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1 HEERSENDE VISIES OP HET INTERNET DER 

DINGEN 

Alvorens het paradigma ‘Internet der Dingen’ toe te lichten, wil ik aanvangen met een inleiding op Radio Frequency 

Identification, kortweg RFID, een relatief jonge technologie die nauw verband houdt met het thema van dit 

onderzoek. RFID-technologie wordt door velen beschouwd als de brug die de digitale en de fysieke wereld met 

elkaar zal verbinden. Gaandeweg dit hoofdstuk zal duidelijk worden dat de ideeën over een daaropvolgend 

Internet der Dingen sterk uiteenlopen, en globaal te vangen zijn in twee conflicterende visies. 

 

1.1 RFID IN EEN NOTENDOP 

In de eerste plaats is RFID een identificatietechnologie waarmee mensen, dieren en objecten die zijn uitgerust met 

een RFID-tag herkend kunnen worden door middel van radiogolven. Een RFID-systeem bestaat uit tenminste de 

volgende componenten: één of meerdere RFID-tags, een RFID-reader, applicatiesoftware en een database. Een 

RFID-tag is uitgerust met een antenne en een microchip. Deze microchip bevat een kleine hoeveelheid data 

waarin een uniek serienummer is opgenomen, welke op afstand kan worden uitgelezen door een RFID-reader. 

Zodra de reader een leesverzoek uitzendt, zullen alle tags die zich binnen de actieradius bevinden reageren met 

een responssignaal. Het responssignaal, met daarin het identificatienummer van de betreffende tag, wordt door de 

reader opgepikt en omgezet naar een corresponderende digitale code. De readeroutput [1] wordt vervolgens 

doorgesluisd naar de applicatiesoftware en opgeslagen in een (online) database. Met deze informatie kunnen de 

getagde objecten eenvoudig geïdentificeerd en gelokaliseerd worden. 

 De toegevoegde waarde van RFID-technologie is gelegen in de uniciteit van de serienummers. Waar de 

verouderde barcode slechts productcategorieën kan onderscheiden, maakt RFID het mogelijk om ieder 

afzonderlijk product te identificeren. De drijvende krachten achter deze ‘streepjescode van de toekomst’ zijn het 

Auto-ID Center en EPCglobal [2]. Hun inspanningen hebben geleid tot een interoperabele, internationale 

coderingsstandaard genaamd de Electronic Product Code (EPC), de opvolger van de Universal Product Code (de 

traditionele barcode). EPC is ontworpen met het doel om alle fysieke objecten te kunnen identificeren. Om 

toekomstige objectidentificatiebehoeften te kunnen faciliteren is de code bovendien uitbreidbaar. Met het EPC-

nummeringsysteem zou potentieel de identiteit, locatie of status van elk product dat is uitgerust met een RFID-

tag kunnen worden achterhaald (Brock 2001). 

  Dit belooft talloze voordelen te generen voor het bedrijfsleven. Mits succesvol geïntegreerd in een 

bedrijfsomgeving kunnen RFID-applicaties aanzienlijke kosten- en tijdsbesparingen opleveren. Het taggen van 

producten maakt ze traceerbaar gedurende de hele supply chain, vanaf de productiefase tot aan de bevoorrading 

van de winkeliers. Doordat de zichtbaarheid op de goederenstromen toeneemt, is er een hogere mate van 

controle mogelijk op de productieprocessen, de voorraadbeheersing en de logistieke processen. De 

ontwikkelingen op het gebied van RFID inzake productherkenning en -tracking worden dan ook op de voet 

gevolgd door de retail en transport industrie [3]. 

 

Ondanks het feit dat een groot aantal RFID-applicaties reeds succesvol beproefd is, kampen RFID-innovators 

nog met de nodige problemen, zowel op technisch als op regulatief vlak. Veel beoogde toepassingen zijn nog niet 

realiseerbaar vanwege de beperkte reikwijdte van de radiosignalen. De uitleesafstand tussen reader en tag varieert 
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van enkele centimeters tot 100 meter, afhankelijk van het type tag en de frequentie waarop het systeem opereert. 

Actieve tags hebben een inwendige energiebron waardoor de reikwijdte van het signaal, de opslagcapaciteit en het 

prestatieniveau aanzienlijk groter zijn dan bij passieve tags, welke hun energie halen uit het inkomende 

readersignaal [4]. Echter ligt ook de gemiddelde prijs van een actieve tag een stuk hoger. RFID-fabrikanten menen 

dat een wijdverspreide exploitatie van RFID pas rendabel is wanneer de kostprijs van een RFID-tag onder de vijf 

dollarcent komt te liggen [5]. Andere belemmeringen hebben betrekking op de systeemprestatie, welke sterk 

afhankelijk is van externe factoren [6]. Daarnaast is het gebrek aan regulatieve maatregelen aangaande privacy en 

informatiebeveiliging een belangrijke reden waarom veel RFID-toepassingen nog niet in praktijk zijn gebracht. 

Hierover zal verderop in dit hoofdstuk worden uitgewijd. 

 Hoewel RFID haar ontwikkelfase voorlopig nog niet is ontgroeid, is er reeds een imponerende lijst van 

grote marktspelers die RFID in hun bedrijfsvoering hebben geïntegreerd, of dit op de korte termijn van plan zijn 

[7]. De lijst groeit gestaag en de RFID-golf heeft zich inmiddels verspreid over een veelheid aan sectoren, van 

detailhandel tot transport en van gezondheidszorg tot defensie. Zo wordt RFID-technologie bijvoorbeeld ingezet 

bij het traceren van bagage op vliegvelden en boeken in bibliotheken, het identificeren van veestapel- of 

huisdieren, het monitoren van patiënten, en bij talrijke toegangscontrole- en betalingssystemen. De 

toepassingsmogelijkheden lijken onbegrensd [8]. Bezien de huidige ontwikkelingen lijkt een doorbraak van RFID 

dan ook onafwendbaar. 

 

1.2 RFID ALS KATALYSATOR VOOR HET INTERNET DER DINGEN 

De potenties van RFID hebben diepgravende toekomstvisies losgeweekt bij technologische visionairs. Velen van 

hen zien de opkomst van RFID als een eerste stap richting een alomtegenwoordig, wereldwijd netwerk waarin 

‘slimme objecten’ met elkaar communiceren. De verwezenlijking van een dergelijk universeel opererend netwerk 

vereist, afgezien van de ontwikkeling van nieuwe standaarden en protocollen, een grondige verandering in ons 

huidige denken over netwerkcommunicatie. Tot op heden is deze grotendeels onderworpen aan de conventies 

van de PC-cultuur. Protagonisten pleiten dan ook voor een benadering die het traditionele spectrum van de PC 

overstijgt teneinde de kloof tussen de digitale en de fysieke wereld te overbruggen (Meloan 2003; O’Connor 2005; 

Schmidt 2003). De nieuwe uitdaging voor de technologische sector ligt volgens hen in het naadloos integreren 

van fysieke objecten in een intelligente netwerkinfrastructuur. Dit futuristische netwerk wordt aangeduid met The 

Internet of Things. 

 Hoewel RFID mogelijk een sleutelrol zal vervullen bij de inspanningen ter realisatie van dit Internet der 

Dingen, is het welslagen ervan sterk afhankelijk van ontwikkelingen omtrent pervasive computing [9]. Deze term duidt 

op een tendens die zich reeds decennialang voordoet op ICT-gebied, namelijk dat bepaalde technologieën zo 

sterk verweven raken met het alledaagse leven dat ze vrijwel onzichtbaar worden voor de gebruiker. De uitdaging 

voor innovators ligt voor een groot deel in het verbergen van hardware technologieën, teneinde nieuwe 

mogelijkheden te scheppen voor de vervaardiging van pervasive computing omgevingen. Deze zogenoemde 

iSpaces (intelligent spaces) “... will allow individuals to create, manipulate and access information while carrying 

little or no technology” (Payne & McDonald 2004, 120). Daarvoor dienen nog een aantal belangrijke technische 

en economische obstakels te worden overwonnen. Hardware fabrikanten ondernemen verwoede pogingen om de 

productiekosten, het energieverbruik en de omvang van elektronische onderdelen steeds verder te reduceren. 

Bovendien trachten zij voortdurend de reken- en opslagcapaciteit van systemen te vergroten, en de levensduur 
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van hardwareproducten te verlengen. Er worden aanzienlijke resultaten geboekt bezien het feit dat veel van deze 

ontwikkelingen zich gedragen volgens Moore’s Law [10] of varianten daarop.  

 In het licht van pervasive computing is de RFID-golf slechts een onderdeel van een veel omvangrijkere 

ontwikkeling. Niettemin overheerst de opvatting dat de technologische sector met de opmars van pervasive 

computing in het algemeen, en RFID in het bijzonder, aan het begin is komen te staan van een nieuw tijdperk 

waarin netwerkapplicaties zullen ontspringen die voorheen ondenkbaar waren. Dit toekomstbeeld heeft gezorgd 

voor zowel euforie als gevoelens van onbehagen. In de komende paragrafen worden twee dominante, 

opponerende visies op het Internet der Dingen besproken. 

 

1.3 DE UTILITAIRE VISIE: HET INTERNET DER DINGEN ALS IDEAAL VAN 

BEHEERSBAARHEID 

Aanhangers van wat ik hier ‘de utilitaire visie’ [11] zal noemen, zien onbegrensde mogelijkheden voor fabrikanten 

en consumenten in een wereld waar elk fysiek item potentieel deel uitmaakt van een globaal netwerk. Dit netwerk 

zal niet langer meer bestaan uit louter PC’s, PDA’s en mobiele telefoons, zo voorziet John Fowler, CTO bij Sun 

Microsystems: “In future, everything of value will be on the network in one form or another [...] And once they’re 

on the network, we can aggregate data from those diverse devices, and then deliver that data to equally diverse 

devices – in informative and compelling ways.” (geciteerd in Meloan 2003) Ook Paul Saffo, research directeur aan 

het Institute for the Future, ziet een op handen zijnde mediarevolutie in de mogelijkheden van RFID. Volgens 

hem zullen artefacten uitgerust met RFID-tags en sensoren (zogenoemde ‘smartifacts’) in toenemende mate de 

wereld namens ons observeren en manipuleren: “Once all of these machines start talking to one another, they’re 

going to make commerce – and the world – move much faster, more efficiently and at speeds that humans alone 

couldn’t match.” (geciteerd in Digital ID World 2003) Hij voorspelt dat RFID in de komende 20 jaar grondige 

veranderingen teweeg zal brengen op de consumentenmarkt, alsook in de manier waarop we gebruik maken van 

het internet. 

