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HET PLAN (7) 
De twee versies van een plan van het thema  

´Van Abacus tot Internet´ (afb. 1 en 2) hebben deze 
keer een hele afstand overbrugd. Ze komen namelijk 

van ons lid uit Zuid Afrika, de heer Wobbe Vegter. 
Juist in dit geval kwamen de voordelen van het 

onderdeel e-mail van zijn thema wel heel sterk tot 
uitdrukking. Het is nog altijd even wennen: binnen 

enkele minuten antwoord op je vragen van 
duizenden kilometers ver. Een boeiend thema!  

 
Het oude plan 
In het oude plan is elk hoofdstuk niet meer dan een 
opsomming. In hoofdstuk 2 (een lijst van 25 namen), in 
hoofdstuk 6 (17 begrippen) en in hoofdstuk 7 (23 toe-
passingsgebieden) neemt die opsomming zelfs afschrik-
wekkende vormen aan. Zolang een dergelijk plan niet 
geheel anders wordt opgezet (zoals in het tweede plan), 
zou je in ieder geval moeten proberen tot samenvat-
tingen te komen. Als u in uw eigen plan moeite hebt om 
lange lijsten in te korten, door zaken samen te nemen 
onder één noemer, zou u dat eens met de lijsten uit dit 
plan kunnen oefenen. Soms zie je eerder mogelijkheden 
bij een ander dan bij je zelf, omdat daar het gevaar van 
´bedrijfsblindheid´ nogal eens 
op de loer ligt. 
 

Geen alfabetische volgorde 
Vooral bij hoofdstuk 7 heeft het enige tijd geduurd voor ik 
door had, in welke volgorde de daar opgesomde toepas-
singsgebieden eigenlijk stonden. Tot dat ik in de originele 
Engelse tekst opeens zag, dat ze daar alfabetisch ge-
rangschikt waren. Dat geeft me de gelegenheid om te 
zeggen dat een alfabetische volgorde vrijwel nooit een 
goed effect geeft. Denk maar aan een (klassieke) ency-
clopedie, waar alle onderwerpen juist door hun alfa-
betische volgorde inhoudelijk gezien, volstrekt willekeurig 
door elkaar staan. En in een thematische verzameling is 
juist systematiek één van de kenmerken van een goede 
verzameling. 
 
Tijdsvolgorde 
Voor veel thema´s voldoet een tijdsvolgorde heel goed. 
Bij dit thema, waar de ontwikkelingen zich in ongeveer 

een halve eeuw in razend snel tempo hebben voltrokken, 
kan een onderverdeling in periodes van 10 jaar, zoals in 
hoofdstuk 3 gebeurt, inhoudelijk heel doeltreffend zijn. 
Zoals ze hier staan vermeld, is het zeker niet spran-

kelend, maar daar kun je wel een 
oplossing voor vinden, zoals het 
nieuwe plan laat zien.  
Hoofdstuk 2 was in dit plan een lijst 
van meer dan 25 personen die in de 
loop van eeuwen met hun denken 
een bijdrage hadden geleverd aan 
het ontstaan van de pc. Theoretisch 
zou het ook hier mogelijk zijn om 
deze personen te behandelen in de 
volgorde van de tijd waarin ze 
leefden, of nog beter, de periode 
waarin hun denkwerk verrichtten. 
Maar het zal duidelijk zijn, dat zo´n 

hoofdstuk veel minder brokkelig 
wordt als de onderwerpen (onder-
delen, aspecten) waarmee zij zich 

bezig hielden, als indelingscriterium worden gebruikt. De 
namen van de paragrafen kunnen dan aangeven wáár 
het over ging. En zo´n paragraaf kan dan vervolgens 
weer chronologisch worden opgezet, waardoor de 
ontwikkeling en de vooruitgang op dit terrein tot 
uitdrukking kunnen worden gebracht.  
Er wordt wel eens beweerd, zelfs door juryleden, dat als 
het plan in het begin in tijdsvolgorde is opgesteld, dat 
dan ook in het gehele verdere plan moet gebeuren. Daar 
ben ik het dus volstrekt mee oneens. Sommige onder-
delen van een thema lenen zich heel goed voor een 
chronologische behandeling, andere veel minder of 
helemaal niet. 
 
