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Tot voor kort was het veld van intellectueel eigendom een toonbeeld van overzichte
lij kheid en rust. De scheidslijnen waren getrokken, en er viel in intellectueel opzicht 
weinig meer te beleven. Vanouds wordt het veld gedomineerd door de van over
heidswege verleende eigendomsrechten van auteursrecht en patent.1 Deze rechten 
behelzen het volgende. Voorzover aan de vereiste van originaliteit is voldaan, kan 
een kunstenaar de exclusieve rechten claimen van openbaarmaking, reproductie en 
verspreiding van zijn werk. Dergelijke auteursrechten gelden gedurende het leven van 
de kunstenaar, plus een periode van zeventig jaar erna.2 Het gaat hier uitdrukkelijk 
om bescherming van de creatieve expressie, niet de achterliggende idee; alleen het 
kunstwerk in zijn 'exacte' vorm is beschermd. Dat iaat de mogelijkheid onverlet dat 
andere kunstenaars zich erdoor laten inspireren, en eruit citeren voor commentaar 
en kritiek {fair use). De achterliggende gedachte van deze bescherming is dat artiesten 
zo worden gestimuleerd in hun ambacht ten voordele van de maatschappij; immers, 
na publicatie is hun werk niet langer vogelvrij, maar voor een langere periode com
mercieel beschermd. Overigens leggen Europese auteursrechtsystemen, in vergelij
king tot het Amerikaanse copyright, meer het accent op de auteur als primaire be
gunstigde. 

Meer bescherming levert een patent, ook. wel octrooi genaamd. Uitvinders verkrij
gen dan het exclusieve recht om een gedane uitvinding te vervaardigen, te gebrui
ken ofte verkopen. Dit is een monopolie: uitdrukkelijk wordt de idee achter de uit
vinding beschermd. Wie deze uitvinding op eigen kracht opnieuw doet, heeft het 
nakijken. Een patent kent in de regel een duur van twintig jaar. Vereisten zijn dat de 
vinding nuttig, nieuw en niet-triviaal (een inventive step belichamend) wordt bevon
den. Net als bij auteursrechten staat het nut voor de maatschappij voorop. Met de 
mogelijkheid tot patenteren, is de redenering, wordt 'uitvinden' economisch gezien, 
aantrekkelijker. Tegelijkertijd is een patent geen blanco volmacht aan de aanvrager: 
deze moet van zijn kant aan eisen van openbaarheid voldoen. De patentaanvraag, 
waarin de uitvinding in detail gespecificeerd dient te worden, wordt namelijk vrij 
spoedig openbaar (in Europa bijvoorbeeld na achttien maanden). Het monopolie 
mag twintig jaar duren, zijn inhoud wordt al bij toekenning, of soms eerder, geo
penbaard. Hiermee kunnen met name wetenschapsbeoefenaars hun voordeel doen. 

Met de relatieve rust op dit terrein is het nu. gedaan. In snel tempo worden oude 
scheidslijnen ondermijnd en. dienen nieuwe zich aan. Aan de hand van de ontwik-
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'•£ kelingen in de Verenigde Staten ontstaat ie vogelvlucht het volgende beeld. Door de 
< snelle uitbouw van informatietechnologie in het algemeen, en de ontwikkeling van 
? het internet in het bijzonder, staat het auteursrecht onder druk. De snelheid en het 
^ gemak waarmee files kunnen worden gekopieerd en verspreid, ondermijnen de ze-
o kerheden die deze constructie leek te bieden. In reactie hierop zien we een tendens 
.£ tot inperking van auteursrechten: alle mogelijke middelen die wetgeving, technologie 
£E dan wel contract bieden worden ingezet om dit doel te realiseren (vergelijk Cohen 

zooi). Ruwweg parallel hieraan loopt een ontwikkeling van versterking van patentbe-
scherming. Het patentrecht wordt gestandaardiseerd over de gehele Verenigde Sta
ten, universiteiten en overheidsinstituten worden gestimuleerd om zelf patenten 
aan te vragen en. te gelde te maken, en het patentbereik wordt stap voor stap ver
ruimd, met name op de gebieden, van biotechnologie en software (vergelijk jaffe 
2000). Op basis van deze beleidsmaatregelen, maar waarschijnlijk mede als gevolg 
van een wereldwijde boom in onderzoek en ontwikkeling, neemt patentering sinds 
de jaren tachtig hand over hand toe. 

S o f t w a r e 

Dit artikel gaat over software in het bijzonder. Ik zal laten zien dat computerpro
gramma's in het veld van intellectueel eigendom een bijzondere positie innemen. In 
grote lijnen luidt mijn argument als volgt. De laatste twee decennia is software een 
zelfstandig intellectueel product geworden. In lijn hiermee.zijn bedrijven deze gaan 
opvatten ais vrucht van hun investeringen die moet worden beschermd tegen toe-
eigening en imitatie door concurrenten. De idee van software als intellectueel eigen
dom is geboren. Echter, in juridisch opzicht waren nog geen van de klassieke eigen
domsrechten van toepassing voor software. Daarom begonnen bedrijven een 
systematische campagne, en wel om zowel copyright ah patent tot erkende bescher
mingsconstructies te maken. Met succes: op de huidige dag valt software in zijn let
terlijke vorm eenduidig onder het auteursrecht, terwijl deze tevens (mits niet te ab
stract) ais uitvinding octrooieerbaar is. Daarmee kunnen softwareontwikkelaars op 
maar liefst twee eigendomsrechten leunen,- een luxe die voor geen van de andere 
producten van kunst en wetenschap geldt, Tegelijkertijd, zijn fabrikanten erin ge
slaagd hun software grotendeels geheim te houden voor de buitenwereld (door de 
zogenaamde broncode niet te openbaren, zie onder). Software is daarmee effectief 
tot een Mack box geworden. 

Naast dit industriële regime heeft echter steeds een heel ander regime bestaan: 
een regime van vrijwilligers die uit hobbyisme programma's schrijven en. deze gratis 
en vrijelijk ter beschikking stellen om te gebruiken en te veranderen. 'Hackers' is 
daarbij de zelfgekozen geuzennaam, (degenen die 'inbreken' in andermans bestan
den, worden door hen als 'crackers' betiteld). Hun parool is niet geheimhouding, 
maar openbaarheid. Software hoort voor hen bij voorkeur publiek eigendom te zijn. 
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Tegelijkertijd lopen de opvattingen over software als privé-eigendom uiteen: een E 
meer radicale vleugel veroordeelt elke vorm van commercialisering, een meer gema- ° 
tigde vleugel heeft hier minder moeite mee. Ten slotte speelt onder hackers erken- S 
ning voor geleverde prestaties een grote rol; zij bewaken hun persoonlijke reputatie ^ 
nauwlettend. «5 

Onderstaand zullen beide regimes in kaart worden gebracht. Voor mijn analyse 
zoek ik aansluiting bij David Friedman, die in een artikel over eigendomsrechten I 
opvallende overeenkomsten (simüanties) signaleert tussen vigerende eigendomsver- S 
houdingen, economische efficiency en morele legitimiteit (Friedman 1994). Hij be- §* 
argumenteert een en ander door erop te wijzen dat op lokaal niveau een efficiënt ~g 
systeem van eigendomsrechten kan ontstaan via strategisch, op eigenbelang geo- o 
riënteerd gedrag. De legitimiteit zou dan vanzelf volgen. Zonder deze stelling verder | 
te becommentariëren wil ik de achterliggende idee gebruiken om de twee bovenge™ ^ 
noemde sofrwareregimes te karakteriseren. Per analogie stel ik. voor elk regime drie -§ 
vragen. Ten eerste: wat zijn de vigerende eigendomsverhoudingen, en hoe zijn. deze c~ 
totstandgekomen? Ten. tweede: in hoeverre optimaliseren deze verhoudingen, in de s 

ogen van betrokkenen, de creatie en verspreiding van software (de pendant van eco- 3 
nomische efficiency voor intellectuele eigendomsrechten)? Ten derde: in hoeverre, en 
in welke bewoordingen, worden de eigendomsverhoudingen door participerende 
partijen, gelegitimeerd? 

