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Steeds vaker probeer ik met mijn autosleutel de 
voordeur op afstand te openen. Maar er klinkt nooit 
‘woet-woet’ en er knipperen geen lichten, terwijl 
mijn hand wel dubbelklapt tegen de klink. Tja. 
Gemak went en verwent. 
Als ik alle blije artikelen op de interwebs en in de 
dodebomenmedia moet geloven, is mijn huis bin-
nen tien jaar een genetwerkt mekka dat vanaf de 
andere kant van de wereld met een app, of vanaf de 
bank met een smartwatch valt te bedienen. 
We zijn al aardig op weg, in ieder geval in dat deel 
van de wereld met stromend water en 24/7 elek-
triciteit. Deursloten die je met een vingerafdruk 
of app opent? Niets bijzonders. Een waakhond? Er 
zijn webcams die een sms sturen als er beweging 
is tijdens je afwezigheid. Een slimme thermostaat 
die je vanuit de auto met een app uitleest en/of 
herprogrammeert? Geen nieuw energiecontract met 
welkomstkorting kan nog zonder. Waarom nog tijd-
klokken installeren als je met HomeKit Hue-lampen 
zo kunt instellen dat het net lijkt alsof je altijd thuis 
bent? Alleen de koelkast die zelf de supermarkt een 
whatsappje stuurt als de melk op is, wil er maar 
niet komen. Verder is er heel wat mogelijk op het 
gebied van huisautomatisering, ook wel domotica 
genoemd. 
Voorlopig nog niet in mijn huis: het modernste wat 
we op dat gebied hebben, is het kattenluik dat op 
de chip onder de vacht van onze jeweetwelkater 
reageert. Voor de rest bedienen we alles met de 
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Een volledig geautomatiseerd huishouden, dat is niets voor Jack Nouws. 
Denkt hij daar anders over nadat hij de Leitz Style Smart LED Desk Lamp 
een paar weken in huis heeft gehad? Nee. Nog niet.

TEKST Jack Nouws

hand en hebben we voor elk apparaat een aparte 
afstandsbediening. Geen app die een apparaat 
bestuurt.

Slimme bureaulamp
Is de Leitz Smart Led bureaulamp die ik een tijdje in 
bruikleen kreeg dan wel iets voor mij? Daarover is 
mijn mening verdeeld. Ondanks het strakke design 
in geanodiseerd aluminium misstond hij niet in 
ons retro-interieur vol Pastoe en Gispen. Het is een 
solide lamp, die licht oogt door het transparante 
ontwerp. Alle scharnierende mechanismen zijn 
soepel genoeg om hem in elke gewenste stand te 
krijgen en stroef genoeg om hem daarin te houden. 
De dimbare leds in de verstelbare kop hebben een 
vermogen van maximaal 14 watt (vergelijkbaar met 
een gloeilamp van 150 watt) waardoor hij zowel 
geschikt is als sfeerlicht, als leeslamp en als hobby-
lamp, om het kleinste priegelwerk bij te lichten. In 
de voet zit een usb-poort die 10 watt levert. Handig: 
met de nieuwe MacBooks kun je nooit genoeg usb-
poorten op je bureau hebben. Al met al geen weg-
werpdesign van Ikea en daar is de prijs ook naar: 
299 euro.
De lamp kent een paar kunstjes die deze prijs 
rechtvaardigen. Op het bedieningspaneeltje in 
de voet zitten aanraakgevoelige knoppen om de 
intensiteit en de kleurtemperatuur van het licht 
te regelen. Leitz biedt ook een app waarmee je dat 
met je smartphone kunt regelen. Dat kan traploos 
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naar believen, maar je kunt ook twee persoonlijke 
instellingen programmeren en op de automatische 
stand vertrouwen (zie kader). De interactie gaat via 
bluetooth, de lamp reageert daarbij zonder enige 
vertraging, heel fraai. Als extra gimmick kun je de 
app zo instellen dat de lamp automatisch aan- en 
uitgaat als je de ruimte binnenkomt en verlaat. Bij 
mij werkte dat niet feilloos als ik een paar uur uit de 
buurt was geweest.