 Uit Saffo’s woorden valt op te maken dat het voornamelijk commerciële beweegredenen zijn die ten 

grondslag liggen aan het voornemen RFID-technologie te exploiteren. In de zoektocht naar nieuwe 

toepassingsmogelijkheden leggen proponenten sterk de nadruk op het behalen van meer efficiëntie, het besparen 

van kosten en tijd en het genereren van winst. Het uitgangspunt van deze positivistische, pragmatische visie is dat 

meer zichtbaarheid leidt tot meer controle. Door RFID te positioneren als een revolutionair wondermiddel dat de 

droom van beheerbaarheid belooft waar te maken, trachten chipfabrikanten interesse te wekken bij potentiële 

afnemers en nieuwe markten aan te boren. In het economische landschap gonst het momenteel dan ook van de 

succesverhalen rondom deze identificatietechnologie (Wasserman 2005). 

 Nog altijd wordt de consumentenmarkt als de meest vruchtbare bodem beschouwd voor de ontplooiing 

van RFID: “The basic idea behind linking bits to atoms is finding ways of getting physical objects to 

communicate with computers through a digital network [...] to be truly useful, computers should be brought into 

the stuff of everyday life, in part by embedding them into ordinary objects and machines.” (Brown, geciteerd in 

Schmidt 2003) Vooralsnog heeft RFID-technologie zich vooral binnen de kaders van het bedrijfsleven 

gemanifesteerd, maar fabrikanten zijn druk bezig om ingang te vinden tot het domein van de consument. Een 

typerend voorbeeld hiervan is Living Tomorrow, een innovatieplatform in Amsterdam waar “de bezoeker kennis 

kan maken met producten en diensten die onze levenskwaliteit in de nabije toekomst kunnen verbeteren” [12]. 

Hier zijn prototypes te bezichtigen van RFID-toegeruste, huishoudelijke apparaten, zoals een koelkast die 
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voedselvoorkeuren registreert en online boodschappen bestelt, een wasmachine die kledingstukken selecteert op 

kleur en de bijbehorende wasprogramma’s kiest, en een combi-oven die maaltijden herkent en de kookinstructies 

automatisch afleest en uitvoert. Dergelijke futuristische voorzieningen worden luidruchtig gepresenteerd onder 

het mom van gebruiksgemak, klantgerichtheid of veiligheid; ze beloven ons het leven op de een of andere manier 

substantieel te verbeteren. Het moge duidelijk zijn dat hiermee tevens een commercieel belang wordt gediend. 

Met showcases als deze hopen RFID-innovators de consument te overtuigen van het nut van RFID. De intocht 

van intelligente netwerkapparaten in het huiselijke domein zou bovendien een sterke impuls geven aan de opmars 

van het Internet der Dingen, en een reëler klimaat scheppen voor de ideeën en idealen van technologische 

visionairs. 

 Om de bovengenoemde toepassingen te realiseren is het absoluut noodzakelijk dat consumptieartikelen als 

voedselwaren en kledingstukken worden uitgerust met RFID-tags. De tags op deze producten dienen ook nádat 

ze de kassa zijn gepasseerd actief te blijven, willen ze van enig nut zijn in een RFID-augmented privé-omgeving. Dit 

is een controversieel punt daar een identificatietechnologie als RFID ook minder heilzame doelen kan dienen. De 

euforie omtrent de beloftes van RFID-technologie wordt de laatste jaren dan ook verstoord door een groeiend 

aantal tegengeluiden, welke ik in de volgende paragraaf kort zal bespreken. 

 

1.4 DE ORWELLIAANSE VISIE: HET INTERNET DER DINGEN ALS 

PANOPTICUM 

Consumenten-, burgerrechten- en privacy-organisaties dragen een visie die lijnrecht tegenover die van de utilitaire 

visionairs staat. Volgens hen kleven er serieuze bezwaren aan het elektronisch monitoren en profileren van 

personen door bedrijven en overheden. Hun grootste vrees is dat surveillancetechnologieën ingezet worden om 

persoonsgegevens in te winnen zonder ons medeweten en/of onze instemming. De opkomst van RFID lijkt deze 

Orwelliaanse angstdroom in de hand te werken: “At its most fundamental, widespread use of RFID-tags could 

enable corporations to track every move consumers make.” (Cavoukian 2004, 15) Zij staan sceptisch tegenover 

het idee van een Internet der Dingen, en maken zich zorgen over de verschillende vormen van misbruik die 

RFID-technologie mogelijk maakt, met name diegenen die betrekking hebben op privacyschendingen (Albrecht 

2002; Cavoukian 2004; Simitian 2005). 

 De ‘Orwelliaanse visiedragers’ redeneren als volgt: wanneer consumentproducten getagd worden met een 

RFID-chip, worden deze tot op zekere hoogte traceerbaar doordat ze een elektronisch spoor van gegevens 

achterlaten. Omdat de EPC een wereldwijde standaard lijkt te gaan vormen, zal straks iedere willekeurige reader 

in staat zijn om RFID-chips uit te lezen. Het verzamelen, analyseren en samenvoegen van deze data kan 

waardevolle informatie opleveren over ons koopgedrag, inkomen, levensstijl, locatie, of zelfs onze identiteit. Het 

is niet moeilijk om scenario’s te bedenken waarin privacygevoelige informatie eenvoudig en zonder toestemming 

kan worden afgelezen van een RFID-tag, om vervolgens te worden ingezet voor obscure marketingdoeleinden of 

misbruikt door kwaadwillenden. Een aantal incidenten lijkt die vrees te rechtvaardigen. Zo liep een 

antiwinkeldiefstal experiment van Gillette in 2003 uit op een boycot [13], toen bekend werd dat nietsvermoedende 

consumenten werden gefotografeerd bij het kopen van RFID-getagde scheerproducten (Fitzgerald 2003). 

Creatieve hackers en IT-security bedrijven hebben bovendien aangetoond dat de huidige RFID-chips relatief 

gemakkelijk te klonen zijn (Newitz 2006; Zetter 2006). Uit deze voorbeelden blijkt dat de vorming van privacy 

beleidsregels op het gebied van RFID momenteel achterloopt op de technologische ontwikkelingen. Opponenten 
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vrezen dan ook dat ze spoedig niet meer in staat zullen zijn om getagde producten te mijden. Daarmee dreigt het 

idee van informational self-determination [14] ten val te komen. 

 De vraag of RFID-tags aan de kassa gedeactiveerd moeten worden, vormt een van de grootste twistpunten 

in deze discussie. Opponenten pleiten voor het standaard inbouwen van een kill-switch, een optie waarmee een 

RFID-tag permanent uitgeschakeld kan worden (Cavoukian 2004, 19; Juels et al. 2003, 3). Eerder zagen we echter 

dat fabrikanten er commercieel baat bij dat de tags actief blijven wanneer ze in het bezit komen van de 

consument. Maar ook winkels zien RFID-labeling als een welkome aanvulling op hun klantinformatiesystemen 

(Albrecht 2002). Dergelijke inzet van RFID heeft belangrijke consequenties voor de bescherming van 

persoonsgegevens: “Zelfs als het individu niet onmiddellijk en direct geïdentificeerd kan worden op informatie-

niveau, kan hij toch probleemloos worden geïdentificeerd op associatief niveau dankzij de grote hoeveelheid aan 

informatie die hem omringt of over hem is opgeslagen. Bovendien kan de informatie die over hem is verzameld 

de manier beïnvloeden waarop hij wordt behandeld of beoordeeld.” (Bits of Freedom 2005) Organisaties als 

CASPIAN, IPC en EFF [15] achten het daarom noodzakelijk dat men het recht voorbehoudt om tags te (laten) 

deactiveren, en om persoonsgegevens gescheiden te houden van informatie over RFID-geïdentificeerde 

producten, opdat individuen zich kunnen beschermen tegen technologische intrusie. Daarnaast eisen zij dat 

bedrijven worden verplicht om consumenten te informeren over de aanwezigheid van RFID-tags in producten, 

en RFID-readers in publieke ruimten. 

 Het huidige veiligheidsniveau van passieve tags is een ander gevoelig punt van kritiek. Hoewel RFID-

signalen kunnen worden versleuteld met cryptografische technieken, gebeurt dit zelden vanwege de extra kosten 

die dit met zich meebrengt. De afweging om veiligheidsmaatregelen in te bouwen staat bovendien onder druk 

door bedrijven die wensen dat het werkgeheugen van RFID-chips herschrijfbaar blijft: “Chips that track product 

shipments or expensive equipment, for example, often contain pricing and item information. These writable areas 

can be locked, but often they aren’t, because the companies using RFIDs don't know how the chips work or 

because the data fields need to be updated frequently.” (Newitz 2006) Dat maakt de tags uiterst kwetsbaar voor 

hacking en datafraude. Verschillende privacyvoorvechters spelen hier handig op in door op de proppen te komen 

met tegenmaatregelen. Zij gebruiken RFID’s tekortkomingen om veiligheidslekken aan te stippen en/of het 

identificatieproces te verhinderen (Juels et al. 2003). Hoewel de benaderingen uiteenlopen van regulatief tot 

repressief tot subversief, hebben ze één gemeenschappelijk doel: het tegengaan van heimelijke identificatie van 

consumenten.  

 

1.5 OP WEG NAAR ALTERNATIEVE INVALSHOEKEN OP HET INTERNET 

DER DINGEN 

De evidente splitsing tussen de twee kampen is kenmerkend voor het RFID-debat. Aan de ene kant de techno-

optimisten die een physically linked world voor ogen hebben, en een utilitaire visie hanteren die gestoeld is op het 

moderne vooruitgangsdenken. Aan de andere kant de sceptici en privacy-waakhonden die RFID beschouwen als 

een beklemmende surveillancetechnologie die de rechten van het individu met voeten treedt. Twee visies die op 

het eerste oog onverzoenbaar lijken. Niet voor niets is de discussie gefixeerd op het vinden van de juiste balans 

tussen nieuwe identificatiemogelijkheden en daarop toegesneden toepassingen enerzijds, en de waarborging van 

privacy anderzijds. Deze preoccupatie met het zoeken naar compromissen laat weinig ruimte voor andere vragen 

aangaande RFID-technologie. Dat is opmerkelijk aangezien velen suggereren dat de realisering van een Internet 

der Dingen diepgravende gevolgen zal hebben voor ons dagelijks denken en handelen in relatie tot informatie en 
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netwerken. Acht men de tijd niet rijp voor het poneren van non-conformistisch vraagstukken over iets wat nog 

lang niet ‘is’ (en wellicht nooit zal ‘zijn’)? Of staart men zich blind op de brandpunten van het lopende debat, niet 

meer in staat om buiten deze utopische-dystopische constellatie te denken? 

