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Wat gaf het een fijn gevoel, dat we vanaf maart 
onze bijeenkomsten weer op locatie konden or-
ganiseren. En u was eraan toe, want we zagen 
vanaf het begin een mooie opkomst. Fijn ook 
voor onze vrijwilligers die hiermee enthousiast 
weer aan de slag zijn gegaan.
Onze Activiteiten Commissie Locaties had ge-
lijk ook al gezorgd voor een paar hele interes-
sante onderwerpen. De o zo belangrijke Back-
up en Restore, Computeronderhoud, Veiligheid met 
2FA en met de zomer in aantocht Fietsen apps.

Sinds onze Algemene Leden Vergadering van 
26 maart jl. is het bestuur weer compleet. Henk 
de Goede en Andries de Vries zijn onze nieuwe 
bestuursleden als respectievelijk secretaris en 
penningmeester. Verder werd ons bestuurslid 
Colette Keuten voor een nieuwe termijn her-
kozen.

Maar een nieuw bestuur betekent ook altijd een 
afscheid. In de eerste plaats van Rob Wolters, 
die zich maar liefst 4 periodes, totaal dus 16 
jaar, zich heeft ingezet voor onze vereniging. 
Hij is jarenlang de vaste rots in de branding ge-
weest voor onze locaties. 
Ed O’Brien, onze secretaris. Twee periodes, of-
wel acht jaar heeft hij volgemaakt. Als secre-
taris het ankerpunt van de Seniorenacademie. 

Onze ALV vond plaats tijdens de HCC Ken-
nisdag. Een groots evenement waar bijna alle 
HCC-interessegroepen aanwezig waren, waar-
onder uiteraard ook wij. Velen van u hebben we 
die dag mogen begroeten en welkom kunnen 
heten op de ruim 20 presentaties, die werden 
gehouden. Al met al een succesvolle dag. De 
volgende Kennisdag staat gepland voor oktober 
2022.

Helaas heeft de organisatie van de SeniorenExpo 
Veldhoven besloten, dat het nog te vroeg is om 
dit jaar een kwalitatief goede beurs te organi-
seren.

De komende beurs staat nu gepland voor 17 
t/m 22 januari 2023.
Een beurs, die dit jaar wel doorgang gaat vin-
den is de 50PlusBeurs in de Jaarbeurshallen 
Utrecht van 13 t/m 17 september 2022. Het 
grootste senioren-evenement in ons land, waar 
naar schatting 100.000 bezoekers naartoe ko-
men. Ook wij zullen daar weer met een grote 
stand aanwezig zijn om te laten zien wat HCC 
en de Seniorenacademie te bieden hebben. En 
uiteraard hebben we weer mooie acties in petto 
voor onze leden. Noteer het alvast in uw agen-
da.

Sinds de upgrade van onze telefonische help-
desk is het aantal vragen enorm toegenomen. 
Een goede zaak uiteraard! Maar we kunnen 
nog wel wat uitbreiding gebruiken. Dus heeft 
u een paar uurtjes in de week beschikbaar, laat 
het ons vooral weten. Hier kunt u zien hoe de 
webpagina eruit ziet: 
https://seniorenacademie.hcc.nl/helpdesk.html

Maar ook op onze locaties kunnen wij nog wel 
wat ondersteuning gebruiken. Het gaat dan 
vooral om de voorbereidingen en hulp op de 
dag van de bijeenkomst. Met een beetje hulp 
van uw kant, zorgen we samen voor interessan-
te en gezellige bijeenkomsten.

Onze redactie heeft in dit nummer van 
Compu Links weer een grote diversiteit aan ar-
tikelen bijeengebracht. De besturingssystemen 
Windows, Linux en Android komen uitgebreid 
aan de orde. Voor de filatelisten onder ons een 
prachtig artikel over Rembrandt. 
Kortom er is weer voldoende te lezen.

Ik wens u veel leesplezier!

Dick Elzinga
Voorzitter HCC SeniorenAcademie

Van de voorzitter
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De Algemene Ledenvergadering 2022

Op 26 maart 2022 vond de Algemene Ledenvergadering van de HCC!seniorenacademie plaats in 
de Expo Houten en niet, zoals al vele jaren gebruikelijk, bij het Landstede College te Harderwijk. 
Zij konden ons dit jaar niet ondersteunen.

Gelukkig hadden we dit jaar weer een ‘normale’ Algemene Ledenvergadering (ALV). Vorig jaar 
kon de ALV door de coronamaatregelen niet doorgegaan en werd er een digitale ALV, van zater-
dag 27 maart tot maandag 12 april 2021, gehouden. 

De Algemene Ledenvergadering, die ’s middags plaats vond, werd bezocht door slechts 19 leden 
en 1 gast. Negen leden hadden zich afgemeld. Het is jammer dat er op een bestand van bijna 
3900 leden er zo weinig naar deze dag komen. Uiteraard zijn we blij met de wel aanwezigen. 

Dick Elzinga opende om 13.15 uur de vergadering. De gebruikelijke onderwerpen passeerden de 
revue, zoals het jaarverslag 2021 (dat te lezen is op onze website), het financieel overzicht 2021, 
de begroting voor 2022 en de bestuursverkiezing. 

Bij de bestuursverkiezing werd Colette Keuten opnieuw aangesteld als bestuurslid. Hank de 
Goede en Andries de Vries werden aangesteld als nieuw bestuurslid. Helaas hebben we nog 
vier vacatures. De voorzitter doet dan ook een dringende oproep aan alle leden van de HCC!
seniorenacademie om zichzelf eventueel kandidaat te stellen of kandidaten voor te dragen.
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Maar een nieuw bestuur betekent ook altijd een afscheid

 In de eerste plaats van Rob Wolters, die maar liefst 4 periodes, dus totaal 16 jaar zich heeft 
ingezet voor onze vereniging. Jarenlang is hij de vaste rots in de branding geweest voor onze 
locaties. Jammer genoeg is hij er vandaag niet bij, maar we zullen hem onze dank gaan over-
brengen.

 Ed O’Brien, onze secretaris. Twee periodes dus heeft hij zo’n acht jaar volgemaakt. Als secre-
taris het ankerpunt van de HCC!seniorenacademie.. Ed bedankt, het was een plezier met je 
samen te werken.

 De voorzitter maakt van deze gelegenheid gebruik  om zijn voorganger Kees van Bergen nog 
even in het zonnetje te zetten. Vorig jaar afgetreden na 2 periodes als voorzitter. Drijvende 
kracht achter onze Website en Vraagbaak. Ook na zijn aftreden als voorzitter heeft hij nog veel 
ondersteuning verleend. Kees alsnog hartelijk dank voor alles wat je voor ons hebt gedaan.

Ook werd het doel voor 2022 gepresenteerd. De volgende twee zaken werden toegelicht.

Prio aandachtspunten 2022

• Gevolgen Coronaperiode
• Vrijwilligersbeleid
• Online presentaties
• Informatie en adviesfunctie

Activiteiten 2022

• 13 t/m 17 september: Deelname aan de 50+ plusbeurs te Utrecht.
• 8 oktober: HCC!kennisdag
• 12 november: Houten Digitaal

In de afsluiting van de vergadering bedankte de voorzitter de bestuursleden van de 
HCC!seniorenacademie voor hun bijdrage aan deze dag. Verder nam hij afscheid van locatie 
coördinatoren die gestopt zijn:

• Dhr. Frans Jansen – Locatie Barneveld;
• Dhr Jan van der Velde – Locatie Zwolle;
• Dhr. Bertus Postema – Locatie Eefde.

Helaas zijn ze niet aanwezig, maar er zal gezorgd worden voor een passend afscheid.

Om 14.00 uur sloot de voorzitter de vergadering.

Ed O’Brien
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Chips laten de hele wereld draaien

Wereldleiders hebben er slapeloze nachten van, die kleine zwarte blokjes op een groene 
printplaat. Ze zijn bereid tientallen miljarden te investeren in de eigen chipindustrie. Zo 
lanceerde de Europese Commissie deze week een miljardenplan rond computerchips, in 
navolging van andere mogendheden. De reden: chips laten de wereld draaien.

Dat komt omdat ze overal in zitten. Van tos-
ti-ijzer tot ruimteraket. Ze vormen het hart van 
allerlei apparatuur, sturen digitale processen 
aan en voeren complexe berekeningen uit in je 
computer. En ze bestaan bijna volledig uit zand. 
Ja, echt waar, zand. Of silicium om precies te 
zijn. Een soort heel zuiver gesmolten zand.

‘Een chip bestaat voor meer dan 99,9 procent 
uit silicium,’ zegt hoogleraar elektrotechniek 
aan de TU/e Peter Baltus. ‘Dat stuk silicium is 
pakweg 1 millimeter dik en zorgt voornamelijk 
voor de nodige ondersteuning. Daarbovenop 
bouw je lagen.’ Een moderne chip kan zomaar 
uit veertig lagen bestaan. Of beter: laagjes.

