
Informatie Professional 2003 [7] 426

Bibliotheek als Napster:
Government funded piracy?
Madeleine de Cock Buning

‘Your hard earned money is going to institutions that rape
writers of their wages’. Met deze leuze ageert Writers
Against Piracy (WAP) tegen de Government funded piracy
van het uitlenen van boeken. Openbare bibliotheken zou-
den doen wat Napster deed. Deze vergelijking is overtrok-
ken, onjuist en onzinnig.

Internetgebruikers konden met behulp van de Napster-ser-

ver en -software eenvoudig muziekbestanden zoeken op

computers van andere Napster-gebruikers en deze op hun

eigen computer downloaden en afspelen. Deze eerste vorm

van file-sharing op een peer-to-peer netwerk maakte gebruik

van een centrale server via welke de bestanden op aange-

sloten computers konden worden gezocht en kon (daarom)

met succes worden aangepakt door de muziekindustrie. 

Napster vervangt cd-aankoop: Napsteren is gemakkelijk,

goedkoop en je kunt exact krijgen wat je wilt. De 70 miljoen

Napsterianen konden vanuit de huiskamer beschikken over

het breedst mogelijke repertoire van muziekbestanden en

verloren aanzienlijke insentive om cd’s te kopen. Door het

branden van de bestanden op een cd had men voor de kost-

prijs van een blanco cd een volledig customised cd.

Napsterianen konden zich beperken tot het downloaden

van de favoriete nummers en waren niet verplicht om voor

aanzienlijke aankoopbedragen gehele cd’s af te nemen. De

gang naar de openbare bibliotheek van liefhebbers van het

geschreven woord om een paar boeken te lenen staat hier-

mee natuurlijk in geen enkele verhouding. Sterker nog:

bevalt een boek echt goed, dan wordt het alsnog aange-

schaft. –>

Forum

Sinds de opkomst en ondergang van Napster wordt
dit systeem te pas en te onpas gebruikt om open-
bare bibliotheken in de hoek te zetten van auteurs-
rechtenschenders. De bibliotheken, met hun goed
opgezette catalogi en hun omvangrijke collecties
die iedereen zomaar kan inzien en lezen, worden
afgeschilderd als onderdeel van de ‘as-van-het-
kwaad’ in de wereld van de content. 
Vooral de Writers Against Piracy, een Amerikaanse
organisatie van auteurs, uitgevers en andere
bezorgde medeburgers, roert deze trom. Deze WAP
(nee, niet te verwarren met de White Anglo-Saxon
Protestants uit de geschiedenisboeken) verkettert
de bibliotheken omdat daar eenieder met een biblio-
theekkaart boeken en andere materialen kan lenen

en lezen en er kopieermachines staan waarmee de
bezoeker werken kan kopiëren…

Opkomen voor je rechten om te zorgen dat je als
auteur een goed belegde boterham kunt verdienen,
is natuurlijk een nobel streven. Om het mislopen
van inkomsten met veel misbaar op de stoep te leg-
gen van de bibliotheken, lijkt wel wat erg kortzichtig. 
Maar het bekt natuurlijk erg lekker: ‘Bibliotheken
zijn de nieuwe Napsters!’ Zoiets gaat rondzingen en
iedereen geeft zijn eigen positieve of negatieve
invulling aan deze benaming. 

Echter, wat blijft er van deze stelling over, los van
alle emotie en retoriek? 
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De bibliotheek is 
een volgroeide Napster
Christiaan Alberdingk Thijm

De Amerikaanse organisatie Writers Against Piracy (WAP)
heeft bibliotheken vergeleken met Napster. ‘De Amerikaan-
se regering heeft het intellectueel eigendomsrecht van
muzikanten erkend en Napster terecht gesloten. Tegelijker-
tijd geven zij hun goedkeuring aan openbare bibliotheken,
terwijl zij exact hetzelfde doen als Napster.’ Verontwaardi-
ging vanuit het bibliotheekwezen is de WAP ten deel geval-
len. Terecht? Volstrekt niet. De WAP heeft groot gelijk! 

Wat is Napster? In de kern is Napster een zoekmachine.