 Het zou kortzichtig zijn om het huidige discours te herleiden tot een spectrum waarbij doemdenken het 

ene uiterste en technologische verheerlijking het andere uiterste is. Voor de beeldvorming van mijn stellingname 

is het echter van belang om terug te vallen op een dergelijke reductie. Zaak is dat het merendeel van de 

geschreven bronnen over RFID zich beperkt tot de reeds besproken thema’s. Discussies over het heil c.q. de 

dreiging van RFID zijn zo nadrukkelijk aanwezig dat ze alle aandacht opslokken. In zekere zin blokkeren ze onze 

denkrichting, dwingen ons stelling te nemen in het lopende debat en vertroebelen datgene wat interessant is aan 

deze technologie, maar aan het oppervlak niet direct waarneembaar is. Om de minder voor de hand liggende 

gesteldheden van RFID en het Internet der Dingen te grijpen, is het relevant om deze vanuit een andere 

invalshoek te bezien. 

 

In dit onderzoek wil ik me concentreren op het agency-vraagstuk. Agency, in de algemene zin van het woord, 

houdt de gesteldheid van ‘in actie zijn’ of macht uitoefenen in. ‘Handelingsvermogen’ is de Nederlandse vertaling  

die het dichtst in de buurt komt. Voor de duidelijkheid wil ik hier echter een nauwgezettere definitie hanteren: 

“Agency is the capacity of an entity to continually sense its environment, make decisions based on that sensory 

input, and to act out those decisions in its environment without (in general) requiring control by or permission 

from entities with which the entity is associated.” (Krupansky 2006) Een agent in de context van het Internet der 

Dingen opereert dus autonoom en naar gelang zijn eigen bevindingen. 

 De kritiek van de Orwelliaanse visiedragers is voor een belangrijk deel gestoeld op de veronderstelling dat 

de agency in een Internet der Dingen louter bij machtsbeluste corporaties en controlezieke overheden komt te 

liggen. De utilitaire visie voorziet dat slimme objecten zullen handelen namens zowel de consumenten als de 

exploitanten van het intelligente netwerk. Waar beide visies echter te weinig rekening mee houden, is: 

a) het idee dat ook objecten agency kunnen verwerven; 

b) dat agency niet per definitie gebonden is aan een vaste (of een vast aantal) entiteit(en), maar een 

transponabele hoedanigheid heeft. 

Hiermee komt er een derde speler in het veld. De notie van agency in relatie tot genetwerkte objecten werpt niet 

alleen een nieuw licht op het privacydebat, ook worden vragen als “wie communiceert er wat en wanneer” en 

“wie beslist er over welke acties” een stuk moeilijker te beantwoorden. Dit heeft mij tot de volgende 

onderzoeksvraag gebracht: welk(e) effect(en) heeft het handelingsvermogen van dingen op onze conceptie en 

houding ten opzichte van informatie die ontspringt aan het Internet der Dingen? 

 Een legitieme vervolgvraag die men hier op kan stellen is: wat wordt er bedoeld met een ‘ding’? De Van 

Dale antwoordt met: “een voorwerp dat buiten de mens een zelfstandig bestaan heeft” [16]. Voorwerpen zijn per 

definitie levenloos. Maar zodra men het heeft over dingen in de context van het Internet der Dingen, krijgen ze 

vaak terstond menselijke eigenschappen toebedeeld. Er wordt gesproken over ‘slimme objecten’ die ‘weten’ 

wanneer ze waar geweest zijn, en zelfstandig handelingen verrichten op basis van hun ervaringen en bevindingen. 

Onwillekeurig bekruipt ons het gevoel dat de technologie een eigen wil groeit. Zijn genetwerkte dingen werkelijk 

in staat om autonome beslissingen te nemen? Zo ja, geven wij dan moedwillig de controle uit handen of  is het 

slechts een kwestie van delegatie? 
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Alvorens ik op zoek ga naar antwoorden op de bovenstaande vragen, wil ik de toekomstverwachtingen en 

speculaties omtrent het Internet der Dingen voor een deel relativeren. Door een aantal recente ontwikkelingen op 

RFID-gebied uit te lichten, zal ik in het volgende hoofdstuk proberen een concreter beeld te scheppen van hoe 

dit futuristische netwerkidee gestalte krijgt. 

 In hoofdstuk 3 zal ik me toespitsen op de vraag of menselijke instanties en dingen als evenredig 

gezaghebbende actoren kunnen worden beschouwd in het Internet der Dingen. Aan de hand van verschillende 

theorieën die ingaan op het agency-vraagstuk wil ik kijken of er in deze context sprake is van verschuivende 

machtsverhoudingen en de wenselijkheid daarvan onderzoeken. Daarnaast zal ik een aantal onconventionele 

RFID-toepassingen en -concepten aanhalen waarin agency een belangrijke rol speelt, teneinde de weg vrij te 

maken voor een alternatieve visie op het Internet der Dingen. 

 In hoofdstuk 4 zal ik de bevindingen die voortvloeien uit mijn theoretische verkenning van het Internet der 

Dingen recapituleren. Het resultaat is een invalshoek die de relatie tussen gebruikers en objecten centraal stelt, en 

immuun is voor de vastgeroeste retorieken uit het dominante discours. Ten slotte zal ik een aantal vragen die 

opdoemen met de inname van dit nieuwe perspectief, stellen als aanzet tot nader onderzoek. 
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2 HEDENDAAGSE MANIFESTATIES VAN HET 

INTERNET DER DINGEN 

Tot op heden is het ‘Internet der Dingen’ vooral een buzzwoord voor techno-enthousiastelingen waarmee het 

beoogde eindstation van de pervasive computing ontwikkelingsgolf wordt aangeduid. Een concrete beschrijving 

van zijn uiteindelijke vorm lijkt pertinent te ontbreken. Hoewel we niet ontkomen aan de indruk dat we hier met 

een nieuw soort internet van doen hebben – ‘globaal’, ‘alomtegenwoordig’ en ‘pervasive’ zijn denotaties die vaak 

in één zucht worden genoemd met het Internet der Dingen – blijft het onduidelijk hoe dit intelligente netwerk in 

de toekomst gestalte zal krijgen. Wat zijn de specifieke kenmerken van het Internet der Dingen en hoe ver zijn we 

nog verwijderd van de realisatie ervan? 

 Dit hoofdstuk focust zich op contemporaine RFID-toepassingen die de potentie dragen om zich te 

ontplooien tot een netwerkinfrastructuur die sterke overeenkomsten vertoont met het gegeven paradigma. 

Hiermee wil ik de unieke eigenschappen van het Internet der Dingen markeren en een indruk geven van diens 

huidige ontwikkelstatus. 

 

2.1 KOPLOPERS OP RFID-GEBIED 

Met de ingebruikname van RFID door Westerse overheden en dienstverleners breekt de technologie geleidelijk 

uit haar businesscontext en dringt door tot het publieke domein. Dit gebeurt echter met enige terughoudendheid; 

sociale, economische en regulatieve obstakels compliceren een grootschalige implementatie van ubiquitous 

computing [17] technologieën als deze. In het Verre Oosten daarentegen zijn ontwikkelaars de experimentele fase 

ruimschoots gepasseerd. Hoewel Europa, de VS en Oost-Azië met het oog op research & developement van 

RFID ongeveer gelijke tred lopen, hebben sommige Aziatische landen een ruime voorsprong opgebouwd wat 

betreft de implementatie ervan. De oorzaak hiervan kan gezocht worden in het cultuurhistorisch verschil in 

houding ten opzichte van privacy en IC-technologie. In Korea bijvoorbeeld “[t]here is an historical expectation of 

less privacy. Korea is willing to put off the hard questions to take the early lead and set standards”, zo verklaart 

Anthony Townsend, research directeur aan het Institute for the Future (geciteerd in O’Connell 2005). Ook Japan 

behoort tot de voorhoede op RFID-gebied, mede dankzij zijn gadgetgevoelige cultuur. Veel mobiele telefoons 

zijn uitgerust met internet-, email- en RFID-functie. In tegenstelling tot Europese en Amerikaanse gebruikers 

maken Japanners volop gebruik van deze mogelijkheden. Dat is tevens één van de veel genoemde redenen 

waarom een technologie als i-Mode in het Westen nooit de populariteit vergaarde die het hede ten dage in Japan 

geniet (Qui 2004).  

 De geboekte successen op RFID-gebied in Azië worden door het Westen op de voet gevolgd. Aziatische 

RFID-systemen bepalen de norm en staan model voor nieuw in te voeren systemen. Internationale 

belanghebbenden sluiten contracten af met Aziatische ontwikkelaars teneinde diezelfde technologie elders te 

importeren. Zo is onder andere het Nederlandse OV-chipkaartsysteem [18] gebaseerd op de smartcard technologie 

die door Hongkongnese vervoerders wordt gebruikt. De Europese Commissie heeft besloten de regulatie ten 

aanzien van RFID-technologie voorlopig aan de Europese RFID-industrie over te laten, in de hoop niet achterop 

te raken met de razendsnelle ontwikkelingen in het Oosten (Fay 2007). 

 Om bovengenoemde motieven zal ik me in de komende subparagrafen uitsluitend concentreren op RFID-

toepassingen uit Oost-Azië, teneinde een beeld te vormen van de ontwikkelstatus van het Internet der Dingen. 
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2.1.1 Octopus 

Het reilen en zeilen in het publieke leven van Hong Kong wordt in sterke mate beheerst door Octopus [19]. Met 

meer dan dertien miljoen smartcards in omloop en ruim negen miljoen transacties per dag wordt dit elektronische 

betaalsysteem beschouwd als het meest succesvolle ter wereld (Sascom Magazine 2005). Sinds 1997 is het 

Octopus systeem volledig geïntegreerd in het Hongkongnese openbaar vervoer. Maar ook talloze supermarkten, 

fastfoodketens, kiosken, telefooncellen, drank- en snoepautomaten bieden de mogelijkheid om met de 

Octopuscard te betalen. Daarnaast wordt de kaart gebruikt voor identificatiedoeleinden, zoals het verkrijgen van 

toegang tot kantoorgebouwen en scholen. Er zijn zowel anonieme als gepersonaliseerde kaarten in omloop. Die 

laatste bevat naam, leeftijd en desgewenst een foto van de kaarthouder, en functioneert zodanig als kortingskaart 

voor kinderen, studenten of 65-plussers. Via add-value automaten op stations en in winkels kan men de kaarten 

opwaarderen. Naast de standaard smartcards zijn er ook telefoons, sleutelhangers, horloges en zelfs ringen met 

een Octupuschip verkrijgbaar.  

 Met een enkele veeg van een hand, tas, portemonnee of telefoon over een Octopusreader worden er 

transacties afgehandeld. In Hong Kong is het inmiddels een alledaags verschijnsel. De schaal waarop het Octopus 

systeem is ingevoerd, de vele mogelijkheden die het biedt en het ogenschijnlijke gemak waarmee gebruikers ermee 

omgaan, zijn indicaties voor het succes van dit RFID-systeem.  

