
Voorwoord bij de vierde editie

Van alle technieken die komen kijken bij het maken van webpagina’s en

webapps zijn HTML en CSS de belangrijkste. Zonder HTML is er sowieso geen

webpagina en zonder CSS blijft het een kale boel. Met aanvullende technolo-

gieën zoals JavaScript kunnen apps en pagina’s meer functionaliteit krijgen,

maar uiteindelijk begint alles bij HTML en CSS.

HTML5 is sinds oktober 2014 een W3C Recommendation, wat betekent dat het

een webstandaard is. Van ontwikkelaars wordt verwacht dat zij webpagina’s

bouwen op deze aanbevolen manier. Van browserfabrikanten wordt verwacht

dat hun browser die pagina's op de aanbevolen manier verwerken.

Bij CSS ligt het wat ingewikkelder. Het uitgangspunt is nog steeds CSS 2.1, de

webstandaard uit 2011. De ontwikkeling van CSS gaat sindsdien verder in

modules. Daarin worden afzonderlijke onderdelen uitgewerkt, bijvoorbeeld

achtergronden en randen, selectors of flexibele lay-out. Er is heel veel in ont-

wikkeling, waarvan een deel al in browsers is ingebouwd en een groter deel

niet. De veelgebruikte term CSS3 is door deze ontwikkeling meer een verzamel-

naam voor ‘alles na CSS 2.1’ dan een afgebakende standaard.

De eerste editie van dit boek verscheen in 2011, toen duidelijk was dat HTML5

en CSS3 veel veranderingen zouden brengen, maar nog niet ‘klaar’ waren.

Sindsdien blijven de webstandaarden zich ontwikkelen en daarom is er nu de

vierde editie, bijgewerkt in de zomer van 2017. De veranderingen zijn opnieuw

spectaculair, dankzij de doorbraak van de lay-outtechnieken Flexible Box Lay-

out en CSS Grid Layout en de mogelijkheid om CSS-variabelen te gebruiken.

Verder is een hoofdstuk toegevoegd over technieken die in modern webdesign

steeds belangrijker worden: transities, animaties en transformaties.

Natuurlijk komen nog steeds alle belangrijke basisonderwerpen aan bod, van

het goed structureren en markeren van de content met HTML tot de vorm-

geving met CSS. Bovendien leert u niet alleen dát dingen werken, maar vooral

waaróm ze werken.

Ik wens u veel plezier bij het leren en bouwen!

Peter Doolaard

Schoonhoven, juni 2017

reacties@handboek-html-css.nl
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Webtalen, browsers
en editors

H
TML is de belangrijkste taal op internet. De standaard
waar we ook vandaag mee werken bestaat sinds 2011 en
heet 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. Er is
een overzicht van browsers en hulpmiddelen voor het schrijven
van HTML-documenten en u maakt kennis met een handige gratis
editor.

U leert in dit hoofdstuk:

Hoe we hier gekomen zijn.

De rol van HTML en van CSS, en wat HTML5 is.

Welke browsers niet mogen ontbreken.

Handige hulpmiddelen: editors, validators en developer tools.

1



Introductie

Elke pagina op het world wide web heeft als basis de taal HTML, de afkorting

van Hypertext Markup Language. Het kan er nog zo flitsend en grafisch uitzien

en er kunnen allerlei aanvullende talen en technieken zijn gebruikt, de basis,

de kern, is altijd HTML. Dit boek gaat over HTML5. Het is de actuele versie van

de taal, vastgelegd in oktober 2014.

HTML5 kan niet los worden gezien van de voorgangers, HTML4.01 en XHTML.

HTML5 is daar een voortzetting van, waarbij onderdelen zijn aangepast, toege-

voegd en afgeschaft, maar alle oude webpagina’s blijven werken. Met HTML5

beginnen we dus niet aan een nieuw web. Afschaffen betekent in dit verband

dan ook dat auteurs worden aangemoedigd nieuwe webpagina’s volgens

nieuwe standaarden te coderen en oude pagina’s te moderniseren. Gebeurt

dat niet, dan blijven de webpagina’s toch toegankelijk voor bezoekers. Brow-

sers moeten verouderde pagina’s blijven weergeven.