Alvorens met de analyse van beide regimes aan te vangen, is eerst een kleine ex- o 
cursie noodzakelijk naar het 'dubbelkarakter' van software. Software wordt geschre
ven om een bepaalde functie te realiseren: tekstverwerking, beeldmanipulatie, aan
sturing van een pacemaker, en dergelijke. Dit functionele aspect probeert de 
programmeur te formuleren in een algoritme die stap voor stap naar het doel toe
werkt. Dit abstracte algoritme wordt vervolgens geprogrammeerd. In de beginjaren 
geschiedde dit nog in een taal die de computer direct kon lezen: machinetaal Het 
was echter een vervelende klus: machinetaal, is voor mensen bijna onleesbaar en 
daarom moeilijk te corrigeren. Vandaar dat al snel hogere orde computertalen wer
den ontwikkeld die het programmeren aanzienlijk doorzichtiger maakten. Nu 
werd na het programmeren wel een extra stap nodig: software (in computertaal.) 
moet eerst nog worden vertaald in machinetaal alvorens de computer te kunnen 
aansturen (soms nog via de extra tussenstap van instructies in assembly language). In 
computertermen: broncode (source code) moet eerst met behulp van een compiler worden 
omgezet in objtctcodt. 

Samengevat hebben we het volgende proces: op basis van een abstract algoritme 
wordt software geschreven in source code; na compilatie tot objectcode kan de com
puter worden aangestuurd om de beoogde functie te realiseren. Dit betekent dat we 
op twee manieren tegen software kunnen aankijken: het is enerzijds tekst - en dit in 
twee talen: zowel (leesbare) broncode als (onleesbare) objectcode - anderzijds ma
chine. Het algoritme ais achterliggende idee onttrekt zich aan onze directe waarne-
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tE ming. In het onderstaande zal duidelijk worden dat deze dubbele betekenis van 

§ doorslaggevend belang is geweest bij de ontwikkeling van juridische beschcrmings-

? constructies voor software, 
rr\ 
m 

O* 

O 

£ I n d u s t r i e e l e i g e n d o m s r e g i i i i e 3 

£E Pas in de jaren zeventig begonnen bedrijven hun software los van hardware te ver
kopen (unbundling). Dit had alles te maken met de opkomst, van de PC Computer
programma's werden daarmee in potentie een massaproduct. Langzamerhand be
gonnen bedrijven software als hun intellectueel eigendom op te vatten: knowledge 
assets die moeten worden beschermd tegen onteigening en. imitatie. De investerin
gen zouden alleen dan hun vruchten kunnen afwerpen. Maar qua eigendomsrech
ten was er nog weinig keus. Auteursrecht noch patent waren erkend als juridische 
bescherming van software. Daarom namen bedrijfsjuristen aanvankelijk hun toe
vlucht tot het bedrijfsgeheim als reeds lang geaccepteerde constructie. Gebruikers 
kregen geen software in bezit (zoals wanneer men een boek koopt), maar verkregen. 
het recht een kopie (in objectcode) te gebruiken onder bepaalde voorwaarden zoals 
neergeschreven in een licentie. Daarin belooft de gebruiker onder meer geheimhou
ding van de software. Deze licentie neemt een aanvang bij openscheuren van het cel
lofaan waarin de floppy's zijn verpakt; vandaar de benaming shrink-wrap license. Hoe
wel de juridische geldigheid hiervan uiterst kwestieus is (is het wel een contract 
tussen gelijkwaardige partners?), bestaat deze constructie nog steeds, 

Vervolgens wisten Amerikaanse bedrijven in de jaren tachtig via een aanhouden
de campagne het auteursrecht op software daadwerkelijk handen en voeten te ge
ven. Door keer op keer naar de rechter te stappen en concurrenten van inbreuk op 
hun auteursrechten te beschuldigen, namen de omtrekken van die bescherming 
steeds vastere vorm aan. Spoedig werd duidelijk dat software in ieder geval in zijn 
letterlijke vorm bescherming kon claimen ais nieuw soort artistiek product. Dat wil 
dus zeggen, dat noch objectcode noch broncode (gedeeltelijk of ais geheel) zomaar 
zonder vergunning mogen worden gekopieerd. Het probleem van software-piracy kan 
hier bijvoorbeeld adequaat mee worden aangepakt. In de Verenigde Staten werd de
ze interpretatie ook in wetgeving verankerd; Europa volgde. 

Volgens Samuelson (1593, 293) vond de gemiddelde producent van software dit 
eigenlijk wei voldoende bescherming (vergelijk ook Samuelson en Glushko 1990). 
Het waren echter grote computerfabrikanten als IBM en-Digital die hier, in haar in
terpretatie, geen genoegen mee namen (Samuelson 1993, noot 24). Zij legden de lat 
hoger, en probeerden meer dan de letterlijke tekst onder copyrightbescherming te 
brengen. Immers, het waardevolste van software zit hem vaak in de achterliggende 
ideeën. Ik denk dat de achtergrond van deze stell.ingna.me is dat zij van oudsher ge
wend waren aan sterke bescherming zoals het patent biedt (bijvoorbeeld voor halfge
leiders), en daarom geen reden zagen om voor software een uitzondering te maken. 

In een reeks van rechtszaken werden nu zogenaamde look and feel issues aan de orde 
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gesteld. Dit betreft zaken als commandostructuur, iconen, schermopbouw, scherm-
volgorde, interfaces van gebruikers, en dergelijke (Samuelson en Glushko 1990). -
Aanvankelijk had dit succes. Met name de uitkomst van de rechtszaak van Lotus te
gen Paperback en Mosaic [199°) ^eek. veelbelovend. Beide bedrijven hadden de Lotus 
1-2-3-structuur voor spreadsheets letterlijk overgenomen, en deze software tegen veel 
lagere prijzen op de markt gebracht. Is dit nuttige standaardisatie, of plagiaat? Lotus 
sleepte hen voor het gerecht wegens inbreuk op auteursrechten - en won. Daarmee I 
leek de weg vrij voor aanzienlijke uitbreiding van het bereik van copyrightbescher-
ming. In de loop van de jaren negentig ebden deze verwachtingen echter langzaam 
weg. Onder zware kritiek van juridische experts kwamen rechters steeds meer terug -g 
van deze Verbrede' opvattingen. Eindjaren negentig was de zaak weer terug bij af: o 
alleen de letterlijke tekst (broncode dan wel objectcode) wordt door auteursrechten f 
beschermd. 