De inmiddels overleden muziekruilbeurs bestond bij de

gratie van de zoekfunctionaliteit die het bedrijf van de 

19-jarige Shawn Fanning bood. 

Anders dan de huidige generatie van deze peer-to-peer pro-

gramma’s was Napster niet volledig gedecentraliseerd. De

tussenkomst van het bedrijf Napster was noodzakelijk om

het filesharing-programma te laten functioneren. Het is

deze sleutelpositie die Napster uiteindelijk fataal is gewor-

den. ‘Napster had het recht en de mogelijkheid zijn sys-

teem te controleren en heeft nagelaten dat recht uit te oefe-

nen teneinde het uitwisselen van auteursrechtelijk

beschermd materiaal te voorkomen,’ overwoog het

Gerechtshof te Californië in de Napster-zaak.

Niet zozeer het systeem zelf, maar de handelwijze van Nap-

ster stond in de Amerikaanse procedure centraal. Doordat

zij stil bleef zitten, terwijl zij de mogelijkheid had om in te

grijpen, handelde zij onrechtmatig. Het systeem an sich is

dan ook niet veroordeeld. Napster moest iedere keer als de

muziekindustrie bewijs overlegde van de uitwisseling van

illegale muziek, de vindplaats van deze muziek uit haar

Om te beginnen is het een auteursrechtenissue.
Eenieder die de arena van auteursrechten betreedt,
weet dat hij/zij in een juridisch goed doortimmerde
wereld binnenstapt. Informatie Professional heeft
twee juristen gevraagd om met de stelling ‘de Biblio-
theek als Napster’ aan de gang te gaan. 
Aan Madeleine de Cock Buning, advocaat te Amster-
dam en docent/onderzoeker bij het Molengraaff Insti-
tuut, Universiteit Utrecht, hebben we gevraagd om de
stelling op juridische gronden te fileren. Zij heeft dat
met verve gedaan en daarvoor voldoende munitie
gevonden in de auteurswet. Daarbij heeft ze wel de
nuance aangebracht dat de situatie in de EU wat
anders is dan in Amerika.
Aan Christiaan Alberdingk Thijm de schone taak om

de stelling te onderbouwen. Pikant detail is dat hij
onder andere optreedt als de advocaat van Kazaa.
Alberdingk Thijm onderschrijft de stelling, maar geeft
er vervolgens een andere draai aan door de bibliothe-
ken juist als lichtend voorbeeld te nemen.
Slaan we, na dit juridische licht op de zaak, vervol-
gens het boek dicht en gaan we over tot de orde van
de dag? Nee. Op IP Online (www.informatieprofes-
sional.nl) is de stelling ook opgenomen en we vragen
de lezers nadrukkelijk om hierop te reageren. 
In een volgend nummer pakken we de stelling weder-
om bij de horens, dan vanuit een maatschappelijk
perspectief.

Marijke Verstappen



databank verwijderen. Zodoende

stierf Napster een langzame

dood. De muziek was er nog wel,

maar de mogelijkheid deze te

vinden en daardoor uit te wisse-

len was verdwenen. 

Wat is een bibliotheek? In de

kern is een bibliotheek een

zoekmachine. Een centraal ge-

organiseerde mogelijkheid om auteursrechtelijk bescherm-

de informatie te vinden. Via databanken, indexen, kaarten-

bakken, microfiches stelt de bibliotheek de bezoeker in

staat boeken en muziek te raadplegen. In dit opzicht is de

bibliotheek dus identiek aan Napster. 

Maar de bibliotheek gaat veel verder. Terwijl in het geval

van Napster de muziek op de computers van de gebruikers

stond, is de bibliotheek een enorme opslagplaats van

auteursrechtelijk beschermd materiaal. En wie een werk

wil lenen, kan gewoon zijn gang gaan. 

Een belangrijk verschil met Napster is dat de gebruikers van

de bibliotheek geen auteursrechtinbreuk plegen. Het lenen

van boeken is toegestaan, mits een billijke vergoeding wordt

betaald. Het is een simpel model: de toegang tot informatie

blijft gewaarborgd, terwijl de rechthebbende een passende

beloning voor zijn creatie ontvangt. Het verbodsrecht van de

auteur is veranderd in een vergoedingsrecht. Het is precies

dit model dat een oplossing kan zijn voor de uitwisseling

van muziek via peer-to-peer systemen zoals Napster. 

