Demonstratie Commodore 64 voor onderwijzend personeel
De Commodore 64 werd geïntroduceerd in 1982. Het onderwijzend
personeel maakte in de Erasmusmavo kennis met de computer. Het model
heeft een vermelding in het Guinness Book als de bestverkochte computer
ooit. De behuizing bestond uit een dik toetsenbord. Het computergedeelte
bevond zich onder de toetsen. De computer werd aangesloten op een
toestel dat als monitor voor beeld/geluid diende. (B.L.)
Internet voor aanderande dinger
Zô haaleverwege de jaere ‟90 hà ‟k al internet. Dat waarekte toe nog met
‟n inbelmodem.‟t Was zô traog as dikke stroop in de winter en nog
vrêêselijk duur d‟rbij ok. Gao mor nae, elleke tillefoontik kosttende 15
cente, dus je kon nie zôômor eventjies zurregelôôs een paor uurties gaon
zitte internette. Dat liet jie wel uit je hôôd! Mor van lieverlee wier ‟t
goejekôôper en sneller en snellerder, en met ADSL hoefde me ok nie meer
in te belle.
Met de komst van de mobiele smartphone kà je gaon en staon waerof dà
je wil om te whatsappe, te tweete, om op Facebook te kijke en op ‟t web
rond te struine. Ok een navigaosiesysteem zit „r mêêstentijds al
ingebouwd, dus verdwaole of de weg kwijt raoke is t„r ok nie meer bij. D‟n

êêne nae d‟n aore applikaosie (toepassing), mêêstal app genoemd, wordt
‟r verzonne. Een app voor dut en ‟n app voor dat en êên voor zus en êên
voor zô. Sommiges geve best wel een waerdevolle toevoeging, mor d‟r
zijn d‟r ok bij waerbij „k m‟n aaige afvraegt: “Wat mò je daer nou toch
mee?” De leste raorighaaid hiet „The Internet of things‟, daerbij worre
huishouwelijke apperaote verzien van ‟n draedlôôze internetverbinging.
D‟r bestaot zôôwaer al ‟n wasmesien met ‟n internetverbinging; die kà je
dan deur middel van ‟t internet aanzette en de temperetuur regele. Wat is
dat nou voor gekkighaaid? Je mot tò nog aaltijd zellef ‟t mesien laoje en
leegmaoke.
Maor ‟t ken nog veul gekkerder, d‟r is al ‟n koelkast mè caomeraos aan d‟n
binnekant. Dà ‟s makkelijk volleges de fabrikant, want dan kà je op je
smartphone ì je koelkast koekeloere en zô kijke of ie meschie nog wà
nôôdig het. Tuulijk zijn d‟r dinger die nie nuttelôôs zijn, zôôas de
temperetuur regele i je huis met de smartphone. As ie onverwachs laet of
hêêmel nie thuiskomt, lae je de boel gewoon op ‟n laeg pitjie staon. Dà „s
‟n zinvolle toepassing waer ie nog cente en energie me kan bespaore ok.
Omdà „k ‟n hêêle tijd in d‟n otomaotisering hè gewaarekt, hou „k zukke
dinger een bietjie bij. An de zellefrijenden oto mò nog ‟n mietjie geschaofd
en gesleuteld worre, mor hij rij al rond. Dien oto rijdt beterder en zuiniger
dan ‟n mens ooit zou kanne, die veroorzaok gêên files en kan 10 keer zô
gaauw reëgere. Hij kan ok gêên vermoeidhaaid, emosies of stress.
‟t Zel nog wel ‟n hortie dure eerdat zulleke oto‟s in preducsie zalle worre
genome en bij iederêên voor de deur staon. Meschie maoke aalle mense
die ouwer dan 60 jaer zijn dat hêêmel nie êêns meer mee. An d‟n aore
kant, vijf jaer geleeje wazze d‟r bekant nog gêên elektrische oto‟s en die
rije nou bij bossies rond. Zô zie me mor weer, hee. ‟t Gao mêêstal vlugger
as dà me denke. Mor om nou nog eefies trug te komme op huishouwelijke
apperaote met internet. D‟r is nou ok al ‟n brôôdrôôster met internet en ‟n
LCD schaarempie en ‟n antenne d‟r op. Neeje mense, „k neem jullie nie in
de maoling. Tik mor is „IoT toaster op Google in!
Een mandemaokertie