Deze campagne sloot aan op bescherming van software als tekst. Echter, zoals 
boven uiteengezet, je kunt software ook opvatten als machine. Op basis van die al
ternatieve interpretatie begonnen (alweer Amerikaanse) bedrijven in dezelfde perio
de ook een lans te breken voor patentbescherming. Indien succesvol zou daarmee 
niet alleen de expressie (de code) maar ook de achterliggende idee*(het algoritme) 
worden beschermd. Immers, patenten verlenen een monopolie. Deze tweede cam
pagne voor softwarebescherming verliep aanzienlijk succesvoller dan de eerste. 

Aanvankelijk was het U.S. Patent and Trademark Office (PTO), dat patentaan vragen in 
behandeling neemt, weinig genegen software te patenteren. Men was bevreesd 
mentale processen te patenteren, en zo de vrijheid van denken te belemmeren. Ook 
was het gevaar reëel dat natuurwetten, wiskundige algoritmen of abstracte ideeën 
zo geoctrooieerd zouden worden. Een en ander druist in tegen de beginselen van het 
Amerikaanse patentrecht. Echter, langzamerhand werd software, of preciezer gefor
muleerd,, werden (mede) op software gebaseerde uitvindingen, patenteerbaar. Een 
zaak als Diam.ond v. Diehr (1981) zette de deur op een kier, In re Alappat (1994) opende de 
deur voluit. En patenten op business methods kregen de wind mee sinds de zogenaam
de State Strect-besiuiten (1998-1599). Op de huidige dag kan men in de Verenigde Sta
ten voor software bescherming aanvragen als machine of ais proces. Procesmatige 
uitvindingen mogen daarbij wiskundige algoritmen bevatten, op voorwaarde dat 
een 'aantoonbaar verband met de fysieke werkelijkheid' bestaat; volledig abstracte 
algoritmen vallen nog buiten het bereik van het patenteerbare. 

Qua aantallen zijn softwarepatenten in Amerika inmiddels aangezwollen tot een 
vloedgolf Een contemporaine schatting houdt het op twintigduizend toegekende 
patenten per jaar. De belangrijkste aanvragers zijn daarbij niet pure softwarebedrij
ven maar hardwareproducenten (met name IBM). Analoge ontwikkelingen komen 
nu ook op gang in Europa; voor een recent overzicht over bijvoorbeeld de Duitse si
tuatie zie Bechtold (2000). 
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O p e n b a a r h e i d 

Een bijzonder aspect van deze ontwikkeling blijft vaak onderbelicht. Auteurs- en 
^ octrooirecht zijn gebaseerd-op een expliciete ruil: tijdelijke bescherming voor de 
o aanvrager in ruil voor volledige openbaarmaking. De maatschappij ontvangt haar 
.52 deel van de overeenkomst, doordat auteursrechtelijk geregistreerde werken respec-
£ tievelijk patentaanvragen openbaar worden. Met name voor patenten moet deze 

ruil worden opgelegd; anders zou een uitvinder uiteraard alles geheimhouden. Na 
onthulling kunnen geïnteresseerden direct kennis nemen van de nieuwe ontwikke
ling en er hun voordeel mee doen. Dit kan zonder copyright of patent te schenden.: 
men mag zich laten inspireren door een auteursrechtelijk beschermd werk, respec
tievelijk met een gepatenteerde uitvinding experimenteren, en zelfs invent around it 
(Verenigde Staten: experimental use exception.; Nederland: 'onderzoeksexceptie', art. 53.3 
Rijksoctrooiwet 1995). Op die manier wordt de maatschappelijke doelstelling van 
stimulering en verspreiding van kennis gerealiseerd. 

Welnu, voor software zijn - in ieder geval Amerikaanse - bedrijven erin geslaagd 
een. uitzonderingspositie te claimen: geregistreerde dan wel gepatenteerde compu
terprogramma's mogen, grotendeels geheimblijven. Aan de maatschappelijke eis van. 
openbaarheid hoeft nauwelijks of niet voldaan te worden.4 Het U.S. Copyright Offi
ce neemt bij registratie genoegen met identifying portions van de software (37 CFR 
202.20, 445). Dit betekent dat een indiener slechts gedeeltes ervan in source code 
hoeft in te leveren (bijvoorbeeld begin en einde); bovendien mag het bedrijf hierin 
stukken code die het als bedrijfsgeheim beschouwt, schrappen. Zelfs kan een bedrijf 
om redenen van bedrijfsgeheim overwegen in eerste instantie alleen objectcode in te 
leveren. Dan wordt de software voorlopig geregistreerd, en is het pas bij een eventu
ele procedure aan de rechter om definitief te beslissen over verlening van copyright 
(rule of doubt). Hier dringt zich. natuurlijk de vraag op: hoe kan een geïnteresseerde 
programmeur zich laten inspireren door een (vrijwel) onleesbaar stuk software? 

Wat patenten betreft is de PTO nog soepeler: er kan volledig worden volstaan 
met objectcode (37 CFR 1.96, 67). Wordt hier nu voldaan aan. de constitutionele eis 
dat de formulering zo volledig moet zijn 'as to enable any person skilled in the art or 
science to which the invention or discovery appertains, (...) to make and use the sa
me' (37 CFR 1.71)? Hier klemt de zoeven geformuleerde vraag nog sterker: hoe kan 
een willekeurige softwareontwikkelaar die kennisneemt van. de onleesbare patent-
aanvraag geacht worden te gaan experimenteren met de betreffende uitvinding, laat 
staan invent around it? • 

Industriële software is dus de facto met geheimhouding omgeven. Niet alleen 
zijn gelicentieerde kopieën voor klanten sinds jaar en dag in objectcode, ook is bij 
een auteursrechtelijk deposito weinig, bij een patentaanvraag geen broncode ver
eist. Daarmee is ontoegankelijke, dosed code de regel geworden. 
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Precies op dit punt verschilt de zogenaamde Open Source Software (OSS)-beweging £ 

radicaal Hun uitgangspunt is niet uitsluiting, maar insluiting. Software wordt ont- ^ 

wikkcld in een netwerk van vrijwilligers die programmeren voor hun plezier. Com- «g 

puterprogramma's worden in source code op een website gezet, met de uitnodiging 

aan. een ieder om. deze gratis te downloaden, commentaar te geven, bugs te detecte

ren en te repareren, en. wijzigingen voor te stellen. Een permanente discussie en up- S 

dating van de software is het beoogde resultaat. Het moge duidelijk zijn dat deze § 

beweging staat en valt met de vereiste van openbare source code: alleen dan is een -g 

publieke discussie mogelijk. Vandaar dat zij de benaming OSS kozen. 8 

Dergelijke gemeenschappen bestaan eigenlijk al sinds de jaren zeventig. Vooral f 

de ontwikkeling van het internet heeft hun echter de wind in de zeilen gegeven. Het $ 

aantal vrijwilligers per project nam sterk toe (soms tot in de duizenden) en de on- -§ 

derlinge communicatie werd. eenvoudiger en sneller (de download-optie). Dit lever- c~-

de al snel een reeks programma's op die populair werden. Het bekendste voorbeeld ~ 

is Linux, een operating system dat nu. concurreert met Windows. Maar ook een aan

tal essentiële bouwstenen, van het internet (zoals BIND dat de onderlinge adresse

ring via domeinnamen regelt) is de vrucht van open source-idealen. 