Fors formaat
De Smart Led heeft als klein nadeel dat hij zo groot 
is. Als je een krappe werkplek hebt zoals ik, zit je 
met een probleem. Maar op een designbureau naast 
een MacBook Pro of 27” iMac komt hij volledig tot 
zijn recht. Voor een particulier blijft 299 euro pittig 
voor een bureaulamp, maar hij is dan ook bedoeld 
voor gebruik op kantoor. 
Dat is echter niet de enige doelgroep die van deze 
lamp plezier kan hebben. Leitz zal het niet snel 
als verkoopargument aandragen, maar de slimme 
lamp is bijzonder geschikt voor slechtzienden. 
Instelbare/automatische lichtintensiteit en kleur-
temperatuur én een beweegbare kop die tot op tien 
centimeter van het bureaublad kan komen, veel 
beter kun je het niet hebben.

Internet of Things
Een bureaulamp die ik via bluetooth met mijn 
iPhone kan bedienen (al was het alleen maar om 
mevrouw Nouws gek te maken met een lichtshow), 

dat kan er wel bij. De volgende stap naar het Internet 
of Things zet ik voorlopig nog niet. Niet omdat ik 
het niet wil, maar omdat ik het nog niet vertrouw. 
Verwarming, verlichting, webcams, muziek, video, 
energiemeter, weegschaal, magnetron, wasmachine, 
droger, vaatwasser, smartphones, tablet en het kat-
tenluik, alles met elkaar verbonden, vooruit. Maar dat 
dan ook gekoppeld aan parkeerautomaten, fietsen, 
auto’s, straatlantaarns, prullenbakken en de koffieau-
tomaat op kantoor? Nog los van het feit dat dan elk 
voorwerp in en om je huis een stand-by stand heeft: 
de techniek is er misschien klaar voor, maar de men-
sen nog niet. De beveiliging van al die apparaten moet 
worden ingesteld en als je ziet hoe de meeste mensen 
zichzelf beschermen… Er zijn genoeg bloedstollende 
verhalen over mensen wier webcam werd gehackt. 
Nou ja, gehackt: als je de standaard wachtwoorden en 
gebruikersnamen van een webcam niet verandert ís 
het niet eens hacken. Stel je voor wat er gebeurt als 
alles in je huis benaderbaar is via het internet en je 
128 wachtwoorden moet instellen. De meeste mensen 
zullen 128 keer hetzelfde nemen.

Toen tv’s met afstandsbediening eind jaren 1980 geen 
gimmick meer waren, kon je de hele buurt koeioneren 
door ’s avonds met je afstandsbediening hun apparaat 
op een andere zender te zetten. Een volledig geauto-
matiseerd huis kun je volledig tot stilstand brengen. 
Lachen, zeg.

Leitz Style Smart LED Desk Lamp | € 299 | leitz.com
 Degelijke kwaliteit

 Eenvoudige bediening
 Fantastisch licht
 Ingebouwde oplader

 Prijzig
 App werkt niet probleemloos
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Blauw licht is de nieuwe satan. In bed tv kijken 
of ’s avonds laat nog met je Mac of iPhone 
bezig zijn, zou het melatonine-niveau (dat je 
hersenen vertelt dat het tijd is om te gaan sla-
pen) negatief beïnvloeden. Met slapeloosheid 
als gevolg. Echt hard medisch bewijs is er niet 
voor, maar als je al slaapproblemen hebt, kan 
het geen kwaad met de kleurtemperatuur van 
lampen en schermen te experimenteren. Het is 
eigenlijk ook raar als kunstlicht altijd dezelfde 
intensiteit heeft, terwijl daglicht elk uur van de 
dag anders is. Die variatie van zacht-fel-zacht 
licht kan schelen in de hoofdpijn en bran-
dende ogen.
Aanpassen van tv’s is eenvoudig. De meeste 
staan standaard ingesteld op ‘levendig’ beeld 
met veel blauw. Veranderen naar ‘natuurlijk’ 
of ‘film’ is beter. Voor OS X heb je onder andere 
de app f.lux, die automatisch het blauw uitfil-
tert en iOS heeft sinds versie 9.3 iets soortge-
lijks met de functie Night Shift.
De slimme bureaulamp van Leitz heeft een 
sensor die de instellingen automatisch aan-
past aan het omgevingslicht. Als je in de app 
aangeeft in welke leeftijdscategorie je valt, 
houdt hij daar ook rekening mee. Al is dat wel 
schrikken: volgens de app heb je meer licht 
nodig als je ouder bent. Hmm.

De werkplek van Jack Nouws. Klein hoekje, 
schuin dak, veel spullen... niet ideaal voor de 
Leitz Style Smart LED Desk Lamp (de naam is al 
net zo fors als de lamp zelf).

De vloek van blauw licht


