
N.B. Het kan zijn dat elementen ontbreken aan deze printversie.

Voor het eerst op de
elektronische snelweg
Uit het archief Al vroeg omarmt NRC het wereldwijde web,

ziet Titia Ketelaar in het NRC Archief. Al is het in de jaren

negentig „niet onmisbaar, duur en moeilijk”.

10 januari 2022 Leestijd 1 minuut

Is de wereld te redden met nieuwe media? Op een congres in het Amsterdamse

Paradiso wordt die vraag gesteld. Wat zijn de mogelijkheden van elektronische

Internetcafé in 1995, op de Nieuwendijk in Amsterdam.
Foto: Robert Rizzo/Hollandse Hoogte 
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ontmoetingsplaatsen, digitale vakanties, telewerken en het papierloze kantoor?

En hoe kunnen vormgevers producten ontwerpen die aantrekkelijk, duurzaam

én economisch rendabel zijn?

Het is november 1995. Internet wordt dan nog met hoofdletter geschreven in de

krant, en vooral keurig omschreven. Het is „het computernetwerk waarmee

academici wereldwijd communiceren”, pas zeven jaar eerder heeft het Centrum

Wiskunde en Informatica in Amsterdam als eerste Europese instelling toegang

gekregen tot het NSFnet, het netwerk dat uitgroeide tot internet.

Onder de artikelenreeks over het Paradiso-congres staat iets dat nu heel

vanzelfsprekend is. „Een uitgebreide versie van dit artikel kunt u vinden op de

Webpagina’s van NRC Handelsblad”, inclusief hyperextensies (die nu links

heten).

Aan moderne ogen doen die – olijfgroene - pagina’s nu een beetje pijn. Maar als

eerste landelijke Nederlandse krant heeft NRC dan al wel een website. „Je kan,

als je over een verlengsnoer en een modem beschikt, via Internet zelfs op de wc

de hele wereld over”, schrijft NRC Handelsblad op 1 juli 1995 als er voor het eerst

op „de elektronische snelweg” wordt gepubliceerd.

De Digitale Stad

Is aanwezigheid op het WWW wel wenselijk voor een krant? Ja, schrijft redacteur

Hubert Smeets: „Een liberale levens- en geesteshouding is niet voor bange en

onverschillige mensen weggelegd. Ze vereist de notie dat burgers deel zijn van

een groter verband en daarom moeten kunnen bijdragen aan de fundamenten

waarop de rechtsstaat is gebouwd en verder wordt opgetrokken. Een krant, als

focus van selectie en analyse, is daarbij een onontbeerlijk instrument. Dat hoeft

niet altijd op papier te zijn, via het beeldscherm kan het ook.”

Al in 1993 zorgt redacteur Dirk Limburg ervoor dat het belangrijkste NRC-nieuws

dagelijks te vinden is op het digitale pioniersplatform De Digitale Stad. Dat was

een online gemeenschap, opgericht in Amsterdam, waarvan de leden met elkaar

discussieerden, links deelden en creatieve uitingen plaatsten. De stad werd

gebruikt als metafoor om het nieuwe en onbekende internet begrijpelijk te

maken.

Want het nieuwe medium vergt nog veel uitleg. In een eerder artikel schrijft

Limburg: „Een op de computer getikt brie�e gaat na een druk op de knop even
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makkelijk naar de collega in de kamer ernaast als naar een docent aan de

universiteit van New Delhi. De catalogus van de Library of Congress in

Washington is even bereikbaar als die in de eigen stad.”

Daarna gaat het hard. In 1999 omschrijft NRC internet weliswaar nog als „niet

onmisbaar, het is moeilijk en behoorlijk duur”. Maar ook als wél heel handig om

te hebben.

HET NRC ARCHIEF

Artikelen die tussen 1970 en nu in NRC, NRC Handelsblad en nrc.next zijn verschenen,
zijn te vinden in het online archief van de krant. De kranten zijn te doorzoeken op
datum en door te bladeren, maar ook doorzoekbaar op thema. Handig om over een
bepaald onderwerp te zien hoe er over werd én wordt, geschreven.
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