dat 
het handiger is om gewoon weer de iPhone uit de zak te 
halen. De Watch is bedoeld om de telefoon te ontlasten, maar 
de meeste apps schieten hun doel voorbij. Neem Foto’s. Het 
is hartstikke leuk dat ik op de Watch foto’s kan kijken en kan 
laten zien, maar op de iPhone heb ik ze sneller gezien en zie 
ik ze veel beter. Het lijkt er een beetje op dat de écht functi-
onele apps nog moeten komen. Om de auto open te maken, 
een hotelkamer binnen te kunnen en te betalen met Apple 
Pay bijvoorbeeld.

Het spectrum met ronde app-icoontjes is mooi maar niet 
heel overzichtelijk, en het inzoomen via de kroon is ook niet 
zo’n succes. Het is handiger om gewoon op een app te tikken. 
Je kunt de rangschikking zelf indelen op de iPhone, maar dat 
werkt zo ingewikkeld … ik heb een Rubiks kubus nog sneller 
opgelost dan alle icoontjes op de goede plaats gezet (en 
ik heb nog nooit een Rubiks kubus opgelost). De icoontjes 
zelf zijn allemaal wel duidelijk, op drie na. De Watch heeft 
drie klokachtige apps (stopwatch, timer en alarm) die allemaal 
een oranje app-icoontje met iets van een klokje erin hebben. 
Dat had duidelijker gekund.

21.50  
Zondag
Batterij leeg

Het voetballen van vanochtend was schijnbaar toch een te 
zware belasting op de Apple Watch. De rest van de dag heeft 
hij niet bijzonder veel hoeven doen, maar om 21:50 is het 
schluss, de batterij is bijna leeg en ik kan alleen nog de klok 
lezen. Dat werkt niet meer als ik het horloge optil, alleen als 
ik op de knop klik. Het leek me logisch als dat de digitale 
kroon zou zijn, maar het is de zijknop, die normaal gesproken 
dient om mensen te bellen of een bericht te sturen. Weer wat 
geleerd.

”Zit je lekker tv te kijken ... 
tik-tik ... ΄Sta eens even op!́ ”
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De eindbalans
Na een prachtige Koningsdag zit het eerste 
 Apple Watch-weekend erop. Het weekend was 
erg leuk en dat geldt ook voor de Apple Watch. 
Als horloge is hij voor de test geslaagd, maar niet 
met vlag en wimpel. De smaken over de klok en 
het bandje liepen sterk uiteen, van superchic 
tot spuuglelijk. Voor de bandjes heeft Apple 
behoorlijk wat alternatieven, maar als je de klok 
zelf niet mooi vindt, zul je moeten wachten tot 
Apple andere versies uitbrengt. 

De verschillende wijzerplaten en de eenvoud om 
te wisselen zijn een schot in de roos. Het klok-
kijken zelf is echter een actievere bezigheid ge-
worden. Als je staat is het logisch om je pols op 
te tillen, al is het klein beetje vertraging voor het 
scherm aanspringt toch irritant. Als je zit is het 
wel vervelend dat je een actieve beweging moet 
maken om de klok te zien. Je pols draaien is niet 
genoeg, je moet hem echt optillen. En daar krijg 
je dan weer een lamme schouder van. 

De twee andere belangrijkste functies van de 
Watch zijn de sportfunctie en de meldingen. Met 
voetballen was het al leuk om de statistieken te 
zien, dat is bij hardlopen en fietsen alleen nog 
maar leuker. Bovendien gebruik je daarbij de 
Watch ook actief tijdens het sporten voor tussen-
tijden, terwijl ik met voetballen vooral bezig was 
de Watch uit het zicht van de scheidsrechter te 
houden. Toch mogen deze apps nog wel wat uit-
gebreid worden. Zo krijg je alleen de gemiddelde 
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06.45  
Maandag
Verdomde wekker

Het viel me de afgelopen dagen op hoe goed doordacht het 
systeem van de Apple Watch is. Je krijgt bijvoorbeeld alle 
meldingen van de iPhone binnen, behalve als je je iPhone 
aan het gebruiken bent. Dan zie je de melding toch al op dat 
scherm en heb je geen tikje op je pols nodig. Zet je je iPhone 
of Apple Watch op Niet Storen, omdat je even geen meldingen 
wilt ontvangen, dan wordt dat gespiegeld op de iPhone. Start 
je op de Watch de app Camera Remote (om je iPhone-camera 
te bedienen), dan opent op de iPhone meteen de Camera. Ook 
goed doordacht is de informatie die het horloge toont als je je 
pols optilt. Als je net in een app bent bezig geweest en je pols 
vlak daarna weer optilt, laat hij die app nog zien. Til je pakweg 
een minuut later je pols op, dan zie je weer gewoon de klok.

Vreemd genoeg is deze lijn niet doorgetrokken in de wek-
ker. Zo dacht ik gisteravond slim te zijn om geen wekker te 
zetten voor de vrije Koningsdag-ochtend, maar ik had er even 
niet aan gedacht dat er op de iPhone nog een wekker voor 
werkdagen stond ingesteld. En dus word ik om kwart voor 7 
wakker gemaakt. Lekker is dat.

11.30

 
Maandag
Eerlijke kans

Ik heb de apps nog steeds niet heel veel gebruikt, maar mis-
schien moet ik ze meer de kans geven. Bij het ontbijtje even een 
serie kijken via de Apple TV, die kan ik gewoon opzetten via de 
app Remote. Het werkt ongeveer net zo goed als de afstandsbe-
diening van de Apple TV, alleen raak ik deze niet telkens kwijt.

We hebben aspergesoep opstaan en die moet tien minuten 
doorkoken. Ik kan de timer zetten op de kookplaat, maar zet 
hem op de Watch, zodat ik wat anders kan doen en een tikje op 
de pols krijg als de soep uit moet. Dat werkt goed, al ben ik nu 
ook vergeten om op de soep te letten. Die is overgekookt.

Het is bijna tijd om Koningsdag te vieren, dus kijken we even 
op Buienradar wat het weer brengt. 11 graden, zonnetje en geen 
regen. Mooi! Ze zijn toch wel geinig hoor, die apps. Het nadeel is 
alleen dat er altijd een beter alternatief in mijn broekzak zit. 

15.00  
Maandag
Snelle apps

Ik moet op Koningsdag van 15.00 tot 21.00 uur met de band 
optreden op een vol plein. Het is een doorlopende show, af-
wisselend met twee bands, waarbij ik ook nog af en toe num-
mers meedoe met de andere band. Ik moet dus de hele dag 
de setlijst en de tijd in de gaten blijven houden. De setlijst heb 
ik in Evernote gezet, dus die heb ik snel geopend, zowel op de 
Watch als op de iPhone. Toch voelt het in het openbaar nog 
een beetje ongemakkelijk (en nerderig) om op mijn horloge te 
kijken. Het moet nog een beetje inburgeren denk ik.

18.00  
Maandag
Tijd aflezen

Ik moet vandaag dus ook continu de tijd in de gaten houden. 
Opvallend genoeg hebben we het hier de afgelopen dagen 
nog helemaal niet over gehad, terwijl het toch dé belang-
rijkste taak van een horloge is. Als horlogedrager ben ik ge-
wend om altijd de tijd te kunnen zien en met de Watch besef 
je pas hoe vaak je eigenlijk snel even naar de tijd kijkt. Dat 
is bij de Watch namelijk een actievere bezigheid, want ‘in 
ruste’ zie je de tijd niet. Je moet je pols optillen om de klok 
tevoorschijn te halen. Staand is dat een logische beweging, 
maar als je bijvoorbeeld zit te typen, is het best vreemd om 
je pols op te tillen. 

De klokjes zelf zijn wel ontzettend duidelijk en hartstikke 
mooi. Ik heb dit weekend al vaak van klok gewisseld, zelfs 
Mickey Mouse is even voorbij gekomen, en ze hebben eigen-
lijk allemaal wel wat. Op een dag als vandaag is een duidelijke 
digitale klok erg handig, maar op een gezellige avond vind ik 
de zonneklok of de bewegende achtergrond van de enorm 
chique kwal (dat ik dat nog eens ooit zou zeggen) ook erg 
leuk. Doordat je zo gemakkelijk van klok kunt wisselen en 
zo veel opties hebt, is de verleiding groot om voor iedere 
gelegenheid een ander klokkie te nemen. Deze lijn kun je 
ook doortrekken met de verwisselbare bandjes van de Apple 
Watch, maar dat wordt wel een duur grapje.

hartslag te zien, terwijl de maximale ook leuk zou 
zijn. Maar ook voor niet-sporters is de activiteiten-
app die je elke dag aanmoedigt in beweging te 
blijven een goede motivator. Je wilt toch die cirkels 
rond hebben aan het eind van de dag.

De meldingen zijn ook écht fijn. Elke trilling 
in je broekzak maakt nieuwsgierig en het is 
ontzettend praktisch om ze meteen te kunnen 
bekijken op je Watch. Je oordeelt meteen of 
het bericht boeiend is of niet. Antwoorden doe 

je vervolgens toch graag op de iPhone, want 
praten tegen je horloge blijft vreemd, zeker in 
het openbaar.

De apps voegen voorlopig nog weinig toe. Het 
is geinig dat je met de mini-apps snel wat informa-
tie kunt zien, maar zolang je ook een iPhone bij je 
moet dragen, heb  je altijd een beter alternatief in 
je broekzak. De app-ontwikkelaars zullen dus echt 
goed moeten nadenken hoe ze met een Watch-app 
écht meerwaarde kunnen bieden op de iPhone. 