 

2.1.2 New Songdo 

In Zuid-Korea bouwen de Amerikaanse projectontwikkelaar The Gale Company en de Zuid-Koreaanse 

staalfabrikant POSCO E&C aan een nieuwe high-tech stad genaamd New Songdo [20]. Na haar voltooiing in 2014 

zal deze stad als een enorm testbed fungeren voor allerlei nieuwe technologieën. De ontwikkelaars beogen een 

ubiquitous city te realiseren waarin “... all major information systems (residential, medical, business, governmental 

and the like) share data, and computers are built into the houses, streets and office buildings” (O’Connell 2005). 

 Bij dit gigantische project is een belangrijke rol weggelegd voor RFID-technologie. Overal in de stad 

worden RFID-readers en -sensoren aangebracht teneinde het leven van de bewoners te vergemakkelijken. Zo 

zullen vuilnisbakken worden voorzien van readers om recycling aan te moedigen. Wanneer iemand een getagd 

colaflesje in de afvalbak gooit, wordt die persoon automatisch gecrediteerd. Dankzij RFID-sensoren in 

ouderenwoningen wordt er onmiddellijk hulp ingeschakeld wanneer drukgevoelige vloeren de impact van een val 

detecteren. Mobiele telefoons met RFID-functie bevatten een persoonlijk medisch dossier, en kunnen zodanig 

worden gebruikt om snel en gemakkelijk geneesmiddelen aan te schaffen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van 

de vele technologische hoogstandjes die de ontwikkelaars van New Songdo voor ogen hebben. Aangezien 

ubiquitous computing testomgevingen van een vergelijkbare schaal nog niet bestaan, verwacht John Kim, 

strategisch vice president van New Songdo City Development, dat “... New Songdo will most likely be a chance 

to study the large-scale use of RFID, smart cards and sensor-based devices even as Western societies lag in this 

next wave of computing” (ibid.). 

 

2.1.3 RFID in Japan 

In Japan is er een heel scala aan RFID-applicaties die publieke ruimten geleidelijk omvormen tot iSpaces [21]. In 

verschillende grote steden zijn infrastructurele elementen als verkeerslichten, lantaarnpalen, telefoonpalen en 

rioolputten RFID-enabled gemaakt, teneinde locatiespecifieke informatie door te geven aan inwoners en toeristen 

(Smart Labels Analyst 2002). Met een PDA of mobiele telefoon kunnen zij informatie opvragen over naburige 
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winkels, publieke faciliteiten en evenementen, en diens locaties inladen op interactieve kaarten en plattegronden. 

Deze RFID-infrastructuur dient bovendien als navigatiemiddel voor visueel beperkten (ibid., 5). Bij hevige 

sneeuwval worden de profieltegels op het trottoir onherkenbaar. Dankzij speciale wandelstokken toegerust met 

een RFID-tag worden zij echter gewaarschuwd bij het naderen van een oversteekplaats; zodra de tag wordt 

gedetecteerd begint er een deuntje te spelen. Omdat deze tags op een lage frequentie opereren, kunnen deze ook 

onder slechte weersomstandigheden probleemloos worden uitgelezen. 

 Ook wordt gekeken naar hoe de inzet van RFID-technologie de opsporing van rampenslachtoffers (bij 

aardbevingen, tsunami’s, branden en dergelijke) kan vergemakkelijken. In samenwerking met de overheid werken 

Japanse hulpdiensten aan verschillende RFID-alarmeringssystemen [22]. Eén van de pilot projecten behelst de 

inzet van helikopters waarmee duizenden actieve RFID-tags over het rampgebied worden uitgestrooid. De tags 

zijn voorzien van trillings- en warmtesensoren welke respectievelijk bewegingen van overlevenden en 

brandhaarden kunnen waarnemen. Met behulp van handheld RFID-readers kunnen reddingswerkers snel en 

effectief significante bakens lokaliseren. In een soortgelijk project wordt geëxperimenteerd met soundtags. Deze 

tags beschikken over een grote geheugencapaciteit ten behoeve van de opslag van geluid. Het idee is om deze in 

muren en plafonds van gebouwen te verwerken. Na het instorten van een gebouw fungeren de tags niet alleen als 

bakens, maar kunnen tevens geluidsfragmenten (van zowel slachtoffer als hulpverleners) ontvangen, verzenden, 

opnemen en afspelen. 

 

2.2 INDICATIEVE EIGENSCHAPPEN EN CONDITIES 

Bovengeschetste toepassingen weerspiegelen het karakter van een intentioneel Internet der Dingen. Hiermee 

kunnen we direct een aantal eigenschappen onderkennen: 

 

Alomtegenwoordigheid 

Binnen de geografische begrenzingen van Hong Kong, New Songdo en verschillende Japanse steden kunnen we 

een tendens naar alomtegenwoordigheid bespeuren. De hoge densiteit van readers en tags in de 

verspreidingsgebieden maakt de netwerkdiensten overal en te allen tijde beschikbaar voor diens gebruikers. 

Hiermee verwerven de omschreven RFID-systemen een omnipresent karakter. 

 

Pervasiveness 

Ontegenzeggelijk hebben deze toepassingen een diepe impact op het dagelijks handelen van de gebruikers. Deze 

technologische ‘indringendheid’ manifesteert zich in de manier waarop alledaagse transacties worden afgehandeld, 

laat haar sporen na in de bewegingspatronen van mensen in publieke ruimten, en mobiliseert een (al dan niet 

bewuste) conceptuele verschuiving in de wijze waarop men omgaat met en handelt naar informatie die ontspringt 

aan deze netwerken. 

 

Genetwerkte intelligentie 

We zien dat ‘domme’ objecten die worden uitgerust met tags, sensoren en/of readers daarmee een zeer basale 

vorm van kunstmatige intelligentie verwerven. Die intelligentie is gefundeerd in de connectiviteit tot het netwerk, 

en behelst in beginsel niet meer dan het kunnen oppikken van signalen en communiceren van informatie. De 

cumulatie van al deze netwerkobjecten tezamen, zo bewijst het voorbeeld van het Japanse RFID-
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alarmeringssysteem, leidt echter tot een intelligente netwerkinfrastructuur die tot meer in staat is dan de som van 

haar delen. 

 

Adaptiviteit 

Het voorbeeld van de ‘RFID-blindengeleiders’ demonstreert dat een bestaande netwerkstructuur zich laat 

aanpassen naar nieuwe, specifieke gebruikersbehoeften, waardoor meerdere doelen tegelijk gediend kunnen 

worden. Dit adaptieve vermogen is essentieel voor de ontwikkeling en invoering van nieuwe, innovatieve 

toepassingen, en kan eveneens beschouwd worden als een kenmerk van het Internet der Dingen. 

 

Flexibele connectiviteit 

Wanneer een grootschalige netwerkdienst als Octopus het publieke domein penetreert, moet zelfs de grootste 

digibeet ermee kunnen omgaan. Usability en interfacedesign spelen hierbij een cruciale rol. De interactieprocessen 

dienen zodanig te zijn ontworpen dat ze natuurlijk aanvoelen voor de gebruiker (Payne & McDonald 2004, 119). 

De Octopus smartcards zijn daar een goed voorbeeld van: connectie tot het netwerk wordt bewerkstelligd door 

eenvoudigweg de kaart in de buurt van een reader te houden. Die flexibiliteit is voor een belangrijk deel gezeteld 

in de aanwending van draadloze communicatietechnologieën. 

 

Aan de hand van de geschetste RFID-applicaties kunnen, naast de eigenschappen, ook de voorwaarden voor de 

realisatie van een toekomstig Internet der Dingen worden opgemaakt. Deze voorwaarden zijn globaal te verdelen 

over vier aandachtsgebieden: 

 

Economische voorwaarden 

Hieronder vallen onder meer de betaalbaarheid van tags, readers, middleware, draadloze/mobiele technologieën 

en consumer electronics, en de wil van organisaties om te investeren in ubiquitous technologieën. 

 

Technische voorwaarden 

Hierbij kunnen we denken aan verdere miniaturisatie van elektronische onderdelen, de vergroting van de reken- 

en opslagcapaciteit van RFID-tags, en de uitbreiding van sensing capabilities van RFID-sensoren. 

 

Standaardisatie voorwaarden 

Deze omvatten niet alleen de standaardisatie van technische protocollen, maar bijvoorbeeld ook de 

interoperabiliteit van netwerksystemen, compatibiliteit van verwante hard- en software, en de vorming van 

juridische, veiligheids-, privacy- en politiek-economische beleidsregels ten aanzien van grootschalige draadloze 

netwerken. 

 

Sociale voorwaarden 

Deze kunnen worden samengevat onder de noemer sociale acceptatie, oftewel de wil van individuen en 

organisaties om deze technologieën te benutten. 

 

Deze opsomming is louter indicatief en geenszins uitputtend. Evenmin kan deze gezien worden als een checklist 

waarbij, na het afvinken van iedere vereiste, de bodem rijp is voor het Internet der Dingen. Immers behelzen de 

geponeerde voorwaarden een dynamische bestel van intergerelateerde, wederkerig afhankelijke ontwikkelingen; 
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een hogere investering in ubiquitous technologieën zal leiden tot een verlaging van de productiekosten, waarop 

bepaalde elektronica goedkoper worden en R&D afdelingen worden aangespoord om RFID-componenten verder 

te perfectioneren, enzovoorts. Sociale acceptatie houdt weer nauw verband met de beloftes en dreigingen die 

rondom de betreffende technologieën zweven. In een conferentierapport van de EU wordt gesteld dat: “[t]he 

most accomplished realisation of “the Internet of things” will probably require the development of systems and 

architectures which can be flexible, adaptive, secure, and pervasive without being intrusive” (Buckley 2006). De 

adoptie van veiligheidsmaatregelen ten aanzien van privacykwesties alleen zal niet automatisch tot sociale 

acceptatie leiden. Ook hierbij is niet één conditie bepalend, maar een complex stelsel van discursieve factoren. 

 

2.3 INTRANETTEN DER DINGEN? 

Tot voor kort was RFID-technologie voorbehouden aan de industriële en technologische sector. Door de 

geleidelijke adoptie van RFID-systemen door overheden en dienstverleners, en daarmee de intrede van RFID in 

het publieke domein, komt nu ook de alledaagse gebruiker langzaam maar zeker in aanraking met deze 

technologie. Echter lijkt de huidige ontwikkelgang van RFID-technologie op het publieke vlak zich, net als in het 

bedrijfsleven, eerder te manifesteren in een cluster van onafhankelijke, op zichzelf staande netwerken: “Such 

networks may take several forms including Personal area networks, body area network or Ad Hoc networks, 

catering for dedicated applications.” (ibid.) In veruit de meeste gevallen dienen RFID-gegevens die worden 

afgelezen van objecten zeer specifieke doeleinden, welke door de betreffende exploitant zijn bepaald. Deze data 

zijn geenszins vrij uitwisselbaar, maar worden opgeslagen in afgeschermde databases die uitsluitend toegankelijk 

zijn voor de uitbater van het RFID-systeem in kwestie. De flow van RFID-data volgt in feite een gesloten circuit 

binnen een vastomlijnd netwerk.  

