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Kennismaken met HTML5
HTML, de belangrijkste taal op internet, heeft in ongeveer vijf jaar een
enorme ontwikkeling doorgemaakt. De nieuwste afspraken zijn vastgelegd in HTML5. Dit hoofdstuk beschrijft het ontstaan en de actuele
situatie. Er wordt kort uitgelegd wat HTML en CSS zijn en wat HTML5 is,
want daar wordt verschillend over gedacht. U ziet wat de plek van dit
boek is binnen de serie Web Development Library en leest welke tools
nodig zijn om dit boek zo optimaal mogelijk te gebruiken.

In dit hoofdstuk:
Een korte geschiedenis van HTML en HTML5.
De rol van HTML, CSS en verwante webtalen.
Browsers en editors.
Indeling van dit boek.
Praktijkoefeningen.
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Een korte geschiedenis van HTML
Elke pagina op het world wide web heeft als basis de taal HTML.
Dit is de afkorting van HyperText Markup Language. Een site kan
er nog zo flitsend uitzien en er kunnen allerlei aanvullende technieken zijn gebruikt, maar de basis is altijd HTML. Dit boek gaat
over HTML5. Het is de nieuwste versie van de taal, vastgelegd in
oktober 2014.
HTML5 kan niet los worden gezien van de voorgangers, HTML
4.01 en XHTML. HTML5 is daarvan een voortzetting. Er zijn onderdelen aangepast, toegevoegd en afgeschaft, maar alle oude
webpagina’s blijven werken. Met HTML5 beginnen we dus niet
aan een compleet nieuw web. ‘Afschaffen’ betekent in dit verband dan ook vooral dat auteurs worden aangemoedigd websites
volgens de nieuwe standaarden te coderen en oude pagina’s te
moderniseren. Gebeurt dat niet, dan blijven de webpagina’s toch
toegankelijk voor bezoekers. Browsers moeten verouderde
pagina’s kunnen blijven weergeven.
Hebt u al enige ervaring met HTML, dan zult in dit boek veel
elementen van HTML 4 herkennen. Is dit uw eerste kennismaking
met HTML, dan leert u – niet gehinderd door soms verouderde
kennis – direct hoe het moderne HTML kan worden toegepast.

HTML 4 en HTML5
De officiële schrijfwijze van HTML5 is zonder
spatie. HTML 4 heeft wel een spatie in de naam.
Dat ziet er soms wat vreemd of inconsequent
uit, maar we volgen daarmee de schrijfwijze van
w3.org.
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Wie heeft het web bedacht?
Het is in deze tijd van multinationals en ontwikkelteams die uit
tientallen of honderden personen bestaan bijna niet meer voor te
stellen. Maar HTML, het web, de webserver en de browser zijn in
principe bedacht door één man, Tim Berners-Lee. Hij werkte rond
1990 bij het nucleaire instituut CERN in Zwitserland en zocht naar
een manier om documentatie binnen het bedrijf makkelijk en
centraal op te slaan. Via onderlinge relaties (de hyperlinks) konden hierbij steeds gerelateerde documenten worden bereikt.
Simpel gezegd is het web zoals we dat nu kennen met alle websites, e-commerce en streaming video en audio oorspronkelijk dus
ontstaan als een eenvoudig elektronisch documentbeheersysteem.

Afbeelding 1.1 Tim Berners-Lee, de man die HTML en het web bedacht
heeft, is nu nog steeds voorzitter van W3C.

Tim Berners-Lee is in zijn huidige functie als algemeen directeur
van het World Wide Web Consortium W3C nog steeds betrokken
bij de ontwikkeling van het web. Als u meer inzicht wilt in de achtergronden van het ontstaan van het web of de manier waarop
Berners-Lee het web bedoeld heeft, lees dan ook zijn boek
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Weaving the Web (ISBN 006251587X) en bekijk zijn persoonlijke
homepage op de site van W3C. Hier staan links naar interessante
artikelen en krijgt u inzicht in het ‘ideaalplaatje’ voor het world
wide web.
Tim Berners-Lee heeft HTML en zijn serversoftware destijds vrijgegeven als open source. Er gingen veel andere bedrijven mee
aan de slag, waaronder Netscape, Microsoft en andere pioniers
op internetgebied. Dit had echter ook wildgroei tot gevolg. Iedereen breidde de HTML-‘standaard’ uit met eigen mogelijkheden.
Afspraken over webtalen
Sinds 1994 wordt geprobeerd lijn te brengen in de ontwikkeling
van Hypertext Markup Language (HTML) en Cascading Style
Sheets (CSS). Daarvoor is het World Wide Web Consortium, kortweg W3C, opgericht. In verschillende werkgroepen overleggen
browserfabrikanten zoals Microsoft, Google, Mozilla en Opera,
maar ook telecombedrijven en andere industrieën.