Belangrijk voor de acceptatie van dit model is dat de

muziekindustrie zich realiseert dat zij niets aan haar

auteursrechtelijke verbodsrecht heeft als het niet te hand-

haven is. Het internet maakt de oude bedrijfsvoering van

de muziekindustrie illusoir. Platenmaatschappijen zijn van

oudsher dozenschuivers. Die dozen kunnen niet onge-

merkt de grens oversteken, ze kunnen niet op meerdere

plaatsen tegelijkertijd zijn. Internet heeft dat veranderd.

Het auteursrecht is losgemaakt van zijn natuurlijke drager,

het is gedematerialiseerd, en het trekt zich niets aan van

landsgrenzen, het is gedeterritorialiseerd. 

Aan dematerialisering en deterritorialisering kan een derde

kenmerk van het internet worden toegevoegd: decentralise-

ring. De exploitatie van het auteursrecht vindt in de offline

wereld doorgaans op centraal niveau plaats: bij de drukker

van een boek, de boekhandel, of de bibliotheek. De aanwe-

zigheid van deze centrale, aanspreekbare schakels maakt

handhaving van het auteursrecht relatief eenvoudig. 

In een digitale omgeving vindt exploitatie echter plaats in

de huiskamer van de consument. Deze is van een passieve

ontvanger veranderd in een actieve verspreider van infor-

matie. De consument kan zelf bibliotheekje spelen. De

muziekindustrie zal nu in plaats van een aantal openbare,

centraal georganiseerde tussenpersonen, miljoenen consu-

menten moeten aanspreken om haar rechten te handha-

ven. Dat is ondoenlijk.

De Auteurswet 1912 maakt voor dergelijke gevallen, waarin

het feitelijk niet mogelijk is het auteursrecht te handhaven,

een uitzondering. Zo is het consumenten toegestaan voor

Onjuist
Joey Harrison gaat nog verder. Vol-

gens hem is de strijd tegen de peer-to-

peer netwerken slechts een training

om het echte piratennetwerk aan te

pakken: ‘[…] efforts to unplug peer-to-

peer networks might be good training

for going after the really big theft

network. I’m talking about libraries.

Hundreds of thousands of them all

around the world let people check out books and read every

word without paying a cent to the publisher or the author.’1

Auteurs zouden vergoed moeten worden voor iedere keer

dat hun gepubliceerde werken gelezen zouden worden. De

stelling van WAP is dat makers van andere categorieën wer-

ken (muziek, tv-uitzendingen, etcetera) eveneens auteurs-

rechtelijk vergoed zouden worden voor iedere gebruikers-

handeling. Dat is onjuist.

Het lezen, bekijken en beluisteren van door het auteurs-

recht beschermde werken is altijd vrij van auteursrechtelij-

ke aanspraken geweest. Alleen voor tekst, muziek en

afbeeldingen in elektronische vorm is dit sinds kort

anders. In een digitale omgeving gaat ieder transport, iede-

re ontvangst en ieder gebruik van informatie gepaard met

enige vorm van tijdelijk kopiëren. 

Onder druk van de lobby van informatieproducenten is in

de Europese Richtlijn Auteursrecht in de informatiemaat-

schappij2 bepaald dat de voor gebruik noodzakelijke ver-

veelvoudigingshandelingen tot het exploitatierecht van de

rechthebbende behoren. Het gevaar bestaat immers dat

digitaal vastgelegde werken eenvoudig buiten de macht van

de rechthebbende kunnen geraken. Normale gebruikshan-

delingen die in de analoge wereld auteursrechtelijk onbe-

last zijn, worden daarom op het internet auteursrechtelijk

belast. Het auteursrecht is daarmee feitelijk met een digi-
taal gebruiksrecht uitgebreid. In de woorden van Jessica

Litman ‘an exclusive right to read’.3

Wat hier ook van zij, de bezwaren van WAP richten zich

tegen het analoog gebruik van boeken door bibliotheken;

namelijk het uitlenen ervan aan de consument die het vervol-

gens kan lezen. Dit analoog lezen blijft nog altijd buiten de

macht van de auteursrechthebbende en dat geldt ook voor het

beluisteren van muziek en het bekijken van tv-programma’s.