Wie extreem ver inzoomt en zich tussen de 
laagjes van zo’n moderne chip nestelt, zou 
zich zomaar in een metropool kunnen wanen. 
Maar dan wel een uit een sciencefictionfilm. 
Met op de grond fabrieken en daarboven een 
wirwar van snelwegen, zijstraatjes en steegjes. 
Denk daar ook nog maar een spoorwegennet 
bij met een complexiteit waar de directeur van 
de ProRail spontaan ontslag van zou nemen.

De bedrijvigheid in die sciencefictionstad 
speelt zich allemaal af bovenop dat ene plaatje 
silicium met de omtrek van ruwweg een duim-
nagel. Nogal een complex stadje dus. Zeker als 
je bedenkt dat zo’n stad moet communiceren 
met allerlei andere steden.

In een moderne elektrische auto kunnen bij-
voorbeeld duizend chips zitten, die informatie 
vergaren en naar elkaar sturen. ‘Zelfs voor spe-
cialisten is het steeds moeilijker om alles in zo’n 
systeem te begrijpen. Die houden zich maar met 
één onderdeeltje bezig, met één van de chips in 
het systeem,’ zegt Baltus. ‘Er zijn wel mensen 
die het geheel overzien, maar die begrijpen dan 
weer niet de details van al die chips.’

De belangrijkste details op een chip zijn mis-
schien wel de fabrieken op de grond: de tran-
sistoren. Dat zijn schakelaartjes waarvan er 
miljarden op een chip gaan, al gauw 10 miljard.

Die schakelaartjes laten stroom door. Of niet. 
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Of maar een beetje. Daarin ligt de basis van 
hoe een chip werkt. Het is een spel van enen 
en nullen. In de meest simpele vorm: wel een 
stroompje doorlaten betekent één. Geen is 
nul.

01000001
‘Eentjes en nulletjes, daar gaat het om’, zegt 
Baltus. ‘Die signalen kun je op allerlei manie-
ren interpreteren. Soms als tekst. Dan heb je 
een reeks van acht enen en nullen die een letter 
vormen.’ Voorbeeldje? 01000001 is een hoofd-
letter A.

Dat hebben we zo met elkaar afgesproken. ‘Je 
kunt die enen en nullen bij elkaar zien als een 
code,’ zegt Baltus. ‘We hebben een soort code-
boek waarin afspraken staan over de betekenis 
van alle codes.’

Die codes kunnen refereren aan tekst, maar 
ook aan getallen. Of puntjes in een foto. Het 
kunnen ook instructies zijn. ‘Dan hebben we 
het over software,’ zegt Baltus. ‘Dan houdt een 
bepaalde serie van enen en nullen een actie in 
die uitgevoerd moet worden.’

De chip regelt het allemaal. De transistoren 
genereren de code door stroompjes al dan niet 
doorgang te verlenen. De wegen en sporen 
daarboven vervoeren die codes naar de juiste 
plek. Ziedaar hoe een computer werkt. Al-
thans, een sterk vereenvoudigde uitleg daar-
van.

Bent u er nog? Want we zijn er nog niet.
De wereld die wij zien is niet digitaal. In de 
wereld om ons heen zijn oneindig veel scha-
keringen van licht en kleur. Hoe maak je van 
digitale informatie (enen en nullen) bewegend 
beeld op een scherm? ‘Daarvoor heb je conver-
sie-chips nodig,’ zegt Baltus. ‘Die vertalen di-
gitale informatie naar iets dat past bij de wereld 
zoals wij die waarnemen, een wereld die con-
tinu verandert.’ In alle apparaten waar mensen 
mee werken, vindt voortdurende omzetting 

van analoge naar digitale signalen plaats en 
omgekeerd.

Analoge chips zijn heel anders dan digitale. 
Baltus: ‘Een analoge chip moet veel exacte-
re waarden doorgeven dan een digitale.’ De 
transistoren erop kunnen niet enkel aan of uit 
staan. Nee, ze kunnen op allerlei standen staan 
tussen een en nul in. ‘Vergelijk het met een 
lichtdimmer.’

Beeldscherm is een chip
Het beeldscherm op je laptop of smartphone 
is eigenlijk een chip op zichzelf,’ zegt Baltus. 
‘Achter ieder puntje op je beeldscherm zit een 
transistor. Die kan een bepaalde hoeveelheid 
kleur gedoseerd doorlaten.’ Door de primai-
re kleuren rood, groen en blauw in bepaalde 
combinaties door te laten, creëert je computer 
bewegend (gekleurd) beeld.

Hoe meer transistoren en infrastructuur op 
zo’n analoge of digitale chip, hoe meer-ie kan. 
Op de modernste chips staan elementjes van 
5 nanometer groot. Een mensenhaar is on-
geveer 80.000 nanometer dik en groeit zo’n 5 
nanometer per seconde. Het lezen van dit stuk 
duurt ongeveer 5 minuten. Dat staat gelijk aan 
een haargroei van 1500 nanometer. Hopelijk 
zijn ze niet grijs geworden.

Bron: Eindhovens Dagblad
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VLC Mediaplayer
Lex Souren

Een mediaspeler is een software-applicatie die 
audio- en videobestanden kan weergeven. Het 
programma wordt gemaakt voor Windows, 
Apple, Linux, maar ook voor mobiele appara-
ten, zoals smartphones.
Via https://www.videolan.org/vlc is het pro-
gramma gratis te downloaden (ook in het Ne-
derlands).
De reden dat wij dit programma onder uw aan-
dacht brengen, is dat VLC in staat is bijna alle 
denkbare audio- en videobestanden af te spe-
len. U zult dan ook niet gauw meemaken dat 
VLC het bestand niet kent. Daarnaast heeft 
dit programma een ongekend aantal extra’s aan 
mogelijkheden.

Om de uitleg voor iedereen zo duidelijk mo-
gelijk te maken, zullen we beginnen met de 
meest voorkomende handelingen. Later in dit 
artikel zullen we geleidelijk overgaan tot de 
meer technische zaken. Ook zullen we tegen 
het einde de uitleg wat inkorten voor de over-
zichtelijkheid. Maar ook vanwege de specifie-
ke toepassingen.

Tijdens de installatie:
Er volgt een scherm als hierna:

U kunt ervoor kiezen het vinkje te laten staan 
voor bestandstype toewijzingen. VLC opent dan 
standaard na dubbelklik op een muziek- of vi-
deobestand. Als u dat niet wilt, vinkt u het uit.

Dan kunt u er voor kiezen dat VLC voortaan 
uw mediabestanden zal afspelen, door met de 
rechtermuisknop op het icoontje te klikken en 
dan openen met te kiezen en vervolgens VLC.

Na de eerste keer 
iets afspelen kan 
nog een scherm als 
volgt verschijnen:
VLC wil toestem-
ming krijgen tot 
identificatie van uw 
bestanden door der-
den.

U kunt desgewenst het eerste vinkje uitzetten.

Na het starten van een video krijgen we het 
volgende beeld:

Onder weergave (boven) schakelen we wel 
eerst geavanceerde bediening in:

In de bovenste menubalk geven Media en Ex-
tra de bekendste opties!

            1         2          3          4

     5                    6         7          8                 9        10               11       12        13
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De menubalk onderaan het scherm geeft weer:
  1. Opnemen 
  2. Snapshot  
  3. Herhalen punt A naar B. 
  4. Beeld voor beeld

En de rij eronder:
  5. Afspelen
  6. Terugspoelen
  7. Stoppen
  8. Vooruit spoelen
  9. Volbeeld
10. Uitgebreide opties
11. Afspeellijst aan/uit
12. Herhaaloptie
13. Afspelen willekeurige volgorde.
       
Handige sneltoetsen
Bij intensief gebruik zijn de volgende toetsen 
erg nuttig:
• Toets F : Volscherm (als de onderste menu-

balk niet goed zichtbaar is), klik de maxima-
liseren-knop rechtsboven, of dubbelklik in 
beeld.