 Concrete aanwijzingen voor de ontplooiing van een wereldwijd netwerk van slimme objecten ontbreken. 

Wellicht dat men gezien de huidige situatie beter kan spreken van een opmars naar meerdere ‘Intranetten der 

Dingen’, daar de reikwijdte van RFID-netwerken in Hong Kong, Zuid-Korea en Japan beperkt blijft tot 

specifieke regio’s en gebruikersdoelgroepen. Gezien de compatibiliteitsproblemen, standaardisatievereisten, 

cultuurverschillen, etcetera, is het onwaarschijnlijk dat deze op de korte termijn een grensoverschrijdend karakter 

zullen verwerven. Aldus is er van een overkoepelende superstructuur die het Internet der Dingen impliceert 

vooralsnog geen sprake. De ontwikkelingen lijken zich aanmerkelijk eerder te bewegen naar heterogene, 

locatiespecifieke netwerktoepassingen dan naar een uniform en globaal netwerk. 
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3 DE AGENCY VAN DINGEN  

 

“... AI’s are constantly screened, mainly by the Turing people, to make sure they don’t get too smart. 

So maybe you’ll get the Turing machine after your ass, because maybe an AI somewhere wants to 

augment its private cash flow. Some AI’s have citizenship, right?” 

(Gibson 1987, 78) 

 

Deze passage uit William Gibson’s cyperpunk roman Count Zero handelt over niet-menselijke entiteiten met een 

dermate hoog kunstmatig intelligentieniveau (AI staat voor Artificial Intelligence) dat ze voortdurend gescreend 

moeten worden om te beletten dat ze een eigen wil creëren en conform gaan handelen. Dit fictieve, tamelijk 

dystopische scenario haal ik niet aan om de Orwelliaanse visie kracht bij te zetten, maar dient als aanzet tot 

nadenken over de implicaties van genetwerkte dingen met agency. Wanneer we intelligentie toekennen en taken 

uit handen geven aan netwerkobjecten door ze te voorzien van sensoren en draadloze 

communicatiemogelijkheden, handelen zij dan namens ons, of buiten ons en onze invloedssfeer? Met andere 

woorden, zijn het menselijke instanties of technologische artefacten die ultiem het vermogen dragen effecten te 

sorteren binnen een Internet der Dingen? 

 Vanuit een sociaal constructivistisch oogpunt verdient de eerstgenoemde claim de voorkeur. Het ingebedde 

handelingsvermogen en de beslissingsbevoegdheid van de dingen zijn immers door de mens 

voorgeprogrammeerd, en kunnen desgewenst weer worden teruggedraaid. Technologisch deterministen 

daarentegen geloven niet in de maakbaarheid van de technologie. Volgens hen worden culturele en sociale 

veranderingen niet door menselijke agentes geïnitieerd, maar zijn deze het resultaat van voortschrijdende 

technologische ontwikkelingen. Zij claimen dat “... it is technology that acts, and we who are acted upon” (Lister 

et al. 2003, 308), en zouden derhalve de genetwerkte objecten aanwijzen als actieve veroorzakers van culturele 

transformaties in relatie tot het Internet der Dingen. 

 Aanhangers van het technologisch determinisme beweren aldus dat technologie zich ontwikkelt volgens 

haar eigen noodwendigheid, berustend op dynamieken die buiten menselijke controle liggen. Ten grondslag aan 

deze overtuiging ligt het idee van causaliteit, oftewel oorzaak-gevolg theorieën die hun oorsprong hebben in de 

fysische wetenschappen (ibid., 300-307). De assumptie dat technologie en diens consequenties zijn uitgestippeld 

en geïnaugureerd door sociale actoren steunt op het agency principe dat afkomstig is uit de humanistische studies 

(ibid., 307-310). Vanuit die traditie duidt agency niet enkel op de fysieke oorzaak van een actie, maar tevens op de 

verlangens en voornemens die erachter schuilen. Om die reden is agency exclusief een instantie van sociaal 

interacterende mensen, zo redeneren de sociaal constructivisten.  

 We zien dat deze opponerende zienswijzen beiden een scheiding handhaven tussen de analytische 

domeinen van het technologische enerzijds en het sociologische anderzijds. Als gevolg daarvan loopt de discussie 

spaak op de vraag: “Is technology constructed of society or society made up out of technologie?” (Stalder 1997) 

In een poging deze dichotomie te overbruggen heeft de Franse antropoloog en socioloog Bruno Latour in 1981 

de actor-network theory geïntroduceerd. In de volgende paragraaf zal ik bekijken hoe deze theorie kan bijdragen aan 

een beter begrip van de distributie van agency in een Internet der Dingen. Hierbij staat de vraag of agency louter 

aan mensen kan worden toegeschreven centraal. 
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3.1 ACTOR-NETWERK THEORIE 

De actor-netwerk theorie is een analysekader waarmee entiteiten die transformatieprocessen op technologisch, 

sociaal en cultureel gebied doormaken en veroorzaken, getraceerd kunnen worden. Deze zogeheten actoren 

vormen tezamen een netwerk op basis van hun onderliggende relaties. Het handelingsvermogen van een actor 

wordt bepaald door zijn positie binnen een specifiek netwerk, en is afhankelijk van het aantal actoren dat hij kan 

mobiliseren ter verwezenlijking van een bepaald doel. Trans- en interacties tussen actoren worden gefaciliteerd 

door de circulatie van intermediaries, welke teksten, producten, diensten of valuta kunnen zijn (ibid.). 

 Met deze benadering wil Latour aantonen dat de kloof tussen natuur en cultuur kunstmatig in stand wordt 

gehouden door zowel de natuur-/fysische wetenschappen als de cultuur-/humanistische wetenschappen die 

technologische ontwikkelingen beide vanuit hun eigen domein willen verklaren (Latour 1993). De actor-netwerk 

theorie levert hiermee kritiek op het modernisme en het postmodernisme. Latour diagnosticeert de eerste als een 

conditie waarin humanisten vastgeroest zijn in sociale verklaringsmodellen. Hij verwijt hen reductionisme daar zij 

uitsluitend handelingsvermogen toekennen aan menselijke instanties, al het andere daarmee herleidend tot 

eenvoudige, stomme krachten. Het postmodernisme ziet voorts linguïstische constructies als de bindende factor 

tussen natuur en cultuur, en proclameert taal als een autonoom tussengebied. Daarmee blijft echter de scheiding 

tussen de domeinen natuur, cultuur en taal gehandhaafd, zo betoogt Latour. De aandacht voor linguïstische, 

interpretatieve en discursieve handelingen als zijnde betekenisvolle constructen vertroebelen onze blik op de 

materiële, technologische wereld. Echter, om de volledige aard en betekenis van een ding te vangen, “... [we] must 

therefore situate it in the network of other things, texts, discourses and institutions of which it is part” (Lister et 

al. 2003, 296). Latour’s actor-netwerk theorie beschouwt de werkelijkheid dan ook als een organisatie van 

netwerken waarin menselijke en niet-menselijke dingen voortdurend met elkaar interacteren middels diverse 

technologieën. 

 Opmerkelijk aan Latour’s theorie is dat agency niet beperkt is tot mensen of sociale groepen, maar ook 

artefacten de rol van actor binnen een specifiek netwerk kunnen krijgen. De wilskracht van een actor is niet langer 

per definitie geworteld in bewuste menselijke keuze, maar kan evengoed de prescriptie van een object (datgene 

wat een object toestaat of verbiedt) inhouden. Hiermee wordt het humanistische concept van agency van tafel 

geveegd: “... social action is taking place not as a result of individually or collectively willed human action but 

rather due to the relations between humans and the increasing quantity of non-human things that populate the 

cultural landscape.” (ibid., 309)  

 

Met de aanvaarding van Latour’s notie van agency kan de vraag of menselijke instanties en dingen als evenredig 

gezaghebbende actoren optreden in het Internet der Dingen positief beantwoord worden. Daarmee rest ons de 

vervolgvraag: geven wij moedwillig de controle uit handen of  is het slechts een kwestie van delegatie? Een nadere 

bestudering van Latour’s interpretatie leert ons dat geen van beide antwoorden van toepassing is: “... it is as false 

to argue that a machine on its own has agency as it is to suggest that only humans do; rather it is the network as a 

whole that acts, effects and determines.” (ibid.) Agency is geen hoedanigheid welke door een op zichzelf staande 

actor vrijblijvend kan worden vergaard, verleend of gedelegeerd. Veeleer wordt agency verworven door het feit 

dat een actor deel uitmaakt van een groter geheel van relaties. 

 Alhoewel de actor-netwerk theorie een handzaam denkkader biedt voor een reflectie op agency in het 

Internet der Dingen, zijn er kritische kanttekeningen geplaatst bij het verbinden van deze theorie met dit discours. 

Ondanks de schijnbare analogie is een directe vergelijking tussen deze twee problematisch, zo betoogt Nordeman 

(2006), omdat Latour’s begrip van handelingsvermogen danig verschilt met het concrete handelingsvermogen van 
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technologische artefacten. Hij refereert daarbij aan eerdere kritieken op Latour’s gebruik van talige begrippen 

waarmee onbedoeld subjectiviteit wordt verleend aan objecten. Juist omdat de actor-netwerk theorie in haar 

essentie gekant is tegen het idee dat taal het beginpunt is om de wereld te begrijpen, faalt Latour erin de subject-

object dichotomie te doorbreken. 

 Met deze kritiek in het achterhoofd zal ik in de volgende paragraaf een andere invalshoek op de distributie 

van agency binnen het Internet der Dingen belichten.  

 

3.2 EEN MANIFEST VOOR GENETWERKTE OBJECTEN 

Julian Bleecker, onderzoeker en assistent professor aan de University of Southern California, beschouwt het 

Internet der Dingen niet als een uitbouwsel van het huidige internet, maar als een conceptueel raamwerk dat ons 

kan helpen inzicht te krijgen in de manieren waarop fysieke, genetwerkte objecten sociaal kapitaal creëren en de 

fysieke ruimten waarin wij ons begeven drastisch reconfigureren (2006). Hij maakt een duidelijk onderscheid 

tussen objecten die passief registreren en instrumenteel van aard zijn, en objecten die actief participeren in sociale 

netwerken. Die laatste noemt hij blogjects, een neologisme voor objecten die ‘bloggen’ [23]. Net als hun menselijke 

equivalent dragen deze objecten bij aan de vorming en uitwisseling van ideeën en cultuur binnen het sociale web 
[24]: “Blogjects don’t just publish, they circulate conversations [...] Blogjects become first-class a-list producers of 

conversations in the same way that human bloggers do – by starting, maintaining and being critical attractors in 

conversations around topics that have relevance and meaning to others who have stake in that discussion.”   

