
What will you start? 
 
Het Zuid-Koreaanse electronicabedrijf Samsung heeft een opmerkelijk verbod uitgevaardigd. 
Werknemers en bezoekers van het bedrijf moeten hun camerafoons -- een mobiele telefoon met 
ingebouwde camera -- bij de ingang achterlaten. Als het bedrijf dat er prat op gaat aan de basis te 
hebben gestaan van de camerafoon zo´n beslissing neemt, is er iets aan de hand. Samsung is bang 
voor bedrijfsspionage.  
 
T-Mobile, de Duitse telecomgigant, brengt haar nieuwe MMS-dienst aan de man met tamelijk flauwe 
reclamespotjes. Vanaf het strand verstuurt een stel jongens een foto van frisbee-gooiende meisjes 
naar hun ogenschijnlijk saaie kantoorvriend. De vriend blijkt een echte grappenmaker te zijn met een 
aanstekelijk gevoel voor humor. Binnen luttele minuten is het hele bedrijf aan het frisbeeën met alles 
wat los en vast zit. De pay-off van T-Mobile: what will you start? Kortom, je zet de boel flink op stelten 
met je camerafoon.  
 
De boodschap van T-Mobile heeft een hoger realiteitsgehalte dan de reclamespotjes doen 
vermoeden. Ik voorspel: de camerafoon gaat een hoop losmaken, alleen niet in positieve zin. 
Marktleider Japan begint met 25 miljoen verkochte camerafoons inmiddels de nadelen van de 
handzame fototoestelletjes te ondervinden. Boeken en tijdschriften worden in winkels volledig 
gefotografeerd, in zwembaden en fitnesscentra zijn zelfs de kleedhokjes niet veilig tegen ongewenst 
gefotografeer.  
 
Dit zijn natuurlijk tamelijk onschuldige voorbeelden, maar ze geven wel aan dat er legio mogelijkheden 
zijn om misbruik te maken van de camerafoon. Schending van bedrijsgeheimen, 
auteursrechtinbreuken en niet in de laatste plaats schending van de persoonlijke levenssfeer.  
 
Toegegeven, de camera is op zichzelf niets nieuws. De mogelijkheid om foto´s te maken bestaat al 
anderhalve eeuw en kleine camera´s zijn ook al jaren te verkijgen. Verschil is alleen dat de 
hoeveelheid foto´s die met de camerafoon gemaakt zullen worden veel groter zal zijn. Iedereen met 
een mobiele telefoon zal in de toekomst over een camera beschikken, hij zal altijd in de broekzoek 
meegenomen worden en gebruikt worden om foto´s te communiceren, niet om foto´s op te slaan. Het 
vermogen om foto´s direct te verzenden en te publiceren, zal onze opvattingen over privacy op scherp 
zetten.  
 
De camerafoon heeft hetzelfde effect als het gebruik van peer-to-peer software waarmee 
muziekbestanden kunnen worden uitgewisseld (Napster, KaZaA). Consumenten zijn dankzij de 
camerafoon plotseling uitgever en publicist geworden. De moblog-rage – dagelijkse fot odagboeken op 
internet – is daarvan een eerste uitvloeisel. Ook bij peer-to-peer zien wij dat handelingen als het 
verspreiden en uitzenden van muziek die voorheen door centrale, commerciële schakels werden 
verricht – platenmaatschappijen, radio- en televiezenders – nu op decentraal niveau door 
consumenten worden verricht. Daardoor wordt wetshandhaving onmogelijk.  
 
In het geval van peer-to-peer heeft dat ertoe geleid dat de aanbieders van de software aansprakelijk 
werden gesteld voor de handelingen van de gebruikers daarvan. Wie zal verantwoordelijk worden 
gehouden voor wetsovertredingen met de camerafoon? De fabrikanten, netwerkaanbieders, 
werkgevers die telefoons verschaffen of partijen die niet adequaat optreden om het gebruik van de 
camerafoon te verbieden? Zullen wij, net als bij Samsung, voortaan onze cameafoon bij de ingang van 
ieder gebouw moeten achterlaten? De Australische regering overweegt wetgeving aan te nemen om 
het gebruik van camerafoons aan banden te leggen. In Saoedi-Arabië gaat men nog verder. Daar zijn 
camerafoons inmiddels verboden. De vraag is: what will you start? 
 