´Van…. tot´ verzamelingen 
Er zijn twee soorten ´van… tot´ verzamelingen. Bij de 
eerste gaat het om tijdsaanduidingen. Een verzameling 
´Nederlandse geschiedenis van de Middeleeuwen tot de 
Tweede Wereldoorlog´ eindigt vlak vóór, of met de 
meidagen van ´40. Wat na het woordje ´tot´ wordt 
vermeld, wordt niet meer behandeld. Bij de tweede soort 
gaat het om ontwikkelingen: hoe ontstaat het een uit het 
ander. ´Van graan tot brood´ houdt niet op bij het brood 
bakken, maar behandelt ook het 
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brood. Hetzelfde geldt 
voor ´Van vezel tot 
textiel`. Het thema 
´Van abacus tot 
internet´ houdt dus 
ook de behandeling 
van internet in. Wie 
dat niet wil, kan kiezen 
voor een wat andere 
titel: ´Wat aan Internet 
voorafging´, of ´De lange weg naar Internet`. 
Maar in ieder geval komt Internet aan het eind en niet 
aan het slot van hoofdstuk 3.  
 
Het nieuwe plan 
In het nieuwe plan zijn alle opsommingen verdwenen. 
Het heeft nu een heel duidelijke structuur, die in wezen 
heel eenvoudig van opzet is. Het begin, de overgang, het 
heden met ten slotte één van de belangrijkste uitingen 
van deze tijd, het Internet. 
Lopen we deze hoofdstukken langs, dan kunnen enkele 
suggesties worden gedaan. In hoofdstuk 1 zou ik liever 
de volgorde van de paragrafen 1.2 en 1.3 omwisselen. 
Dan krijgen we eerst de apparaten en vervolgens de 
bouwers. Immers ook de mechanische rekenapparaten 
moesten gebouwd worden. 

In hoofdstuk 2 staat de 
schrijfmachine er wat 
vreemd tussen in. 
Hetzelfde geldt voor de 
schaakmachine in 
hoofdstuk 3. Na contact 
met de inzender, bleek 
dat hij deze twee zaken 
wel heel bewust op 
deze plaats had gezet. 
De ´gespleten persoon-
lijkheid van de type-
machine´ (een school-
voorbeeld van een leuk 

gevonden omschrijving), duidde op enerzijds de ´type 
functie´ (het toetsenbord) en anderzijds de ´schrijffunctie 
(computer, printer). Het kunnen schaken was in de 
desbetreffende tijd een voorwaarde om als computer 
beschouwd te kunnen worden. Omdat het plan volkomen 
duidelijk moet zijn, zou je 
de omschrijving kunnen 
aanpassen. 
Misschien iets in de geest 
van: ´De ultieme test: niet 
kunnen schaken? Dan 
geen computer!´  
In hoofdstuk 2 lijkt het of 
2.2, de periode vóór de 
Tweede Wereldoorlog, 
maar beter direct gevolgd 
kan worden door paragraaf 
2.5, de behoefte aan 
snelheid, veroorzaakt door 
die oorlog. Hoofdstuk 4, het Internet, komt er qua 
structuur nog wat kaal af. Ik denk bijvoorbeeld aan de 
zoekmogelijkheden, de presentatiemogelijkheden, de 
koop en verkoop en het mailen en chatten. 