De kans dat uw ervaring ophoudt bij HTML4 is intussen flink afgenomen, maar

als dat uw achtergrond is, zult in dit boek veel elementen herkennen. Is dit uw

eerste kennismaking met HTML, dan leert u – niet gehinderd door soms verou-

derde kennis – direct hoe het moderne HTML kan worden toegepast.

Het is bijna standaard, maar daarom niet minder relevant, dat in boeken als dit

een overzicht van de historie wordt geschetst. We houden het kort. Maar het is

bijvoorbeeld handig om te weten dat er verschillende partijen werken aan

HTML5.

Een snelle terugblik

Toen de eerste editie van dit boek verscheen – voorjaar 2011 – was de inkt van

het logo van HTML5 nog nat. In 2014 heeft de beheerder van de webtalen, het

World Wide Web Consortium (W3C) de specificatie ‘definitief’ vastgesteld (in

W3C-termen is het nu de aanbevolen specificatie, gelabeld als recommenda-

tion). Definitief staat niet voor niets tussen aanhalingstekens, want intussen

wordt nog steeds aan de specificatie gewerkt. De huidige versie is HTML5.1 en

die is sinds 1 november 2016 gelabeld als recommendation. Het betreft een

minor upgrade en de verschillen zijn daarom klein. Ze zijn verwerkt in deze

vierde editie van het boek. Eind 2017 wordt HTML 5.2 verwacht, opnieuw een

minor upgrade. Om het makkelijk te houden spreken we in dit boek gewoon

van HTML5.

Hoofdstuk 1 – Webtalen, browsers en editors
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Naast de versie van het W3C is er een tweede HTML-specificatie en die gaat

door het leven als HTML Living Standard. Een updatedatum geeft aan welke

versie het betreft.

Dat er twee standaarden bestaan klinkt misschien vreemd (en dat is het ook),

maar het komt doordat HTML een stoornis in de ontwikkeling heeft gehad. Om

dat te kunnen begrijpen, moet u iets weten van de geschiedenis.

Afspraken over webtalen
Sinds 1994 wordt geprobeerd lijn te brengen in de talen waarmee websites (en

andere webtoepassingen) worden gemaakt. Die talen zijn onder meer Hyper-

text Markup Language (HTML) en Cascading Style Sheets (CSS). Daarvoor is het

World Wide Web Consortium, kortweg W3C, opgericht. In verschillende werk-

groepen overleggen browserfabrikanten zoals Microsoft, Google, Mozilla en

Opera. Omdat W3C ook allerlei andere webstandaarden beheert, vindt u onder

de leden ook bedrijven als Nokia, Rabobank Nederland, Walt Disney Company

en Motion Picture Association of America. Het doel van bijvoorbeeld de werk-

groep Web Platform is afspraken maken over hoe een auteur in een webdocu-

ment aangeeft dat iets een hyperlink, een kop of een opsomming is, en hoe

een browser daarmee zou moeten omgaan.

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.
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Het is allerminst vanzelfsprekend dat er nu een W3C-standaard van HTML5 is.

Eind jaren negentig, de standaard HTML4.01 was klaar, besloot de organisatie

zich volledig te richten op XHTML, een vorm van HTML gemodelleerd naar de

strikte regels van XML. Het begon met het herschrijven van HTML naar XML

(XHTML 1.0) en tegelijk werd gewerkt aan een geheel nieuwe versie (XHTML2)

die niet uitwisselbaar zou zijn met eerdere HTML- en XHTML-talen. Er was

daarmee een route gekozen waarbij het bestaande web zou blijven zoals het

was (HTML4) en er daarnaast een niet-uitwisselbaar nieuw web zou ontstaan

met op XML gebaseerde applicaties.

Tijdens dat ontwikkelproces zagen Mozilla en Opera in 2004 nieuwe mogelijk-

heden voor HTML en zij hebben voorgesteld om toch door te gaan met de ont-

wikkeling van HTML, maar daar waren bij het W3C onvoldoende medestanders

voor. In reactie daarop besloten Apple, Mozilla en Opera dan maar zelf aan de

slag te gaan met HTML5. Daarvoor richtten zij in 2004 de Web Hypertext Appli-

cation Technology Working Group op, kortweg WHATWG. Hun voornaamste

uitgangspunt was dat webontwikkelaars een webtaal gebaseerd op het oude

HTML4 tot hun beschikking zouden krijgen, dus uitwisselbaar, maar met

nieuwe mogelijkheden om een volwaardig alternatief te kunnen bieden voor

native webapps (iOS en Android) en gepatenteerde technieken zoals Flash van

Adobe en Silverlight van Microsoft. Dit initiatief viel bij de gemeenschap van

webontwikkelaars in goede aarde. Omdat die de ontwikkelingen met gejuich

ontvingen en omdat fabrikanten de nieuwe ideeën gingen inbouwen in hun

Hoofdstuk 1 – Webtalen, browsers en editors
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browsers, ging uiteindelijk ook bij het W3C het roer om. De werkgroep XHTML

