
Google Glass is het nieuwste snufje van Google: een bril
waarmee je kunt fotograferen, filmen, bellen en internetten.
Handig? Of een ramp voor onze privacy?Het Parool kijkt
meemet DaphneHorn, één van de drie Nederlanders die
de bril in bezit hebben. tekst BRECHJE DE KONING foto’s DAPHNE HORN
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PRIVACY

O
pde neus van documentairefoto-
graaf en gadgetfreakDaphne
ChannaHorn (37) ziet de hightech
bril waar veelmensen even opge-
wonden als zenuwachtig over zijn,
er onschuldig uit. Hij heeft een
aluminium framemet rechts bo-
ven je oog een glazen rechthoekje:
demonitor. De lens zit ernaast. Het
eerstewat opvalt, is dat de Glass er
helemaal niet zo hightech uitziet.
Horn draagt eenGoogle-brilmet

zonnebrilglazen. Het grijzemontuur heeft het aura van
een jarentachtigcomputer. “Het is nog een prototype, een
houtenwiel,” zegt Horn. “Maar twintig stappen verder en
wehebbenhetmisschien over deGoogle contactlens.”

Horn buigt haar hoofd naar achteren enweer naar vo-
ren. DeGlass staat nu aan.Met het simpele commando
‘okay glass, take a picture’ legt ze in deHermitage het por-
tret van Tsaar Peter de Grote vast. Het commando ‘Okay
Glass, share’ zorgt ervoor dat de fotograaf het plaatje bin-
nen drie seconden deeltmet haar sociale netwerk. En dat
kan dus ook vanaf het Empire State Building inNewYork
of zittend op een olifant in de jungle in Thailand– zolang
jemaar eenwifi-connectie hebt of een bluetooth verbin-
dingmet je telefoon.

In totaal zijn er tienduizendmensen die deGoogle
Glassmogenuitproberen: tweeduizend software-develo-
pers of speciale gebruikers zoals artsen en achtduizend
prijswinnende ‘explorers’. ( Je kon via Google + of Twitter
de volgende zin afmaken: If I hadGlass... Demensenmet
de origineelste slogan,werdenuitgenodigd de bril te ko-
menhalen.) DaphneHorn is één van de drie Nederlan-
ders die de bril hebben. En de enige die zich als niet-Ame-
rikaanse staatsburger in het explorerprogrammavan
Googlewist tewurmen. “Eigenlijkmocht ik als buiten-
lander nietmeedoenmet dewedstrijd,maarmet flink
lobbyen lukte dat toch,” legt ze uit. Zij en deGlass zijn nu
drieweken samen enHornmoet bekennen zich al naakt
te voelen als ze de bril niet op heeft. “Het grootste ver-
schilmet een smartphone is dat de bril op je neus staat.
Daardoor voelt het nietmeer als een extern apparaat,
maar is het een verlengstuk van jezelf geworden. Het is de
natte droomvan iedere fotograaf ommet je ogen te foto-
graferen en die droomkomtmet deGlass heel dichtbij.
Door de positie van de camera op je eigen ogenworden
ook de beelden die jemaakt en deelt heel intiem.”

OpYouTube kun je dewereld inmiddels zien door de
Google bril van deAmerikaansemode-ontwerpster Dia-
ne von Furstenberg, een tweejarige peuter of een para-

Toeristen in de P.C. Hooftstraat, stiekem op de foto genomen met de Google Glass.
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Bij juwelier Tiffany & Co geldt een foto- en filmverbod, toch hadden de
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‘Het verschil met
de smartphone
is dat de bril op
je neus zit en zo
een verlengstuk
van jezelf is’

chutespringendeGoogle Explorer. In Spanjewerd on-
langs de eerste operatie uitgevoerdmet behulp vanGoog-
le Glass. Artsen inAmerika kondenmet eenMadrileense
chirurgmeekijken terwijl zijn patiënt een kraakbeen-
transplantatie onderging. En natuurlijk bestaat ook al de
eerste professionele Google Glass-pornofilm.

Terug naar Peter de Grote, waarwe deGlass aanhet
werk zettenmet de zoekopdracht ‘Peter the Great’. Het le-
vert 24 hits op,waaronder een biografie van de tsaar die
Glass aan je voorleest als jewilt, reisinformatie over Sint-
Petersburg en een aanbeveling voor eenminiserie. Neem
je een fotomet een gewone camera, dan staat ermeteen
een bewaker naast je.Met Glass kunnenwe rustig top-
stukken vastleggen ter reproductie, of openstaande
raampjes fotograferen voor een eventuele kunstroof.
“Google Glass, ja, daar heb ik van gehoord,” zegt Paul
Mostert van deHermitage. “Het is zeker interessant voor
ons om te kijken hoewe ons beleid daarop kunnen af-
stemmen. In eerste instantie zullenwe de bril niet verbie-
den,we kijken eerstwat hij ‘op zaal’ doet.”

Potentiële spion
Eenmakkelijke oplossing voormusea is eenGlass ver-
bod,maar dat gaat niet op voor de openbare ruimte. Daar
is privacy het grootste probleem. Je kuntmet Google
Glass foto’s of video-opnamen vanmensenmaken zon-
der dat ze het doorhebben. Er gaat geen rood lampje
branden enhet geluid komt binnen via een botgeleiding;
trillingen ophet kaakbeenworden overgebracht naar je
oor, waar zeworden omgezet in geluid. Tenzij iemand
heel dichtbij staat, kan alleen de drager horen of er iets in
het apparaat gebeurt. Anti-Google Glassbewegingen als
Stop The Cyborgs vrezen dat Google Glass ons naar een
maatschappij leidtwaar iedere burger een potentiële
spion is, die ongewenst en ongemerkt alles en iedereen
vastlegt. Dat lijkt Hornwat overdreven. “Glassmaakt in
tegenstelling totwat sommigen denken, niet automa-
tisch opnames, en jemoet hetmateriaal nog naar je
Google Plus-account uploaden. Google kijkt niet live
mee;welmet de automatische back-up in de cloud.”

