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Napster? 
Dat kunnen bibliotheken beter!
Michiel Laan

‘Over a pint of beer, agents Kinney and Todd started brain-

storming ideas for an IE mission centered around a fake

protest. What would be the most absurd place to picket?

What is the one place that no one in their right mind

would oppose?  The answer was clear: the public library.’

(http://improveverywhere.csbl.net/wap/)

De ‘Writers Against Piracy’ (WAP) bestaan dus niet. Hoe

zit het dan wel?

De improvisatiegroep Improve Everywhere brengt theater

buiten het theater. Voor de gelegenheid had men een

instelling uitgezocht waar geen weldenkend mens bezwaar

tegen zou maken: de openbare bibliotheek. De fake organi-

satie ‘Writers Against Piracy’ was geboren.

Je zou zeggen dat alle ingrediënten voor een goede afloop

voor de openbare bibliotheken hiermee aanwezig waren. De

schijnaanval was immers juist ingezet vanuit de overtuiging

dat als één instelling algemeen geaccepteerd is, het wel de

openbare bibliotheek moet zijn. Viel dat echter even tegen!

Tot de stomme verbazing van de acteurs achter de WAP

bleken veel voorbijgangers de analogie tussen Napster en

de openbare bibliotheek wel te kunnen volgen.

Zou er dan toch een kern van waarheid schuilen in de

argumentatie van de WAP? De WAP wil dat de auteur van

een boek betaald krijgt voor iedere keer dat een boek wordt

gelezen. Een dergelijke aanspraak op basis van het auteurs-

recht is bij mijn weten nog nergens ter wereld vertoond.

Toch zijn we in Europa al aardig op weg. 

Sinds 1996 kennen wij het leen- en verhuurrecht. Op basis

hiervan dient voor het uitlenen van boeken en cd’s een ver-

goeding aan de rechthebbenden te worden betaald. En die

is niet kinderachtig. Voor cd’s 0,25 euro per uitlening. De

Forum

De bibliotheek als een tweede Napster? 
De twijfel slaat toe

Reva Basch had ons informatieprofessionals er in
haar IP Lezing vorig jaar oktober nog zo voor
gewaarschuwd: check en dubbel check wat je op
internet vindt. Zelfs bronnen als Lisnews moeten
met het nodige wantrouwen worden bekeken. 
Zo verwees Lisnews naar de site van WAP (Writers
Against Piracy) die de openbare bibliotheken onder

vuur nemen door ze met Napstar te vergelijken.
Blijken die wappers –geheel tegen hun eigen 
verwachting in – een zeer geslaagde maar vooral
geloofwaardige grap te zijn. Ze hadden blijkbaar
nooit geloofd dat een aanval op de openbare biblio-
theek als piraat serieus genomen zou worden. 
Maar toch … de mening van de bibliotheek als Nap-
ster leeft, getuige bijvoorbeeld de cartoon bij Salon
(http://archive.salon.com/comics/boll/2000/08/24
/boll/).

eerste 26 weken dat een cd in de Top 100 staat rekent men

zelfs 1,00 euro per uitlening.

Waarschijnlijk zou met dit gegeven een Europese WAP

veel gras voor de voeten worden weggemaaid. Om ook nog

louter het lezen onder een vergoedingsrecht te brengen is

immers toch wel al te dol. De volgende stap is een tikker op

de cd-speler, die bijhoudt hoe vaak een bepaald liedje wordt

afgespeeld, waarna de acceptgiro van de Buma/Stemra aan

het eind van de maand in de bus valt.
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geleden leek dit bedrijf nog een grote toekomst tegemoet te

gaan, nu is de site al ruim een jaar ‘under construction’.

Momenteel wordt veel gebruik gemaakt van de uitwissel-

dienst van Kaaza, maar wie garandeert dat via Kaaza over

vijf jaar ook nog steeds gratis muziek kan worden geraad-

pleegd? En hoe zit het met de pluriformiteit van het aan-

bod?

Hier is een schone taak voor de openbare bibliotheken

weggelegd. Als geen ander weten zij immers de weg naar

kwalitatief goede en betrouwbare informatie binnen het

enorme aanbod. Gezamenlijk beschikken zij over een

ongekend grote en diverse collectie. Uiteraard vormt dit

geen reden om zelfgenoegzaam achterover te leunen. Als

bibliotheken niet optimaal gebruik maken van de mogelijk-

heden die internet biedt, zal de klant zich in toenemende

mate afkeren van de bibliotheek, om zijn heil elders op het

web te zoeken.

De openbare bibliotheken zullen dus hard aan de slag

moeten. Door goede afspraken te maken over welke boe-

ken, cd’s, dvd’s en databanken worden aangeschaft. Door

deze gezamenlijke collectie aan ieder lid van de openbare

bibliotheek beschikbaar te stellen door middel van een

makkelijk raadpleegbare centrale catalogus. Door het

publiek handvaten te bieden om hun keuze te bepalen bin-

nen dit enorme aanbod. Met

Bibliotheek.nl zijn de biblio-

theken hierin al goed op weg. 

Als dat zo doorgaat gaan de open-

bare bibliotheken een gouden toe-

komst tegemoet. Napster mocht

willen dat ze zulke sterke troeven

in handen had. Het is aan de

bibliotheken om deze kans te

benutten!

Michiel Laan is directeur van de Cen-
trale Discotheek Rotterdam (CDR).

De beste grappen zijn die met een serieuze onder-
toon. Zo ook deze. Informatie Professional heeft de
handschoen van de WAP opgepakt door de stelling
‘De bibliotheek als Napster’ aan enkele deskundigen
voor te leggen. Eerst vanuit juridisch perspectief en
nu vanuit de praktijk. 

Michiel Laan, directeur van de Centrale Discotheek
Rotterdam (CDR), staat met één been in de wereld
van de openbare uitleen c.q. verhuur en met een

ander been in de muziekwereld waarin Napster en
Kaaza belangrijke ontwikkelingen zijn. Lees mee hoe
hij aan de hand van deze stelling een betoog weet te
houden dat de waarde van de (muziek)bibliotheek
belicht. En hoe vaag de (schijn)wereld van internet
kan zijn.

Marijke Verstappen

Sterke troeven
Een Europese dependance van de WAP maakt dus waar-

schijnlijk geen kans. Wat kunnen we van dit voorbeeld

leren? Misschien wel dat internet een fantastisch medium

is, maar helaas toch wel zijn beperkingen kent. Hoe

betrouwbaar is de gevonden informatie? De informatie

over de WAP bleek onjuist, of heeft ondergetekende juist

onjuiste informatie gevonden en bestaat de WAP wel dege-

lijk? Kan ik gevonden informatie over een jaar ook nog vin-

den op dezelfde plek? 

Denk alleen maar aan het lot van Napster. Een paar jaar