Ik stapte sceptisch de test met de Apple Watch in 
en hoewel ik dat nog steeds een beetje ben, ben 
ik ook verkocht. Ik wil hem namelijk niet meer 
afdoen. Vooral de meldingen, het sportaspect en 
de chique wijzerplaten … ik wil hem! Zelfs met 
de nutteloze apps. Het enige wat me echt niet 
aanstaat is de prijs. De goedkoopste (à vierhon-
derd euro) is al tien keer duurder dan ik ooit 
aan een horloge heb uitgegeven. En dan zijn de 
mooiere nog veel duurder. 
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De man die miljarden 
verspeelde en daar niet 
echt mee kan zitten
Naast Steve Jobs en Steve Wozniak was er een derde oprichter 
van Apple. Ronald Wayne trok zich echter snel terug en 
liep daardoor miljarden mis. Wat is precies zijn verhaal?

Jasper Steppé
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Het zal je maar gebeuren. Zonder te weten wat de toekomst 
gaat brengen, ben je onderdeel van iets dat heel groot gaat 
worden. Op de een of andere manier of reden haak je af en 

vervolgens zie je van een afstand iets ontstaan dat globale impact 
heeft. Je had erbij kunnen zijn maar het lot bepaalde anders. Het 
is het verhaal van drummer Pete Best die vervangen werd door 
Ringo Starr bij The Beatles vlak voordat het de grootste band ter 
wereld werd. Minstens zo indrukwekkend is de levensloop van 
 Ronald Wayne. Ooit in het bezit van tien procent van de aan-
delen van Apple. Nu wonend in een kleine woning in de woestijn, 
 honderd kilometer van Las Vegas. Waar miljarden op zijn bank-
rekening hadden kunnen staan, is het nu nog immer sappelen 
voor de inmiddels 82-jarige Wayne. Spijt? Boosheid? Verbolgen-
heid? Het komt niet voor in het woordenboek van een van de 
oprichters van Apple. ‘Ach. Dan was ik waarschijnlijk de rijkste man 
op het kerkhof geweest.’ 

Diplomaat
School drop-out Steve Jobs droomt van een grote rol in de 
ontluikende computerwereld. De tijd dat de twintiger met grote 
regelmaat LSD-stripjes onder zijn tong legt, is wel voorbij en het 
idee om zelf iets wereldveranderends op te zetten, wordt steeds 
groter. Dit moet gebeuren met Steve Wozniak, een razendslimme, 
doch behoorlijk introverte leeftijdsgenoot. Verdraaid handig met 
computers en deelgenoot van het idee dat die apparaten niet 
alleen voor bedrijven handig zijn, maar ook gewoon thuis. Het 
duo werkt vlotjes samen maar over sommige onderwerpen staan 
ze lijnrecht tegenover elkaar. Waar koppigheid een deugd is bij 
genieën, is de mogelijkheid dat diezelfde koppigheid een grote 
wig drijft een gevaarlijke. 

Jobs en Wozniak hebben begin 1976 een discussie waar de me-
ningen haaks op elkaar blijven staan. Jobs wil dat alles in het teken 
staat van het bedrijf, Wozniak voelt dit minder en is niet van plan 
om de door hem ontwikkelde printplaten zomaar op naam van 
 Apple te zetten. Na diverse discussies weigeren beide ook maar 
een fractie in te binden in hun standpunt. Jobs stelt voor om een 
onafhankelijke partij in te schakelen die als een soort rechter zijn 
oordeel kan vellen. Kort daarna zit het duo in het appartement van 
Ronald Wayne. Een veertiger die een collega van Jobs is bij Atari. 
Een selfmade man met een duidelijke, weloverwogen mening. 
Jobs bewondert hem omdat hij al wat bedrijfjes heeft gehad en 
brengt zijn lunches bij Atari met hem door omdat het een fijne 
gesprekspartner is. Na een pittige discussie weet Wayne Wozniak 
te overtuigen dat het essentieel is voor het op te richten Apple als 
de door Wozniak ontwikkelde printplaten onder de naam van het 
bedrijf vallen. De beide Steves zijn dermate onder de indruk van de 
argumenten en de diplomatieke vaardigheden van Wayne dat ze 
hem voorstellen om aandeelhouder te worden van Apple. Jobs en 
Wozniak krijgen 45 procent van de aandelen, de overgebleven tien 
procent is voor Wayne. 

De oprichting van Apple
Wayne is van meer markten thuis en stelt een contract op dat op 
2 april 1976 afgeleverd wordt bij het register van Santa Clara 
County, Californië. The Apple Company is geboren. Op dat mo-
ment is Wozniak nog werknemer bij Hewlett-Packard, Jobs heeft 
wat freelance-opdrachten bij Atari waar Wayne gewoon full-time 
in dienst is. Vanuit de garage van de ouders van Jobs, wat het 
eerste ‘bedrijfspand’ van Apple is, krijgt Wayne diverse opdrach-
ten. Zo ontwerpt hij het eerste logo. In gotische stijl zit Isaac 

Newton onder een boom waaruit een appel valt: het moment 
waarop  Newton – volgens de overlevering – het idee kreeg van 
zijn theorie van zwaartekracht. Tevens verwerkt Wayne de tekst ‘A 
Mind Forever Voyaging Through Strange Seas of Thought, Alone’ 
(Een geest voor altijd reizend door zeeën van gedachte, alleen): de 
laatste regel uit een sonnet van William Wordsworth. Dit logo gaat 
alleen mee met de Apple 1 om daarna vervangen te worden door 
het logo dat we nu nog steeds kennen. 

Jobs heeft een deal gesloten met de Byte Shop, een kleine 
computerwinkel, die honderd stuks van de Apple 1 wil kopen 
om weer door te verkopen. Om dit te realiseren moet  Apple 
$15.000 bij elkaar lenen om te betalen voor de materialen om 

Wél spijt
De mogelijkheid om daadwerkelijk te zwemmen in het geld waren er 
dus wel degelijk voor Ronald Wayne. Echt deren doet het hem niet. 
Behalve één ding.
De originele samenwerkingsovereenkomst die op 1 april 1976 getekend werd door 
Steve Jobs, Steve Wozniak en Ronald Wayne was in het bezit van de laatste. Hij bewaar-
de hem en besloot de documenten in 1994 te verkopen. Hij kreeg hier een mooie $ 
500 voor van de Amerikaanse zakenman Wade Saadi. Leuk zakcentje voor een klein 
stapeltje papieren, zo leek het. 

In december 2011 (twee maanden na het overlijden van Steve Jobs) kwam de origi-
nele samenwerkingsovereenkomst plots weer boven tafel en werd die op een veiling 
van  Sotheby’s ter koop aangeboden. Het beroemde veilinghuis ging ervan uit dat de 
drie velletjes waarop de overeenkomst stond zo’n $ 150.000 op zouden brengen. 
 Eduardo Cisneros, een Amerikaanse zakenman, kocht de overeenkomst uiteindelijk 
voor $ 1,6 miljoen. ‘Het verkopen van de originele samenwerkingsovereenkomst is dé 
actie wat Apple betreft waar ik wél spijt van heb’, verzucht Wayne.  

Jobs en Wozniak zijn 
onder de indruk van de 

diplomatieke vaardigheden 
van Wayne en willen dat 
hij aandeelhouder wordt.
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de  computer te produceren. Het is het moment dat het te heet 
wordt onder de voeten van Wayne. Hij heeft gehoord van de 
slechte betaalreputatie van de Byte Shop en slaat aan het reke-
nen. Wat als het misgaat? ‘Als Apple kapot zou gaan, waren we 
persoonlijk verantwoordelijk. Jobs en Wozniak hadden geen stui-
ver. Ik had een huis, een bankrekening en een auto. Schul deisers 
zouden mij weten te vinden’, vertelt Wayne over die periode. Elf 
dagen na de oprichting van Apple zit Wayne weer bij het register 
van Santa Clara County. Nu om zijn naam uit het contract te 
halen. Het afstaan van zijn tien procent van de aandelen levert 
Wayne liefst 800 dollar op. Op dit moment zijn tien procent van 
de aandelen van Apple een slordige 60 miljard dollar waard. Een 
jaar later ontvangt Wayne nog een keer 1500 dollar als hij vanaf 
dan nergens meer aanspraak op maakt wat Apple betreft. 

Waarom?
Om te begrijpen waarom Wayne opstapte, is een inzicht in zijn 
leven noodzakelijk. Opgegroeid in armoede weet hij zichzelf op 
te werken. Wayne is een uitstekend technisch tekenaar en heeft 
gevoel voor het bouwen van apparaten. Zijn meest hoopvolle 
 project doet Wayne in Las Vegas. Hij bouwt een gokkast (de Cen-
taur) en hoopt hiermee in aangename welvaart te leven. Het ap-
paraat is een succes en vindt zijn weg naar beroemde casino’s als 
The Golden Nugget. Door vage contracten en het samen werken 
met onbetrouwbare partners vindt Wayne zich een paar jaar later 
gedesillusioneerd terug. Met een forse schuld en de rechten van 
de Centaur bij iemand anders. 

Wayne stort zich in diverse baantjes en belandt in 1973 
(drie jaar voordat hij Apple mede opricht) in Californië waar 
hij bij Atari aan de slag gaat. De op dat moment succesvolle 
computer spelletjes-fabrikant erkent zijn technische vaardig-
heden. Wayne hervindt zijn plezier in het leven en krabbelt 
financieel uit een diep dal. Op de werkvloer van Atari leert hij 
de ambitieuze Steve Jobs kennen. 