• Ctrl+L : Andere weergave: Verkenner
• Ctrl+J : Technische informatie over het me-

diabestand
• Spatiebalk : Start of stop video
• Toets E : video beeld voor beeld afspelen
• Toets [ : voor vertragen en toets ] : voor ver-

snellen video
• Toets – : voor normale snelheid video
• Toets Ctrl + Pijl omhoog : voor verhogen en 

omlaag voor verlagen van het geluidsvolume
• Toets M : voor dempen geluid
• Toets Shift+S : snapshot foto: wordt opgesla-

gen in C:\Gebruikers[naam]\Afbeeldingen
• Toets Shift+R : video wordt opgenomen in 

map Video’s
      

Schermafbeeldingen(van foto of video)
Een foto van het scherm maken? Pauzeer 
het beeld eventueel d.m.v. de spatiebalk. Een 
foto maken kan door de knop Shift + S, de 
schermafbeelding wordt opgeslagen in de map 
Afbeeldingen. De foto wordt opgenomen in het 
.png formaat. Dit kan gewijzigd worden via 
Extra, Voorkeuren, Video.
Bij het onderdeel Videosnapshots kunt u bijv. het 
formaat .jpg instellen.
Om een video op te nemen van een video die 
afspeelt, druk op de rode opnameknop (1) 
linksonder; om te stoppen, druk nogmaals op 
de rode opnameknop of op de stopknop (7). 
De video wordt opgeslagen in de map Video’s

Video herhalen/afspelen in een lus
Alles of 1 herhalen of Niet herhalen (12).
Interessanter kan het volgende zijn: Herhalen 
tussen 2 vast te stellen punten: Speel de video 
af tot het moment waar opnieuw gestart moet 
worden en pauzeer dan.
Druk 1x op de A-B knop (3) en speel verder 
tot het punt waar gestopt moet worden en 
druk nogmaals op deze knop (3). Hierna niet 
op Stop drukken maar op de Afspeelknop (5). 
De video wordt nu continu tussen deze punten 
afgespeeld.

Internetradio luisteren
Dit is mogelijk met VLC. Open de verkenner 
met de toets Ctrl + L. Het volgende scherm 
verschijnt:

            1         2          3          4

     5                    6         7          8                 9        10               11       12        13
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Wat betreft Internet Radio vindt u onder In-
ternet → Icecast Radio Directory. Dit is een in-
teressante gratis dienst om radiostations over 
de hele wereld te beluisteren. Dubbelklik nu 
op het Icecast-ikoon. Het duurt even voor er een 
lijst met zenders verschijnt. Dubbelklik op een 
zender om te luisteren. Ctrl + I geeft extra in-
formatie. Stopknop onderaan gebruiken om te 
stoppen. Opnemen kan ook, gebruik de rode 
opnameknop (1) en gebruik hem nogmaals 
om weer te stoppen. Het opgenomen nummer 
wordt bovenaan weergegeven onder...

Om te luisteren of te wissen, ga naar de ver-
kenner onder Meer zenders?

Op de website www.hendrikjansen.nl staat 
een lange lijst internetadressen van zenders die 
u gewoon kunt kopiëren en plakken in VLC.

YouTube Video opnemen
Op internet is software verkrijgbaar om You-
Tube op te nemen. Helaas werkt dit niet al-
tijd en ook is het oppassen waar u dit vandaan 
haalt. Er zijn namenlijk malafide aanbieders op 
de markt. Met VLC lijkt het doorgaans wel te 
werken, zorg dat u de laatste versie VLC hebt. 
Kies Help → Op updates controleren. Er be-
staan 2 methodes om dit met VLC te doen:

Methode 1
Zodra u een video ziet, die in YouTube zelf 
wordt afgespeeld, klik dan 1x op de adres-
balk bovenin. Het adres, dat altijd begint 
met https://www.youtube.com/watch... moet 
volledig geselecteerd zijn. Klik met de rechter-
muisknop erop en kies Kopiëren.

Ga in VLC naar Media → Netwerkstream 
openen. Klik in het veld met de rechtermuis-
knop en plak (of paste) het internetadres. Als 
er al een (oud) adres staat, selecteer dit eerst 
om blauw te maken.

Druk nu op de knop Afspelen onderaan; het 
kan enige tijd duren voordat de video start; di-
rect nadat de video begint, drukt u op Pauze 
d.m.v. de spatiebalk; klik nu op de rode opna-
meknop; klik daarna op de knop Afspelen er-
onder. Een blauwe balk moet nu gaan lopen, u 
kunt eerder stoppen. Nadeel van deze methode 
is dat u real-time moet wachten om alles op te 
nemen. De video wordt opgeslagen in de map 
Video’s. (Zie afbeelding op volgende pagina).
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Methode 2
Gelijk aan hiervoor, zorg dat in YouTube zelf 
de video wordt afgespeeld en zorg voor het 
kopiëren van het adres. Ga dan ook weer naar 
Media → Netwerkstream openen en plak het 
adres, daarna ook weer de knop Afspelen ge-
bruiken. Hierna gaat het anders: gebruik de 
toets Ctrl+I. Onderaan staat een heel lang an-
der internetadres en het volgende kan iets las-
tiger zijn: probeer door meerdere keren hierop 
te klikken dit geheel blauw te krijgen; als dit 
voor een deel lukt, toets dan Ctrl+A om alles te 
selecteren, dat werkt prima. Toets dan Ctrl+C 
om dit te kopiëren. 

Ga dan naar uw browser en plak dit in de adres-
balk met Ctrl+V. Toets dan Enter. Zodra de vi-
deo afspeelt, klik met de rechtermuisknop op de 
video en kies Video opslaan als. De video wordt als 
.mp4-bestand opgeslagen op de plek die u wilt.

Deze methode lijkt iets moeilijker, maar heeft 
wel het grote voordeel dat u niet de hele duur 
hoeft uit te zitten; er wordt namenlijk gedown-
load, dus gaat veel sneller.

DVD weergeven en rippen
Het type DVD dat we hier bedoelen is de 
Video-DVD, die normaal via een aparte 
DVD-speler getoond kan worden. Op derge-
lijke DVD’s staan doorgaans speelfilms en de 
inhoud bevat een map genaamd VIDEO-TS. 
Als u geen speciale DVD speler hebt, is het 
vaak moeilijk deze normaal af te spelen op een 
PC (of laptop). Maar met VLC gaat het prima. 
Doe de DVD in de lade. Als er nu een ander 
programma dan VLC start, sluit dat dan.

De DVD is nu op 2 manieren af te spelen:
1. Klik met de rechtermuisknop in de geopen-

de verkenner op de DVD en kies Openen 
met VLC.

2. Start VLC, ga naar Media → Schijf ope-
nen. In het nieuwe scherm dat nu volgt, 
zal doorgaans DVD al geselecteerd staan, 
daaronder is de naam van de DVD te zien, 
of zoek ernaast via Bladeren. Onderaan is 
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Afspelen te kiezen. Merk op dat onder Af-
spelen ook een extra interessante optie staat: 
Converteren, oftewel ‘rippen’.

Er wordt dan een videobestand van de DVD 
gemaakt, waardoor de DVD niet meer nodig 
is. De instellingen komen nogal technisch 
over, maar we geven hier een verkorte hand-
leiding:
1. Ga naar Media → Schijf openen
2. Zet vinkje bij DVD en bij Geen Schijf-

menu’s
3. Kies bij Afspelen : Converteren en daaron-

der Uitvoer weergeven.

4. Kies bij Profiel bijv. Video - H264 + MP3 
(MP4)

5. Ga ernaast op sleutelsymbool en kies hier 
onder Inkapselen : MP4 / Mov

6. Onder Videocodec - Video, en daaronder 
Codec H264 en Bitrate 1200 kb/s.

7. Onder Audiocodec : MP3 en kies Opslaan.
8. Ga naar Bladeren, kies een naam en de op-

slaglocatie, en kies dan Start. Deze operatie 
kan geruime tijd in beslag nemen. 
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N.B. ‘Beveiligde’ DVD’s kunnen doorgaans 
niet geript worden.
Als deze methode niet werkt, kan het beeld 
ook opgenomen worden door eenvoudigweg 
de rode opnameknop te gebruiken! Zie hier-
voor onder wat geschreven is onder Schermaf-
beeldingen.
De opname-mogelijkheden zijn dan beperkt, 
maar voor niet-kritisch gebruik geeft het een 
goed resultaat! 

Screencast
Hiermee kan alles wat op het bureaublad be-
weegt op video vastgelegd worden.
Ga in VLC naar Media → Opnameapparaat 
openen. Naast Opnamemodus → kies Bu-
reaublad. Standaard staat beeldsnelheid op: 
1 fps (1 beeld per seconde), wijzig dit beslist 
naar een hoger getal, bijv. 25 fps. Druk nu niet 
op de knop Afspelen, maar via het pijltje er-
naast op Converteren.

Dan volgt bovenaan de melding Screen. Kies 
bij Profiel → Video – H264 + MP3 (MP4). 
Druk op het sleuteltje ernaast en kies hierna 
voor MP4 / MOV. (Zie afbeelding volgende 
kolom). Dan erboven → Videocodec en bij 
Codec vul in: H-264. Bij Bitrate kan ingevuld 
worden: 1200 (kb/s). Druk dan op de knop 
Opslaan. Blader bij Doelbestand naar een 
map en vul een naam in. Druk nu op Start. 