 
De vormgeving van plan en planpagina 
Heel opvallend is het gebruik van veel hoofdletters in het 
plan. Enerzijds legt het wel duidelijke accenten, 
anderzijds ligt het gevaar van een zekere vorm van 
opdringerigheid op de loer. 
In één van de eerste versies was op de planpagina 
afbeelding 7 opgenomen. Een pc constellatie, met in de 
monitor een ´computeroog´ gemonteerd. Persoonlijk 
vond ik dit een mooie opvallende aandachttrekker. In de 
voornamelijk niet-filatelistische illustratie, was toch een 
zeer eenvoudig filatelistisch element gemonteerd en 
samen vormden ze een voortreffelijke eenheid. In latere 
versies was de brief van Siemensstadt (afb. 9) op de 
planpagina opgenomen. Filatelistisch een heel mooi 
stuk. Toch zie ik op de planpagina liever een stuk dat 
meer met het thema als geheel te maken heeft. Dit stuk 
heeft weliswaar betrekking op een fabrikant van pc´s, 
maar niet alleen van die apparaten. Niet iedereen denkt 
bij Siemens in de eerste plaats aan computers. Daarom 
komt dit mooie stuk beter tot zijn recht op de bladen waar 
over de fabricage wordt gesproken. 
De inzender stelde in dit verband nog een vraag die 
interessant genoeg is om hier te behandelen. Hij bezit 
een ansichtkaart van omstreeks 1912 waarop o.a. 
afbeeldingen van oude telmachines staan (afb. 10). De 
kaart is aan deze zijde gefrankeerd en gestempeld met 
niet-thema verwant materiaal. De vraag is: “Mag dit op 
de titelpagina?” De vraagsteller uit zelf zijn twijfels. De 
officiële ´Regels´ vermelden niets over een titelblad.  

Afb. 8   Cd-rom en paneel met 
electronica                                

Afb. 7 PC met computeroog                                

Afb. 6 De Apple, een doorbraak 
op PC gebied                                

Afb. 9   De ‘Siemensstadt-brief”                                

   Afb. 10   Ansichtkaart ; Wel of niet op de titelpagina?                               
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De ´Richtlijnen´ vermelden: “In aanvulling op de 
planpagina kan een titelblad het thema benadrukken”. 
Dus ´kan´, niet ´moet´. Over de aard van de illustraties 
staat niets vermeld. Toch bestaat hierover een algemene 
opvatting, namelijk, dat op het titelblad een niet-
filatelistische illustratie mag worden opgenomen. Van het 
genoemde stuk kunnen we vaststellen dat het niet-
filatelistisch is. Het is een beetje een gemene ´instinker´, 
omdat nogal wat mensen denken dat het wel een 
filatelistisch stuk is waarvan de afbeelding gebruikt mag 
worden, omdat de frankeerzegel en het stempel op de 
voorzijde zijn aangebracht. 
Ondanks dat laatste blijft het een niet-filatelistische 
illustratie. Het is ook geen maximumkaart, immers 
frankeerzegel en stempel hebben niets met de 
afbeelding te maken. Op de ´gewone´ bladen mag dit 
stuk dus zeker niet worden opgenomen. Maar op de titel-
pagina mogen niet-filatelistische stukken toch worden 
opgenomen? Daar kan het dus zonder meer? Juist 
gezien de bijzondere omstandigheden, zou mijn advies 
in dit geval zijn: doe het niet. Dat geldt bijvoorbeeld ook 
voor een private bijdruk op een postwaardestuk. Hoewel 
een niet-filatelistische illustratie op het titelblad wordt 
geaccepteerd, neemt toch de overgrote meerderheid van 
de inzenders ook daar een filatelistisch stuk op. Daarom 
kan een misverstand op de loer liggen. Gebruik je een 
foto of iets dergelijks op het titelblad, dan is er niets aan 
de hand. Iedereen begrijpt, dat je gebruik maakt van de 
mogelijkheid hier een niet-filatelistisch stuk te tonen. 
Maar als in het gesprek van de juryleden onderling de 
discussie verlegd wordt naar de vraag: “zou de inzender 
wel weten dat dit stuk niet-filatelistisch is”, werkt zo´n 
stuk alleen maar nadelig. Daarom: liever nog een geheel 
niet-filatelistisch stuk op het titelblad, dan een 
twijfelachtig. De voorkeur blijft uiteraard uitgaan naar een 
mooi filatelistisch stuk.  
 
Mijn hartelijke dank aan de heer Vegter. Als u op het 
gebied van dit thema al zo ver bent gevorderd, dat u over 
Internet beschikt, kunt u, als u meer wil weten over dit 
boeiende onderwerp, zijn website bezoeken.   Dat is 
http://wvegter.hivemind.net  Hier is bijvoorbeeld een 
versie van het plan (van 2003) te bekijken, die als 
overgang tussen de beide besproken plannen heeft 
dienst gedaan.  
 