Geen spijt
‘Ik heb geen vingers en tenen genoeg om te tellen hoe vaak 
mensen mij gevraagd hebben – met een stem vol medelijden 
– of ik geen spijt heb van mijn beslissing om afstand te doen 
van mijn aandelen’, vertelt Wayne in zijn boek Adventures of an 
 Apple Founder. ‘Laat ik daarom nogmaals stellen dat ik geen 
enkele spijt heb. Om te beginnen had ik geen enkele twijfel of 
Apple wel een succesvolle onderneming zou worden. Al had ik, 
net als iedereen, niet verwacht dat het succes zó groot zou zijn. 
Maar ik wist wel dat het een dolle achtbaan-rit zou gaan wor-
den. Ik was met mijn 42 de ‘oude man’ in de groep. De Steves 
waren allebei nog twintigers en vooral Jobs was een wervel-
wind. Alsof je een tijger aan zijn staart vasthield.’

‘Het was voor mij snel duidelijk dat als ik bij Apple zou blijven, 
ik binnen de kortste keren de rijkste man op het kerkhof zou zijn. 
Ook niet onbelangrijk was dat Jobs me zag als iemand die effec-
tief het documentatiesysteem van het bedrijf zou organiseren. 
Dat had ik tenslotte bij Atari ook gedaan en de manier waarop 
had indruk gemaakt op Jobs. Ik zag mezelf al zitten in een groot 
kantoor waar ik de hele tijd papieren aan het rangschikken zou 
zijn. Niet dat dit een verschrikkelijk lot zou zijn, maar voor iemand 
met een inventieve passie niet wat ik in gedachten had voor mijn 
toekomst.’ 

‘Laat me één ding duidelijk maken: ik ben net zo verliefd op 
geld als iedereen. Maar als ik me toen had gecommitteerd aan het 

Quotes en uitspraken van 
en over Ronald Wayne
Naast het bijzondere verhaal van Ronald Wayne kwamen we 
nog diverse interessante quotes en uitspraken tegen van en over 
Ronald Wayne. We zetten ze even op een rijtje.

‘Steve (Jobs) en ik waren twintigers en Ronald was een 
rechtlijnige, politieke, ietwat conservatief denkende volwassene. 
Hij had een wat harde, directe benadering waardoor wij als 
jongere dachten: wow, deze man weet alles. Hij weet hoe 
bedrijven werken, hij heeft zo veel interessante verhalen en zo 
veel directe antwoorden op eigenlijk alles.’ 

Wozniak over Wayne

‘Ze waren heel verschillend, maar ze vormden een sterk team.’ 
Wayne over Jobs en Wozniak

‘Hij was erg gefocust en had een overtuigende uitstraling. Als 
hij een plek zag waar hij per se heen wilde, was de laatste plaats 
waar je wilde zijn de positie tussen hem en die plek. Voor je het 
wist had je zijn voetafdruk op je voorhoofd.’ 

Wayne over Jobs

‘Dat is wel typerend voor mijn leven, ja! Ik ben en blijf tenslotte 
de onbekende founder. Dus heel onredelijk is dat niet.’  

Wayne over de biogra� sche � lm ‘Jobs’ waar Wayne niet in voorkwam

‘Ik ben mijn hele leven niet rijk geweest, maar ik heb nooit 
honger gehad. Ik leef met wat ik heb. Misschien ben ik te 
rationeel, maar toch ben ik tevreden. Ik zal hoe dan ook een 
voetnoot in de geschiedenis blijven. En eigenlijk alleen omdat 
ik iemand op mijn werk had leren kennen.’ 

Wayne over zichzelf
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aanstaande avontuur bij Apple, dan zou mijn eigen gevoel voor 
creativiteit zeker overspoeld worden door veel helderdere geesten 
dan ikzelf ben. De fysieke spanning van het vliegen op een vuurpijl 
zou me, naar mijn gevoel, heel snel opbranden.’ 

Post-Apple
Na zijn vertrek bij Apple komen Wozniak en Jobs Wayne nog 
sporadisch tegen. Wayne schrijft bijvoorbeeld nog mee aan de 
handleidingen van de Apple 1 en de Apple 2. Wayne vindt een 
nieuwe uitdaging bij Lawrence Livermore National Laboratory 
waar hij modellen maakt om van daaruit fabrieken en dergelijke 
te maken. Dik twee jaar werkt hij aan een ontwerp voor een kern-
centrale tot hem de vraag gesteld wordt waar hij zijn opleiding 
gevolgd heeft. Wayne, die geen opleiding heeft genoten, moet 
een antwoord schuldig blijven en krijgt direct zijn ontslag. Thor 
Electronics heeft minder moeite met het gebrek aan opleiding en 
stelt Wayne aan als hoofd van de ontwerpafdeling. Daar ontwik-
kelt hij onder meer een Cable Box, die de communicatie van de 
Navy Seals in oorlogsgebieden verbetert. Zijn verdiende geld zet 
hij om in goud en bijzondere munten. 

Na zijn pensioen schaft hij een kapitaal herenhuis aan in 
 Ormond Beach in Florida. Rustig genieten van een weldadige 
oude dag is er echter niet bij. Een inbreker kraakt zijn kluis en 
neemt ruim vier kilo aan goud en zijn verzameling bijzondere 
munten mee. Teleurgesteld verlaat hij Florida en koopt een 
huis(je) in Pahrump, een klein stadje in de Nevada-woestijn op 
een kleine honderd kilometer van Las Vegas. Wayne verschijnt af 
en toe in de publiciteit en geeft her en der wat lezingen. Bij een 
van die lezingen in 2011 in het Engelse Brighton krijgt hij van de 
organisatoren een iPad 2. Het blijkt zijn eerste Apple-product 
te zijn. Hij geeft de iPad al snel weer weg. ‘Ik bouw en ontwerp 
liever zelf mijn technologie. Dat is leuker.’ 
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10 jaar iPhone: 
de revolutie in je 
broekzak
Tien jaar geleden werd de eerste iPhone 
gelanceerd. Concurrentie en pers 
reageerden aanvankelijk vooral sceptisch 
en lacherig. Hoe groot was hun ongelijk.

Sven Lam
ers
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De geschiedenis 
van de iPhone
De eerste iPhone kon vrij weinig. Maar 
met een multitouch-beeldscherm, 
bediening met je vingers en krachtig 
besturingssysteem ontketende 
hij de mobiele revolutie.

Tweeënhalf jaar had hij uitgeke
ken naar dit moment, vertelde 
Steve Jobs, toen hij op 9 januari 

2007 het podium van het Moscone 
Center West in San Francisco betrad. 
‘Apple presenteert vandaag drie re
volutionaire producten,’ zo stak Jobs 
van wal. ‘Een iPod met een touchs
creen, een revolutionaire  mobiele 
telefoon en een baanbrekend 
internetcommunicatieapparaat.’ 
Het publiek reageerde ingetogen 

enthousiast. Daarop herhaalde Jobs de drie
stelling. En nog een keer. En nog een keer. En 
bij elke herhaling vielen er meer kwartjes in 
het publiek. Dit waren geen drie verschillende 
 apparaten. Alle functies werden gecombineerd 
in de iPhone.

In tegenstelling tot de toen gebruikelijke 
smartphones van ontwikkelaars als Nokia, Palm, 
Motorola en BlackBerry had de iPhone een 
reusachtig touchscreen met multitouchmoge
lijkheden. Hierdoor bestond de voorkant van het 
apparaat alleen maar uit het beeldscherm met 

De review van Newsweek was groten
deels positief, maar de site merkte op 
dat het typen op glas niet zo fi jn was als 
op een toetsenbord. Bovendien werd je 
beeldscherm de hele tijd smerig omdat 
je er met vingers op tikte. Waar ze ook 
een punt hadden: de iPhone had alleen 
EDGE, geen 3G, en dat was een groot ge
mis. Bovendien ging de accu niet heel 
lang mee. Aan dat laatste zijn we inmid
dels wel gewend.

Ars Technica was heel enthousiast over het 
concept van de iPhone, maar het viel over 
de hoge prijs (wie had verwacht datie nog 
duurder zou worden?) en het gebrek aan 
apps. Dat laatste besefte Apple een jaar la
ter gelukkig ook. Toen werd de App Store 
gelanceerd.

Een bijzonder mooie analyse kwam van Market
Watch. Zij stelden dat Apple beter meteen de 
stekker uit het project kon trekken omdat de 
markt voor mobiele telefoons veel te ‘competi
tief’ zou zijn en dat de iPhone binnen drie 
maanden als ouderwets zou worden ervaren. 
Hun advies was het design aan Samsung te ver
kopen. Dat bleek uiteindelijk niet nodig, want 
het ZuidKoreaanse bedrijf kopieerde het ge
woon.

De eerste iPhone-reviews
De iPhone mag uiteindelijk een groot succes zijn geworden, maar de eerste 
recensenten waren niet honderd procent overtuigd.
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De iCreate-redacteuren over 
hun eerste iPhone
Als redacteur bij iCreate is het bijna een must om een iPhone te hebben. Dit waren onze eerste 
iPhones.

daarop de geopende software, terwijl bij andere 
fabrikanten een derde van de voorkant werd 
opgeofferd voor het toetsenbord. De bediening 
gebeurde uitsluitend via tikken op het scherm. 
Vandaag de dag lijkt dit vanzelfsprekend, maar 
toen was het een gewaagde keuze en een ware 
revolutie. Niemand dacht dat je graag op een 
vlak stukje glas met virtuele toetsen zou willen 
typen. 