Het iswel gek als straks iedereen zo’n ding op zijn
neus heeft.Wantwaar is die jongen ophet strandmee be-
zig als hij je vanachter zijn brilglazen aankijkt? Enhoe
lollig zijn je vriendenmet zowel Google Glass als drank
op?Misschien is het niet eens de angst dat iemand iets
gevoeligs van je vastlegt. Het gevoel dat iemand je be-
spiedt, is al vervelend genoeg. Je doet ’s avonds ook niet
de gordijnen dicht omdat je iets verkeerds doet,maar ge-
woon omdat je rustigwil eten.

Inmei diende anti-GlassbewegingWeThe People een

petitie in bij hetWitteHuismet het verzoek deGlass in de
ban te doen totdat Googlemeermaatregelen neemt om
de privacy vanmensen tewaarborgen. Niet alleen vanwe-
ge het ongemerkt filmen,maar ook door het open source-
karakter van de bril. Horn: “Zowel de bril als je account is
net als een computer gewoon te hacken. Enmetmogelijk-
heden zoals gezichtsherkenning is een goede discussie
over de privacy nodig.”

We latenGlass ons dewegwijzen van StrandZuid
naar de P. C. Hooftstraat, in de hoop daar stiekemeen
plaatje schieten van een voetbalvrouw, soapie of dan
toch op zijnminst Jort Kelder. Helaas lijkt hetmet dit war-
meweermeer een dag voor de boot dan voor het shop-
pen. Terwijl we een broodje eten op een terras, geeft
Glass ongevraagd een aantal suggesties voor hotels in de
buurt. Googlemag danniet actiefmeekijken, Google
Mapsweet duswelwaar je bent. DeGlasswordt slechts
door een enkeling herkend. “Met dat gekke blokje zien
mensenmijwaarschijnlijk eerder aan voor een diamant-
slijper of restaurateurmet lunchpauze,” grinnikt Horn.

We steken de straat over voor de laatste proef: Tiffany
&Co. Filmen of fotograferen is er omwille van de privacy
en de veiligheid verboden,maar demedewerkers van de
juwelier hebbennog een blinde vlek voor de bril. Horn
kan rustig tweewinkelende Russinnen vastleggen.Met
een beetje goedmikken zouhetmisschien ook nog luk-
ken ombij het betalen het nummer vanhun creditcard
vast leggen. “Nog niets over gehoord,” zegt eenmede-
werkster van Tiffany alswe uitleggenwaarwemee bezig
zijn. “Het lijktmewel een punt van aandacht.Mensen
kunnennatuurlijk al stiekem fotograferen als zewillen,
maarmet zo’n bril is het een stukmakkelijker.”

Glasshole
In Amerika is hetwoord glasshole al in zwang voormen-
sen die deGlassmisbruiken. De bril is ook al verboden in
verschillende casino’s, stripclubs en restaurants. Als
Google Glass in 2014 deze kant opkomt, zal ook hier de
discussie over privacy oplaaien. Ikweet niet ofmensen er
misbruik van zullenmaken, zegt Horn. “Glass is natuur-
lijk niet het eerste of het enige apparaat terwereld dat ge-
heime opnames kanmaken. Alsmensen echt kwaadwil-
len, kunnen ze dat allang. Ik denk dat jemet deze bril
vooral veel goeds brengt, zoals beter fotograferen of
handsfree een boek lezen, en dat er vanzelf een ‘Glass-
etiquette’ komt.”

KOSTEN
De Glass kun je op dit moment alleen
krijgen als developer of explorer. Dan moet
je er 1500 dollar voor betalen. Als de bril
op de markt komt, zal de richtprijs rond de
500 euro zijn.

medewerksters niets in de gaten toen Daphne Horn foto’s maakte met haar Glass. Daphne Horn is een van de drie Nederlanders die de Google Glass in bezit hebben. Boven het rechteroog zitten de monitor en de lens.

GLASS IN NEDERLAND
Behalve Daphnes Glass zijn er slechts
twee andere versies van de Glass in
Nederland. Ronald van der Lingen
ontwikkelaar van Augmented Reality
bedrijf Layar in Amsterdam, heeft er een.
Lucien Engelen, de directeur van Radboud
REshape & Innovation Center in Nijmege,
heeft de andere. Beide heren onderzoeken
wat de Google Glass zou kunnen
betekenen in hun vakgebied. Google Glass
moet het paradepaardje van de zoekgigant
worden. Software-ontwikkelaars
wereldwijd buigen zich nu over apps die
de bril ook voor de grote massa
aantrekkelijk moet maken. Denk aan een
app die meteen voor je vertaalt wat
iemand in het buitenland tegen je zegt.
Gezichtsherkenning is een andere app die
al bestaat, maar die Google Glass
vooralsnog niet toelaat. Het zou een
wonderlijke wereld worden als je bij de
eerste aanblik van iemand een profiel van
die persoon op je netvlies krijgt. Om nog
maar te zwijgen over de opsporings-
mogelijkheden van deze techniek. Google
heeft aangegeven de app pas te
accepteren als de privacy van mensen
voor 100 procent is gewaarborgd.

Volgens Google zal Glass de manier
waarmee we met onze omgeving
interacteren, voorgoed veranderen.