 
 
 
 

Plan 2005 

 

Plan 

Aantal 

Bladen 

   2 

1  Het Mechanische Tijdperk  

    1.1 Vroege Telwerktuigen    3 

    1.2 De Werktuigkundigen die ze bouwden   11 

    1.3 Mechanische Rekenapparaten    6 

2  Het Overbruggen van de Kloof  

    2.1 De Vroege Uitvinders    6 

    2.2 Voor de Tweede Wereldoorlog    5 

    2.3 de Aandrijfkrachten    2 

    2.4 De Gespleten Persoonlijkheid van de                    

         Schrijfmachine 

   3 

    2.5 De Behoefte aan Snelheid: W.O.2    4 

3  Het Elektronische Tijdperk  

    3.1 Digitaal gaan. De 50-er jaren    7 

    3.2 De Turbulente 60-er jaren    4 

    3.3 Garage Genieën in de Vallei: de 70-er jaren    5 

    3.4 Maar kan het Schaak spelen?    3 

    3.5 De PC arriveert: de 80-er jaren    5 

    3.6 IT wordt een Industrie    2 

    3.7 IT wordt Doordringend    5 

    3.8 Het Nieuwe Millennium: Y2K    2 

4  Het Internet  

    4.1 het World Wide Web    3 

    4.2 E-mail: De Electronische Brief    3 

    4.3 IT´s Invloed op het Postale stelsel    6 

    4.4 Quo Vadis?    3 

                                                                        Totaal  90 

 

 

Afb. 11 John Neumann, een 
in Hongarije geboren Ame-
rikaanse computerweten-
schapper, die betrokken is 
geweest bij de ontwikkeling 
van de ENIAC, de eerste 
electronische computer in 
1946 en diens opvolger de 
EDVAC die in 1952 is 
gebouwd. Hij is ook degene 
geweest die op het idee 
kwam om een computerpro-
gramma in het geheugen 
van de computer zelf op te 
slaan. 

Afb. 12  “Cyberspace” is 
de virtuele ruimte tussen 
de computers waarin 
alle handelingen van het  
internetgebeuren zich 
afspelen. 
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Plan 2001  

1 Toen er nog geen computers bestonden        7 Waar wordt IT gebruikt 

       Vingers tellen        Boekhouding en auditering 

       Abacus        Landbouw 

       Quipu        Archieven en Bibliotheken 

       Rekenlineaal        Astronomie 

       Telmachine        Radio enTV 

       Rekenmachine        Volkstelling 

       Kasregister        (Tele-)Communicatie 

2  Er moet een betere manier zijn         Handel en export 

       Hier staat een opsomming van 25 namen!         Economie 

       Met op de 26
e
 regel: en andere mensen met visie          Onderwijs 

3  Van abacus tot internet         Computerspelletjes 

       De 40-er jaren         Aardrijkskunde 

       De 50-er jaren         Wiskunde 

       De 60-er jaren         Meteorologie 

       De 70-er jaren         Filatelie 

       De 80-er jaren         Postkantoor 

       De 90-er jaren         De Pers 

       Surfen op het Net         Kleinhandel 

4  Het Nieuwe Millennium         Robotica 

       De gevreesde Bug: Y2K         Wetenschap 

       Na Y2K         Ruimte 

5  Maar hoe werkt het         Sport 

       Binaire code         Vervoer 

       Vacuumbuis 8  Finale 

       Transistor  

       Gedrukte schakeling  

       Geïntegreerde schakeling of chip  

       Glasvezelkabel  

6   De in- en uitvoer  

       Geperforeerde band  

       Ponsband  

       Ponskaart  

       Teletype  

       Magneetband  

       Diskette  

       CD Rom  

       Beeldbuis  

       MICR/OCR (Magnetisch/Optisch schrift lezen  

       Streepjescode  

       Electronische scanner  

       Afdrukeenheid  

       Print  

       Programmalijst  

       LED/LCD (Light Emitting Diode/Liquid Crystal     Display)  

  

Afb. 13  Mislukte pogingen om postzegels te maken met een afbeelding van een geïntegreerd elektronisch schakelingen circuit (chip).  