OS X als basis
Als basis voor het eerste iOS, dat toen nog 
 iPhone OS heette, werd het besturingsysteem 
van de Mac gebruikt. Dat maakte het mogelijk 
om echte programma’s te ontwikkelen, aldus 
Jobs. Dat gold echter niet voor ontwikkelaars 
buiten Apple – zij mochten voor de eerste 
iPhone nog geen apps uitbrengen. Een paar 
maanden later, tijdens de WWDC, zei Jobs dat 
webapps – dus programmaatjes in de browser 
Safari – een zeer goede oplossing zouden zijn 
om software naar de iPhone te brengen. Een 
ontwikkelomgeving waarmee ontwikkelaars 
eigen apps konden maken liet nog een jaar op 
zich wachten.

Windows Mobile was tot dat moment het heer
sende besturingssysteem voor ‘smart’ phones. Dit 
systeem straalde in alles uit dat het voorheen met 
de muis bediend werd. iPhone OS daarentegen 
was helemaal toegespitst op het bedienen met je 
vingers en geoptimaliseerd voor een vloeiende 
weergave en geanimeerde interfaceelementen. 
Toen Jobs dit demonstreerde door te scrollen door 
een lijst met artiesten, kreeg hij daverend applaus. 

Laura, iPhone 4s
Omdat ik al sinds 2009 was vastgegroeid aan mijn iPod touch 
(een iPhone zonder belfunctie) duurde het nog zeker tot 2013 
voordat ik aan mijn eerste iPhone begon. Het was een zwarte 
4s. Via de 5c ben ik inmiddels bij een  iPhone SE beland: de 

voorkeur voor een compacte iPhone is gebleven.

Sven, iPhone 3G
Ik wilde nooit een smartphone. Maar toen ik in 2009 de kans 
kreeg om voor 200 euro een oud iPhone 3Gdemomodel uit 
een telecomwinkel te kopen, kon ik als kersverse Applefan 
(net een MacBook gekocht) niet anders. Daarna volgden een 

iPhone 4, 5s en nu een 6s. Mijn favoriet blijft de 4. 

Koen, iPhone 4s
Begin 2013 verruilde ik een prehistorische Samsung voor mijn 
eerste iPhone: de iPhone 4s. Het was op aanraden van mijn 
 vader, die al helemaal weg was van Apple. In de eerste weken 
was ik niet van mijn iPhone af te slaan. Of nee, herstel: dat ben 

ik eigenlijk nog steeds niet. 

Daan, iPhone 4
Mijn eerste iPhone gaf ik mezelf cadeau. Ik was net afgestu
deerd en had een leuke baan bij een tijdschrift over Apple. De 
prachtige iPhone 4 was net uit, maar ik moest naar Duitsland 
voor een simlockvrij exemplaar. Sindsdien weet ik dat het 
winkel centrum in Oberhausen rond kerst uiterst sfeervol is.

Terry, iPhone 5s
Na al een aantal weken met de iPhone 5c van de redactie rond
gelopen te hebben, ben ik eind maart 2015 (pas) offi  cieel over
gestapt van een HTC One naar de iPhone 5s. Met 64 GB voor 
mijn uitgebreide muziekcollectie. Momenteel ben ik in het be
zit van een 128GB iPhone 6s, en een Spotifyabonnement … 

Arjan, iPhone 6
Ik ben een laatbloeier wat iPhones betreft. Mijn eerste iPhone 
was de 6. Ik maakte de overstap van Android vanwege mijn 
transfer naar  iCreate  Magazine. Een smartphone had ik in 2003 
al bij de Volkskrant, maar daar kon je eigenlijk nog niets mee. 
Ik heb nu een SE, wat mij betreft de perfecte iPhone vanwege 
zijn power en formaat. 

In Nederland kwam de eerste iPhone nooit 
offi  cieel uit, maar toch hadden genoeg sites 
er een review over. Tweakers plaatste alleen 
een cynisch commentaar: ‘Of de telefoon 
werkelijk zo goed is, valt te betwijfelen. 
Maar de marketingafdeling van Apple heeft 
in elk geval fantastisch werk afgeleverd.’

De website TechCrunch meldde dat de 
 iPhone te vroeg uitgebracht werd en dat 
het touchscreen al snel nutteloos zou blij
ken. Het virtuele toetsenbord zou volgens 
de site zo handig zijn als een kiesschijf bij 
het typen van emails en sms’jes.

FEATURE 10 jaar iPhone 
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Om muziek, contactpersonen, afspraken en 
 foto’s met de iPhone te synchroniseren, ge
bruikte Apple een beproefd concept. Net als 
bij de iPod speelde iTunes hierin de hoofdrol. 
Het beheren van de inhoud op de iPhone was 
hierdoor erg gemakkelijk. Ook had de iPhone 
voor toenmalige begrippen een reusachtige op
slagcapaciteit van 4 of 8 GB. Begin 2008 volgde 
een versie met 16 GB – een opslagvariant die tot 
afgelopen jaar in het portfolio bleef.

Op één paard
Bij de ontwikkeling van 
de iPhone had het bedrijf  
‘op één paard gewed’, zo 
verklaarde marketingbaas 
Phil Schiller achteraf, toen 
hij moest getuigen tijdens 
de grote patentrechtszaak 
met Samsung. Terwijl de 
iPod net een reusachtig 
succes was geworden – eind 2006 maakten de 
iPodverkopen de helft van Apple’s gehele omzet 
uit – investeerde Apple bijzonder veel mankracht 
en geld in de ontwikkeling van een compleet 
nieuwe productcategorie. Apple had daarbij ove
rigens niet alleen de toen nog kleine smartphone
markt in gedachte, maar meteen de hele markt 
voor mobiele telefoons. Deze was veel groter 
dan de markt voor mp3spelers en tegelijkertijd 
ook de grootste concurrent voor de iPod, aldus 
Jobs. Apple’s doel voor de iPhone in 2008 was een 
marktaandeel van één procent – dus tien miljoen 
verkochte apparaten.

Karige specifi caties 
Als je vandaag de dag naar de specificaties van 
de eerste iPhone kijkt, zou je je bijna afvragen 

hoe deze telefoon zo’n succes kon worden. 
Het was meer een zogeheten ‘minimal viable 
product’: een product dat net genoeg functies 
had om het op de markt te brengen. Essentiële 
onderdelen en functies zoals ondersteuning 
voor 3G, een GPSchip, apps van andere ontwik
kelaars en een videocamera zaten niet in de eer
ste iPhone. De concurrentie had deze destijds al. 
En toch werd de iPhone een doorslaand succes. 
Dankzij multitouch, de eenvoudige bediening, 

het op OS X gebaseerde besturingssysteem en 
een échte browser, werd een stevig fundament 
gelegd.

De concurrentie
De concurrentie kon – en wilde – de veran
deringen in de markt niet zien. Met gelach 
en gespeeld ongeloof reageerde toenmalige 
Microsoftbaas op de presentatie van de iPhone: 
‘500 dollar voor een telefoon met contract!? Dat 
is de duurste telefoon ter wereld! En hij is niet 
geschikt voor zakelijke klanten, omdat hij geen 
toetsenbord heeft!’ ‘Palm had jaren nodig gehad 
om te begrijpen hoe je een goede telefoon 
bouwt,’ legde Palmbaas Ed Cooligan uit. ‘Het 
kan niet dat deze pcmensen zomaar binnen
komen en de telefoon opnieuw uitvinden.’

De smartphone, zoals Apple 
deze had bedacht, werd onze 

permanente begeleiding.
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De iPhone-tijdlijn

iPhone (2007)
De eerste iPhone

iPhone 3G (2008)
3Gmodem

iPhone 3GS (2009)
Snellere processor

iPhone 4 (2010)
Retinadisplay

iPhone 4s (2011)
Virtuele assistent Siri

iPhone 5 (2012)
Nieuw schermformaat: 4inch

iPhone 5s (2013)
Touch ID in de thuisknop

iPhone 5c (2013)
Plastic iPhone met 

specifi caties van de 5

iPhone 6 (2014)
Twee modellen in schermformaten 

4,7 inch en 5,5 inch

iPhone 6s (2015)
Drukgevoelig scherm met 3D Touch

iPhone SE (2016)
Een iPhone 6s in de 

behuizing van een 5s

iPhone 7 (2016)
Dubbele camera, geen 

mechanische thuisknop meer

iPhone 8 (2017)?
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Anekdotes uit de ontwikkeling 
van ‘Project Purple’
De iPhone ging bij Apple intern lange tijd als het strikt geheime ‘Project Purple’ door het leven. Voor de tien-
de verjaardag kwam een aantal anekdotes van de ontwikkeling naar buiten.

… over het touchscreen
Tony Fadell, uitvinder van de iPod en betrokken bij de iPhone, werd ooit door Steve Jobs ge
roepen omdatie iets ‘wilde laten zien’. Ze gingen naar een kamer met een multitouch beeld
scherm ter grootte van een tafeltennistafel. Hiermee kon toen een Mac worden bestuurd, die 
van bovenaf werd geprojecteerd, zelfs met meerdere handen tegelijk. Jobs wilde het concept 
verkleinen naar een 3,5inch scherm. De basis voor de multitouchbediening op de iPhone 
werd gelegd.

… over het toetsenbord
In 2006, één jaar voor de release van de eerste iPhone, waren er nog grote problemen met het 
virtuele toetsenbord. Het was zo moeilijk om een mailtje te typen dat sommige teamleden ge
woon stopten om op de Mac verder te typen. Softwareleider Scott Forstall riep alle software
ontwikkelaars bij elkaar, liet ze allemaal hun huidige werk neerleggen en gaf allen twee weken 
de tijd om een nieuw toetsenbord te ontwerpen. Dit leidde uiteindelijk tot een slim toetsen
bord dat voorspellingen deed over welke letter je nodig had. Typte je bijvoorbeeld een K, dan 
was de kans groot dat je daarna een A of E zou typen. Zonder dat je het zag, werd het raakvlak 
voor deze letters dan vergroot. Zelfs vandaag de dag werkt het toetsenbord van de iPhone op 
basis van dit principe.