is eind 2009 opgeheven en de aandacht gaat weer uit naar HTML.

Living Standard

In een dynamische omgeving als internet moeten de mogelijkheden

niet beperkt worden door starre regels. Met dat uitgangspunt propa-

geert WHATWG dat HTML een levende standaard is, constant in ont-

wikkeling. 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. Google (Chrome), Mozilla (Firefox),

Opera en Microsoft (Edge) 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 ontwik-

keling.

Automatische updates

Er worden niet alleen sneller nieuwe versies van browsers uitgebracht,

ze worden ook veel sneller op grote schaal gebruikt door het internet-

publiek. Dat komt doordat browserupdates automatisch worden

gedownload en geïnstalleerd, zonder tussenkomst van de gebruiker. Dit

principe staat bekend als Evergreen browsers (zie ook http://eisenber-

geffect.bluespire.com/evergreen-browsers/).

Twee smaken HTML
Zijn er nu twee smaken HTML? In zeker zin is dat zo. Hoewel de HTML5-recom-

mendation op de website van het W3C het resultaat is van samenwerking tus-

sen W3C en WHATWG, hebben de wegen van de groepen zich gescheiden. Wat

W3C betreft is HTML5 ‘af’, hoewel de organisatie sinds 2012 ook werkt aan

upgrades van HTML5. 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 aan-

tal marktpartijen. De Living Standard van WHATWG daarentegen is veel dyna-

mischer. Er wordt permanent gewerkt aan nieuwe of verbeterde mogelijkhe-

den op basis van wat websitebouwers nodig hebben.
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Doordat er twee specificaties bestaan, rijst uiteraard de vraag welke u als web-

sitebouwer het best kunt hanteren. Daarbij telt uiteraard welke specificatie

door de browserfabrikanten wordt gevolgd en dat is de W3C-versie. Gebruik

die als stabiele standaard om websites te bouwen die door alle moderne brow-

sers worden ondersteund. Volg de ‘levende standaard’ van WHATWG om te

zien wat de toekomst kan brengen. Want zo werkt het globaal: uit de gemeen-

schap van webontwikkelaars komt naar voren wat een gewenste techniek, die

wordt uitgewerkt door WHATWG, wat kan leiden tot (experimentele) imple-

mentatie in browsers, waarna uiteindelijk in de W3C Web Platform-werkgroep

zo’n techniek als aanbeveling wordt opgenomen in de HTML-specificatie.

U hebt als ontwikkelaar in elk geval geen last van de meningsverschillen tussen

de specificatiemakers. Integendeel. WHATWG denkt vooral na over wat er

mogelijk zou moeten zijn; het zijn de creatieven. Het W3C is een stuk behou-

dender, maar neemt bij voldoende draagvlak nieuwe ideeën wel over. Daar

worden de mogelijkheden van HTML alleen maar groter van.

Er bestaat overigens geen overzicht van de verschillen.

Bekijk de specificaties

Uiteraard zijn alle specificaties online beschikbaar. De W3C-recommen-

dation is te vinden op www.w3.org/TR/html. Deze specificatie toont

wat er is. De specificatie van WHATWG is te vinden op

https://html.spec.whatwg.org/multipage/ en toont wat er mogelijk

komt. Daardoor is de kans ook groter dat er zaken in staan die nog niet

in webbrowsers zijn opgenomen.

Weliswaar is het getalsmatig een hele stap van 4.01 naar 5, dat betekent niet

dat alles van HTML4 ongeldig en overbodig is nu HTML5 er is. Integendeel. Er

zijn wel dingen veranderd, vervallen en toegevoegd, maar het is nog steeds
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HTML. HTML5 is zogezegd backward compatible oftewel uitwisselbaar met

voorgaande versies. Hebt u ervaring met HTML4, dan kunt u de overstap naar

HTML5 beschouwen als bijscholing.