Alles wat nu op het scherm verschijnt, wordt 
opgenomen. Druk in VLC op de stopknop om 
te stoppen.

Webcam
Als u een webcam bij de PC hebt, deze is 
(vaak) ingebouwd in een tablet of laptop, dan 
kunt u een video-opname van uzelf of iets an-
ders maken. Ga naar Media → Opnameappa-
raat openen.
Kies achter: Video-apparaatnaam : de naam 
van de webcam. Achter Audio-apparaatnaam 
kan ook een keuze gemaakt worden. Achter 
Videogrootte kan het best een maat opgege-
ven worden, bijv. 640x480 of groter, afhanke-
lijk van de kwaliteit van de camera.
Klik op Afspelen. Een preview moet te zien 
zijn. Druk op de rode opnameknop om op te 
nemen en op de stopknop om te stoppen.
De opname wordt opgelagen in de map Video’s
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Converteren
Bij de webcam uit de vorige alinea wordt de vi-
deo opgeslagen in .avi-formaat. Dit bestands-
type is minder gebruikelijk en heeft een grote 
bestandsomvang. We kunnen dit type bestand 
met VLC omzetten naar een gebruikelijker 
formaat, bijv. .MP4.
Ga in VLC naar Media → Converteren/Op-
slaan. Naast het vak Bestandsselectie kiest u 
via de +-knop het filmpje dat omgezet moet 
worden en druk op Openen. De locatie en de 
naam komt in beeld.
Kies onderaan Converteren/Opslaan.

Kies achter Profiel: Video -H264 + MP3 (MP4). 
Verder gelijk aan hiervoor onder Screencast. 
Ga naar Bladeren, tik dezelfde of een andere 
naam in. 

Let op de naam .avi aan het einde in ieder geval 
te wijzigen naar .MP4. Druk nu op Start.

Wat ook een interessante mogelijkheid bij con-
verteren is, dat het bijv. een YouTube-filmpje 
kan omzetten naar alléén het geluid, zeker als 
het te doen is om alléén de muziek. Ga dan ver-
gelijkbaar te werk: Kies na Converteren/Op-
slaan achter Profiel : audio - MP3 en bij Profiel 
→ bewerken : ook MP3 alsook onder Audioco-
dec : MP3. Dan bladeren, locatie zoeken en op-
slaan. Ook hier weer achter de naam: nu .MP3 
invullen. Dus nu wordt nu alleen  de muziek uit 
de video omgezet en opgeslagen! De volgende 
mogelijkheden worden alleen genoemd zonder 
er diep op in te gaan. Deze toepassingen komen 
minder voor en/of zijn wat complexer.

VLC Video Editor
Hoewel VLC geen volwaardige video-editor 
is, kunnen er wel beperkte aanpassingen aan 
een video gedaan worden. Het voert hier te 
ver om ze allemaal door te nemen, maar aan-
passingen voor een video zijn te vinden onder 
Extra → Effecten en Filters, er is zelfs een 
equaliser! Hier komt Converteren uit de vorige 
alinea weer om de hoek kijken. Als u een effect 
blijvend op de video wilt laten toepassen, en 
de vinkjes bij de wijzigingen laat staan, drukt 
u op Opslaan en Sluiten. Wilt u het effect in 
de video op een andere (VLC)player/compu-
ter bewaren, dan is Converteren nodig, zoals 
hiervoor beschreven.
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Streaming
Het is mogelijk met VLC streaming van video’s 
te doen. Dat is, simpel gezegd, het draadloos 
zenden van video naar een TV-toestel.
De uitvoering hiervan is alleen geschikt voor 
mensen met ervaring op het gebied van net-
werken, mappen delen, mediaserver, uPNP en 
dnla. Ook kennis van omgang met een NAS 
is handig.

Volume normaliseren
Om het geluidsniveau van een reeks muziek-
bestanden te nivelleren. Te vinden in extra →  
voorkeuren → audio.

Synchronisatie
Als beeld en geluid niet synchroon lopen, kan 
dit door gebruik van de J- of K-toets aangepast 

worden. De ondertiteling kan aangepast wor-
den via de G- of H-toets. Details zijn te vinden 
via het menu Extra → Spoorsynchronisatie. 
Ook bij Extra → Voorkeuren → Sneltoetsen.

Watermerk toevoegen
Een watermerk wordt soms toegevoegd bij een 
zelfgemaakte video. Open de video, ga naar 
Effecten en Filters → Video-Effecten, tabblad 
Overlay, Logo toevoegen. Klik dan op de drie 
puntjes, blader naar een plaatje en kies Ope-
nen. De positie kan veranderd worden door de 
pixelwaarden bij Boven en Onder te verande-
ren. Bij Transparantie kan de doorzichtigheid 
geregeld worden. In plaats van Logo kan ook 
een tekst ingevoegd worden (rechtsonder).
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VLC resetten
Om in VLC terug te gaan naar de beginwaar-
den, ga naar Extra en Voorkeuren. Kies onder-
aan: Voorkeuren Herstellen. Dit geldt alleen 
voor de opties in het venster Voorkeuren. Inge-
stelde audio- en video effecten blijven behouden.
VLC bestaat inmiddels meer dan 20 jaar en het 
programma wordt continu verder ontwikkeld.
Tot de laatste aanvullingen behoren zelfs het 
openen van imagebestanden zoals .iso en zijn 
functies als 360°-video en 3D-audio toegevoegd.

Ook vermeldenswaard is dat VLC apps heeft 
gemaakt voor iPhone en iPad en Android-ta-
blets en -smartphones. Dat is ideaal, want de 
standaardkeuzen voor Android en vooral iOS 
afspeel- en conversie-apps zijn nogal beperkt. 
Ook opvallend is dat VLC op een iPhone 
naadloos samenwerkt met een Apple Watch!

Conclusie: VLC, voor velen van ons een veelzij-
dig product dat terecht alle aandacht verdient!

Levensloop van Rembrandt
Willem Hogendoorn
HCC!postzegel ig

Als we het over Rembrandt hebben, denken we meestal gelijk aan zijn schilderijen. Maar 
wat weten we over de persoon Rembrandt? In dit artikel geef ik u een kijkje in zijn privé-
leven, zijn schildersleven, zijn zakelijke leven en zijn liefdesleven. De roddels leest u dus 
aan het eind van dit verhaal.

Privéleven (levensloop)
Rembrandt werd op 15 juli 1606 geboren in 
de Weddesteeg in Leiden. Hij was het 9e kind 
van in totaal 10, waarvan er 3 vroeg overleden. 
Rembrandt groeide dus op in een gezin van 7 
kinderen. Hij is vernoemd naar zijn overgroot-
moeder Reymptje van Banchem.

Zijn ouders waren Harmen van Rijn en Neel-
tje van Zuytbrouck. Het was een welgestelde 
familie. Vader Harmen was molenaar, moeder 
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Neeltje was dochter van een bakkersfamilie. 
Rembrandt oefende met etsen vaak op zichzelf 
of op zijn familie. Dat bespaarde geld voor een 
model. Waarschijnlijk stellen onderstaande et-
sen van Rembrandt zijn vader en moeder voor.

Het is niet bekend op welke (basis)school 
Rembrandt heeft gezeten. Van zijn 11e tot zijn 
14e zat hij op de Latijnse school in Leiden. Dit 
was de voorloper van het huidige gymnasium 
ter voorbereiding op de universiteit. Rembrandt 
was het slimste kind van de familie en zijn 
ouders lieten hem in 1620  inschrijven bij de 
Leidse universiteit. Ze hoopten dat hij domi-
nee zou worden. Op de Latijnse school werd 
echter door zijn tekenleraar Henricus Riever-
linck het uitzonderlijke teken- en schilderta-
lent van Rembrandt ontdekt.

Borstbeeld van Rembrandt in Leiden.

Rieverlinck bracht Rembrandt in contact met 
de meester-schilder Jacob van Swanenburg in 
Leiden. Bij hem volgde Rembrandt van zijn 
14e tot zijn 17e een opleiding tot kunstschilder. 

Na een uitstapje naar Amsterdam, begon hij 
op zijn 19e een atelier in Leiden, samen met 
zijn vriend en concurrent Jan Lievens. Op 
25-jarige leeftijd vertrok Rembrandt naar Am-
sterdam, waar hij meer kon verdienen. 
Leiden heeft hem later geëerd met een borst-
beeld aan de Witte Singel. Rembrandt staat 
hierop met zijn rug naar Leiden gekeerd, wat 
symboliseert dat hij Leiden ‘de rug toekeerde’.