… over het uiterlijk
De iPhone had er zomaar uit kunnen zien als een iPod, inclusief klikwiel. Maar hoewel het klik
wiel uitstekend was om items in lijstjes te selecteren, was het een drama om nummers en tekst 
in te voeren. Daarom ging dit ontwerp al snel de prullenmand in. Je ziet het concept op de 
foto hieronder.

… over de gebruikersinterface
De eerste versie van iPhone OS werd compleet in Adobe Photoshop ontworpen. Nu denk je 
misschien: dit is toch niet zo gek? Toch wel, want voor het ontwerpen van gebruikersinterfaces 
wordt normaliter specialistischere software gebruikt. Toen de mensen van Adobe dit jaren la
ter hoorden, konden zij het zelf niet geloven. 

… over de iPad
Hoewel Apple’s tablet ná de iPhone uitkwam, was de iPad al langer in ontwikkeling en vormde 
hij de basis voor de telefoon. De tablet heette toen nog Q79 en dat was een experimenteel 
 apparaat zonder toetsenbord. De ontwikkeling ervan werd echter al vroeg gestopt met als 

voornaamste reden dat het te duur was. Toen de ontwikkeling 
van de iPhone op gang kwam, werd het concept echter uit de 
kast gehaald, met als doel het kleiner te maken.

Ze hadden het allemaal gruwelijk mis en faalden 
in het vervolg. Microsoft kwam jaren later met 
Windows Phone, kocht Nokia, maar kwam niet 
uit het nichebestaan op de mobiele markt. Ook 
Palm is tegenwoordig gedegradeerd tot een 
voetnoot in de geschiedenis. Google daar
entegen had snel door dat touchbediening 
de toekomst was en reageerde. Android, een 
besturingssysteem dat oorspronkelijk voor 
BlackBerryachtige apparaten met toetsenbord 
was gemaakt, werd omgebouwd voor bedie
ning met je vingers.

Invloed op de maatschappij
Inmiddels zijn we tien jaar verder en heeft 
de iPhone veel meer gedaan dan de wereld 
veroveren. De smartphone, zoals Apple deze 
had bedacht, werd onze dagelijkse begeleiding, 
onze permanente toegang tot informatie, com
municatie en media. Met alle kansen ervan en 
ongekende mogelijkheden, maar ook nieuwe 
problemen zoals de ‘fearofmissingout’ – de 
angst zonder iPhone iets te missen. De smart
phone is niet meer uit ons dagelijks leven weg 
te denken. Het is een altijd toegankelijke, onuit
puttelijke bron van informatie en heeft veran
derd hoe we communiceren, reizen en leven. 

Complete industrieën zitten midden in een 
veranderingsproces door mobiele diensten en 
het gemakkelijkere contact door smartphones. 
De media en de reisbranche, autofabrikanten, 
de retail, de gezondheidszorg ... Tegelijkertijd 
heeft de smartphone de basis gelegd voor het 
grootschalige delen van ‘fake news’, om nog 
maar te zwijgen over alle mogelijke inbraken 
in onze privacy. Maar laten we eerlijk zijn: de 
iPhone heeft de wereld meer goeds gedaan dan 
kwaads. Toch?
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Zo veranderde de iPhone 
onze maatschappij
De iPhone heeft ons gedrag veranderd 
en een heleboel andere producten 
vervangen. Kortom, onze hele samenleving 
is veranderd, dankzij de iPhone.

Bij zijn introductie stelde Steve Jobs dat de 
iPhone drie producten zou vervangen: de 
iPod, de mobiele telefoon en een internet

apparaat. Maar in de tien jaar die volgden, heeft 
de smartphone veel meer producten uit de 
winkelschappen verdrongen. Je zou er een rugzak 
mee kunnen vullen. Daarom hebben we een lijst 
met producten verzameld die de iPhone over
bodig heeft gemaakt.

Vaste telefoon
De oudere jeugd van tegenwoordig gebruikte al geen 
vaste telefoon met kiesschijf meer, maar hun kinderen 
weten waarschijnlijk niet eens meer wat een telefoon 
met kabel en zonder scherm is. De vaste telefoonlijn 

verdwijnt, en dat geldt al helemaal voor de 
telefooncel. Dit laatste was waarschijnlijk echter ook 

wel gebeurd als we alleen maar ‘domme’ mobiele
 telefoons hadden gehad.

Rekenmachine
Voor de gemiddelde zakenman was een rekenmachine op zak geen overbodige luxe. 
De iPhone heeft dit helemaal overbodig gemaakt. De standaard calculator laat je alle 

huistuinenkeukenberekeningen uitvoeren, voor de hogere wiskunde heb je apps die dia
grammen tekenen en vergelijkingen oplossen. Mocht je je iPhone maar gebruiken tijdens een 

wiskundetentamen ...

Zaklamp
Een zaklamp in huis, of een klein lampje aan 

de sleutelhanger, was in veel omstandigheden 
handig. Is het tegenwoordig ergens maar een 

beetje donker, dan flitsen er overal diverse 
smartphones aan. De flitser van de iPhone doet 

immers uitstekend dienst als zaklamp.

Mp3-speler
In de ‘zero’s’ (20002009) was het heel gewoon om twee verschil

lende technische apparaten mee te nemen: je mobiele telefoon en je 
 muziekspeler (cdspeler, mp3speler of een iPod). Dankzij de iPhone 

met een uitgebreide Muziekapp (die vroeger nog ‘iPod’ heette), 
bewaar je nu al je muziek op je mobiele telefoon.

Mobiele gameconsoles
Game Boy Advance, Sony PlayStation Portable, Nintendo DS – als je je vroeger verveelde, 

gamede je op een van deze mobiele spelconsoles, ook wel handhelds genoemd. Inmiddels 
hebben we een andere ‘held’ die net zo goed in onze hand past en daarnaast een ongelofe
lijke hoeveelheid games biedt die vaak gratis zijn ook nog. Zelfs een gamereus als Nintendo 

ging overstag door games voor de iPhone uit te brengen.
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Horloges en wekkers 
Mensen dragen nog steeds horloges en hebben klok
ken aan de muur hangen, maar voor velen voldoet de 

iPhone om de tijd af te lezen, de wekker te zetten of een 
timer te zetten voor de spaghetti. Al in 2011 was er een 
studie die uitwees dat meer dan zestig procent van de 
mensen tussen 16 en 34 hun telefoon als het klokje in 

hun leven beschouwen. 

Sms’jes
Stuur jij nog sms’jes? Waarschijnlijk niet. Een appje is na
melijk goedkoper en handiger. En daarom is het aantal 
verstuurde sms’jes de laatste jaren genihileerd. Mensen 
zijn overgestapt op WhatsApp, Facebook Messenger en 
consorten. Zelfs bellen doen we tegenwoordig al vaak 

via alternatieve diensten zoals FaceTime en Skype.

Foto- en videocamera’s
De camera op de iPhone is echt ontzettend goed. De iPhone 
7 Plus met zijn dubbele camera komt wat de kwaliteit betreft 

zelfs in de buurt van een digitale spiegelreflex. De 12megapixel 
camera maakt geweldige portretten, vervaagt de achtergrond 
automatisch en schiet filmpjes in 4K. Ook onder slechte licht

omstandigheden zijn de foto’s het aanzien meer dan waard en 
er zijn zelfs opzetlensjes waarmee je andere foto’s kunt maken. 
Bovendien heeft iedereen hem altijd op zak. Compactcamera’s 
zijn uit het straatbeeld verdwenen, alleen professionele foto

grafen hebben nog een ‘echte’ camera nodig. 

Agenda
Soms is een fysieke agenda voor 
thuis of op je werk best handig, 
maar meestal is de agenda op 
je iPhone toch handiger. Het is 

namelijk veel gemakkelijker om 
afspraken toe te voegen, te delen 

en constant neurotisch te checken. 
Bovendien verwijder en verzet je 
afspraken zonder door te strepen 

of te gummen.

Kompas 
Heb je ooit een kompas gebruikt? Waarschijnlijk niet. En nu 

hoeft het ook niet meer, want er zit standaard een kompas in de 
iPhone. De vraag is of je hem nu wel gaat gebruiken, want … 

nou … lees maar verder.

Kaarten en navigatiesystemen
Als we vroeger op vakantie gingen, dan hadden we kaarten nodig! 

Een wegenkaart van heel Europa zodat we wisten waar die weg naar 
Rome nu daadwerkelijk liep, en dan nog een plattegrond van de 

stad als we uiteindelijk (na vele ronddwalingen en gekibbel) waren 
aangekomen. Het navigatiesysteem loste dit probleem al op, totdat 

de iPhone standaard Google Maps en later Apple Kaarten kreeg.

Vliegtickets, concertkaartjes, bonuskaart
Als je nou op reis gaat of een kaartje voor een concert koopt, is er 

vrijwel altijd een optie om het ticket naar je iPhone te versturen en 
daar in Wallet te bewaren. Dat is niet alleen handig omdat het veel 

tijd bespaart, je redt ook een paar bomen omdat je geen A4’tjes 
verspilt. En ook de Bonuskaart van de plaatselijke supermarkt is 

tegenwoordig opgeslagen op je telefoon.

… en dit werd 
pas mogelijk door 
de iPhone
De iPhone heeft veel producten vervangen, maar het 
maakte ook nieuwe producten en diensten mogelijk.