De vereiste van open source code is terug te vinden in de termen waarop de soft

ware ter beschikking wordt gesteld. Net als bij industriële software claimen auteurs „o 

van OSS eerst de auteursrechten. Op die juridische basis schrijven zij vervolgens ais 

rechthebbende een licentie. De software wordt dan in source code op een website 

gezet, samen met de tekst van de licentie, en iedereen is vrij om deze gratis te down- 8 

loaden. Wie echter daadwerkelijk een copie ophaalt, verklaart zich ipso facto ak

koord met de licentievoorwaarden; je zou dus van een 'download-licentie' kunnen 

spreken. In de loop der jaren is een. reeks van OSS-licenties gecreëerd, variërend van 

de meer restrictieve General Public License (GPL) tot de meer liberale Berkeley Soft

ware Distribution (BSD)-iicentie (onderstaand kom ik hier nader op terug). Als cen

traal kenmerk hebben deze alle gemeen dat ze hackers toestaan (en zelfs aanmoedi

gen) de source code te corrigeren, te verbeteren en te wijzigen, en - al dan niet 

gemodificeerde - code verder te verspreiden.5 

Deelnemers aan dit open source-proces zijn daarbij niet zo belangeloos als het 

lijkt. Dit systeem draait niet alleen om de lol, maar ook om de erkenning die je kunt 

verwerven, door een goed stuk code af te leveren. En hoe vaker je erkenning verwerft, 

hoe groter je reputatie als vakkundig hacker kan worden. Daarbij gaat alle commu

nicatie via het Internet, en komen hackers elkaar normaliter niet lijfelijk tegen. Deze 

reputatie is dus puur 'virtueel', maar niettemin van enorm belang voor de deelne

mende hackers. Zo'n reputatie kan. ook nog 'te gelde' worden gemaakt hetzij binnen 

de beweging (door bijvoorbeeld te stijgen binnen de geledingen van een OSS-pro-

ject en zo meer zeggenschap te verwerven over zijn. voortgang), dan wel erbuiten 

(aanbiedingen uit het bedrijfsleven). 
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tE Hackers bewaken hun reputatie door erop toe te zien dat hun bijdragen herken

baar zijn en blijven tot in alle toekomstige versies van de software toe. Dit gebeurt 

op een aantal manieren. Om te beginnen bevat elke open source-licentie de conditie 

^ dat de copyrightvermelding, met naam van. de auteur, steeds opnieuw wordt opge

ef nomen in alle volgende distributies van de software» Verder worden in elk fatsoen-

|2 lijk geleid OSS-project de namen der contribuanten bijgehouden in projectover-

5 zichten, cose-Jdes en dergelijke. Voor Linux bijvoorbeeld kun je met enige inspanning 

de na.rn.en der talloze contribuanten terugvinden. Ten slotte verdient vermelding de 

omgang met zogenaamde 'patch-bestanden': bestanden die een correctievoorstei be

vatten voor gepubliceerde software. Hackers die OSS modificeren met behulp van 

patches, kunnen hun nieuwe versie uiteraard publiek maken. Wanneer velen, dat zo 

doen, is ryberspact spoedig bezaaid met een veelvoud van modificaties van de oor

spronkelijke software. Sommige hackers vonden dat een. vervelend vooruitzicht: 

wanneer daar inferieure code tussen zit, zou dat negatieve repercussies kunnen heb

ben voor hun reputatie. Als remedie formuleerden zij de eis, dat in redistributi.es 

van OSS oorspronkelijke code en patches apart moeten blijven. Deze eis is dan ook in 

een aantal OSS-iicenties terug te vinden. 

Deze preoccupatie met reputatie, zou ik nog willen opmerken, is niet verwon

derlijk. De facto zien OSS-auteurs uit vrije wil van hun economische rechten af; het 

enige wat hun nog rest is hun reputatie. En die beschermen ze dan met alle midde

len. Hier valt natuurlijk een parallel te trekken met de soms ook fel bevochten prio-

riteitsstrijd in de wetenschap: wie kan deze uitvinding claimen? 

Het bovenstaande is als het ware de grootste gemene deler van de OSS-beweging. 

Bij nadere beschouwing zijn er echter allerlei scheidslijnen. De belangrijkste heeft te 

maken met eigendom en eigendomsrechten. De controverse gaat terug tot beginja

ren zeventig, toen een gemeenschap van hackers ontstond om Unix te schrijven, een 

operating system (in C-taal) dat op alle machines te gebruiken zou zijn. Hackers uit 

Berkeley (Universiteit van Californië) en New Jersey (Beil-laboratoria van AT&T) wa

ren de voornaamste contribuanten. In de loop der jaren kwamen steeds weer nieuwe 

versies van Unix gereed, die werden uitgebracht op open. source-termen: men kreeg 

een gelicentieerde kopie in broncode, vrijelijk te distribueren, en gratis. Alles werd 

echter anders toen. AT&T onder druk van de overheid moest opsplitsen (1984). Het 

bedrijf had precies bijgehouden, welke stukken code waren geschreven door zijn 

werknemers, en begon zich nu toe te leggen op het uitmelken van zijn. copyright. 

De licentie om. Unix te mogen gebruiken werd aangescherpt: de kopie was wel. nog 

in broncode, maar niet langer vrijelijk te distribueren en niet langer gratis. Unix-re

leases kregen dus een. semi-commercieel karakter. Een en ander leidde tot onrust 

onder hackers, en zij startten een tegenbeweging om Unix te 'bevrijden'. Deze ken

de twee stromingen. 
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Het meest radicale initiatief kwam van de kant van Richard Stallman. Deze gaf zijn 
baan als programmeur op en nam. de omvangrijke taak op zich om een free operating 
system - met de codenaam GNU - te schrijven dat uiteindelijk het vercommerciali-
seerde Unix zou. kunnen vervangen {fret in de dubbele zin des woords: zowel gratis 
als vrijelijk manipuleerbaar). Hij begon daarbij helemaal, van voren af aan, alles 
moest opnieuw geprogrammeerd worden. De Free Software Foundation (FSF) werd S_ 
het vehikel van deze beweging. Vanaf 1984 produceerde deze stal ook inderdaad al- 3 
ierlei nieuwe stukken software. -g 

Van belang voor de eigendomsdiscussie zijn de termen waarop deze software be- ô  
schikbaar kwam. Alle programma's werden uitgebracht met de zogenaamde Gene- g 
ral Public License (GPL), in de wandeling ook wel copyleft genoemd (FSF 1989/1991). -
Centraal staat (vergelijk boven) dat de source code vrijelijk mag worden gedown- «g 
load, gecorrigeerd en verbeterd, en dat deze wijzigingen op hun beurt weer vrijelijk. ~ 
gedistribueerd mogen worden. De permanente discussie onder hackers wordt dus ~ 
expliciet toegestaan en gestimuleerd. 3 

Echter, de GPL specificeert ook de voorwaarden waaraan elke nieuwe distributie -£ 
moet voldoen: elke redistributie dient op dezelfde GPL-termen te geschieden (you ST 
must give the recipients ail the rights that you have'). Rechten en plichten van de £ 
GPL worden zo van gebruiker tot gebruiker steeds ongewijzigd doorgegeven. Deze o 
ingenieuze constructie heeft vergaande implicaties. Immers, wanneer een hacker 3 
zich gaat baseren op GPL-ed code, dan zal hij zich steeds gedwongen zien zijn soft- g 
w?arecreaties op GPL-termen te verspreiden. Of zijn eigen aandeel nu klein of groot S 
is, in alle gevallen is er geen ander pad dan de GPL. Daarom wordt deze licentie wel 
met een virus vergeleken: wie zich met GPL-ed code inlaat, wordt er automatisch 
zelf mee besmet. Merk bovendien op wat de GPL niet toestaat (bij omissie: door het 
niet in de licentie te vermelden): men mag geen stukken GPL-ed code inbouwen in 
een eigen programma, en dat dan op commerciële voorwaarden verspreiden (dat wil 
zeggen niet gratis en. in objectcode). Vercommercialisering van GPL-ed code is niet 
toegestaan. 

