Net Niet
De techniek staat voor niets
"Tjonge, jonge," zei Max tijdens de lunchpauze op werk "Nu mijn vrouw onze
huishoudelijke financiën van mij heeft overgenomen blijkt dat we onder mijn
bewind het afgelopen jaar ver boven ons budget hebben geleefd." Max zuchtte,
nam een hap van de kroket en vertelde verder. "De portemonnee moet flink
worden aangetrokken. Ik moet zelfs mijn abonnement op het maandblad Web
opzeggen!" "Als je Net maar niet hoeft op te zeggen," grinnikte de collega
tegenover hem. "Maar het ergste," vertelde Max onverstoorbaar verder. "is dat ik
het Internet gebruik moet terugbrengen. Onze telefoon rekening is namelijk zo'n
duizend gulden per twee maanden" Ongelovig keek de collega naar Max.
"Duizend piek voor twee maanden Netten?" Max schudde van nee en zei: "Mijn
vrouw belt één keer per twee weken met haar zus in de States. Dat kost een
vermogen. Maar ja wat doe je eraan? Het zijn tweelingen en die zijn nou eenmaal
onafscheidelijk. Ze heeft wel beloofd de gesprekken wat in te korten maar ja dat
moet ik eerst nog zien." "Max, Max, Max," zei de collega "Je hebt toch zeker wel
van telefoneren via het Internet gehoord? Overal heen bellen tegen lokale kosten
bespaart aanzienlijk." Uiteraard had Max ervan gehoord. Sterker nog een half
jaar geleden had hij een aantal van de Internet Phone demo's gedownload en
uitgeprobeerd maar zoals hij aan zijn collega vertelde: "Het werkte niet goed, het
was te ingewikkeld en je moest maar hopen dat iemand online was om hem of
haar te..." "nee, nee, nee," zei de collega. "Dat was toen. Ze hebben in die paar
maanden enorme vooruitgang geboekt met telefoneren via het Net." Er is nu
zelfs een experiment gaande waarbij je een persoon kan bellen zonder dat die
persoon over Internet beschikt!" Max keek zijn collega verbaasd aan. Je bedoelt
dat ik vanaf mijn PC de tweelingzus van mijn vrouw kan bellen? Die heeft
namelijk geen Internet aansluiting. Geef mij dat adres dan ga ik vanavond eens
even een kijkje nemen." De collega krabbelde de URL
http://www.pulver.com:80/fwd/ op een servetje en schoof het over tafel naar
Max.
Die avond had Max het te druk met de kinderen om zich te verdiepen in de
internet telefoon kwestie en hij kwam er pas in het weekend aan toe. De hele
zaterdag besteedde hij aan het uitzoeken van de Net telefonie mogelijkheden. De
URL van de Free World Dialup site die hij van zijn collega had doorgekregen
bood nog niet helemaal wat hij zocht. Enerzijds was het concept wel wat hij
zocht maar anderzijds nog verre van uitontwikkeld. Er waren slechts een paar
sites in de Verenigde Staten die over de vereiste server software beschikte en de
tweelingzus van zijn vrouw woonde niet in een stad waar een dergelijke site zich
bevond. Het te bellen persoon moest immers binnen het telefonisch basisgebied
wonen zodat er geen telefoonkosten voor de Free World Dialup service provider
aan verbonden zouden zijn. Van Amerika naar Nederland bellen zag Max al

helemaal niet zitten omdat de PTT, in tegenstelling tot de Amerikaanse
telecommunicatie bedrijven, nog steeds de kosten voor lokale gesprekken in
rekening bracht. Nee, het zou nog wel even duren voordat zijn vrouw kon
babbelen met haar zus in de States. Desalniettemin, sprak het hele idee van
Internet Telefonie Max aan en de zondag werd er ook aan opgeofferd. Max had
ondertussen bijna 10 bedrijven gevonden die een één of andere oplossing voor
Internet Telefonie boden. Max probeerde ze bijna allemaal uit maar tevergeefs.
Het ene pakket was te ingewikkeld, de andere werkte niet met zijn microfoon,
weer een ander vereiste dat je via de 'gewone' telefoon de tegenpartij opbelde om
zijn IP nummer te vragen etc. Kortom, als het niet te ingewikkeld was om de
software te bedienen was er wel een ander mankement waardoor de
geluidskwaliteit onacceptabel was. Max vond dat hij zijn weekend had verspeeld
aan een stukje technologie dat nog niet eens het stadium van 'in de
kinderschoenen staan' had bereikt.
Later in de week kwam Max de collega weer tegen in de kantine op het werk.
"En Max?" vroeg de collega nieuwsgierig. "Je bent zeker dag en nacht aan het Net
telefoneren, nietwaar?" Max schudde nee. "Ik vind die technologie aardig
bedacht maar het werkt voor geen meter. Ik vindt het eigenlijk niets zolang het
allemaal zo ingewikkeld is. Telefoneren over het Internet wordt pas interessant
als het even gemakkelijk is als gewoon de telefoon op te pakken." "Max," zei de
collega lichtelijk geïrriteerd. "Je begrijpt er niets van. Dit is het summum van
technologie! Dit is toch fantastisch? De collega kon niet begrijpen dat Max geen
enthousiasme voor deze technologie kon opbrengen maar hij waagde een laatste
poging. "Max, het is toch ongelooflijk dat we via het Internet in real-time met
elkaar kunnen praten! Stel je toch voor! Spraak via het het Internet en dat gaat
via de telefoonlijn. Max, jongen de techniek staat voor niets!"