(ibid., 4) Het moge duidelijk zijn dat ook Bleecker hiermee een vorm van agency toekent aan niet-menselijke 

instanties, wat reden geeft deze blogjects aan een nadere analyse te onderwerpen. 

 

Wat moeten we ons voorstellen bij objecten die actief participeren in een sociaal netwerk? De sociale netwerken 

die het internet faciliteert bestaan uit individuen en/of organisaties die van gedachten wisselen en ideeën spuien 

over onderwerpen van gezamenlijke interesse. Tot voor kort hadden dingen geen concrete inbreng in dit proces 

van betekenisgeving en cultuur maken. Echter, met de recent verworven informatieverwerkings- en 

netwerkcapaciteiten kunnen dingen een andere wending geven aan en nieuwe perspectieven bieden op online 

discussies. Door de blogosphere [25] te voeden met betekenisvolle data kunnen dingen significante transformaties 

teweegbrengen op een semantisch niveau, en zodoende sociale discoursen van richting doen veranderen. Als 

voorbeeld geeft Bleecker het project The Pigeon that Blogs, naar een ontwerp van Beatriz da Costa waarbij een troep 

duiven uitgerust met sensoren en GPS-apparatuur de mate van luchtverontreiniging in hun vlieggebied registreert 

(ibid.). De vliegroutes en metingen worden draadloos gecommuniceerd en gevisualiseerd in speciale Google Maps 

[26], waarmee de luchtvervuilingsgraad in de lokale atmosfeer zichtbaar wordt. Een ordinaire troep duiven in de 

hoedanigheid van een verzameling blogjects krijgt plots de status van een actieve participant in een gewichtige 

discussie omtrent de gesteldheid van ons leefmilieu.  

 Naast agency kent Bleecker nog twee eigenschappen toe aan blogjects, namelijk: blogjects houden bij waar 

ze zijn (geweest), en blogjects hebben een zelf-ontsloten geschiedenis van hun bevindingen en ervaringen     

(ibid., 5-8). De eerste eigenschap heeft betrekking op de track & trace capaciteiten die dingen vergaren zodra ze 

worden uitgerust met draadloze identificatietechnologieën als RFID. Daarbij valt te denken aan de reizigersbagage 

op Schiphol of de FedEx pakketten die voortdurend locatiespecifieke informatie doorgeven en zo een 

kruimelspoor van geospatiale data achterlaten (Pasveer 2006; O’Connor 2006). De tweede eigenschap duidt op de 

ingebedde historische informatie [27] van genetwerkte dingen, zoals bijvoorbeeld informatie over de fabrikant, het 
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land van herkomst, het productieproces, het materiaal van het betreffende object en recyclingprotocollen. Maar 

ook historische documentatie over waar en wanneer het ding in contact kwam of communiceerde met andere 

blogjects; een soort open source rapportage van zijn ervaringen in en interacties met de fysieke wereld. 

 We zien dat ook Bleecker een non-humanistische notie van agency hanteert. Agency in dit verband heeft 

niets van doen met een bepaald verstandelijk vermogen dat blogjects in staat stelt om mensgelijkende beslissingen 

te genereren. Het gaat hier om het onwillekeurige vermogen om het verloop van een debat te altereren: “Blogject 

intellect is their ability to effect change. Their agency attains through the consequence of their assertions, and 

through the significant perspective they deliver to meaningful conversations.” (Bleecker 2006, 9) 

 

Bleecker’s blogjects verwerven, net als Latour’s niet-menselijke actoren, hun agency op voorwaarde dat zij deel 

uitmaken van een netwerk. Bleecker nuanceert echter dat deze pas als wilskrachtige actoren beschouwd kunnen 

worden wanneer ze expliciet effect sorteren op de ecologie van het netwerken: “... they can only become enrolled 

as active, worldly participants by knitting together, facilitating and contributing to networks of social exchange 

and discourse, and rearranging the rules of occupancy and patterns of mobility within the physical world.”    

(ibid., 2) Daarmee impliceert hij dat passieve netwerkobjecten geen agency hebben, een onderscheid dat Latour 

verzuimt te maken [28]. Een ander verschil met Latour’s actor-netwerk theorie is het toepassingsgebied. Latour’s 

netwerken hebben betrekking op de werkelijkheid, terwijl die van Bleecker uitdrukkelijk informatienetwerken 

behelzen, en dus betrekking hebben op informatie- en communicatietechnologie. De kritiek op Latour’s begrip 

van handelingsvermogen gaat derhalve niet op voor Bleecker’s manifest voor genetwerkte objecten. 

 Wanneer ‘de dingen’ betekenisgeving creëren door het eigenhandig uitvoeren van netwerkacties (het up- en 

downloaden van informatie, live streaming, RSS feeds, trackbacks, podcasts, automatische blogposts, etcetera), 

zullen deze uiteindelijk als “first-class citizens” gaan fungeren in het sociale web, zo proclameert Bleecker. Of deze 

gelijkstelling van mensen en dingen als evenredig gezaghebbende actoren in het pervasive internet een wenselijke of 

stuurbare ontwikkeling is, laat hij in het midden. Wel roept hij designers en netwerkarchitecten op om goed na te 

denken over hoe beiden tot een vruchtbare samenwerking kunnen komen en de algehele leefbaarheid kunnen 

bevorderen. Daarbij doelt hij niet op triviale toepassingen zoals een koelkast die boodschappen besteld via het 

internet, of een tv die met een leeslamp communiceert: “Occasionally objects, things, non-humans, non-subjects 

step out of their thingness to become more than lifeless props. Things can learn to walk upright, too, so as to 

distinguish themselves as valued companion species, with something to say, something to effect our disposition 

and attitude about our (we humans) role in managing and maintaining, or mismanaging and terrorizing the world 

in which we live.” (ibid., 14) De toegevoegde waarde van genetwerkte dingen is gelegen in de nieuwe 

invalshoeken die zij verschaffen op culturele, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen in relatie tot 

ubiquitous technologieën. 

 Bleecker’s manifest staat buiten het retorische kader van de Orwelliaanse visiedragers en de commercieel 

ingestelde techno-utilitaristen, en vormt daarom een valide uitgangspunt om de effecten van niet-menselijke 

agency op onze conceptie en houding ten opzichte van informatie die ontspringt aan het Internet der Dingen te 

bestuderen. Om die effecten manifest te maken, zal ik in de volgende paragraaf een aantal unieke RFID-

toepassingen en -concepten beschrijven. 
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3.3 AGENCY BUITEN DE GEBAANDE PADEN 

Klaas Kuitenbrouwer, nieuwe media workshop ontwikkelaar/coach bij Mediamatic [29], betoogt dat het debat 

rond RFID in essentie niet draait om de bescherming van privacy, maar om “... het afdwingen van 

onderhandelbaarheid in de wisselwerking tussen gewenste verbinding met communicatienetwerken aan de ene 

kant en privacy aan de andere kant” (2006). Ten grondslag aan dit debat ligt de disproportionele distributie van 

agency in huidige netwerktoepassingen. In paragraaf 2.3 zagen we al dat de RFID-hype tot nu toe vooral 

hermetische applicaties heeft voortgebracht. De marktpartijen bepalen welke objecten er getagd worden, beslissen 

waar en wanneer welke informatie uitgelezen wordt, en hebben exclusieve toegang tot de databases. Om tot een 

waardevolle samenwerking te komen tussen mensen en netwerkobjecten is het echter noodzakelijk dat ook 

consumenten/burgers/gebruikers toegang kunnen krijgen tot de componenten van RFID-infrastructuren. De 

hiernavolgende RFID-toepassingen pogen het ‘agency-monopolie’ te doorbreken door te flirten met alternatieve 

vormen van agency. 

 

3.3.1 Touch-tag 

Interaction designer Joost Broersen heeft een RFID touch-tag ontwikkeld die niet automatisch uitgelezen wordt 

wanneer deze binnen de actieradius van naburige readers komt, maar waarbij de gebruiker zelf de 

uitleesmomenten bepaalt (2005). Door op de tag te drukken maakt de microchip contact met de antenne, waarop 

verbinding met het netwerk mogelijk wordt. De gebruiker kan zelf functies toekennen aan de touch-tags, en deze 

naar eigen inzicht inzetten binnen een specifieke leefomgeving teneinde toegang te krijgen tot informatie of 

bijvoorbeeld om apparaten aan te sturen. 

 De touch-tag fungeert als een op tast gebaseerde interface die verhindert dat heimelijke RFID-identificatie 

plaatsvindt. Immers is de drager van de tag te allen tijde bewust van de interactiemomenten, simpelweg omdat hij 

deze zelf initieert. Hierin is een significant verschil gelegen met bijvoorbeeld de geopperde kill-switch functie (zie 

pagina 7). Deze biedt louter de optie om een tag te deactiveren. Eenmaal uitgeschakeld is de tag niet langer 

bruikbaar, wat een vrij inefficiënte methode is om privacy veilig te stellen. De touch-tag daarentegen legt het 

besluit om de RFID-data wel of niet te communiceren volledig bij de gebruiker, zonder dat dit consequenties 

heeft voor de werking van de tag. 

 

3.3.2 Tagging spaces 

Ook Timo Arnall, onderzoeker aan de School for Architecture and Design in Oslo, houdt zich bezig met 

onderzoek naar tastgebaseerde interacties met locatieve applicaties en diensten op basis van RFID. Hij ziet de 

NFC-telefoon [30] als een geschikte kandidaat om interacties met de fysieke wereld te bewerkstelligen, omdat de 

technologie goedkoop, ongecompliceerd, hackbaar en user-driven is. Zijn Touch project omvat experimenteel 

onderzoek naar onder andere het visualiseren van RFID-gebaseerde interacties, nieuwe intuïtieve interfaces, 

interactie- en feedbackmethoden, en creatieve, functionele toepassingen van RFID in relatie tot alledaagse dingen, 

plaatsen en sociale handelingen (2006). 

 Arnall experimenteerde met de RFID-stickers die standaard meegeleverd worden met de NFC-telefoon. 