Facebook en Twitter
Sociale netwerken zijn al ouder dan de iPhone, 
maar pas na komst van de smartphone kwam 
de echte doorbraak. Want wie wil er nou niet 
overal ter wereld op de hoogte worden gehou
den van wat je familie, vrienden en kennissen 
allemaal uitvreten? En jij wilt natuurlijk ook alles 
delen wat ook maar enige nieuwswaarde bevat.

Instagram en Snapchat
Deze sociale netwerken rondom het versturen 
en delen van foto’s ontstonden pas nadat de 
 iPhone op de markt was. Zonder had dit ook 
niet gekund, want hoe zou je anders al die 
schitterende foto’s maken, er een fi lter over
heen jagen en ze dan onmiddellijk delen?

Powerbanks
De mobiele telefoons van vroeger gingen heel 
lang mee op een acculading. Een week zonder 
je telefoon op te laden was heel normaal. De 
 iPhone bracht een einde aan deze luxe, maar 
opende de markt voor de powerbanks. Onder
weg je iPhone weer opladen? Neem deze reus
achtige extra batterij mee die driedubbel zo 
zwaar is als je telefoon.
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De volgende revolutie
De iPhone heeft in tien jaar de wereld 
veranderd. Maar hoe gaat het nu verder?

De komst van de moderne smartphones, waar
van de iPhone in 2007 de basis vormde, heeft 
onze hele samenleving veranderd. Iedereen 

heeft altijd toegang tot een onbeperkte hoeveel
heid informatie, fotograferen is een deel van ieders 
leven en je staat dankzij social media en messenger
diensten altijd in contact met vrienden en familie, 
waar ter wereld die zich ook bevinden. Onze iPhone
verslaving gaat zo ver dat we hem dagelijks meer dan 

tachtig keer ontgrendelen – zo blijkt uit onderzoek. 
En als we kijken naar wat er de komende tien jaar 
gaat komen, zal die verslaving, of afhankelijkheid, 
waarschijnlijk alleen maar erger worden.

1. Universeel betaalmiddel
Als je bij de kassa van de supermarkt staat, merk 
je al de eerste tekenen: bijna niemand betaalt nog 
contant. Zelfs een bankpas in de betaalterminal 
stoppen en je pincode intypen is alweer ouderwets. 
Nieuwere betaalpassen werken dankzij nearfield

communication (NFC) contactloos. Je 
houdt je bankpas bij de terminal en je 

hebt al betaald. Met Apple Pay (en 
andere betaaldiensten) wordt dat 
in de toekomst nog gemakkelijker. 
In plaats van je pinpas houd je je 

iPhone ervoor en betaal je het vol
ledige bedrag met je vingerafdruk.

2. Afstandsbediening voor je huis
Op je iPhone staat al de app Woning – al heb je 
deze misschien nog nooit gebruikt. Deze app maakt 
het in de toekomst mogelijk om alle elektronische 
apparatuur in je huis met je telefoon te bedienen. 
’s Ochtends alvast het koffieapparaat aanzetten 
als je opstaat, ’s middags de verwarming aan als je 
vanaf het werk vertrekt en ’s avonds de rolluiken naar 
beneden – allemaal met een tik of spraakopdracht op 
je iPhone.

3. Smartphone in de auto
Je telefoon tijdens het rijden gebruiken blijft een van 
de grootste gevaren in het verkeer. Bellend of append 
let je niet op de andere weggebruikers, om maar te 
zwijgen over het feit dat je het stuur met maar één 
hand vasthoudt. Maar ook daar komt nu al verande
ring in. Met CarPlay bedien je je iPhone net zo veilig 
als je autoradio, namelijk via een schermpje op het 
dashboard. In de toekomst is het voor te stellen dat 
je zelfs een volledige iOS in de auto krijgt. Sommige 
auto’s zijn nu al uitgerust met 4G, dus die stap is hele
maal niet meer zo groot. Al zou het kunnen dat je dat 
dan alleen in de Apple Car krijgt.

4. Gezondheidsgoeroe’s
Dankzij de iPhone weten we nu al veel beter 
hoe het met onze gezondheid gesteld is. Als je 
de app  Gezondheid voedt met allerlei gegevens 
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( automatisch, handmatig of met extra appara
tuur) dan krijg je een compleet overzicht van 
hoeveel je op een dag beweegt, of je ook genoeg 
vitamines naar binnen werkt et cetera. Nu werkt 
dit nog vooral beschrijvend, maar de verwachting 
is dat deze apps – mede met de ontwikkeling van 
smartwatches – ook preventief gaan werken. De 
melding die je nu al krijgt dat je te lang zit, wordt 
dan aangevuld met waarschuwingen over je 
bloedsuikerspiegel, hartslag of drankinname. Pas 
op, je wordt dronken!

5. Augmented Reality
Pokémon GO maakte augmented reality voor het 
eerst tastbaar voor iedereen, maar met ARKit in 
iOS 11 worden daadwerkelijk praktische toepas
singen mogelijk. Even kijken hoe een bankstel van 
de Ikea zou staan in jouw huiskamer? Met iOS 11 
kan het. De voorwerpen zien er dankzij licht
reflecties en schaduwen ontzettend realistisch uit. 
Een andere ontwikkelaar ontwierp een nauwkeu
rige rolmaatapp, waarmee je tot op de millimeter 
nauwkeurig alles kunt meten. Dergelijke toepas
singen zullen de komende jaren een enorme 
vlucht nemen en een grote impact hebben op het 
dagelijks leven. Het verlengde daarvan is een bril 
die de wereld om je heen vermengt met digitale 
projecties – het schijnt dat Apple er binnens
kamers al druk mee in de weer is.

6. Betere accu’s
Het concept van de lithiumionaccu, die nu nog 
in alle mobiele apparaten wordt gebruikt, stamt 
alweer uit de jaren 70. De laatste jaren zijn er een 
hoop nieuwe concepten voorbijgekomen die 
alleen nog uitgewerkt moeten worden. Over tien 
jaar moet het onderhand toch wel mogelijk zijn 
om een iPhone eens per maand in vijf minuten op 
te laden?

The next big thing?
Hoe succesvol je product ook is, er ligt altijd iets nieuws op de loer. Welke producten zouden de iPhone overbodig 
kunnen maken?

Smartwatches
Veel experts beschouwen wearables, of specifi eker nog smartwatches, 
als het volgende grote ding dat de wereld gaat veranderen. De eerste 
‘draagbare computers’ zijn al uit, maar hoewel Apple met de Watch 
goed boert, is de grote revolutie nog uitgebleven. Vooralsnog zijn de 
smartwatches doorgeefl uiken van de telefoon en veredelde stappen
tellers. Maar misschien missen we nog hun iPhonemoment waarop al
les verandert. Wie weet moet zo’n revolutie deze keer wel van een ander 
bedrijf komen ...

AR en VR
Ook op het gebied van augmented reality (AR) 
en virtual reality (VR) is al aardig wat gebeurd. 
Hoewel de Google Glass grandioos fl opte, zijn 
met name de VRbrillen al aan een voorzichti
ge opmars bezig. Ze hebben alleen nog de 
 nadelen dat ze oerlelijk en lomp zijn, en dat ze 
je afsluiten van de buitenwereld. Voor de éch
te doorbraak van een ARbril zal deze waar
schijnlijk toch weer behoorlijk veel weg heb
ben van die bril van Google. Wellicht zorgt 
 Apple zelf weer voor die revolutie, want het 
bedrijf is volop bezig met AR.

Elektrische en zelfrijdende 
auto’s
Als er één bedrijf is dat in deze tij
den met zijn producten evenveel 
ophef veroorzaakt als Apple, dan 
is het wel Tesla met zijn elektri
sche auto’s. Zonder ook maar één 
foto te hebben gezien, bestelden meer dan honderdduizend mensen afgelopen jaar de 
 Tesla  Model E en deden ze een aanbetaling van duizend euro. Is de next big thing dus dat we 
 volledig elektrisch rijden en de auto niet meer hoeven te besturen? Het lijkt onvermijdelijk;  volgens 
de voorspellingen gaan de eerste autonome auto’s in 2020 al de weg op.

Hyperloop
Wie heeft er nog autonome auto’s nodig? De hyperloop is een concept waarbij capsules door een 
luchtledige buis suizen met een rotvaart van boven de 1000 km/h. Dat klinkt futuristisch, maar stu
denten van de TU Delft verwezenlijkten onlangs het concept in een wedstrijd, uitgeschreven door 
Teslaoprichter Elon Musk. Er is nog één test nodig om de laatste procent twijfel over de werking 

weg te nemen. ‘Die test moet er bin
nen twee jaar komen’, aldus Edouard 
Schneiders, teamleider van het TU
studententeam. ‘Daarna denk ik dat 
we binnen vier jaar écht een hyper
looptraject zouden kunnen hebben – 
mits er een bouwbedrijf de investe
ring aandurft.’ Het zou de wereld een 
stuk kleiner maken: in een half uur van 
Amsterdam naar Parijs, in 1,5 uur in 
Barcelona. Het zou in 2023 al werke
lijkheid kunnen zijn.

Iets heel anders
Het zou ook zomaar kunnen dat we nog geen idee hebben van de volgende grote revolutie. Als wij 
het zouden weten, zouden we hoogstwaarschijnlijk niet voor een Applemagazine werken, maar al 
lang naar Silicon Valley (of die andere nieuwe, hippe plek) zijn vertrokken. Weet jij wat het volgende 
grote ding gaat worden? Laat het ons weten via redactie@icreatemagazine.nl.
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FEATURE 10 jaar iCreate

10 jaar iCreate!
iCreate bestaat 10 jaar! Om deze mijlpaal te 
vieren, laten we je de hoogtepunten uit de 
honderd iCreate-nummers zien. Bovendien 

geven we fantastische prijzen weg!

