
 

 
 

De eerste CD 
compact disc 

In 2007 vierde de cd haar 25ste verjaardag. CD is een afkorting van "compact disk". 
Dat betekent letterlijk "compacte schijf". Het kleine, 
zilveren schijfje was meteen een groot succes! 

De bedrijven Philips en Sony hadden de cd ontworpen 
om muziek op te zetten. De eerste cd's werden in 1982 
in een fabriek in Duitsland gemaakt. 

De eerste cd-speler (Foto: Hifimuseum) 

Een jaartje later lagen ook de eerste cd-spelers in de winkel. In 1986 werden er al 
meer cd-spelers verkocht dan platenspelers. En in 1988 gingen er meer cd's dan lp's 
over de toonbank. 

De cd was dus een groot succes. Dat kwam niet alleen omdat hij een veel beter 
geluid gaf dan een lp. De mensen vonden hem er ook veel mooier uitzien dan de 
grote, zwarte plaat. 

 

De langspeelplaat 

Voordat de cd er was, kochten mensen lp's. Lp is een 
afkorting van "langspeelplaat".  
 
Een lp is een grote, zwarte plaat. Op die plaat zitten 
groeven. Als daar de naald van een platenspeler overheen 
wordt gehaald hoor je muziek. Na de komst van de cd en de 
cd-speler zijn de lp en de platenspeler langzaam 
verdwenen. 
                                                                                                                                                 Platenspeler (Foto: Hifimuseum) 

  

http://www.schooltv.nl/shared/templates/popup/image.jsp?item=2230729&nr=2202090&site=2168537
http://www.schooltv.nl/shared/templates/popup/image.jsp?item=2230727&nr=2202090&site=2168537


 

 
 

Veel meer dan muziek 
Vandaag gebruiken we de cd al lang niet meer alleen voor het luisteren naar 
muziek. Op een cd-rom kunnen we bijvoorbeeld teksten en foto's bewaren. We 
kunnen nu zelfs bewegende beelden op 't glimmende schijfje bewaren: de dvd. 

De dvd lag in 1998 voor het eerst in de winkel. Dvd is de afkorting voor "digital video 
disc". In het Nederlands betekent dat "digitale video schijf". De dvd is door het 
mooie beeld en geluid een even groot succes als de cd. En tegenwoordig hebben ook 
de Blu-ray. 

Lang zal hij leven? 
Of de cd ooit haar 50ste verjaardag zal vieren is maar de vraag. Muziekwinkels 
verkopen steeds minder cd's. Dat komt omdat steeds meer mensen hun muziek 
(illegaal) van internet halen. Ze downloaden de muziek en luisteren het op hun mp3-
spelers. Zeg eens eerlijk: hoe kom jij aan je favoriete muziek? 

 

 