Vanwaar deze opmerkelijke condities? Waar komt deze obsessie vandaan met 
het 'vrij' houden van code tot in alle toekomstige generaties? Antwoorden zijn te 
vinden in het bekende GNU Manifesto van de hand van Richard Stallman, dat het be
gin van deze beweging inluidde (Stallman 1985/1993). Als ik het (soms wat warrige) 
proza goed lees zijn er in ieder geval twee argumentaties in te vinden die de GPL le
gitimeren. De eerste heeft te maken met Stalimans opvattingen over intellectuele ei
gendomsrechten. Hij merkt - terecht - op dat deze ooit werden gecreëerd ten be
hoeve van de maatschappij, niet zozeer om de individuele auteur of uitvinder te 
beschermen. Voor software ziet hij deze rechten als overbodig: programmeurs zijn 
zo gefascineerd door hun werk dat ze ook zonder een dergelijke impuls wei zullen 
blijven produceren. Sterker nog, in zijn ogen zijn eigendomsrechten zelfs schade-
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r lijk. Software kan in een oogwenk, worden gekopieerd en gebruikt; wie dan als au
teur zijn copyright wil. afdwingen (om van patenten, maar te zwijgen; PdL), belem-

? mert alleen maar de verdere verspreiding van software. Dit is uiteraard een onver-
^ sneden utilistische argumentatie. 
o Daarnaast is in het GNU-manifêst een tweede argumentatie van heel andere snit 
•j2 te vinden: het prototype van een deugdenethiek Programmeurs vormen, volgens 
£ Stallman. een gemeenschap waarbinnen de 'fundamental act of friendship' bestaat 

uit het delen van eikaars programma's, Copiëren van delen of het geheel van een 
programma 'is as natural to a programmer as breathing'. Commerciële software 
wordt gebrandmerkt als oppotten (hoardiry) van informatie. In een later interview 
(Leonard 1998) zegt hij het nog duidelijker: 'I. wanted (...) to make another hacker 
community with the same virtue as the previous one, and that virtue, to me, was the 
freedom to cooperate/ Hier spreekt een visionair die een beweging voor ogen staat 
van hackers als hechte vriendengemeenschap waarin eigendom niet bestaat. Pro
grammeren als leefwijze. 

Beide argumentaties ondersteunen uiteraard de idee van. publicatie in open 
source-vorm. Echter, de restricties van de GPL - die verhinderen dat iemand zich een 
ooit gepubliceerde code 'toe-eigent' - sluiten niet zo naadloos aan op beide legiti
maties. Vanuit het ideaal van een hechte hackergemeenschap zijn ze begrijpelijk: 
immers, voor echte softwarebroeders is commercialisering 'woekeren' met informa
tie, een immorele daad. Met de andere, utilistische optiek zijn de beperkingen van 
de GPL eigenlijk niet te verenigen. Immers, wie commercialisering afsnijdt, berooft 
de maatschappij in potentie eenvoudig van een aantal softwarepakketten; weliswaar 
op commerciële basis, maar toch. Dit geeft voor mij aan dat voor Stallman c.s. de 
niet-utilistische argumentatie de doorslag geeft. Het gaat er de FSF vooral om de 
vrijheid van software te bevorderen, en onvrije software te mijden en te bestrijden. 
In het GNU-manifest waren de prioriteiten niet erg duidelijk, maar in het latere in
terview (Leonard 1998) zegt Stallman het ook onomwonden: '... free software is not 
just convenient and not just reliable (de argumentatie van cle andere OSS-stroming; 
zie onder, PdL)... More important (...) is freedom - the freedom to cooperate/ 

Berke ley 

Naast de FSF ontstond er nog een beweging om Unix te 'bevrijden'. De oorspronke
lijke Berkeley-hackers die aan eerdere Unix-releases hadden meegewerkt gingen de 
bestaande Unix-code napluizen op auteurschap. Voorzover zij zelf code hadden ge
schreven, waren ze vrij om deze op hun termen uit te brengen. Hadden zowel Berke
ley ais New Jersey (Bell, van AT&T) aan files zitten schrijven, dan moesten deze hele
maal opnieuw worden gecomponeerd om aan de auteursrechten van AT&T te 
ontkomen. Op basis van deze werkwijze, en met hulp van vele hackers van elders, 
wisten zij daadwerkelijk in een aantal stappen een compleet Unix systeem (voor 386 
PCs) te produceren (gereed medio 1992). 
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Al deze stukken. Unix werden uitgebracht op eenvoudige voorwaarden. De Ber
keley Software Distribution (BSD)-licentie staat iedereen toe gratis over de source 
code te beschikken, en alle correcties en wijzigingen op hun beurt verder te distri- § 
bueren. (BSD 1998). Aan redistributies worden geen eisen gesteld, behalve dan dat de ^ 
copyright-notice met de naam van de auteur (namelijk de Universiteit van Califör-
nië) moet worden opgenomen en ook in alle advertenties voor het product moet 
worden vermeld. Hier wordt vercommercialisering van BSD-code dus wel toege
staan; ook kunnen andere voorwaarden aan een redistribute worden verbonden S 
(bijvoorbeeld een GPL). Men is absoluut vrij om te doen met de code wat men maar ff 
wil. Vanwaar deze liberale opstelling? -g 

Deze hackers uit Californië hadden een. wat bescheidener opstelling dan. hun o 
collega's van de FSF. Zij hebben nooit manifesten het licht doen zien. Voor hen % 
stond en staat de kwaliteit van software voorop. Zij waren in hun Unix-tijd eenvou- -
dig overtuigd geraakt van de waarde van vrije uitruil van. source code. Daardoor wor- «g 
den deelnemers geactiveerd om bugs te 'fixen', de functionaliteit te verbeteren, en £ 
zelfs hele nieuwe elementen toe te voegen (McKusick 1999, 40). Met andere woor- £ 
den: het proces van open source code levert gewoon betere software op dan 'gesloten.' 3 
software waar niet aan gesleuteld mag worden. Dit thema is later door Eric Ray- -£ 
mond, een van de stuwende krachten van de OSS beweging (vanaf 1998), nadrukke- 5" 
lijk voor het voetlicht gebracht. Een massa medeontwikkelaars is uitstekend van nut £ 
om bugs op te sporen en remedies ervoor te suggereren. Zoals Raymond het formu- o 
leerde in zijn beroemde essay 'The Cathedral and the Bazaar': 'Given enough, eye- 3 
balls, all bugs are shallow' (Raymond. 1997,41). Daarmee wordt een probleem aange- g 
pakt dat software vanaf het begin heeft geplaagd, namelijk zijn onbetrouwbaarheid. £ 
Open source code zou de remedie vormen voor instabiele en crashende computer
systemen. 