World Wide Web Consortium
Kijk voor meer informatie over wat het W3C is
en doet op w3.org. Dat is de thuishaven van
deze in Amerika gevestigde organisatie. U vindt
er ook informatie over de hierna genoemde
talen XHTML en XML.

In de loop der jaren zijn er allerlei versienummers voor HTML
geweest, variërend van HTML 2.0 via 3.2 naar HTML 4.0 en 4.01.
Daarna is nog een aantal jaren de variant XHTML gepromoot (dat
was HTML gebaseerd op XML), maar die ontwikkeling is in 2009
gestopt. Sindsdien gaat de standaard als HTML5 door het leven.
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WHATWG
Sinds 2004 is er ook een alternatieve groepering aan het werk
met HTML5, aangevoerd door Apple, Mozilla en Opera. Dit is de
Web Hypertext Application Technology Working Group, kortweg
WHATWG. Zij publiceren eigen modules en standaarden rondom
HTML5. Ze noemen dit de HTML Living Standard.

Living Standard
In een dynamische omgeving als internet moeten de mogelijkheden niet beperkt worden door
starre regels. Met dat uitgangspunt propageert
WHATWG dat HTML een levende standaard is,
constant in ontwikkeling. Daar past geen versienummer bij. Lees de FAQ van WHATWG voor
achtergrondinformatie over deze organisatie op
wiki.whatwg.org/wiki/FAQ.

Het zijn de gedrevenheid van WHATWG en de snelheid waarmee
in browsers nieuwe mogelijkheden worden ingebouwd die de
ontwikkeling van HTML in een stroomversnelling hebben
gebracht. Met name Google (Chrome), maar ook Mozilla (Firefox )
en Opera brengen in hoog tempo updates voor de browser uit.
Het resultaat is dat de nieuwste versies van alle toonaangevende
browsers veel nieuwe mogelijkheden ondersteunen. Het werkt als
een vliegwiel: het feit dat nieuwe opties snel worden opgenomen
in browsers stimuleert de ontwikkeling.
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Automatische updates
Er worden niet alleen sneller nieuwe versies van
browsers uitgebracht, ze worden ook veel sneller op grote schaal gebruikt door het internetpubliek. Dat komt doordat browserupdates
automatisch worden gedownload en geïnstalleerd, zonder tussenkomst van de gebruiker. Dit
principe staat bekend als Evergreen browsers
(zie ook http://eisenbergeffect.bluespire.com/
evergreen-browsers/.

Twee smaken HTML
Zijn er nu twee smaken HTML? In zeker zin is dat zo. Hoewel de
HTML5-recommendation op de website van het W3C het resultaat is van samenwerking tussen W3C en WHATWG, hebben de
wegen van de groepen zich gescheiden. Wat W3C betreft is
HTML5 ‘af’. Sinds 2012 wordt daarom gewerkt aan HTML5.1.
Daarbij gaat het om zaken die in de huidige specificatie nog onvoldoende ontwikkeld zijn. In grote lijnen is de HTML5-specificatie
van W3C te zien als een stabiel geheel dat wordt ondersteund
door een groot aantal marktpartijen. De Living Standard van
WHATWG daarentegen is veel dynamischer. Er wordt permanent
gewerkt aan nieuwe of verbeterde mogelijkheden op basis van
wat websitebouwers nodig hebben.

Afbeelding 1.2
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Voor uw leerproces in dit boek maakt het niet uit dat er in de
kleine lettertjes verschillen bestaan tussen HTML5 en HTML Living
Standard. Alle voorbeelden en codes werken in alle browsers.