Op 28-jarige leeftijd trouwde Rembrandt met 
Saskia van Uylenburgh, dochter van de Burge-
meester van Leeuwarden. Na 3 vroeg overleden 
kinderen werd in 1641 zoon Titus geboren. Ne-
gen maanden later overleed Saskia. In 1669 werd 
Rembrandt opa van kleindochter Titia. Zoon 
Titus, de vader van Titia, is dan al half jaar dood. 
Rembrandt heeft niet lang kunnen genieten van 
het opa zijn. In het zelfde jaar op 4 oktober 1669 
overleed Rembrandt. Hij werd begraven in Wes-
terkerk Amsterdam, 63 jaar oud, al is de locatie 
van zijn graf in de kerk onbekend.
Rembrandt heeft zijn vrouw Saskia en zijn 
zoon Titus diverse keren geportretteerd.

        
                                                                    

Saskia                  Titus

Schildersleven
Rembrandt was geen luie schilder. Er zijn ruim 
2500 werken van hem bekend, waarvan 250 
schilderijen; 300 etsen en 2000 tekeningen. 
Hij maakte 100 zelfportretten, niet omdat hij 
ijdel was, maar om te oefenen. We kunnen 
Rembrandt dus wel de selfie-koning van de 
Gouden Eeuw noemen.
Waardoor is Rembrandt beroemd geworden? 
Dat was zijn beheersing van de clair-obscur, 
het spel van licht en donker. Dit is een tech-
niek waarbij de licht-donkercontrasten sterker 
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worden uitgebeeld dan ze in werkelijkheid 
zijn. Rembrandt heeft ook diverse leerlingen 
opgeleid. Zijn eerste leerling was Gerrit (soms 
Gerard genoemd) Dou uit Leiden. Dou werd 
een beroemde ‘fijnschilder’. 

  Gerrit Dou

Rembrandt signeerde al zijn werken. In zijn 
Leidse tijd deed hij dat eerst met een R (Rem-
brandt), daarna met RH (Rembrandt Har-
menszoon) en weer later met RHL (Rem-
brandt Harmenszoon Leiden).
Tip: als u een zolderkast opruimt en u vindt 
een onooglijk oud schilderijtje gesigneerd met 
een R, RH of RHL, dan moet u dit niet naar 
de kringloopwinkel brengen. Verkoop het aan 
een veilinghuis en doneer 10% van de op-
brengst aan uw tipgever. In Amsterdam begon 
hij in 1632 te signeren met Rembrant, en een 
jaar later voegde hij er een ‘d’ tussen zodat het 
Rembrandt werd.

Zakelijk leven
Rembrandt verdiende redelijk goed, maar 
leefde boven zijn stand. Hij gaf meer geld uit 

dan er binnen kwam. Hij kocht bijvoorbeeld 
bijzondere kleding en dure kunst en prenten 
van zijn inspirator Lucas van Leyden. Van Lu-
cas kennen we zijn belangrijkste schilderij, het 
drieluik ‘Het laatste oordeel’. 
 

Lucas van Leyden, ‘Het laatste oordeel ’

Toen Rembrandt geld leende van de Amster-
damse burgemeester Witsen en hij dat niet 
kon terug betalen, vroeg deze zijn faillisse-
ment aan. Dit had tot gevolg dat Rembrandt 
moest verhuizen van zijn grote woning aan de 
Joodenbreestraat naar een kleine huurwoning 
aan de Rozengracht. Het oude huis van Rem-
brandt werd in 1911 ingericht als Museum Het 
Rembrandthuis. Dit huis stond in 1976 model 
voor het 48e Delfts blauwe huisje van KLM. 
En daarvan is een persoonlijke postzegel uit-
gegeven, die we hier linksonder zien op een 
maximumkaart.

Liefdesleven
Was Rembrandt een womanizer (vrouwenlief-
hebber)? Nou, hij heeft voor zover wij weten 3 
vrouwen ‘versleten’, waarmee ik bedoel dat hij 
die hij alle drie overleefde. In 1633 trouwde hij 
met Saskia van Uylenburgh. Dit was de liefde 
van zijn leven. Zij overleed in 1642. Daarna 
papte Rembrandt aan met zijn huishoudster 
en kindermeisje Geertje Dircks. Deze wil-
de met Rembrandt trouwen, maar dat wilde 
Rembrandt niet, want dan zou hij zijn erfenis 
van Saskia mislopen. Dat liep hoog op, waarna 

Zelfportretten van de jonge Rembrandt
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Rembrandt ervoor zorgde dat zij werd opge-
sloten in het spinhuis in Gouda. Daarna kwam 
de volgende huishoudster in beeld, genaamd 
Hendrikje Stoffels. Bij haar kreeg Rembrandt 
zijn dochter Cornelia. Hij was niet met haar 
gehuwd, dus volgens de kerk leefden zij in zon-
de. Hendrikje werd door de kerk berispt voor 
hoererij; Rembrandt werd ongemoeid gelaten.

Dat Saskia van Uylenburgh de liefde van Rem-
brandts leven was, blijkt mijns inzien ook uit 
zijn beroemdste schilderij de Nachtwacht. 
Toen Rembrandt met deze opdracht bezig 
was, overleed Saskia. De Amsterdamse Nacht-
wacht bestond alleen uit mannen. En wat zien 
we op het schilderij? Een vrouw, als een soort 
‘engeltje’ tussen de mannen gezet. Ik denk dat 
Rembrandt uit liefde hier zijn Saskia heeft ge-
schilderd. Vergelijkt u haar gezicht maar eens 
met andere portretten die Rembrandt van Sas-
kia gemaakt heeft. Bent u het met mij eens?

Reacties:
willem.hogendoorn@hccnet.nl 

Museum Het  Rembrandthuis

Nachtwacht,
Rijksmuseum, 
Wikimedia Com-
mons, 
Public Domain
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26 maart Kennisdag Houten; terugblik op Linux
Cees Heij

We hadden ons goed voorbereid, maar het aan-
tal bezoekers op de Linux-presentatie overtrof 
onze verwachtingen. Zeer zeker omdat men 
over het algemeen zeer sceptisch is, als het over 
Linux gaat; dat feit beschreven we al eerder in 
CompuLinks 2022/1 blz.26. Ondertussen leek 
Windows ons onbedoeld een steuntje in de rug 
aan het geven, qua naamsbekendheid, door 
Linux langzaam in hun programma’s te trek-
ken zodat de Linux-bekendheid en ‘misschien 
nieuwsgierigheid naar’ er toch al enigszins was. 
Maar nu zijn wij sceptisch over dit samengaan 
in Windowsfx11! (Zie ook het Naschrift van 
de redactie).

Enfin, bij binnenkomst in Houten dus meteen 
maar naar de Eikenzaal om daar de presentatie 
van Windowsfx11 te zien. Want waar het om/
over Linux gaat willen wij graag weten wat er 
gaande is.
We kregen, zoals verwacht, de bevestiging dat 
deze uitvoering geheel gestoeld is op een Li-
nux-distributie en gratis is te downloaden als 
een ISO-bestand. Dat bestand moet dan op 
een bootable (opstart)medium worden gezet, 
waarna men het vervolgens met ‘de bij ons zeer 

bekende Linux’-handelingen kan installeren! 
Ook de systeemeisen (wel alleen 64 bits) zijn 
minimaal - een Linux kenmerk - kortom: er was 
voor ons eigenlijk niks nieuws onder de zon.

De presentatie
Dan twee uur later in de Wilgenzaal de pre-
sentatie Linux door de HCC-Seniorenaca-
demie uit Den Bosch. Zoals reeds eerder 
opgemerkt, een meer dan verwacht aantal be-
zoekers. Waaruit wij concludeerden dat er wel 
degelijk belangstelling is voor deze uitstekende 
veilige en gratis software. Ook de vragen die er 
na afloop waren, versterkten dat.

Na doorvragen onzerzijds bij de diverse vra-
genstellers bleek dat men na of tijdens de in-
stallatie af en toe wat problemen had en dat 
dan de vraag kwam: wie kan mij helpen? Daar 
is een oplossing voor die wij in beperkte kring 
naar volle tevredenheid toepassen, maar door 
de goede installatieprocedures wordt er heel wei-
nig gebruik van gemaakt. Samengevat was dit 
voor ons een testcase om de interesse in Linux 
te peilen binnen de HCC en de Seniorenaca-
demie.
We denken er - mede door de vele reacties - al 
een tijdje over om bij voldoende belangstelling 
op uw locatie een presentatie/lezing te geven of 
workshops te houden, maar dat vraagt nog een 
stukje organisatie.