Op basis van deze utilistische redenering publiceerden deze hackers hun soft
ware in source code ter vrije beschikking van iedereen. Daarbij hadden zij er geen 
behoefte aan om "restricties a la de GPL in te bouwen. Waarom zouden, commerciële 
uitgaven op basis van BSD-code niet moeten worden, toegestaan? Elke uitgave bete
kent verdere verspreiding van hun code, en daar is het deze Berkeley-hackers om te 
doen. Zij hebben maar één doel: zo groot mogelijke verspreiding van zo betrouw
baar mogelijke software. 

P u b l i e k d o m e i n ? 

De kern van alle OSS-licenties is, dat de software in source code vorm. aan een ieder 
ter beschikking wordt gesteld met de vergunning - en zelfs de aansporing - om deze 
naar believen te corrigeren, te modificeren en te tedistribueten. De code op zich is 
daarbij gratis. Is OSS daarmee publiek eigendom? Of om in juridische termen te 
spreken: valt OSS in het 'publiek domein'? Over deze vraag wordt door juristen uit
voerig gedebatteerd. Het antwoord lijkt op het eerste gezicht bevestigend, gezien 
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het publieke karakter van. OSS en de permanente discussie binnen hackergemeen
schappen. 

^ Er is echter een complicatie. OSS voldoet eigenlijk niet aan de formele definitie 
^ van publiek domein, namelijk: Vrij van auteursrechten'. Een werk kan vrij van. au-
o teursrechten worden hetzij omdat de betreffende termijn is afgelopen (leven van de 
2 auteur plus zeventig jaar), dan wel omdat de auteur heeft afgezien van zijn rechten. 
£ Is het werk eenmaal in het publieke domein beland, dan kan iedereen omgaan met 

het werk zoals hij/zij dat wenst. Vanuit deze formele definitie valt OSS niet in het 
publiek domein: op al dergelijke software worden immers auteursrechten geclaimd. 
Weliswaar kan iedereen de source code downloaden, maar rechten blijven erop rus
ten. 

De vraag of OSS publiek eigendom is, is dus niet bevredigend beantwoord. Mijns 
inziens kun je alleen verder komen door een gedachtenswitch te maken: je moet niet 
zozeer kijken naar een werk als geheel, als wel naar de verzameling van gebruiksmo
gelijkheden ervan. Die uiteenlopende mes kunnen dan hetzij voorbehouden zijn aan 
een rechthebbende, hetzij aan iedereen zijn toegestaan. Op een en hetzelfde werk 
berusten dan deels rechten, deels verkeert het in het publiek domein. Dit is de bena
dering zoals voorgesteld door Michael Heller (vergelijk de weergave in Elkin-Koren 
2001,196; aldaar ook verdere referenties). Het publiek domein, als gemeenschappe
lijk eigendom, mag door iedereen vrijelijk worden gebruikt. Dit vrij gebruik is een. 
voorrecht (privilege), geen recht,6 Het publiek domein omvat dan enerzijds informa
tieproducten als geheel die per definitie buiten het copyright vallen (bijvoorbeeld 
wetenschappelijke data), anderzijds gebruik van copyrighted producten dat buiten 
het bereik van auteursrechten valt (bijvoorbeeld het lezen van een boek), dan wel ge
privilegieerd is onder copyright excepties (bijvoorbeeld/air use in de Verenigde Sta
ten; kritiek en citeren in Nederland). 

Voor onze softwatediscussie is dit direct relevant. Software kan uiteraard in zijn 
geheel tot het publiek domein behoren. Maar ook wanneer er auteursrechten op 
rusten valt het daaronder, althans ten dele. Immers, je mag copyrighted software ge
bruiken dan wel je door de idee erachter laten inspireren (buiten bereik van auteurs
rechten), en je mag copyrighted, software onder bepaalde voorwaarden decompile-
ren (i.e. de originele broncode reconstrueren uit de objectcode) (copyrightexceptie). 
Zo bezien is commerciële software nooit helemaal industrieel eigendom: auteurs
rechten beschermen de software weliswaar tegen allerlei vormen van piraterij, maar 
tegelijkertijd valt een aantal andere manieren om de software te gebruiken in het 
publiek domein. 

Wat de OSS-licenties doen, kan nu preciezer worden bepaald. Het lijkt erop alsof 
adepten hun software Vrijgeven, dus hun rechten opgeven (zoals bijvoorbeeld 
Watson 1999 beweert). Dit is echter zoals gezegd geenszins het geval OSS-program-
meurs behouden expliciet hun. auteursrechten. Wat ze wei doen is subtieler: per li
centie staan zij openbaar gebruik toe als exceptie op hun rechten. Zij zien af van hun 
recht om co-hackers te vervolgen voor schending van eigendomsrechten. Een en an-
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OSS in het b e d r i j f s l e v e n 

Na dit exposé is het verrassend om te constateren, maar niet minder waar: het be
drijfsleven heeft vanaf begin jaren negentig een stijgende belangstelling getoond 
om zich met OSS in te laten. Bedrijven startten met OSS-dienstverlening, installeer- • 
den deze programma's op hun hardware of software, en ontwikkelden commerciële 
software er bovenop (voor een uitgebreidere weergave zie De Laat 1999). Daardoor 
werden hackers zich ervan bewust dat het de bedrijven menens was en richtten zij 
het Open Source Initiative op om verdere verspreiding van OSS te stimuleren (1998). 
YAvaliteit werd daarbij het wachtwoord van de beweging {niet: Vrijheid', de slogan van 
de FSF). Ook stelden zij als een soort keurmerk de zogenaamde 'open source defini
tie' op: criteria waaraan een licentie moet voldoen om in hun ogen het predikaat 
open source licentie te verdienen (Open Source Initiative, z.j.). • 

Mede onder invloed van deze beweging besloot een aantal bedrijven toen enkele 
van zijn eigen softwareprojecten te gaan besturen volgens open source recepten. De 
source van een nieuw project werd dan op een speciale website gezet, met aan alle 
hackers de invitatie om mee te doen. Het eerste bedrijf dat deze sprong waagde, was 
Netscape. Het zette de nieuwste, nog experimentele versie van zijn browser (Com
municator 5.0) op het internet (maart 1998). Het resultaat mocht er wezen: zo'n 
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der is vergelijkbaar met patenthouders die een licentie verlenen: ook zij geven per 
exceptie toestemming hun uitvinding uit te baten. Deze exceptie is dus niet, zoals 
normaliter bij copyright het geval is, door de wet gecreëerd, maar per contract De ver
schillende OSS-Iicenri.es plaatsen daarbij soms meer, soms minder in het publiek 
domein. De BSD-iicentie is het meest royaal (alle gebruik wordt toegestaan), de GPL 
het minst (alleen non-commercieel gebruik wordt toegestaan). 