De stickertags kunnen zowel gelezen als beschreven worden, en als ruimtelijke markers dienen in een publieke of 

private ruimte. Door een willekeurig object te stickeren/taggen krijgt deze plots een tweede, digitale identiteit – 

door er bijvoorbeeld een url aan te koppelen die informatie bevat over het object – of een extra functionele 

waarde – door een commando aan te de stickertag te hangen. Zo bestickerde Arnall zijn werktafel met 
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zelfgedefinieerde tags. Zodra hij zijn telefoon bij één van de stickers hield, voerde deze een eenvoudige sms- of 

belopdracht uit. Op die manier functioneerde het fysieke bureaublad opeens als interface en “... veranderde wat 

voorheen duim- en beeldschermhandelingen waren in ruimtelijke gebaren” (Kuitenbrouwer 2006).  

 We zien hier dat niet slechts de grote marktspelers gestalte geven aan een Internet der Dingen, maar ook 

individuen inbreng hebben in de totstandkoming ervan. Met eenvoudige tagging acties kunnen zij voor hen 

betekenisvolle relaties leggen tussen objecten, mensen, ruimten en informatie. Bovendien behelst het een bottom-

up benadering van agency, daar de gebruiker zelf de netwerkacties definieert. 

 

3.3.3 SuiPo 

In het Japanse metrostation JR Shinjuku vindt men een bijzondere vorm van reclamemaken. Zogenaamde SuiPo  

[31] advertenties ogen als normale posters, maar zijn in feite voorzien van RFID-readers. Bij kiosk terminals 

kunnen reizigers hun mobiele emailadres laten associëren met een RFID-ticket. Wanneer een passant vervolgens 

zijn RFID-ticket bij één van de SuiPo posters houdt, ontvangt hij automatisch relevante informatie over de 

betreffende advertentie op zijn mobiel.  

 Op deze manier worden statische posters omgetoverd tot interactieve marketingtools. Opvallend is dat 

deze marketingstrategie niet uitgaat van een information push. Een groot deel van de marketingconcepten die met 

de opmars van GPS, Bluetooth en andere draadloze/mobiele technologieën ontkiemden, komen neer op het 

zonder opt-in [32] communiceren van locatiespecifieke informatie (Tomesen 2007). Daarmee is de vrees ontstaan 

dat, wanneer dergelijke technologieën alomtegenwoordig beschikbaar worden, de publieke sfeer op den duur 

verzadigd raakt met opdringerige, ongewenste reclameboodschappen. In het geval van SuiPo ligt het initiatief om 

informatie te communiceren echter niet bij de adverteerders, maar bij de voorbijgangers. Deze nieuwe vorm van 

adverteren benut de mogelijkheden van RFID-technologie zonder dat deze invasief overkomt bij de doelgroep. 

 

3.3.4 Urban Eyes 

Urban Eyes [33] is een publieke kunstinstallatie van Marcus Kirsch en Jussi Ängeslevä die de onvoorspelbare 

bewegingspatronen van duiven middels RFID en draadloze technologie verbindt met het netwerk van CCTV-

camera’s in een stadslandschap. In het originele concept [34] worden duiven voor een bepaalde tijd traceerbaar 

gemaakt door speciaal duivenvoer uitgerust met RFID-chips. Wanneer een reader het signaal van een passerende 

duif oppikt, triggert deze de nabijgelegen camera. Daarop worden videobeelden doorgestuurd naar een uniek 

webadres dat de duivenvoerder bij de aanschaf van het vogelzaad meekreeg. Op die manier worden duiven de 

boodschappers van visuele impressies die zijn gevangen door de ogen van genetwerkte surveillance- en 

verkeerscamera’s. De combinatie van deze twee netwerken genereert een uniek stadsaanzicht dat enerzijds het 

panoptische karakter van het alomtegenwoordige CCTV-netwerk aanvecht, en anderzijds een beeldend verhaal 

oplevert over het leven van een duif in een stad.  

 Dit project demonstreert hoe niet-menselijke agency de kijk op publieke ruimten kan altereren. Met het 

voeren van het vogelzaad wordt agency uit handen gegeven aan duiven, welke ons vervolgens op ludieke wijze 

bewust maken van de camera’s om ons heen: “The public domain as a place under surveillance is queried and 

creatively hijacked by innocent agents (pigeons).” (Fusedspace 2004)  
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3.4 HET INTERNET DER DINGEN ALS BIOTOOP 

De ontwikkelaars en ontwerpers uit de voorgaande paragraaf erkennen dat handelingsvermogen in het Internet 

der Dingen een transponabele hoedanigheid heeft, en passen het dienovereenkomstig toe in hun projecten. Door 

flexibel met de notie van agency om te springen en deze op ongebruikelijke wijze te distribueren (zij het aan 

individuen, dingen of dieren), wordt er nieuw licht geworpen op de relaties tussen actoren in pervasieve 

netwerken. Deze relaties liggen allerminst vast, maar zijn dynamisch en veranderlijk van aard. De meerwaarde van 

genetwerkte objecten is niet enkel gelegen in het (door de technologische industrie geïnstitutionaliseerde) 

gebruiksgemak, maar veeleer in het potentiële vermogen deze relaties te beïnvloeden. De uitwerking is, zoals we 

aanschouwden, niet noodzakelijkerwijs een doemscenario waarin privacy bezwijkt onder de druk van 

alomtegenwoordige virtuele controle. Evenmin leidt het tot een technologisch regime van smartifacts die voor 

eigen baas spelen. Aanmerkelijk eerder zien we dat er nieuwe omgangsvormen met RFID en blogjects uit 

voortspruiten die nuttig kunnen zijn voor de individuele gebruiker. 

 Aldus zijn we tot een visie op het Internet der Dingen gekomen waarin dingen met agency niet opereren 

als verlengstukken van machtsbeluste corporaties met winstbejag, of als autonome krachten zoals Gibson’s 

fictieve AI’s, maar waar netwerkobjecten met mensen coëxisteren in een symbiotische verhouding. 

Overeenkomstig het designimperatief van Bleecker kan de ontwikkeling van creatieve, onconventionele RFID-

applicaties onze geesteshouding ten aanzien van niet-menselijke agency helpen losweken van de dominante 

denkbeelden daaromtrent; door stelling te nemen buiten de utopische-dystopische constellatie kunnen nieuwe 

inzichten worden verschaft in hoe, voorheen onvoorziene, win-win situaties te creëren. In dit licht is de biotoop 

een passende metafoor: een visie die het Internet der Dingen beziet als een medialandschap waarin individuen en 

netwerkobjecten gedijen op basis van samenwerking en behartiging van wederzijdse belangen, en daarmee nieuwe 

netwerkculturen scheppen. 
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4 CONCLUSIE 

Net als bij het traditionele internet het geval was, belooft het Internet der Dingen verstrekkende gevolgen te gaan 

hebben voor onze manier van werken en communiceren, onze vrijtijdsbesteding, onze houding tot en omgang 

met informatie, enzovoorts. Dit paradigma, zoals beschreven in het eerste hoofdstuk, wordt echter geplaagd door 

hooggespannen, euforische verwachtingen enerzijds en zwartgallige toekomstvisies anderzijds, wat het 

voorspellen van en anticiperen op de uiteindelijke effecten ervan bemoeilijkt. Met de constructie van een 

alternatieve visie op het Internet der Dingen heb ik in dit onderzoek geprobeerd de weg te plaveien naar nieuwe 

inzichten die vrij zijn van gangbare retorieken uit het dominante discours. 

 Om de rumoerige, veelal op utopische of dystopische verwachtingspatronen gestoelde speculaties ten 

aanzien van de ontwikkelrichting van het Internet der Dingen het hoofd te bieden, is in hoofdstuk 2 gekeken naar 

enkele contemporaine RFID-netwerktoepassingen uit Oost-Azië die tekenend zijn voor de manier waarop deze 

zich thans manifesteert. Daaruit zijn een aantal indicatieve eigenschappen afgeleid alsmede een aantal 

voorwaarden waaraan voldaan moet worden, wil het Internet der Dingen tot volledige wasdom komen en, 

daarmee implicerend, een alomtegenwoordig karakter verwerven. Gelet op de huidige status van ubiquitous 

technologieën en de daarmee samenhangende economische, juridische, politieke en sociaal-culturele 

verwikkelingen, ligt een wereldwijd intelligent netwerk voorlopig nog niet in het verschiet. Sterker nog, het 

tegenovergestelde lijkt te gebeuren: de RFID-netwerkinfrastructuren die opdoemen staan voornamelijk op 

zichzelf, vormen een min of meer gesloten informatiecircuit, en zijn lokaal in plaats van globaal georiënteerd. De 

aan RFID-technologie toegedichte wapenspreuk ‘anytime, anywhere’ lijkt steeds minder van toepassing; wellicht 

dat mettertijd ‘here and now’ zelfs beter de lading zal dekken. 

 In hoofdstuk 3 heb ik de agency van dingen als vertrekpunt genomen in de zoektocht naar een alternatieve 

visie op het Internet der Dingen. Dit omdat de eerdergenoemde visies mijns inziens de relatie van agency tot 

netwerken onderbelicht lieten. Met Latour’s actor-netwerk theorie heb ik willen aantonen dat agency niet een 

statische, maar dynamische hoedanigheid omvat die niet intrinsiek verbonden is met het mens-zijn. Latour’s 

analysekader bleek echter ongeschikt voor een steekhoudende reflectie op de distributie van agency in een 

Internet der Dingen. Daarop is uitgeweken naar Bleecker’s manifest voor genetwerkte objecten. Daarin 

beargumenteert Bleecker dat blogjects eigenhandig in staat zijn om sociale discoursen van richting te veranderen, 

en effecten te sorteren op onze bewegingspatronen en praktijken in fysieke ruimten. In zijn betoog stuurt hij aan 

op een symbiose tussen mensen en met agency begiftigde netwerkobjecten, en omzeilt daarmee handig de 

deterministische valkuilen. Vervolgens is gekeken naar een aantal inventieve RFID-toepassingen waarin 

handelingsvermogen op onconventionele wijze gedistribueerd wordt, zonder dat dit afbreuk doet aan privacy, de 

techniek en/of gebruikersintenties. Deze benadering c.q. toepassing van agency stelt de relatie tussen objecten en 

gebruikers centraal, en brengt ons tot een visie op het Internet der Dingen die deterministisch noch utilitair noch 

dystopisch is.  

 

‘De symbiotische visie’ veronderstelt een netwerkcultuur waarin agency gedecentraliseerd en flexibel van aard is, 

en waarin voortdurend gestreefd wordt naar oplossingsmodellen die ten goede komen aan de betrokken partijen. 

