
KickstartJim Stolze

V
andaag voel ikmeeen
beetje raar. Iemand
zei dat ik er ‘onthand’
uitzag.Hoedat komt?
Wel, de afgelopendrie
jaarhad ik een spon-

sor. Eennietnader tenoemen telecom-
provider (kleur: roze) trakteerdemij op
een ‘all you canuse-abonnement’.

Dat dedenzeniet alleenbijmij; een
grote troep techies kreeg eenzelfde aan-
bod.Omdat zenieuwsgierigwarennaar
hoegrootverbruikers zich zoudengedra-
genalsmobiel internet geen limiet zou
kennen.Drie jaar langwaande ikmijOli-
vierB.Bommel in iPhone-land.Of iknou
in Japanwasof opAruba, ikhadoveral
gratis internet. Alsmijn zoontjes inde
autonaarYouTubewildekijken,washet
‘papa, zet jehotspotnogeens aan’.Na-
tuurlijk, jongens.Data spelengeen rol!

Vorigemaand liepde traktatiehelaas
af. Ik kreeg eenbelletje of ik interesse
had ineenbetaald abonnement.Dat
had ik.Nadrie jaarnemenwas ikbest
bereid te geven. Ik sloot dus telefonisch
eennieuwabonnement af.Dooronbe-
kendeoorzaak isditmisgelopenen is
mijn abonnementper vandaagomgezet
inprepaid.Met slechts 5MB tegoed.
Aaargh!

Zelden voelde ik
mij zo onthand,
collega’s lachten
me uit omdat ik
per sms vroeg
naar de locatie
van mijn afspraak

Diepebuiging
Die5MBwarenvanmorgenvoornegen

uurnatuurlijk al op!Toenmoest iknog
deauto in. Ikhebmezelden zoonhandig
gevoeld.Collega’s lachtenmij uit omdat
ikper sms vroegnaarde locatie vanmijn
volgendeafspraak. Tot overmaat van
rampkwamdehelft vandieberichten
niet aan, omdatApple vindtdat je alleen
via iMessage (dusdataverbindingnood-
zakelijk)magcommuniceren.

Deheledag voel ikmij als een zwer-
ver op zoeknaar een vuurtje. Zo schrijf
ikdeze columnbij LaPlace, bovende
A4.Opdieplek is gratiswifi enkan ik
evenbijlezenwatde rest vandedigitale
wereldovermij uit heeft gestort.De
Engelsen zeggen: ‘Younevermiss it ’til
it’s goneaway’.

Zowashet ookbijmij enmobiel inter-
net. Al die jarenhad ikhetbijmeenheb
ikhet voor lief genomen.Nuéénochtend
zonder…en ikbenonthand.

Columnisten (enNederlanders inhet
algemeen)hebbener eenhandje vanom
te zeurenoverde service vangrotebedrij-
ven.Beetje kritisch lullen, omdekolom
te vullen. Laat ik vanafdezeplekdeboel
eensomdraaien.

Ikmaakeendiepebuiging voordeNe-
derlandse telecomproviders.Groen, roze
en rood. Ze zitten immersflinkklemtus-
sen twee vuren. Aandeenekantpompen
partijen zoalsNetflix, YouTubeenNPO
denetwerken volmet content ten faveu-
re vanhuneigenbusinessmodel. Enaan
deanderekantwordenze tegenelkaar
uitgespeelddoorde consumentdie een
prijsverhoging van50cent somsal een
reden vindt omover te stappen.Enáls er
daneen storing is, isNederland teklein.

Tochhoor je zeniet. Toch stakenze
niet. Voor eenappel eneeneihoudenze
dekritische infrastructuur vanNeder-
landdraaiende.Weesdaaromvandaag
eens extra lief vooruw telecomprovider.
Wehebbenzehardernodigdanudenkt.

Tot ziens in FD Futures
Deze editie van FD Morgen is de laatste. De bijlage was
opgezet om lezers meer inzicht te bieden in technologie
en innovatie. Inmiddels ademt het FD deze thema’s in
alle onderdelen, en is het tijd om de horizon te verleggen.
Vanaf komende zaterdag verschijnt FD Futures, een bijla-
ge met meer nadruk op de maatschappelijke impact van
technologie. We nemen afscheid van columnisten zoals
Annet Aris en Ebel Kemeling, en van wisselrubrieken zo-
als Start-up Insights en het TechTeam. Eén vertrouwde
naam blijft: columnist Jim Stolze. Tot zaterdag!
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