De  alle  ree rs te  
uit gave

Laura Grootaarts
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Tijdcapsule : 
terug naar 2008!
Tien jaar geleden lag de allereerste 
iCreate in de winkels. Maar wat waren 
de belangrijkste ontwikkelingen 
bij Apple dat jaar? Neem plaats 
in onze ‘Time Capsule’ en maak 
een tijdreis naar 2008!

Tien jaar geleden lag de allereerste 

een tijdreis naar 2008!Time Capsule
Hoe kunnen we deze pagina’s anders beginnen dan met de Time Capsule 
die Apple in 2008 lanceerde? De Time Capsule was een combinatie van 
een volledige AirPort Extreme-router en een ingebouwde harde schijf. 
Een back-upapparaat dat automatisch een kopie maakt van je Mac of 
Macs met Mac OS X 10.5 Leopard, en dan ook nog draadloos! Een kwestie 
van de stekker in het stopcontact steken en enkele klikken, aldus  Apple. 
Je kon kiezen uit een model met een schijf van 500 GB of 1 TB – die 
 kostten respectievelijk 299 en 499 euro.

iPhone 3G
De allereerste iPhone dateert van 2007 en was hier niet te  koop, 
hoewel een aantal handige harry’s hem importeerde vanuit de VS. 
In 2008 verscheen de iPhone 3G. Deze was wél verkrijgbaar in 
Nederland, exclusief via T-Mobile, en in België via Mobistar. Voor 
de T-Mobile-shop in Rotterdam op de Lijnbaan verzamelden zich 
op de introductiedag ruim duizend belangstellenden. Hun doel? 
Een knetterduur abonnement met een 3,5-inch iPhone. Het toestel 
had 8 of 16 GB opslag en een gebogen polycarbonaat behuizing in 
zwart of wit. Internetten kon supersnel via 3G en foto’s maakte je 
met de 2-megapixel-camera; video volgde pas later.

Géén nieuw macOS 
(toen nog: Mac OS X)
Tegenwoordig kun je er de klok op gelijk zitten: macOS krijgt jaarlijks een 
update. Tijdens de WWDC in juni krijgen we een preview, dan wordt er 
de hele zomer mee getest en staat iedereen te popelen van ongeduld. 
Drie tot vier eindeloos lange maanden later kun je je Mac updaten. Hoe 
anders was dat in het vorige decennium! Medio 2008 gaf Apple ontwik-
kelaars al een voorproefj e van Mac OS X Snow Leopard – een afgeleide 
van Leopard uit 2007. Bijzonder grote nieuwe functies ontbraken, toch 
verscheen de software pas ruim een jaar later, in 2009.

Heb jij je foto’s, video’s en

  bestanden uit 2008 nog?

De eerste iPhone in 

Nederland en België.

Snow Leopard liet nog lang op zich wachten.
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App Store
Je gelooft het misschien niet, maar de App Store werd 

pas geopend bij de introductie van de iPhone 3G. 
Voor die tijd moest je het doen met de pak hem beet 
vijftien apps die Apple standaard al op je iPhone had 

gezet. De App Store was de belangrijkste nieuwigheid 
van ‘iPhone OS 2’ – nu zouden we dat iOS 2 noemen. 

‘In de App Store vind je meer dan 800 apps. Meer dan 
200 zijn gratis, en 90 procent kost minder dan $ 10’, zo 

meldde Apple. In de eerste drie dagen werden er 
10 miljoen apps gedownload, twee maanden later 

stond de teller al op 100 miljoen. We downloadden in 
2008 massaal Tap Tap Revenge en Koi Pond.

MacBook Air
Anno 2018 denken veel mensen dat de MacBook Air nog altijd de dunste 
en lichtste Mac is. Dat is onjuist, want de reguliere MacBook is tegenwoor-
dig nog net een stukje handzamer dan de Air. Het bewijst hoeveel indruk 
de presentatie van de MacBook Air tien jaar geleden maakte: Steve Jobs 
toverde de slechts 1,93 centimeter dikke MacBook Air tevoorschijn … uit 
een papieren envelop. Om de Air zo dun te krijgen, had Apple de dvd- en 
cd-speler opgeoff erd. Pure horror natuurlijk, want we konden ons een 
 leven zonder deze schijfj es amper voorstellen. Gelukkig verkocht Apple er 
de MacBook Air External Superdrive bij – een externe lezer/brander die al 
vrij snel stof lag te happen.

MacBook en MacBook Pro
Er was nog meer MacBook-nieuws in 2008. De MacBook en de 15-inch 
MacBook Pro ondergingen een heuse metamorfose. Tot dan toe werden 
de MacBooks samengesteld uit verschillende onderdelen, maar Apple 
gooide het over een andere boeg. De nieuwe modellen kregen beide een 
behuizing die bestond uit één stuk aluminium. Jonathan Ive noemde de 
behuizing uit één stuk ‘dunner, steviger en robuuster’. De nieuwe MacBooks 
waren bovendien de ‘groenste’ notebooks: duurzaamheid was tien jaar 
terug ook al een item.

Dit was het 
nieuws in 2008

Wat gebeurde er verder in de wereld dat jaar?
Barack Obama werd verkozen tot 44e president 

van de Verenigde Staten.  Het EK voetbal vond 
plaats in Oostenrijk en Zwitserland: Nederland was 

er toen nog wel bij, veegde in de poule de mat 
aan met Italië, Frankrijk en Roemenië, om vervol-
gens uit te worden geschakeld door het Rusland 
van Guus Hiddink.  We gingen massaal naar de 
bioscoop voor de Batman-fi lm The Dark Knight. 
 Bekende personen die overleden: acteur  Heath 

Ledger, modeontwerper Yves Saint Laurent, 
zanger Benny Neyman en politicus Jörg Haider. 
 Het woord van het jaar was ‘swaff elen’.  ‘Back 

to Black’ van Amy Winehouse was het bestver-
kochte album van het jaar.  Op de Olympische 
Zomerspelen won Michael Phelps acht gouden 

medailles.  Joran van der Sloot klapte tegenover 
een medewerker van Peter R. de Vries uit de school 

over de verdwijning van Natalee  Holloway.  In 
 Nederland was ‘iPhone’ de snelste stijger in Google; 

we zochten het vaakst naar ‘Hyves’.

Kies zelf
je apps.

Compleet
nieuw ontwerp.

De eerste iPhone in 

Nederland en België.

De dunste notebook 
ter wereld.
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100 x iCreate :
de keuze van de redactie
Dit zijn de opmerkelijkste iCreate-artikelen uit de voorbije 
10 jaar. Bekijk hier de sneakpreview en download gratis 
de digitale editie waarin ze allemaal gebundeld zijn!

2008, iCreate 1
De knoppenbalk van 
Finder aanpassen
Sommige dingen veranderen nooit: al vanaf het aller-
eerste nummer bestaat het hart van iCreate Magazine 
uit workshops om het uiterste uit je Mac te halen. Deze 
workshop werkt nog net zo goed als toen, maar wat ziet 
het er allemaal anders uit! Dan hebben we het over het 
besturingssysteem van de Mac, maar zeker ook over het 
uiterlijk van ons blad …
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FEATURE 10 jaar iCreate
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2011, iCreate 32
Steve Jobs. Een roemruchte 

carrière in enkele pagina’s
Het gaat slecht met de gezondheid van Apple-

CEO Steve Jobs. Zó slecht, dat hij op 24 augustus 
2011 aftreedt – Tim Cook neemt het stokje van 

hem over. Hét moment voor iCreate om Jobs’ bij-
zondere carrière in beeld te brengen. Op 

5 oktober 2011 overlijdt Jobs aan de 
gevolgen van  alvleesklierkanker.

2010, iCreate 19
The good, the bad 

& the iPad
Vroeg in 2010 wordt de iPad onthuld. Pas in de 
zomer verschijnt de tablet in Nederland. Maar 

wat moeten we nou toch met deze ‘huiskamer-
computer’? We weten het eigenlijk nog niet zo 

goed. Hij heeft geen fl ash, is niet ideaal voor 
buiten in de zon ... en dan al die vieze 

vingers op het scherm!

2012, iCreate 37 
Welkom bij Apple 
Store Amsterdam
Eindelijk opent er een Apple Store in de Benelux! 
De winkel van Apple is gevestigd in het Hirsch-
gebouw aan het Amsterdamse Leidseplein. In dit 
artikel bespreken we het fenomeen ‘Apple Store’ 
en hoe mooi de winkel in Amsterdam is. Met de 
glazen wenteltrap als blikvanger!

2009, iCreate 4
Interview met Maarten 
van Rossem
Gaan we weer: sommige dingen veranderen nóóit. 
Maarten van Rossem, bijvoorbeeld. Een interview met 
hem leidt tot uitspraken als: ‘Ik wilde helemaal niet zo’n 
stomme, ingewikkelde computer’ en ‘Sinds Offi  ce 2008 
kan niemand mijn documenten meer openen. Waarom 
doet Microsoft zoiets achterlijks?‘ Des te opvallender is 
zijn liefde voor Apple.
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2015, iCreate 68 
Dagboek met een  Watch
Het is nog maar krap drie jaar geleden dat de Apple Watch 
 verscheen. Een van de iCreate-redacteuren – het type altijd en 
 eeuwig fashionably late – draagt als een van de eersten in Neder-
land een Apple Watch. Dit is zijn aller-allereerste indruk van de 
Watch. De vraag is: verandert het klokje zijn leven?
land een Apple Watch. Dit is zijn aller-allereerste indruk van de 
Watch. De vraag is: verandert het klokje zijn leven?Watch. De vraag is: verandert het klokje zijn leven?
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2016, iCreate 84 
De man die miljarden 
verspeelde en daar niet 
echt mee kan zitten
Je hebt Steve Jobs en je hebt Steve 
 Wozniak. En je hebt Ronald Wayne. Wie? 
Ronald Wayne, naast de twee Steves de 
derde oprichter van Apple. Al elf dagen 
na de oprichting van het bedrijf, besloot 
Wayne zich terug te trekken: hij liet zich 
uitkopen voor zo’n achthonderd dollar. 
Dit is zijn verhaal.