Sociale veranderingen binnen dat netwerk worden geïnitieerd door zowel technologische artefacten als sociale 

actoren die een relatie van onderlinge afhankelijkheid en beïnvloeding onderhouden. In het volgende schema 

worden de besproken visies met elkaar vergeleken: 
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 Het Internet der Dingen als: Agency in handen van: Nadruk op: 

Orwelliaanse visie panopticum corporaties & overheden identificatie, surveillance, 

controle 

Utilitaire visie ideaal van beheersbaarheid exploitanten & consumenten transparantie,  efficiency 

beheersbaarheid  

Symbiotische visie biotoop gebruikers & objecten participatie, flexibiliteit, 

samenwerking 

 

Hoewel de eerste twee visies momenteel bepalend zijn voor het discours rondom het Internet der Dingen, blijken 

diens adepten nauwelijks in staat om zich te distantiëren van de lopende debatten. De symbiotische visie voorziet 

echter in een alternatief perspectief waarmee onbetreden paden kunnen worden bewandeld. Het volgen van die 

route werpt nieuwe vragen op, die als interessant vertrekpunt kunnen dienen voor nader onderzoek. Als voorzet 

zal ik er hieronder een aantal opwerpen: 

 

Hoe altereert deze visie – het Internet der Dingen als biotoop –  het privacydebat omtrent RFID? 

Zullen de privacyvoorvechters hun opvattingen herzien wanneer onconventionele toepassingen van de door hen 

gewantrouwde technologieën leiden tot een meer gelijkmatige verdeling van handelingsvermogen? Welke reacties 

kunnen we verwachten vanuit de RFID-industrie en de commerciële sector? Zullen zij hun agency-monopolie 

trachten te handhaven met hermetische applicaties, gesloten databases en cryptografische technieken, of meegaan 

in de ontwikkelingstrend waarin openheid, participatie en de ‘zwevende’ notie van agency zegevieren? 

 

Hoe gaan we om met ethiek in een wereld waarin mensen en dingen als evenredig gezaghebbende entiteiten coöpereren? 

Fouten maken is menselijk, maar hoe zit dat met dingen? Wanneer dingen zonder menselijke interventie acties 

ondernemen die nadelig uit blijken te pakken voor een bepaalde partij, wie draagt daarvoor dan de 

verantwoordelijkheid? De recent verworven agency van dingen zal nieuwe morele probleemvelden met zich 

meebrengen, wat ons ertoe dwingt traditionele concepties van ethische begrippen in de handelingsruimte van het 

Internet der Dingen te overdenken. 

 

Hoe zullen digitale objectidentiteiten onze omgang met natuurlijke en technologische informatie beïnvloeden? 

Wanneer blogjects letterlijk geschiedenis gaan schrijven – dat wil zeggen, hun bevindingen in de fysieke wereld 

registreren, interpreteren en communiceren – hoe dienen we dan om te gaan met de data die zij voortbrengen? 

Een database (de digitale identiteit) vertelt ons meer over een blogject dan we feitelijk kunnen achterhalen 

wanneer we een stoffelijk ding van dichtbij observeren (de materiële identiteit). Zal de hedendaagse 

bevoorrechting van technologisch gemedieerde informatie boven de materiële werkelijkheid een nieuwe impuls 

krijgen? Daar technologische informatie niet zuiver is gefundeerd in de fysieke wereld, maar eerder een 

geabstraheerde weergave ervan is (Borgmann 1999; Hayles 1999), moeten we ons afvragen welke consequenties 

er hangen aan het lauweren van en handelen naar RFID-output. 

 

Deze, en vele andere vragen, zijn verdienstelijk te onderzoeken teneinde de implicaties van een Internet der 

Dingen te ontsluieren. Met dit onderzoek hoop ik de lezer te hebben aangespoord om zijn blik op RFID-

technologie, genetwerkte objecten en agency te verruimen, en zo de verborgen dimensies van het Internet der 

Dingen te demystificeren. 
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NOTEN 

[1] Readeroutput kan zijn: de herkende serienummers, de positie van de reader, het tijdstip van uitlezen, en eventueel ook 

objectspecifieke gegevens. 

[2] Zie respectievelijk www.autoidlabs.org en www.epcglobalinc.org. 

[3] Het online magazine RFID Journal voorziet in talrijke nieuwsberichten over vorderingen op RFID-gebied in diverse 

sectoren. Zie www.rfidjournal.com. 

[4] Passieve tags kunnen op twee manieren energie vergaren: via inductive coupling  en via propagation coupling. Bij  inductive 

coupling wordt er een elektromagnetisch veld gevormd door de spoelen in de readerantenne en de tagantenne. De tag 

gebruikt de energie van dit krachtveld om de stroomkring in de chip op gang te brengen en vervolgens de elektrische 

lading van de tagantenne te modificeren. De readerantenne pikt de veranderingen in het magnetische veld op en vertaalt 

deze in een corresponderende digitale code. Bij propagation coupling (ook wel backscatter genoemd) wordt er 

elektromagnetische energie uit het radiosignaal van de readerantenne getrokken om een gemodificeerd signaal terug te 

zenden. Omdat er hierbij geen krachtveld gevormd hoeft te worden, is het bereik van propagation coupling systemen 

groter. 

[5] Naar verwachting zal de vijf dollarcent grens (bij een afname van minstens 1 miljoen passieve tags) nog voor het einde 

van 2008 worden doorbroken. Zie www.rfidjournal.com/article/articleview/2295/1/128/. 

[6] Factoren als temperatuur, vochtigheidsgraad, vibraties en de aanwezigheid van chemicaliën, metaal en andere 

elektromagnetische stoorzenders kunnen van negatieve invloed zijn op de systeemprestatie. Een plastic behuizing maakt 

RFID-tags minder kwetsbaar en verhoogt de duurzaamheid, maar heeft ook zijn weerslag op de stukprijs. 

[7] Op www.rfidjournal.com/article/articleprint/1334/-1/1 staan enkele early adopters van RFID vermeld. 

[8] Uiteenlopende voorbeelden van reeds gerealiseerde en in ontwikkeling zijnde RFID-toepassingen zijn te vinden op de 

weblogs We Make Money Not Art (www.we-make-money-not-art.com/archives/cat_rfid.php), RFID in Japan 

(www.ubiks.net/local/blog/jmt/stuff3/) en The RFID Weblog (www.rfid-weblog.com).  

[9] De term pervasive computing (ook wel ubiquitous of ambient computing) werd in 1988 geponeerd door computer 

researcher Mark Weiser van Xerox PARC. Het impliceert een intuïtieve aanwending van IC-technologie waarbij de 

gebruiker zich niet of nauwelijks bewust is van de technische procédés achter deze hidden technologies (Payne & McDonald 

2004, 119). 

[10] Moore’s Law, in 1965 bedacht door Gordon Moore, medeoprichter van Fairchild Semiconductor, stelt dat het aantal 

transistors dat op een microchip past per anderhalf jaar exponentieel toeneemt. Tot op heden blijkt deze stelling nog 

steeds kloppend (ibid., 2-4). 

[11] Het utilitaire principe stelt dat de mens datgene als waarheid zal beschouwen waar hij het meeste voordeel van verwacht. 

Zie www.wikipedia.org/wiki/Utilitarianism.  

[12] Zie www.livingtomorrow.nl. 

[13] Zie www.boycottgillette.org.  

[14] Informational self-determination is het idee dat informatie over een individu louter toebehoort aan die persoon, en dat 

alleen hij of zij zeggenschap heeft over het wel of niet communiceren van die informatie (Cavoukian 2004, 16). 

[15] Respectievelijk: Consumers Against Supermarket Privacy Invasion and Numbering (www.nocards.org), Information and 

Privacy Commissioner (www.ipc.on.ca) en Electronic Frontier Foundation (www.eff.org). 

[16] Volgens de definitie op Van Tale Taalweb (www.vandale.nl). 

[17] Voor een definitie van ubiquitous computing zie [9]. 

[18] Zie www.ov-chipkaart.nl. 

[19] Zie www.octopuscards.com. 

[20] Zie www.songdo.com. 

[21] Zie www.ubiks.net/local/blog/jmt/stuff3/. 

[22] Zie www.ubiks.net/local/blog/jmt/archives3/005167.html en www.ubiks.net/local/blog/jmt/archives3/003540.html. 
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[23] Bloggen is het frequent en chronologisch publiceren van content op een weblog. Die content bestaat doorgaans uit 

tekstuele bijdragen (zoals (commentaar op) nieuwsberichten, persoonlijk gedachten en ervaringen), weblinks en 

mediamateriaal (plaatjes, foto’s, video’s, muziek, geluidsfragmenten, podcasts, etcetera). 

[24] Het sociale web wordt ook wel aangeduid met web 2.0, een tweede generatie van webgebaseerde communities en online 

diensten die samenwerking en informatie-uitwisseling tussen gebruikers mogelijk maakt. Voor een uitgebreide uitleg zie 

www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html. 

[25] Blogosphere is een collectieve term voor alle weblogs op het internet. Soms wordt deze ook gebruikt om de activiteiten 

van weblogparticipanten en hun symbiotische relatie met traditionele journalisten te omschrijven. 

[26] Google Maps is een mapping service/technologie van Google die verschillende online kaartdiensten (zoals 

stadsplattegronden, routeplanners en urban business locators) faciliteert. Zie www.maps.google.com. 

[27] Overigens is de geschiedenis van een ding lang niet altijd letterlijk ingebed; meestal bevat het een referentie naar 

informatie die elders is opgeslagen. 

[28] Latour kent bijvoorbeeld ook agency toe aan een muntstuk: “A coin, for example, is able to mobilize the reputation of a 

whole national economy to simplify mundane transactions, such as buying a pack of cigarettes.” (Stalder 1997) Echter 

kan een muntstuk uit zichzelf nooit concreet handelen. Hieruit spreekt het verschil in begrip van agency tussen Latour en 

Bleecker. 

[29] Zie www.mediamatic.net. 

[30] NFC staat voor Near Field Communication. Een voorbeeld van een NFC-telefoon is de Nokia 3220, welke is uitgerust 

met een RFID-reader. Zie www.nokia.nl/A4393018. 

[31] Zie www.rfid-weblog.com/50226711/suipo_the_rfid_enabled_posters.php. 

[32] Opt-in, ook wel permission-based marketing genoemd, behelst het doelbewust toestemming verlenen door consumenten aan 

bedrijven om informatie (meestal vergezeld van advertenties) te versturen, alsmede het bepalen van hoe de door hen 

verstrekte (klant)gegevens gebruikt mogen worden. 

[33] Zie www.digital.udk-berlin.de/~jussi/projects/urban_eyes/main.html. 

[34] Het Urban Eyes prototype dat Kirsch in 2005 in samenwerking met V2_ Institute for the Unstable Media bouwde en 

presenteerde, verschilt met het concept dat hij aanvankelijk voor ogen had. Meer hierover is te lezen op www.we-make-

money-not-art.com/archives/008005.php. 
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