Maar nu even terug naar waar het om draait
Ik verzeker u, als de software goed is geïn-
stalleerd, kan er niks fout gaan, niet met de 
software en niet met uw bestanden. En het 
updaten van de software, zodat u steeds ‘bij de 
tijd blijft’ is eigenlijk een ‘moet’, maar dat kan 
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in veel Linux-distributies vastgezet worden in 
de automaat en dan heeft u er geen omkijken 
meer naar.
Wat o.a. het prettige van de updates is dat die 
bij sommige distro’s op de achtergrond (kun-
nen) worden uitgevoerd en u merkt daar niets 
van. Als het e.e.a. juist is ingesteld, duurt 
zo’n update hoogstens 5 tot 10 minuten, maar 
meestal korter ervan uitgaande dat u de au-
tomaat z’n werk laat doen. Voor het effectief 
worden van updates krijgt u soms de raad de 
computer te herstarten.
Nou had ik een oude laptop al een maand of 3 
op de plank staan, waarbij ik dacht;: ‘als die de 
deur uitgaat, zal ik hem up to date brengen.’ 
Het kostte 27 minuten om een hele lijst van 
updates incl. nieuwe kernel en nieuwe FireFox 
te downloaden en te installeren.

En wat vroeg men zo over het algemeen?
- En kan ik ook nog mijn virus-beveiliger 

overzetten, was de vraag? (watzeggu over-
zetten?) niks overzetten, is niet nodig in 
Linux! Dat scheelt u ook weer in eventuele 
abonnementskosten.

- En hoe is het mijn privacy geregeld, moet ik 
nog een account aanmaken of zoiets? Dat is 
ook weer zo’n voordeel van Linux; nee dat is 
niet nodig, dus er kijkt niemand mee.

- Ja en al mijn Office-bestanden dan, hoe gaat 
dat werken in Linux? Geen probleem Linux 
leest Microsoft Office-bestanden in het 
Libre Office-pakket, dat overigens standaard 
in de meeste Linux-distributies aanwezig is, 
dat is dan weer een geruststelling. En u kunt 
desgewenst de bestanden ook weer in MS 
Office-formaat wegschrijven

- En defragmenteren dan? Als u regelmatig 

de updates laat uitvoeren (automaat),  dan 
reinigt het systeem zichzelf! Dit behoort al-
lemaal bij goed installeren.

Bewijzen
Maar wij konden op het eind van de presenta-
tie het uiteraard toch niet laten om u in Linux 
te laten zien, waar u allen ter plekke getuige van 
was, dat na een aantal muisklikken Windows-
fx11 op het scherm stond! De zogenaamde 
‘ look en feel ’ Windowsfx11 in Linux. Ondanks 
dat de wifi ons in de steek liet!!

Eerlijkheidshalve, tijdens de voorbereidingen 
voor de Kennisdag-presentatie was Windows-
fx11 al op de markt dus na dat bekeken en als 
zodanig herkend te hebben, was dat mooi in te 
plannen, gezien de Kennisdag 26 maart toen 
nog ver weg was.

Naschrift van de redactie

Linuxfx11 is een Ubuntu/Mint-derivaat. Het is 
geen Microsoft-besturingssysteem, maar de 
(Braziliaanse) ontwikkelaars pogen met een 
aangepast Cinnamon/KDE-Plasma-interface 
Windows te imiteren. Dat is al eerder gebeurd, 
maar niet zo vergaand als nu. Of Microsoft wel 
gelukkig is met het gebruik van het woord 
Windows, is nog te bezien.
Naast de gratis versie, is ook een uitgebreidere 
betaalde en ondersteunde Professional-versie 
($ 35,-) verkrijgbaar; in de Linux-wereld komt 
dat weinig voor. In de Professional-versie is 
bijvoorbeeld spraakcommando-ondersteu-
ning, Microsoft Active Directory en kunnen 
ook Android-applicaties draaien.
Website: https://www.windowsfx.org/
Bedenk wel dat u geen Windows-applicaties 
zonder meer kunt draaien in deze Linuxfx11, 
ook al heet die Windowsfx11; wel is het moge-
lijk met de meegeleverde en voorgeïnstalleer-
de virtualisatie (Wine, maar dat is niet altijd 
stabiel) een groot aantal .exe-files van Win-
dows aan de praat te krijgen.
Er is ook een variant Windowsfx10, die, zoals 
de naam al aangeeft, Windows 10 emuleert.
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Back-up & Restore
Rob van Geuns

In dit artikel wordt besproken hoe waardevolle gegevens op een computer veilig 
bewaard kunnen worden. We bespreken de mogelijke gevaren en de methoden die 
gebruikt kunnen worden.

Back-up is de algemene term die gebruikt 
wordt voor de reservekopie van gegevens op de 
harde schijf van een PC, maar ook van een ta-
blet of een smartphone*. Omdat die gegevens 
steeds veranderen, is het van belang om regel-
matig een nieuwe kopie (back-up) te maken. 
Op die manier wordt het verlies van gegevens 
(denk ook aan afbeeldingen en video’s) als 
gevolg van bijvoorbeeld defecten aan de har-
de schijf, het per ongeluk verwijderen van een 
bestand, diefstal, brand, malware, etc. voorko-
men. Hoevaak je een back-up maakt, is afhan-
kelijk van de mate waarin gegevens veranderen 
en van het belang van de betreffende gegevens 
voor de gebruiker.

De kopie (back-up) maken we natuurlijk nooit 
op dezelfde harde schijf** (ook al is die ver-
deeld in partities, die Windows bijv. C: en D: 
noemt) als waar de originele gegevens staan, 
omdat dan bij een onverhoopt defect van die 
schijf zowel het origineel als de kopie moge-
lijk ontoegankelijk raken. We ontraden ook 
om back-ups te maken op een 2e interne harde 
schijf. Om de meeste mogelijke situaties waar-
in we gegevens kunnen verliezen te vermijden, 
adviseren we de back-up te maken op een ex-
tern apparaat zoals een externe harde schijf, 
een DVD of USB-stick, in de Cloud of op een 
NAS. De keuze is mede afhankelijk van de 

hoeveelheid gegevens die moet worden geko-
pieerd. Het is verstandig om meerdere kopieën 
(bijvoorbeeld wekelijks) te bewaren en ook om 
een kopie op een andere locatie op te bergen 
(diefstal, brand).

Wat moet op de back-up?
Op een harde schijf staan meerdere soorten 
informatie:

Het is helemaal niet nodig om alle informatie 
steeds te kopiëren.
Het besturingssysteem (Windows) kan bij 
Windows vanuit Systeemherstel worden her-
steld en ook nog met het zgn. Media Creation 
Tool. Oudere Windows versies (voor Windows 
10) kunnen meestal via een recovery-partitie of 
met een door de leverancier bijgeleverde DVD 
worden hersteld.

Stuurprogramma’s (drivers) worden door Win-
dows bij herinstallatie grotendeels mee geïn-
stalleerd, bij oudere systemen vaak op door de 
leverancier meegeleverde DVD’s en eventueel 
op de websites van de fabrikant. Een back-up 

* In dit artikel spreken we verder alleen over back-
ups van de harde schijf van een pc.

** Een D-partitie is meestal op dezelfde fysieke 
harde schijf.
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van alle geïnstalleerde drivers kan desgewenst 
gemaakt worden met het gratis programma 
Driver Magician Lite1.

Programma’s kunnen opnieuw geïnstalleerd 
worden via Internet of meegeleverde DVD’s.

Blijven dus over de persoonlijke gegevens: 
documenten, afbeeldingen, video’s en niet te 
vergeten de email-informatie. Om het maken 
van een back-up makkelijker te maken (en ook 
om bij crashes Windows los van de gegevens 
te kunnen herinstalleren) is het verstandig de 
harde schijf te verdelen in 2 partities:

Samenvattend is ons advies om geen comple-
te back-ups te maken, maar u te beperken tot 
de persoonlijke gegevens. Het is wel belang-
rijk om alle codes te bewaren. Een eenmalige 
kopie van de stuurprogramma’s is wel handig. 
Ook adviseren we om een systeemherstelschijf 
te maken.

Types Back-up
Los van het te gebruiken programma kan een 
back-up op meerdere manieren worden ge-
maakt, nl. iedere keer een back-up van alles 
of incrementeel. In het laatste geval wordt de 
eerste keer een back-up van alles gemaakt en 
worden daarna slechts de wijzigingen bijge-
houden.

Wij adviseren dit niet, omdat het terughalen 
van een individueel  bestand dan erg lastig is. 
Ook bij het terughalen van alle informatie is de 
procedure voor incrementele back-ups lastiger 
dan bij het maken van complete back-ups. Om 
dezelfde reden vinden we de methode waarin 
alle back-up gecomprimeerd wordt opgeslagen 

geen goed idee, hoewel het natuurlijk wel veel 
opslagruimte bespaart.