Oude HTML werkt nog

De achterwaartse uitwisselbaarheid (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 web-

sitebouwers aangemoedigd dergelijke tags niet meer te gebruiken.

HTML is voor structuur en inhoud, niet voor opmaak. Verderop wordt

dit uitgelegd.

Wat HTML5 is
HTML5 is in essentie niet meer dan een upgrade van HTML4. We hebben het

dan alleen over de markeertaal HTML. HTML5 is ook een verzameling van web-

technieken om moderne (mobiele) webapplicaties te bouwen. Naast HTML

gaat het dan ook over een verzameling API’s en aanvullende 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. CSS komt in dit boek uitgebreid aan bod.

• JavaScript is een programmeertaal (scripttaal) om onder meer webpagina’s

interactief te maken. JavaScript wordt in dit boek niet behandeld.

• XML staat voor Extensible Markup Language en is een markeringstaal (zoals

HTML). Het is ontwikkeld om gestructureerde gegevens uit te wisselen tus-

sen (web)toepassingen op een manier die ook voor mensen leesbaar is.

• 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 verder niet besproken.

• 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). Ook SVG valt buiten het bestek van dit boek.
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Toegangspunt voor ontwikkelaars: API

De afkorting API staat voor application programming interface. Het is

een toegangspunt tot aanvullende functies waarbij de ontwikkelaar

eenvoudig toegang heeft tot die functies zonder dat hij precies hoeft te

weten hoe die functies werken. Hij hoeft alleen te weten hoe hij toe-

gang krijgt. Een vergelijking kan zijn het bedienen van software met een

grafische interface of via een terminalvenster. Voordbeelden zijn API’s

voor slepen en neerzetten van bestanden in webpagina’s, voor het gra-

fische HTML-canvas of voor het aanspreken van de camera in de com-

puter. Hierbij is altijd JavaScript nodig en dat valt buiten het bestek van

dit boek.

Kennismaken met HTML en CSS

De volgende paragrafen veronderstellen dat HTML en het maken van

webpagina’s voor u volledig onbekend terrein zijn. Hebt u al ervaring met

HTML en CSS, dan kunt u doorbladeren naar de paragrafen Browsers en

HTML-editors.

Dit boek gaat allereerst over HTML. Maar tenzij u kale pagina’s wilt maken,

kunt u niet zonder CSS, wat staat voor Cascading Style Sheets. Deze taal is ont-

wikkeld om aan te geven hoe de met HTML gecodeerde teksten (en afbeel-

dingen en meer) eruit moeten zien. Ook CSS komt daarom uitgebreid aan bod.

Naast HTML en CSS kunnen programmeertalen worden gebruikt om

webpagina’s tot leven te brengen. JavaScript is zo’n programmeertaal. Deze

wordt bijvoorbeeld gebruikt om acties na een klik op een knop uit te voeren of

om onderdelen van een webpagina te manipuleren. Maar ook complete apps

worden gebouwd met JavaScript-frameworks zoals Angular of React. Het is

zeker een goed idee om u ook in JavaScript te verdiepen als u verder wilt met

webontwikkeling.

HTML, CSS en ook JavaScript doen hun werk op het apparaat waarmee een

bezoeker uw pagina’s bekijkt. Er is natuurlijk communicatie met de webserver,

maar het werk wordt gedaan door de browser. Daarmee vormen uw bezoeker,

zijn computer/tablet/telefoon en vooral zijn browser de client-side. Dan ver-

moedt u dat er waarschijnlijk ook een ander kant is; dat is ook zo.
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Aan de serverkant
Er zijn ook talen en technieken waarbij het werk op de webserver wordt

gedaan, bijvoorbeeld het bij elkaar zoeken van componenten waaruit een web-

pagina wordt samengesteld. De server stuurt dan een kant-en-klare webpagina

naar de client (de browser). Een veelgebruikte programmeertaal op webser-

vers is PHP. Deze taal wordt bijvoorbeeld toegepast om een contentmanage-

mentsysteem (kortweg cms) zoals WordPress (www.wordpress.org) of Joomla!