Bekijk de specificaties
Uiteraard zijn alle specificaties online beschikbaar. De W3C-recommendation is te vinden op
http://www.w3.org/TR/html5/. Deze specificatie toont wat er is. De specificatie van WHATWG
is te vinden op www.whatwg.org/html en toont
wat er mogelijk komt. Daardoor is de kans ook
groter dat er zaken in staan die nog niet in webbrowsers zijn opgenomen.

Backward compatible
Weliswaar is het getalsmatig een hele stap van 4.01 naar 5, dat
betekent niet dat alles van HTML 4 ongeldig en overbodig is nu
HTML5 er is. Integendeel. Er zijn wel dingen veranderd, vervallen
en toegevoegd, maar het is nog steeds HTML. HTML5 is zogezegd
backward compatible, oftewel uitwisselbaar met voorgaande
versies. Hebt u ervaring met HTML, dan kunt u de overstap naar
HTML5 beschouwen als bijscholing.

/7

/ Hoofdstuk 1 / Kennismaken met HTML5

Oude HTML werkt nog
De backward compatibility van HTML5 gaat ver.
Ook ‘verboden’ opmaaktags zoals <center> of
<font> doen het nog in de allernieuwste browsers. Dat moet ook wel, want er zijn talloze
webpagina’s die met deze tags zijn gemaakt en
ook die pagina’s moeten toegankelijk blijven
voor bezoekers. Wel worden websitebouwers
aangemoedigd dergelijke tags niet meer te
gebruiken. HTML is voor structuur en inhoud,
niet voor opmaak. Verderop wordt dit uitgelegd.

Wat HTML is
Met HTML wordt de structuur van een webpagina aangegeven. Er
wordt in code geschreven wat de kopteksten en alineateksten van
een pagina zijn, welke afbeeldingen in de pagina moeten worden
geladen en meer. Via hyperlinks wordt aangegeven wat de onderlinge relatie tussen pagina’s is. HTML heeft niets te maken met
het uiterlijk van een pagina. In HTML worden alleen de inhoud en
de structuur beschreven.
HTML is daarom geen programmeertaal. Het is een markeertaal.
Vandaar ook de afkorting Hypertext Markup Language, oftwel
‘een markeertaal die is gebaseerd op hypertext’. Het principe van
hypertext kent ondertussen iedereen. Dit zijn de tekstdelen waarmee relaties (ook wel ‘koppelingen’ of ‘links’) tussen de pagina’s
onderling zijn aangegeven. Vrijwel elke webpagina bevat wel een
of meer hyperlinks.
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Afbeelding 1.3

Gestructureerde tekst en hyperlinks vormen de basis van

het web.

HTML5 is een upgrade van HTML 4. We hebben het dan alleen
over de markeertaal HTML. Niet over technieken die vaak in één
adem met HTML worden genoemd, maar er in feite niet zo veel
mee te maken hebben (zie ook verderop).
HTML bestaat uit tags
De hyperlinks, maar ook alle andere structuurkenmerken worden
aangegeven met tags. Om HTML te leren moet u weten welke
tags er zijn en hoe ze genoteerd worden. Stel dat u bijvoorbeeld
een stuk tekst op een pagina als koptekst wilt aanmerken. De
code hiervoor is dan:
<h1>Dit is een koptekst</h1>

De code <h1> is de openingstag. Alles wat hierna volgt (in dit
voorbeeld de tekst Dit is een koptekst) wordt als koptekst aangemerkt. Dit gaat zo door totdat de sluittag </h1> wordt geschreven. Een stuk gemarkeerde tekst wordt altijd afgesloten met een
sluittag. Een sluittag heeft dezelfde naam als de openingstag,
maar begint met een voorwaartse slash </….
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In de browser ziet de koptekst er zo uit als in de afbeelding. In
totaal kent HTML meer dan honderd verschillende tags. In dit
boek leert u de belangrijkste en meestgebruikte.

Afbeelding 1.4

Een niet-opgemaakte HTML-koptekst in de browser.