Sommige programma’s bieden naast kopiëren 
van informatie bij back-up ook het synchroni-
seren aan. Bij synchronisatie wordt de inhoud 
van de back-up steeds gelijk gemaakt aan de 
inhoud van het origineel. Het zal duidelijk zijn 
dat synchronisatie veel sneller gaat dan kopi-
eren (behalve de eerste keer), omdat alleen de 
wijzigingen verwerkt hoeven te worden. Een 
nadeel is dat verwijderde bestanden op het ori-
gineel ook in de back-up worden verwijderd. 
Gelukkig zijn er instellingen in de program-
ma’s die dit desgewenst voorkomen.

Back-up programma’s
Er zijn tientallen gratis en betaalde program-
ma’s, die gebruikt kunnen worden voor het re-
gelmatig maken van een back-up. Bij de keuze 
is het heel belangrijk om u te realiseren dat al-
leen hetzelfde programma, en vaak ook alleen 
dezelfde versie van dat programma, gebruikt 
kan worden voor een eventueel terughalen van 
informatie. Programma’s die de informatie 
on gecodeerd en ongecomprimeerd kopiëren, 
of zelf een herstelprogramma met de back-up 
meeschrijven, hebben daarmee een duidelijk 
voordeel.

Wij bespreken twee gratis programma’s: nl. de 
ingebouwde back-upmogelijkheid in Windows 
en het programma SyncBackFree. De meeste 
andere gratis programma’s zijn alleen in het 
Engels beschikbaar. Van de betaalde program-
ma’s noemen we slechts Acronis True Image, al 
jaren de standaard op dit gebied. Veel gratis 
programma’s zijn uitgeklede en beperkte ver-
sies van betaalprogramma’s.

Overigens is er niets op tegen om domweg de 
hele map C:\Users\Gebruikersnaam regelmatig 
te kopiëren naar een extern medium. In dat 
geval is er helemaal geen back-up programma 
nodig, maar valt de actie ook niet te optimali-
seren of te automatiseren.
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Windows Back-up
Voor Windows 10:
Kies Instellingen en vervolgens Bijwerken en 
Beveiliging, dan Back-up:

Zorg ervoor dat het gewenste medium voor 
back-up (externe harde schijf, DVD, USB- 
stick, ...) is aangesloten en kies Een station toe-
voegen. Kies uit het lijstje dat nu verschijnt, het 
gewenste medium.

Kies vervolgens Meer opties.
 

In het bovenste gedeelte van dit scherm is de 
frequentie van de back-ups en de bewaarter-
mijn in te stellen. In het onderste gedeelte kan 
worden bepaald welke mappen moeten worden 
gekopieerd bij een back-upactie.

Mappen toevoegen gaat met de + toets. Ver-
wijderen van mappen gaat door op de vermelde 
map te klikken en op verwijderen te drukken.

Daarna uiteraard op de knop Nu Back-up ma-
ken drukken.

Een back-up terugzetten gaat als volgt:
• Kies lnstellingen > Bijwerken en Beveiliging > 

Back-up.
• Klik op de knop Meer opties.
• Scroll helemaal naar beneden en klik op Be-

standen terugzetten vanuit de huidige back-up.
• Selecteer de bestanden die u wilt herstellen.
• Klik op de knop Terugzetten naar oorspron-

kelijke locatie. Dat is de groene ronde knop 
onder aan het scherm

Voor Windows 7 kan via het Configuratie-
scherm, daarna Back-up maken en terugzetten 
(Windows 7) een vergelijkbare procedure wor-
den gevolgd.

SyncBackFree
Dit gratis programma kan gevonden worden 
op de website van 2Brightsparks2. Er zijn drie 
versies van het SyncBack-programma, maar de 
gratis versie SyncBackFree is voor de meeste 
gebruikers voldoende en wordt hier besproken.
Alhoewel deze site in het Engels is, verschijnt 
meteen bij het downloaden de tekst al in het 
Nederlands en het programma is ook netjes 
vertaald.
Na de installatie kunnen een of meerdere pro-
fielen worden gemaakt. leder profiel beschrijft 
een back-up-procedure (welke bestanden, hoe 
vaak, etc)
Op het grote open scherm dat verschijnt, kies 
je Nieuw (links onder) en vervolgens typ je een 
toepasselijke naam voor het profiel (bijvoor-
beeld Documenten)
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Geef nu aan wat voor soort profiel je wilt ma-
ken. Bij back-up wordt een complete kopie van 
de bron gemaakt. Zo’n kopie kun je na het ko-
piëren een andere naam (bijvoorbeeld de da-
tum) geven, zodat er meerdere back-upversies 
worden bijgehouden.
 

Bij spiegelprofiel wordt gesynchroniseerd, 
dus de back-up wordt identiek gemaakt aan 
de bron. Dus alleen de wijzigingen sinds de 
laatste back-up hoeven verwerkt te worden. 
Bedenk wel dat als een eerder gemaakt docu-
ment op de bron verwijderd is, dit dus ook op 
de back-up verwijderd wordt.

Op het volgende scherm wordt alleen aan-
gegeven wat voor soort locatie de bron en de 
bestemming hebben. Normaal gesproken kan 
hier gewoon op Gereed worden geklikt.
Op het daaropvolgende scherm wordt de naam 
van de bron-map en de bestemming-map vast-
gelegd. In de beschrijving is te lezen wat de 
consequenties van je keuzes zijn.

Er zijn nog veel meer instellingen mogelijk, 
maar dat voert te ver voor dit artikel.
Nadat je eerst Toepassen en daarna OK hebt ge-
drukt, volgen nog een aantal schermen, waarin 
je kunt bepalen op welke dag en tijd en hoe 
vaak je de back-up wilt laten plaatsvinden.

Als het profiel helemaal gereed is, kom je weer 
in het beginscherm, waar alle tot nu toe ge-
maakte profielen worden weergegeven en je 
eventueel nog meer profielen kunt bijmaken.
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Keuze en afwegingen
Welk programma moet je nu gebruiken? In het 
schema hieronder staan wat afwegingen.

Mocht een programma in het Engels geen 
probleem zijn, dan zijn de volgende gratis pro-
gramma’s ook zeker de overweging waard:
Paragon, Comodo, Cobian en EaseuS ToDo Back-
up home.

Voor het maken van een image back-up van de 
systeemschijf na een schone installatie is bijv. 
de gratis versie van Macrium Reflect een goede 
keuze.
En dit lijstje is zeker niet volledig.

Tenslotte
Bij het bewaren van de back-up moet je de risi-
co’s goed overwegen. Denk daarbij niet alleen 
aan hardware-defecten maar ook aan brand, 
diefstal en ransomware (cryptolocker). 

Bij cryptolocker worden alle bestanden in de 
aangesloten opslag versleuteld en praktisch 
gesproken dus onbruikbaar. Dat geldt dus ook 
voor aangesloten externe harde schijven en 
NAS-systemen.

Verstandig is om, als de back-up afgerond is, 
de externe harde schijf af te koppelen en weg te 
leggen tot aan de volgende back-up
Je kunt ook overwegen om een extra kopie bij 
iemand anders neer te leggen (regelmatig ver-
nieuwen!) 

Informatie opgeslagen in de Cloud is welis-
waar beveiligd tegen hardware-defecten, er 
staat een kopie van de data op verschillende 
servers (replicatie), maar indien de data direct 
bereikbaar is vanaf je computer, dan is het ook-
kwetsbaar voor aanvallen van cryptomalware.

Afwegingen Windows Back-up Afwegingen SyncBackFree

Voordelen: Voordelen:
•  Standaard in Windows • Redelijk gebruikersvriendelijk
•  Gebruikersvriendelijk • Synchronisatie in te stellen voor
•  Compressie    back-up  of spiegel
•  Incrementeel • Bestanden zijn individueel
    terug te halen

Nadelen: Nadelen: 
•  Opties soms wat lastig te vinden • Hulpbestanden in het Engels
•  Weinig controlemogelijkheid • Geen versie-beheer in de gratis versie

 •  Betaalde versies hebben meer functies

Links:

1. https://www.drivermagician.com/Lite.htm
2. https://www.2brightsparks.com/freeware/freeware-hub.html
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Installeren apps en werken met Windows 11
Peter Loth

Inleiding
Eerst even iets over mijzelf. Ik ben ruim 40 
jaar in de ICT werkzaam geweest en heb een 
aantal ‘hightech’-hobby’s. Ik stel mijn compu-
ters zelf samen en bouw die vervolgens, verder 
werk ik met een digitaal bestuurde model-
spoorbaan, met de Raspberry Pi, 3D printers, 
bewerk foto’s en video en tot slot doe ik nog 
aan geluidsbewerking. Tot voor de SARS-co-
vid19 toesloeg, deed ik aan de digitale inloop 
in Leersum als vrijwilliger mee waar ik veel 
voldoening vond in het helpen oplossen van 
gebruikersproblemen.
Na het artikel Upgrade van Windows 10 naar 
Windows 11, een reis van 4 dagen. geschreven 
te hebben, bedacht ik mij dat mijn ervarin-
gen waardevol voor een ieder die iets meer uit 
Windows 11 wil halen dan de standaard Win-
dows-interface (een interface is een koppelvlak 
waarmee twee systemen met elkaar communi-
ceren, zowel software als hardware) en de in-
stellingen.