(www.joomla.org) aan te sturen. PHP wordt daarbij onder meer gebruikt om

pagina’s samen te stellen aan de hand van informatie die in een database is

opgeslagen. PHP blijft in dit boek verder buiten beschouwing.

Nog meer talen

Er zijn nog veel meer talen voor het web dan de hier genoemde, maar

tenzij u specialistische toepassingen wilt ontwerpen, krijgt u daar niet

mee te maken. Op w3c.org kunt u er echter van alles over vinden.

HTML – Hypertext Markup Language
HTML staat voor Hypertext Markup Language. Met HTML wordt de structuur

van de pagina en de betekenis van de elementen in die pagina aangegeven. (In

Engelstalige literatuur wordt gesproken over structure en semantics; onthoud

deze termen). Er wordt met tags (labels) beschreven wat de kopteksten en ali-

neateksten van een pagina zijn en welke afbeeldingen in de pagina moeten

worden geladen, en met hyperlinks wordt aangegeven wat de onderlinge rela-

tie tussen pagina’s is. HTML heeft niets te maken met het uiterlijk van een

pagina.

HTML is daarom geen programmeertaal. Het is een markeertaal. Vandaar ook

de afkorting Hypertext Markup Language, oftewel ‘een markeertaal die is

gebaseerd op hypertext’. Het principe van hypertext kent ondertussen ieder-

een. Dit zijn de tekstdelen waarmee relaties (ook wel koppelingen of links) tus-

sen de pagina’s onderling zijn aangegeven. Vrijwel elke webpagina bevat wel

een of meer hyperlinks.

De hyperlinks, maar ook alle andere kenmerken, zijn de elementen van HTML

en die worden gemarkeerd met tags. Om met HTML te kunnen werken, moet u

weten welke elementen er zijn en hoe ze worden gemarkeerd. Stel dat u een

stuk tekst op een pagina als koptekst wilt aanmerken. De code hiervoor is:

<h1>Dit is een koptekst</h1>
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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 tot-

dat de sluittag </h1> wordt geschreven. Een stuk gemarkeerde tekst wordt

altijd afgesloten met een sluittag. Een sluittag heeft dezelfde naam als de ope-

ningstag, maar begint met een voorwaartse slash </…>.

In de browser ziet de koptekst er zo uit als in de afbeelding. HTML bevat meer

dan honderd elementen. In dit boek worden de meeste ervan besproken.

CSS – Cascading Style Sheets
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, letter-

kleur, uitlijning, regelafstand, witruimte tot andere onderdelen en meer. Met

CSS is ook de opmaak van de pagina in te stellen in kolommen, kop- en voet-

teksten en kaders. Zelfs transformaties, overgangen (transitions) en animaties

zijn mogelijk. CSS heeft echter 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 bijvoor-

beeld in een ander lettertype dan de gewone tekst, met een lijn eronder of een

kleurvlak? Dit is nu juist de taak van CSS. Onthoud het volgende:

• Met HTML wordt de structuur van de webpagina en de betekenis van de

inhoud gemarkeerd (kopteksten, tussenkoppen, hyperlinks, alinea’s en der-

gelijke).

• Met CSS wordt het uiterlijk van de webpagina ingesteld (lettertype, kleur,

regelafstand, marges, en dat alles desgewenst per element van de pagina).

Om de koptekst uit de afbeelding 1.5 te voorzien van een blauwe achtergrond

met donkerblauwe onderrand en een cursief lettertype, kan de volgende stijl-

regel worden geschreven:
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h1 {

font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;

font-style: italic;

background-color: rgba(150, 200, 255, 0.5);

border-bottom-width: 4px;
border-bottom-style: solid;

border-bottom-color: rgb(150, 200, 255);

padding-left: 15px;

}

De complete CSS-familie bestaat ook 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.

CSS3

Net als de structuurtaal HTML is de opmaaktaal CSS sterk in ontwikke-

ling. Er wordt al jaren gewerkt aan de nieuwste standaard: CSS3, hoe-

wel die naam eigenlijk niet klopt. De specificatie bestaat uit losse modu-

les, is zeer omvangrijk en (daardoor) nog lang niet af, zo die al ooit ‘af’

zal zijn. Veel onderdelen (modules) zijn wel bruikbaar en die komt u

tegen in de hoofdstukken over CSS.
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