Onzinnig
In Europa is in wat WAP wil trouwens al lang langs andere

weg voorzien. De auteursrechthebbende heeft in Europa

een aanspraak op een financiële vergoeding voor het uitle-
nen van boeken door openbare bibliotheken. De Europese

Verhuur- en uitleenrecht-richtlijn4 uit 1992 heeft het uitle-

nen van boeken door bibliotheken binnen de macht van de

auteur gebracht. 

Dat is vooral het resultaat van een succesvolle lobby uit het

begin van de jaren negentig naar aanleiding van de toena-

me van de commerciële verhuur van beeld- en geluidsdra-

gers en waaraan auteurs met de stelling dat hun boeken

door het uitlenen ervan minder verkocht worden verstan-

dig hebben aangehaakt. Ook al gaat het hier om boeken die

met toestemming van de auteur in het verkeer zijn

gebracht – en zouden zijn rechten ten aanzien van die

exemplaren eigenlijk ‘uitgeput’ zijn – kent de Auteurswet
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privé-gebruik een kopie van een werk te maken. De

gedachte achter deze uitzondering op het auteursrecht is

dat het privé-kopiëren niet rendabel valt te exploiteren. De

daarmee gepaard gaande kosten zouden veel hoger zijn

dan de opbrengsten. Er is dus sprake van falende markt-

werking. Ter compensatie van deze beperking op zijn

auteursrecht, ontvangt de rechthebbende in sommige

gevallen een billijke vergoeding. Dat is bijvoorbeeld het

geval bij het kopiëren van muziekwerken. 

Ook hier wordt het verbodsrecht dus omgezet in een ver-

goedingsrecht, zij het op basis van een andere grondslag

dan bij het leenrecht. In het geval van het leenrecht is de

ratio dat bibliotheken het publieke belang dienen, in het

bijzonder informatie- en kennisoverdracht. 

Zoals gezegd, lijkt het systeem van Napster veel op dat van

een bibliotheek. Het uitwisselen van bestanden stimuleert

de informatie- en kennisoverdracht. In het geval van Nap-

ster zijn er dus twee redenen om het verbodsrecht om te

zetten in een vergoedingsrecht: falende marktwerking en

het stimuleren van informatieoverdracht. 

Zijn de nieuwe Napsters in wezen bibliotheken? Jazeker.

En de sleutel tot het succes van de nieuwe Napsters is daar-

mee ook gegeven: verander het auteursrechtelijke verbods-

recht in een vergoedingsrecht.

Christiaan Alberdingk Thijm is advocaat bij SOLV advocaten te
Amsterdam.

sinds 1995 een leenvergoedingsrecht.5

Incasso en repartitie van de leenvergoeding geschiedt door

de Stichting Leenrecht die daartoe op exclusieve basis is

aangewezen door de minister van Justitie en OCenW.

Openbare bibliotheken zijn verplicht jaarlijks opgave te

doen van het aantal uitleningen. Het opzettelijk niet vol-

doen aan deze informatieverplichting is strafbaar. 

Concluderend is de vergelijking van WAP tussen Napster

en openbare bibliotheken overtrokken, onjuist en in elk

geval wat betreft Europa onzinnig: bibliotheken betalen

immers leenvergoedingen.

Wat zal de volgende episode zijn: ‘zingen in de douche

bedreigt de muziekindustrie’?6

Noten
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4. Richtlijn 92/100/EEG, Pb L 346/61.

5. Vrijgesteld van het betalen van een vergoeding zijn onder meer de

Koninklijke Bibliotheek en Wetenschappelijke- en onderwijsbibliotheken.

6. Ruben Bolling, Tom the dancing bug; Library system terrorizes publis-

hing industry, Http://archive.salon.com/comics/boll/2000/08/24/boll/.

Madeleine de Cock Buning is advocaat te Amsterdam en docent/onder-
zoeker bij het Molengraaff Instituut, Universiteit Utrecht.
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