Terugblik
De 4 dagen durende migratie van Windows 10 
Pro N naar Windows 11 Pro was een ‘bevalling’ 
en de daarop volgende dagen waren intensief en 

vaak ook spannend. Als ik daar weer naar te-
rugkijk, is er feitelijk geen sprake van migratie 
Windows 10 Pro N naar Windows 11 Pro maar 
van een schone installatie Windows 10 Pro ge-
volgd door migratie naar Windows 11 Pro.
Enkele dagen na installatie volgde een vloedgolf 
(31) aan updates waaronder ook Stuurprogram-
ma-updates. De FTDI–USB update loste mijn 
twee overgebleven USB-problemen (USB-hub 
Dell-monitor en USB-RS232 conversie) op.

Toelichting
• FTDI = Future Technology Devices International,
• USB = Universal Serial Bus,
• RS-232 = Een standaard voor de communicatie 

tussen computers en/of randapparatuur.

LCD Monitor
Ik maak gebruik van Dell 4K monitors en was 
benieuwd of Windows 11 met gebruik van de 
grafische mogelijkheden van de Intel i9-pro-
cessor beter met dit type monitor overweg kan 
dan mijn tweede pc, werkend met Windows 
10 met eveneens een Dell 4K monitor met een 
Saphire Radeon R2-900 videokaart.

Wat direct opviel was de letterlijk oogverblin-
dende blauwe weergave van het bureaublad.

< Windows 10 UHD/4K     ˄ Windows 11 UHD/4K  
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Als eerste heb ik Spyder4Express (www.data-
color.com) geïnstalleerd, Doel van deze app is 
het automatisch kalibreren van de LCD-CRT 
beeldschermkleuren wat met name noodzake-
lijk is bij het retoucheren van (kleuren)foto’s. 
Het verleden heeft namelijk geleerd dat de 
meeste beeldschermen teveel op blauw zijn 
ingesteld en na verloop van tijd naar rood af-
glijden. 

CRT = Cathode Ray Tube

LCD = Liquid Crystal Display 

De verschillen zijn duidelijk. In Windows 11 
zijn de pictogrammen groter en staan verder 
uit elkaar. Volgens Microsoft is dat gedaan om 
probleemloos met een touchscreen te kunnen 
werken.

Touchscreen
Ik heb dit even getest door mijn 24 inch Iiya-
ma-touchscreen aan Windows 11 te koppelen. 
Volgens diverse bronnen schakelt Windows 11 
automatisch naar touchscreen over, zodra dit 
is aangesloten. Ik kreeg pas mijn touchscreen 
werkend nadat ik het toetsenbord van de pc 
losgekoppeld had en inderdaad, ondanks mijn 
dikke vingers, werkt het - zover ik dat gepro-
beerd heb - nagenoeg probleemloos.
Het lijkt er in ieder geval op dat het werken 
met een touchscreen in Windows 11 sterk 
verbeterd is en overweeg een artikel aan het 
werken met touchscreens in Windows 11 te 
wijden.

Basisknoppen taakbalk
[Start]

Net als in Windows 10 wordt het [Start menu] ˄  
geopend door met de linker muisknop te klik-
ken en wordt het het [Superuser menu] ˅ door 
met de rechter muisknop op het [Start]-picto-
gram te klikken.
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[Zoeken]

De zoekmogelijkheden zijn verder uitgebreid. 
En de [Opties] (drie horizontale puntjes) bevat 
enkele handige functies, waarbij ik vraagte-
kens plaats bij de functie [Accounts beheren], 
tenzij meerdere gebruikers in hun eigen Win-
dows-omgeving van dezelfde pc maken of de 
pc tot een domein/werkgroep van een Lokaal 
Netwerk behoort.

[Taakweergave]

     
Het wisselen van bureaublad is in die zin ver-
beterd dat je niet eerst het pictogram hoeft aan 
te klikken. Door met de muiscursor over het 
pictogram en de daarna afgebeelde bureaubla-
den te gaan kan met één muisklik het gekozen 
bureaublad geactiveerd worden.
De afgebeelde bureaubladen kunnen ‘vastge-
zet’ worden en blijven staan tot een bureaublad 
gekozen is.

Uiteraard werkt de toetscombinatie
[Ctrl]+[Windows]+[Pijltje links/rechts]
ook om door de bureaubladen te bladeren.

[Beeldscherm configuratie]
Door met de rechtermuisknop op een lege 
plek op het bureaublad te klikken wordt het 
configu ratiemenu afgebeeld.

[Taakbalkconfiguratie]
Door met de rechtermuisknop op een lege plek 
op de taakbalk te klikken wordt het [Instel-
lingen/Persoonlijke instellingen/taakbalk] 
configuratiescherm afgebeeld.
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Android-telefoon/tablet bedienen met de pc
Roelof van den Hof

Soms kan het handig zijn om de telefoon te kunnen bedienen via de pc. Het scherm van 
de telefoon staat groot op het pc-scherm en het toetsenbord en muis vervangen het 
touchscreen van de telefoon. Het is te gebruiken als je lange teksten moet invoeren of als 
je het gebruik van de telefoon wilt uitleggen aan een groep. Koppeling via een usb-kabel.

De toepassing scrcpy.exe (screen copy) is als 
tip beschreven in c’t IT-magazine in de link:
https://www.ct.nl/reviews/
                                     android-scherm-op-je-pc/
Omdat de uitleg erg beperkt is, wordt het hier 
uitgebreider beschreven voor Windows.

Benodigdheden
– het programma scrcpy.exe
– USB-kabel
– Tijdelijk activeren van de ontwikkelaarsop-

tie in de telefoon in 2 stappen.

Download scrcpy.exe
Download scrcpy via site:
https://github.com/genymobile/scrcpy
en zoek hiervoor de Windows download link 
(blauw) wat lager op de pagina.

Installeren scrcpy
De inhoud van de zip-file moet worden geko-
pieerd naar een nieuwe map met een naam en 
plaats naar keuze.
Bijvoorbeeld in de map C:\scrcpy of in de map 
C:\Program Files\scrcpy.
Er is geen install aanwezig.

Om het opstarten gemakkelijk te maken kun 
je een snelkoppeling maken naar scrcpy.exe. 
Klik hiervoor met de rechtermuisknop op 
scrcpy.exe en sleep het naar het bureaublad en 
kies daar Snelkoppeling maken. Start scrcpy.exe 
nog niet.

Activeren ontwikkelaarsoptie op de 
Android-smartphome
Afhankelijk van de Android-versie en merk/
type toestel kunnen onderstaande voorbeelden 
anders zijn.
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Stap 1
Aanzetten ontwikkelaarsoptie.

● Voor Sony:
Zoek via Instellingen > Systeem > Over de tele-
foon naar het Build-nummer.

Dit is een voorbeeld

● Voor Samsung:
Zoek via Instellingen > Info telefoon > Software-
gegevens naar het Buildnummer.

 
Dit is een voorbeeld.

Tik 7 keer op het Buildnummer.
De ontwikkelaarsoptie is nu geactiveerd.

Stap 2
Aanzetten USB-foutopsporing.

● Sony
Zoek het scherm Opties voor ontwikkelaars op, 
meestal één (of twee) menu’s terug.

● Samsung
Zoek het scherm Ontwikkelaarsopties op, 
meestal één (of twee) menu’s terug.

In dit menu in deel Foutopsporing: USB-foutop-
sporing aanzetten, iets naar beneden scrollen.

▲  Sony
                                                                 Samsung  ▼

De telefoon is nu goed ingesteld.

Starten scrcpy
Sluit de usb-kabel aan. De telefoon zal om toe-
stemming vragen en sta dit toe.
Start op de pc scrcpy.exe.
De telefoon zal weer om toestemming vragen 
voor het gebruik van de usb-kabel.

Het scherm van de telefoon moet nu op de pc 
staan.
Je kunt aan de slag!

Stoppen ontwikkelaarsoptie
NB. Het is belangrijk om de ontwikkelaarsop-
tie van de telefoon te stoppen, als men klaar is.
Zet in het scherm Ontwikkelaarsoptie de eer-
ste keuze van Aan naar Uit.
Dan stopt alles direct, inclusief het program-
ma scrcpy op de pc.

Build-number
34.4.A.2.118

Buildnummer
RP!A.200720.012.
A415FXXU1CUJ#
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