OSS-licenries scheppen dus per contract een nieuw type publiek domein. De 
vraag dringt zich uiteraard op: waarom zo ingewikkeld? Waarom doen auteurs niet o 
eenvoudig afstand van hun economische rechten en plaatsen ze de software niet di- 3 
reet in het publiek domein? Ik denk dat hier een aantal redenen, voor is aan te voe
ren. Ten eerste geldt voor alle OSS-licenties dat ze clausules bevatten over een nauw
keurige vermelding van. de auteur, en soms ook. over het zichtbaar blijven van de 
originele source code. Verder kunnen dergelijke licenties specifieke eisen aan verde
re verspreiding stellen. De meest in het oog springende is natuurlijk de GPL-restric-
tie: gij zult geen (gemodificeerde) GPL-ed code op commerciële basis uitbrengen. Al 
dergelijke voorwaarden zouden zonder de juridische basis van het auteursrecht in 
de lucht hangen; de licenties zouden niet afdwingbaar zijn. 

Een en ander is wel ironisch. We hebben hier een beweging die eigendomsrech
ten op software sceptisch bekijkt, zo niet verfoeit. En precies die beweging neemt 
zijn toevlucht tot het copyright! Vooral voor de radicale vleugel van Richard Stall-
man is dit natuurlijk ironisch; het is zoals Watson (1999) terecht opmerkt, een tac- o 
riek van vuur met vuur bestrijden. 
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kwart miljoen hackers toonden al in de eerste weken, belangstelling. In de praktijk 
hebbeo honderden van hen ook daadwerkelijk feedback, commentaar en code bij
gedragen. 

Was dit een belangeloze bijdrage van. Netscape aan de hackergemeenschap, een 
o filantropische geste? Nee, de stap had een duidelijke bedrijfsratio. De firma hoopte 

dat weggave van zijn browser een omvangrijke gebruikersbasis zou creëren (vele 
malen groter dan voorheen). Bovendien zou de software door de bijdragen van hac
kers aan kwaliteit winnen, alles tegen minimale kosten, Voor wie in open source 'ge-

• looft', zou de browser tevens aan geloofwaardigheid winnen: goedgekeurd door de 
hacker community! Dit zou een 'gecertificeerde' basis leggen waarop alsnog geld 
verdiend kan worden: door diensten te verbinden aan de browser voor klanten die 
dat wensen, alsmede door gesloten commerciële applicaties te ontwikkelen die er
bovenop draaien. In de marge zou ik willen opmerken, dat een bedrijf als Netscape 
op deze manier ook talenten kan spotten, die het in de toekomst kan 'opkopen'. 

Zo'n samenwerking tussen industriële programmeurs en hobbyistische hackers 
gaat natuurlijk niet vanzelf De culturele verschillen alleen al zijn enorm (vergelijk 
De Laat 2001). Maar laat ik mij hier beperken tot de vraag op welke termen Netscape 
de source code op de website zette (zie ook Hamerly en. Paquin 1999). Aanvankelijk 
genoot de GPL de voorkeur, omdat die licentie alle uitgebrachte modificaties dwin
gend terugsluist naar de open source gemeenschap. Het bedrijf wilde echter de ver
dere modificaties van de browser ook zelf kunnen toepassen in zijn eigen commer
ciële softwarepakketten. De GPL zou dat vanwege zijn viruskarakter onmogelijk 
maken. Daarom schreven de juristen van Netscape maar een eigen aangepaste licen
tie: de Netscape Public License (NPL). In de kern is dit een. GPL, met voor Netscape 
speciale rechten om alle modificaties die publiek worden, te mogen inbouwen in 
zijn gesloten, commerciële producten. Tegen dit voorstel kwam echter een aantal. 
hackers in het geweer: waarom mochten zijzelf niet ook op de commerciële toer 
gaan? Netscape paste daarom zijn licentie verder aan: wanneer een hacker een zoge
naamd larger work heeft gecomponeerd op basis van de openbare source code, dan 
mag hij deze distribueren op termen die hij zelf verkiest, ook commerciële.7 

We zien dus, dat Netscape moest laveren tussen bevordering van de openbare 
zaak van jree software enerzijds en bewaking van het bedrijfsbelang anderzijds. In dit 
spanningsveld koerste Netscape eerst af op de GPL, maar dat bleek qua bedrijfsbe
lang onhaalbaar. Daarom kwam uiteindelijk een licentie uit de bus die het midden 
houdt tussen de restrictieve GPL enerzijds en. de liberale BSD-style licentie ander
zijds. En alle andere bedrijven die nadien de stap zetten om source code van projec
ten publiek te maken, deden hetzelfde. Alle kwamen zij, afgezien van allerlei details, 
met eenzelfde soort 'hybride' licentie op de proppen. 

Toch zijn er ook bedrijven, die wel met de meer restrictieve GPL kunnen leven. 
Wanneer zij geen gevestigde belangen in commerciële software bezitten, is zo'n re
gime mogelijk. .Laat ik het voorbeeld noemen van de support seller Cygnus (vergelijk 
Tiemann 1999)- Het heeft zich van aanvang aan geconcentreerd op ondersteuning 
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van een aantal sofrwaregereedschappen ontwikkeld door de FSF. Al doende ging het 
bedrijf deze Vrije' software ook zelf optimaliseren: het werd de belangrijkste leve- * 
rancier van nieuwe software oplossingen. Omdat aan de FSF-software de GPL hangt, S 
is het hele ontwikkelingsproces per definitie GPL-ed gebleven. Cygnus vindt dit uit- ^ 
stekend: daardoor blijft de competitie op dit terrein volledig transparant. Succes is ^ 
alleen te behalen door superieure softwarekwaliteit te leveren. 

Al met al mag de open source beweging niet ontevreden zijn. Enkele invloedrij
ke bedrijven hebben de stap genomen een paar proefprojecten op OSS-termen open 
te gooien, Bovendien komen al deze bedrijven met een licentie die het keurmerk van 
de beweging kan wegdragen. Dat bevestigt dat deze projecten niet langer onder in
dustriële eigendomsverhoudingen, maar daadwerkelijk in het (semi-)publieke do- o 
mein vallen. De enige afwijking van het publieke model is, dat betrokken bedrijven % 
meestal de door hackers geleverde modificaties ook mogen, inbouwen in hun eigen 
commerciële software. Of daarmee het open source model, definitief toekomst heeft 
binnen bedrijven is onmogelijk te zeggen. De experimenten lopen pas een paar jaar, ^* 
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E ï g e n d o m s r e g i m e s v o o r s o f t w a r e | 

In het bovenstaande is duidelijk geworden dat eigendomsverhoudingen voor soft- S" 
ware veel variatie vertonen. Er bestaan twee duidelijk af te bakenen regimes, die nu • £ 
bovendien op experimentele basis gaan coëxisteren. Ik wil beide ter afsluiting bon- £ 
dig typeren aan de hand van de eerder (naar analogie van Friedman 1994) geformu- 3 
leerde aandachtspunten: vigerende eigendomsverhoudingen, culturele efficiency en g 
morele legitimiteit. fj 

Het industriële regime beschouwt zelf ontwikkelde software als eigendom dat 
exclusief mag worden uitgebaat. Daartoe worden de eigendomscategorieën van co
pyright en patent zo veel mogelijk benut. Belangrijke bedrijven (in de Verenigde 
Staten) zijn zelfs instrumenteel geweest in het overtuigen van de wetgever dat der
gelijke rechten voor software zouden moeten gelden; dit regime moest eerst nog ge
creëerd worden. Een extra regimekenmerk is de geheimhouding van broncode. Ko
pieën voor de gebruiker zijn altijd volledig in objectcode. Bovendien, hoeft bij 
copyrightregistratie nauwelijks source code te worden geopenbaard, bij een patent-
aanvraag al helemaal niet. 