Wat behoort niet tot HTML5?
HTML5 is ondertussen ook een modewoord of marketingterm
geworden voor een verzameling van webtechnieken om moderne
(mobiele) webapplicaties te bouwen. Naast HTML gaat het dan
ook over technieken zoals CSS, JavaScript, XML, JSON en SVG.
Bedenk dat deze geen deel uitmaken van de HTML5-standaard
van W3C. U zult ze daar niet in terugvinden. Dat neemt niet weg
dat ze in het leven van de webontwikkelaar een onmisbare rol
spelen. Een korte toelichting:
• CSS staat voor Cascading Style Sheets en is de taal voor de

vormgeving van HTML-pagina’s. De volgende paragraaf gaat
kort in op CSS, maar in dit boek staan we er verder niet uitgebreid bij stil. Lees bijvoorbeeld Web Development Library –
CSS3 (ISBN 9789059408081) als u meer wilt leren over CSS.
• JavaScript is een programmeertaal (scripttaal) om onder meer

webpagina’s interactief te maken. JavaScript wordt in dit boek
niet besproken, al komt het in hoofdstuk 8 wel ter sprake. Ook
hiervoor is een aparte uitgave verschenen, Web Development
Library – JavaScript (ISBN 9789059407589).
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• XML staat voor Extensible Markup Language en is een marke-

ringstaal (zoals HTML). Het is ontwikkeld om gestructureerde
gegevens uit te wisselen tussen (web)toepassingen op een
manier die ook voor mensen leesbaar is. XML hebt u vrijwel
niet meer nodig als u op het web aan de slag gaat.
• JSON is de afkorting van JavaScript Object Notation en is een

alternatief voor XML. De functie is hetzelfde: uitwisseling van
gegevens tussen een server en een applicatie. JSON wordt in
modern webdevelopment vaak gebruikt in combinatie met
JavaScript. Voor HTML is JSON bijna niet van belang.
• SVG staat voor Scalable Vector Graphics. Dit is een op XML

gebaseerd bestandsformaat voor vectorafbeeldingen (vectorafbeeldingen kunnen worden vergroot of verkleind zonder dat
ze rafelig of blokkerig worden zoals bitmapafbeeldingen). Het
komt kort ter sprake in hoofdstuk 6.
Een kort woordje over CSS
HTML zegt niks over de vormgeving van de pagina. Daar is CSS
voor ontwikkeld. Met CSS wordt het uiterlijk van de pagina aangegeven. CSS-code beschrijft hoe de kopteksten, alineateksten en
afbeeldingen worden opgemaakt. In CSS wordt aangegeven welk
lettertype wordt gebruikt, welke lettergrootte, letterkleur, uitlijning, regelafstand, witruimte tot andere onderdelen en nog veel
meer. Met CSS is ook de lay-out van de pagina in te stellen in
kolommen, kop- en voetteksten en kaders. CSS heeft niets te
maken met de inhoud van de pagina.
Neem nog even het voorbeeld van de koptekst uit de voorgaande
paragraaf in gedachten. In HTML hebt u aangegeven dat een
bepaalde tekst een koptekst moet zijn, maar dat zegt nog niets
over het uiterlijk. Wilt u de koptekst bijvoorbeeld in een ander lettertype dan de gewone tekst, met een lijn eronder of nog anders?
Dit is nu juist de taak van CSS. Onthoud de volgende uitspraken:
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• Met HTML wordt de structuur van de webpagina en de bete-

kenis van de inhoud ingesteld (kopteksten, tussenkoppen,
hyperlinks, alinea’s en dergelijke).
• Met CSS wordt het uiterlijk van de webpagina ingesteld (let-

tertype, kleur, regelafstand, marges, en dat alles desgewenst
per element van de pagina).
Om de koptekst uit de vorige afbeelding te voorzien van een
blauwe achtergrond met donkerblauwe onderrand en een cursief
lettertype, kan bijvoorbeeld de volgende stylesheet worden
geschreven:
h1 {
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-style: italic;
background-color: hsl(200, 85%, 50%);
border-bottom-width: 4px;
border-bottom-style: solid;
border-bottom-color: hsl(200, 85%, 35%);
padding-left: 15px;
}

Afbeelding 1.5 Een koptekst opgemaakt met een stylesheet. In de
HTML-code is niets gewijzigd, alleen het uiterlijk is aangepast CSS.

De complete CSS-familie bestaat uit enkele honderden opdrachten die gezamenlijk alle mogelijke manieren bieden om een webpagina op te maken. Hoe meer CSS-regels u kunt toepassen, hoe
fraaier het eindresultaat in de browser kan zijn.
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