Televisie
Van toen naar nu
Tegenwoordig staat er in bijna ieder huis wel een
televisie. Misschien heb je zelf ook wel een televisie op
je kamer. Maar 60 jaar geleden was dat nog helemaal
niet zo normaal als nu!
De eerste televisie
In 1948 begon het bedrijf Philips voor het eerst te experimenteren met televisieuitzendingen. Die uitzendingen waren in Eindhoven, waar Philips vandaan komt en
in de omgeving van Eindhoven te zien.
In 1951 werd het experiment van Philips voortgezet door radio-omroepen. Met
steun van Philips werden er uitzendingen gemaakt voor het drukbevolkte westen
van Nederland. Hiermee werd het begin van de televisie ingezet.
In eerste instantie was er maar één zender en dat was Nederland 1. Deze zender
zond maar 3 uurtjes televisie per week uit, de rest van de week stond de buis
gewoon op zwart
Vooruitgang
Omdat steeds meer mensen een televisie hadden en het aantal uren televisie per
week groeide, kwam er in 1964 een nieuwe zender bij: Nederland 2.
Ook kleurentelevisie liet niet
lang meer op zich wachten.
De omroepen, zoals de AVRO,
KRO en TROS, maakte vooral
informatieve programma's,
zoals het journaal. Dat was
een hele vooruitgang, omdat
mensen voor het journaal voor
die tijd naar de bioscoop
moesten! Nu konden ze dat
dus gewoon vanuit de luie
stoel kijken.

Amusement
De televisie verandert en de zenders veranderen mee. Er komen steeds meer
zenders bij en er komt ook reclame. Mensen krijgen steeds meer keuze in wat ze
willen kijken.

Waar het belangrijkste doel eerst was om de mensen te informeren, veranderde
dat. Amusement werd plotseling heel belangrijk voor de kijkers. Denk bijvoorbeeld
maar aan programma's zoals Pippi Langkous.
Toestellen
Ook het televisietoestel is in de loop der jaren veranderd. Eerst was het een grote
kast, zonder afstandsbediening. Dat was ook niet nodig, want er was maar één
zender! Toen er meer zenders kwamen, moest er natuurlijk wel een
afstandsbediening komen.
Het televisietoestel was eerst een grote, zware kast. Nu is dat natuurlijk heel erg
veranderd. In 1995 werd de eerste flatscreentelevisie op de markt gebracht. Nu zijn
bijna alle televisies dun, met een
hoge beeldkwaliteit. Ook de
grootte van de televisieschermen
zijn steeds groter geworden.
En wat dacht je van 3d? Zet een
brilletje op en het is net of je zelf
in de film zit!