Participerende bedrijven worden niet moe om erop te wijzen hoeveel gelden 
wegvloeien door 'piraterij' (met name in China en het Verre Oosten). Zonder instru
menten om dit te bestrijden, dreigen, zij het bijltje erbij neer te gooien. Vanuit die 
invalshoek beschouwen zij dit regime ais de enig mogelijke en (daarom) legitieme 
weg om hun economische positie te handhaven. Dat op die basis automatisch ook 
de maatschappij aan zijn trekken zou kunnen komen, lijkt voor hen van .minder be
lang. De belangen van het bedrijfsleven staan eenvoudig voorop. Voor de wetgever, 
die heeft ingestemd met het van toepassing verklaren van copyright en patent voor 
software, is de prioriteit uiteraard precies andersom. Niet het bedrijfsbelang,>maar 
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tE het belang van de maatschappij staat voorop. Dit vindt het betreffende regime legi-

i riem vanwege de veronderstelde 'culturele' efficiëntie. Critici van het industriële re-

^ gime, ten slotte - vooral uit juridische en. softwarek.ri.ngen - wijzen op het gebrek 

^ aan openbare source code (wordt de maatschappij hier niet haar legitieme porrie 

o openbaarheid onthouden?), en trekken soms zelfs überhaupt het nut van inteiiectu-

£ ele eigendomsrechten voor software in twijfel (werken zij niet eerder averechts?). 

£2 Precies die twijfel is overheersend in open source kringen. Intellectuele eigen
domsrechten worden er op zijn minst met argwaan bekeken, Sinds decennia zijn 
hackers onder elkaar gewoon om software in source code zonder kosten uit te wisse
len, te becommentariëren en te modificeren. Open source code is voor hen conditio si
ne qua non. Om een aantal voorwaarden te kunnen opleggen (inzake redtstributie in 
open source vorm. en bescherming van reputatie) werden de zogenaamde OSS-licen-
ties geschreven, die automatisch van kracht worden bij het downloaden van een ko
pie. Deze beweging heeft met name in de jaren negentig aan omvang gewonnen, en 
veel gebruikers en deelnemers verworven. 

Wat deze beweging verenigt, is de overtuiging dat OSS op de lange duur eenvou
dig hetere software oplevert, Alleen broncode en volledige openbaarheid garanderen 
de optimale ontplooiing van software. Met andere woorden, in hun ogen is dit regi
me de beste garantie voor efficiency. Wat deze beweging verdeelt is de vraag naar de 
uiteindelijke legitimatiegrond. Voor de meer liberale vleugel (rond de BSD) is het 
blote feit van. superieure kwaliteit de reden om. het OSS-regime te onderschrijven. 
Free software is legitiem, omdat ze superieur is. Legitimatie en efficiency vallen, samen. 
Voor de meer radicale vleugel (rond de FSF) geldt die constatering niet. Zij hebben 
vooral het ideaal voor ogen van de loyale hackergemeenschap, die vrijheid en samen
werking boven alles stelt. Hacking als een manier van leven. Deze deugdgemeen
schap is uiteindelijk doorslaggevend: vrijheid is belangrijker dan betrouwbaarheid 
of gebruiksgemak. Je zou kunnen speculeren dat zelfs als OSS inferieur zou zijn, de
ze hackers nog de open source praktijken zouden prefereren. Legitimiteit en effi
ciency vallen voor hen niet samen. 

Ai met al is in ieder geval voor software het beeld aanzienlijk gevarieerder dan 
het enkelvoudige schema dat Friedman (1994) ons heeft geschetst. 

G e b r u i k t e a f k o r t i n g e n 

BSD = Berkeley Software Distribution. 

CFR = Code of Federal Regulations (Verenigde Staten) 

FSF » Free Software Foundation (opgericht door Richard Stallman) 
GPL « General Public License 

PTO - Patent and Trademark Office (Verenigde Staten) 
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x. Daarnaast zijn er nog merk- en handelsnamen waarmee een bedrijf zijn. producten kan 

proberen te onderscheiden. Omdat deze in software geen speciale rol spelen, komen ze hier niet 

verder aan de orde. ^ 

2. In Europa is de term 'auteursrecht* in. zwang, in de Verenigde Staten de term 'copyright', f k 

zal beide termen onbekommerd door elkaar heen gebruiken. Strikt gezien is dit niet helemaal 

verantwoord, omdat er wel verschillen bestaan tussen beide systemen (vergelijk Dreier zooi). S 

3. Het nu volgende overzicht over de ontwikkelingen, ten aanzien van. bedrijfsgeheim, copy

right en patent is gebaseerd op een groot aantal bronnen; zie met name Branscomb 1994, hoofd

stuk 8; De Liat 2000; Johnson 2001, hoofdstuk 6; en. Samuelson 1993. o 

4. Vergelijk Samuelson 1993, 284-294, Branscomb 1994, 143 en David. 2000, f 4 die hierop op- § 

merkzaam maken. Echter, de eerste twee auteurs behandelen alleen copyright condities (en dan -

alleen tot beginjaren negentig), terwijl de laatste auteur zeer slordig in de weer is. Het leek mij -g 

daarom beter de betreffende reglementen zoals die op de huidige dag gelden, zelf op te zoeken, en ^* 

er ook rechtstreeks naar te verwijzen. ~ 

5. Daarnaast bevatten al deze licenties ook. garantie disclaimers. Dit is vooral belangrijk in de 3 
ö J to 

Amerikaanse context, om aan eventuele aansprakelijkheid te ontkomen voor het niet voldoen aan -^ 

implied warranties (impliciete garanties). Open source programmeurs vinden deze disclaimer rede» ST 

lijk, omdat ze nu eenmaal geen fondsen hebben om schadeclaims te honoreren respectievelijk £ 

zich ertegen te verzekeren. Ze hopen dan ook dat de disclaimer in juridisch opzicht overeind kan o 

blijven (vergelijk Perens 1999,181). 3 

6. De term eigendomsrechten heeft altijd de connotatie van exclusiviteit: de rechthebbende g 

mag over zijn bezit beschikken, terwijl hij alle anderen ervan mag uitsluiten. Wanneer iedereen £ 

een rccfit zou hebben, op gemeenschappelijk eigendom, komen we in een conceptuele knoop met 

die exclusiviteit. Vandaar het voorstel over een voonedit te praten, een term die geen exclusiviteit 

inhoudt. 

7. Bondig geformuleerd komt de uiteindelijke NPL op het volgende neer: voor verspreiding 

van (al dan niet gemodificeerde) code gelden geen restricties (a la de BSD-style licentie), behalve 

dan dat niemand (behalve Netscape) ongewijzigde source code of kleinere modificaties ervan op 

commerciële basis mag uitbrengen (a la de GPL) (Netscape 1998), 
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