2017, iCreate 90 
10 jaar iPhone: de revolutie 

in je broekzak
De eerste iPhone dateert van 2007 en de eerste kritieken 

waren niet mals. De smartphone had maar bijzonder 
 weinig functies en aan het typen op een glazen toetsen-

bordje ging natuurlijk nooit iemand wennen. Tien jaar later 
blijkt dat de iPhone een ware revolutie ontketend heeft: 

zo  veranderde de iPhone onze maatschappij.

2018, iCreate 100 
10 jaar iCreate!
Het jaar is nog lang niet voorbij en over het leger aan 
Apple-producten dat er nog aan zit te komen, gaan we 
vast nog heel wat bijzondere artikelen schrijven. Voor 
nu bombarderen we gewoon het artikel dat je nu leest 
tot het hoogtepunt van dit jaar. Het beste van tien jaar 
 iCreate gebundeld, kan het nog beter?
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Koen van Ekeren

Daan Jeuken

Sven Lam
ers

Laura Grootaarts

Facebook viral
Vlak na mijn afstuderen in juni 
2017 werd ik onderdeel van de 
 toff e iCreate-redactie. Mijn af-
studeeronderzoek ging over het 
vergroten van het bereik op social 
 media. Prompt een maand later 
postte ik een Facebook-bericht dat 
liep als een tierelier: er werd ruim 
tienduizend keer op gereageerd, 
een iCreate-record. Stiekem was ik 
wel een beetje trots, maar daarna 
heb ik het bij lange na niet meer 
kunnen evenaren. Tijd voor wat 
katten fi lmpjes.

De eerste Apple Watch 
in Nederland
Ik heb nog nooit zoveel bekijks 
 gehad als bij het testen van de 
 allereerste Apple Watch. Het be-
machtigen ervan was al een ver-
haal op zich: hij was in Nederland 
nog niet te koop. En ik had hem al 
om. Niemand in mijn omgeving 
had ooit zo’n ding gezien, ieder-
een wilde weten wat het allemaal 
kon, en elke blik was er een van 
verbazing als ik stond te bellen via 
mijn horloge. Ik voelde me net 
Knight  Rider.

Gamen voor je werk
Aan het begin van dit decennium 
had iCreate tijdelijk een zusterblad 
dat geheel in het teken stond van 
iPhone-apps: Apps Magazine. We 
schreven artikelen met titels als 
‘Smurf je ultieme Smurfs’ Village’, 
‘De duistere kant van Wordfeud’ 
en ‘Vijftien vlieglessen voor Tiny 
Wings’. Natuurlijk moesten alle be-
sproken games uitgebreid worden 
getest …

De onbedoelde AirPort valtest
De review van de AirPort Extreme 
in iCreate 50 was niet alleen mijn 
eerste iCreate-review ooit, maar 
ook het eerste Apple-product dat 
ik mee naar huis mocht nemen om 
te testen. Ik was zo enthousiast dat 
toen ik de router uit de auto griste, 
de doos uit elkaar viel en de router 
op de stoep belandde – met als 
 resultaat krassen en een deukje. 
Gelukkig ging het daarna alleen 
maar beter met mijn iCreate- 
carrière.

De iCreate-redacteuren over hun opmerkelijkste iCreate-moment 
Nooit een saai moment op een redactie! Dit waren voor ons persoonlijk de meest memorabele gebeurtenissen.

2013, iCreate 50
iOS 7: Compleet anders 

maar toch zo vertrouwd
iOS 7 is een complete stijlbreuk ten opzichte van alle eer-
dere versies van het besturingssysteem, niet in de laatste 

plaats omdat Apple’s topontwerper Jonathan Ive zich er 
voor het eerst mee heeft bemoeid. iOS 6 doet in één keer 

stoffi  g en gedateerd aan, terwijl iOS 7 de tand des tijds 
tot nu toe behoorlijk doorstaat.

Facebook viral
Vlak na mijn afstuderen in juni 
2017 werd ik onderdeel van de 

De eerste Apple Watch 
in Nederland

De iCreate-redacteuren over hun opmerkelijkste iCreate-moment 
Nooit een saai moment op een redactie! Dit waren voor ons persoonlijk de meest memorabele gebeurtenissen.

De iCreate-redacteuren over hun opmerkelijkste iCreate-moment 

2014, iCreate 56
30 jaar Mac
De eerste Apple Macintosh, de Macintosh 128K, stamt uit 
1984. 1984 is ook de titel van de iconische Apple-reclame 
waarmee deze werd aangekondigd tijdens de Super Bowl. 
Daarna is er bijzonder veel gebeurd. Een reis door de 
geschiedenis: welke Macs hebben in de loop der tijd 
op jouw bureau gestaan?

De onbedoelde AirPort valtest
De review van de AirPort Extreme 
in iCreate 50 was niet alleen mijn 
eerste iCreate-review ooit, maar 
ook het eerste Apple-product dat 
ik mee naar huis mocht nemen om 
te testen. Ik was zo enthousiast dat 
toen ik de router uit de auto griste, 
de doos uit elkaar viel en de router 
op de stoep belandde – met als 
 resultaat krassen en een deukje. 
Gelukkig ging het daarna alleen 
maar beter met mijn iCreate- 
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2015, iCreate 68 
Dagboek met een  Watch
Het is nog maar krap drie jaar geleden dat de Apple Watch 
 verscheen. Een van de iCreate-redacteuren – het type altijd en 
 eeuwig fashionably late – draagt als een van de eersten in Neder-
land een Apple Watch. Dit is zijn aller-allereerste indruk van de 
Watch. De vraag is: verandert het klokje zijn leven?
land een Apple Watch. Dit is zijn aller-allereerste indruk van de 
Watch. De vraag is: verandert het klokje zijn leven?Watch. De vraag is: verandert het klokje zijn leven?
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2016, iCreate 84 
De man die miljarden 
verspeelde en daar niet 
echt mee kan zitten
Je hebt Steve Jobs en je hebt Steve 
 Wozniak. En je hebt Ronald Wayne. Wie? 
Ronald Wayne, naast de twee Steves de 
derde oprichter van Apple. Al elf dagen 
na de oprichting van het bedrijf, besloot 
Wayne zich terug te trekken: hij liet zich 
uitkopen voor zo’n achthonderd dollar. 
Dit is zijn verhaal.

2017, iCreate 90 
10 jaar iPhone: de revolutie 

in je broekzak
De eerste iPhone dateert van 2007 en de eerste kritieken 

waren niet mals. De smartphone had maar bijzonder 
 weinig functies en aan het typen op een glazen toetsen-

bordje ging natuurlijk nooit iemand wennen. Tien jaar later 
blijkt dat de iPhone een ware revolutie ontketend heeft: 

zo  veranderde de iPhone onze maatschappij.

2018, iCreate 100 
10 jaar iCreate!
Het jaar is nog lang niet voorbij en over het leger aan 
Apple-producten dat er nog aan zit te komen, gaan we 
vast nog heel wat bijzondere artikelen schrijven. Voor 
nu bombarderen we gewoon het artikel dat je nu leest 
tot het hoogtepunt van dit jaar. Het beste van tien jaar 
 iCreate gebundeld, kan het nog beter?
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100 keer iCreate
(en nog wat andere indrukwekkende cijfers)

Had je in 2008 voor $ 1000 aan Apple-aandelen 
gekocht? Dan waren die nu $ 7200 waard geweest.

52: zo heet het Nijmeegse gebouw waar de redactie dit jaar naartoe 
verhuisde. We werken op de 16e verdieping. Voorheen vertoefden we op -1.

10 jaar iCreate werd mede mogelijk gemaakt door 
in totaal 16 redacteuren: 15 mannen, 1 vrouw.

Op onze website iCreatemagazine.nl staan zo’n 7200 
Apple-gerelateerde nieuwsberichten en workshops. 

Op het moment van schrijven zijn er in totaal 
1.771.803 iCreate-exemplaren verspreid.

Leg je die keurig recht op elkaar, dan is de stapel 
ongeveer even hoog als de hoogste top van de Andes.

Die stapel weegt evenveel als 9 olifanten.
Apple gaf sinds 2008 39 keynotes.

39 keynotes betekent 39 kapsalons voor Daan. Dat 
is qua calorieën vergelijkbaar met 1325 appels.

Van ‘3D Touch’ tot ‘Zoek mijn vrienden’: in 
10 jaar tijd schreven we 1380 workshops.

Apple is 920 miljard waard. Dat is 223 
Manchester Uniteds. Of 1150 Mona Lisa’s.
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Wil jij wekelijks up-to-date blijven van 
de  interessantste Apple-tips & trucs van 
 icreatemagazine.nl? 

Schrijf je dan nu in voor de  
iCreate Lunchbreak-nieuwsbrief via:

www.icreatemagazine.nl/nieuwsbrief

Lunchbreak

http://www.icreatemagazine.nl/nieuwsbrief

