Windows 93: Back to the future!
Henk van Andel
Je zit met een lange nek uit te kijken naar Windows 10? Dan moet je nog enkele
maanden geduld hebben. Volgens de laatste berichten komt Windows 10 ‘deze
zomer’. Maar inmiddels is er wel een nieuwe Windows-versie uitgekomen:
Windows 93. Wees er als de kippen bij om deze versie te testen.
Windows 93 past volledig in de stijl van begin jaren 90. Toen
hadden we nog Windows 3.1. Pas in 1995 kwam Windows 95.
Wat niet in de stijl van die periode past, is de snelheid waar‐
mee Windows 93 opstart. Ondanks het feit dat er eerst een
heleboel DOS‐code over het scherm glijdt, is het opstarten
een kwestie van seconden.

‘Patience’, vertaald is dat ‘geduld’) juist heel goed van pas
zou komen om de tijd van het opstarten van Windows zinvol
op te vullen.

Nog een bijzon‐
derheid is, dat
Windows 93 ge‐
heel binnen een
browser werkt.
En daarmee is het
zijn tijd ver voor‐
uit.
We zijn zelfs anno
2015 nog maar
aan het begin van
besturingssyste‐
men en program‐
ma’s die binnen
een browser
werken!
Op het bureau‐
blad staan vele
toepassin‐gen. Die
kunnen allemaal
opgestart worden.
Grafisch zien ze
er geslaagd uit,
alhoewel je het
DOS‐tijdperk er
soms wel in kunt
herkennen. Maar
ook moderne toe‐
passingen zijn be‐
schikbaar.
Er is zelfs een Vir‐
tualPC‐icoon. Als
je daarop klikt,
opent zich een
kleiner, nieuw venster met Windows 93. Waarin ook weer
een VirtualPC‐icon opgenomen is. Als je daarop klikt, dan ...
enfin, probeer het vooral zelf ook maar eens.

Aprilgrap?
Nee, het is geen 1 aprilgrap. Want Windows 93 is dan al meer
dan een maand oud. En beschikbaar, zonder dat er eerst
jarenlang over gesproken werd. Het staat natuurlijk ook op
de GigaHits onder de categorie ‘+ Windows 93’, bovenin de
boomstructuur. En het is ook bootable vanaf de GigaHits. Je
hoeft je pc niet eens opnieuw op te starten.
Het is natuurlijk wel een grap. Gecreëerd door de twee
Franse popmuzikanten Jankenpopp en Zombectro, beiden
met een grote affectie voor computers. Als ze helemaal op‐
houden met muziek maken, dan zal Microsoft ze graag in
dienst nemen. Al was het alleen al omdat ze de Startknop
trouw gebleven zijn, wat een heel waardevolle eigenschap is
voor Microsoft‐medewerkers.

Nuttige programma's?
Zijn de programma’s allemaal even nuttig? Och, wat dat be‐
treft slaat Windows 93 zeker geen slecht figuur. Je wilt toch
niet beweren dat in bijvoorbeeld Windows 10 alle program‐
ma’s enig nut hebben voor de gebruikers? Ga je straks echt
met Ortana praten om naar het weer te vragen?
Heel erg nuttig vind ik het programma Solitude, dat in
vroegere Windows‐versies bekend stond als Solitair. Wat een
inzicht van de makers om dit in Windows 93 op te nemen.
Geheel werkend, uiteraard. We missen deze toepassing al in
een aantal Windows‐versies. Terwijl Solitude (het spelletje
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