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Met HiFi de WiFi-pot op
D

e zomer is in zicht. De te stuiten. Het bleef Toto voor en Toto na. Hij moest en zou
grote schoonmaak is zo’n intelligente WC-pot hebben! Draadloos verbonden met de
achter de rug. Nog een homeserver en direct ingekoppeld op zijn DS personal coach. Hij
paar laatste teckels tackelen, toverde een onleesbare brochure tevoorschijn, waar de plaaten alle aangeprate abonne- jes me moesten overtuigen van het nut van faecalische meting.
menten en opdringerige aan- Als bladwijzer een advertorial uit een Nederlands tijdschrift.
biedingen zijn de doofpot in. Op dat moment viel ik van de pot. De advertentie loog er niet
De incasso’s zijn geblokkeerd. om. Verwarmde bril, massagefunctie, sterilisatiefilter, autoEr is geld nodig voor de va- matische reiniging, persoonlijk muziekje in HiFi-kwaliteit.
kantie. Als de zon doorbreekt, Your favourite Radetzky Mars op de achtergrond. Het elekstijgt de file naar het strand tronisch bidet met de nieuwste snufjes. En het belangrijkste:
en de churn in het land.
nooit meer naar de supermarkt voor driedubbellaags Popla.
Een jaarlijks ritueel, want Een nieuwe variant op de hogedrukspuit met terrasreiniger.
bij nieuwe trendy hoort een Het lozen van private data via het privaat wordt een nieuwe
nieuwe handy. Je gaat toch behoefte bij de behoeften. De closetcomputer als het nieuwe
niet met een wintercollec- communisme. Koning Keizer Admiraal, hopla! ze kennen me
tiemodel paraderen langs de allemaal. Elk netwerk is zo lek als een mandje, Daarom heet
vloedlijn?!. En ook niet met het ook net-werk. Een draadloos netwerk heeft helemaal niets
Jacob van Kokswijk is parttime ICT-con
een die-heb-ik-ook bellen aan meer om het lijf, net als striptease voor de vitrage. Genereer
sultant bij Capgemini, veelgevraagd spreker
de bar. Dat me too doe je zelfs een bitje en het vliegt de hele wereld over naar een onbekend
bij congressen, lid van de stuurgroep Next
niet met bedrijfsapplicaties. aantal anonieme lurkers. Als kind had ik al een hekel aan menGeneration Networks initiative van de EU.
Anders zouden we allemaal sen die afkeken en overschreven. Die loerden en koerden over
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Sappen en Wappen. Enig on- wat ze gezien hadden. Met de elektronische netwerken is alles
derscheid en afgunst moet er zo transparant en virtueel, dat ik niemand meer kan vinden
zijn, want anders heb je niks om afkeer van te krijgen. Met één uitzondering! Ik ben niet
meer te vertellen bij de borrel. Zo was ik laatst bij een tele- van dienders gediend die op mijn laptop virussen installeren
comnadrank waar iemand uitvoerig verhaalde van zijn reis om vervolgens nog eerder dan u te kunnen lezen watvoor
naar DoCoMo. Hij had niet alleen de wijze telefoons uit het columns ik schrijf. Ook zij wachten maar op hun beurt tot
oosten gezien, maar ook zijn behoefte gedaan. Ongevraagd uitwerpselen van het netwerk de blogs vullen. Want eigenwerd ik overspoeld met nieuwtjes over het kleinste kamertje lijk hebben we met zijn allen een rare situatie gecreëerd. We
van het belhuis. NTT had een proeftoilet geplaatst, WiFi ver- roepen wel privacybescherming van de daken, maar nog nimbonden met het internet. Vol met snifjes en snufjes en met mer in de geschiedenis hebben we via netwerken zoveel data
een spraakkwaliteit waar je een poepje van kon laten ruiken. als vlooien verspreid en als parasieten ontvangen. Daarnaast
Als je ging zitten werd er reallaten we iedereen toe tot onze
Als u even vaak uw huissleutel
time een persoonlijke meting
elektronische omgeving. Hoe
zou laten kopiëren als ja-vinken,
gedaan van je bloeddruk, hartvaak zet u de deur niet open
slag, ademhaling, temperatuur,
met het doorklikken langs alle
dan was uw huis een luchtkasteel
huidvochtpercentage, gewicht
vinkvakjesvragen in de levevóór de behoefte en ook weer er
ringsvoorwaarden? Als u even
na en lasertesten van urine en fecaliën. Dat alles per persoon vaak uw huissleutel zou laten kopiëren als u ja had gevinkt,
bijgehouden, met persoonlijke data-overzichten die via de was uw huis een luchtkasteel. En vergeet al die beheerders
USB-uitgang aan je PDA of laptop kunnen worden doorgege- niet. Niet alleen hebben zij met administratorrechten in feite
ven. Japanners maken daar grafiekjes en spreadsheetjes van, de loper van alle huizen in de woonwijk, maar ook kunnen ze
wist hij mij lyrisch te vertellen. Nu ben ik al zeer onder de de mensen aan geheugenstoornis helpen door telkens stilleindruk van de bwired-website waar ik na elke feestdag op de tjes wat te veranderen. Met PC anywhere meekijken, aanpassen
weegschaal kan zien bij wie van het gezin de taart of tulband en downloaden. En wij ons maar afvragen waar dat vertrouresultaat heeft gehad, maar daar ontbreekt het digitale toilet welijke bestand nou gebleven is… Netwerk-security, lekkerder
M
nog. In zo’n genetwerkte omgeving wil je eigenlijk niet weten kunnen we het niet maken!
hoeveel scheetjes de buurman heeft gelaten, laat staan dat
ik ze draadloos wil ruiken. Maar mijn praatpartner was niet Jacob van Kokswijk
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