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Inhoud

• Stellingen over vrije media
• Wat zijn vrije media?
• Waarom zijn vrije media belangrijk?

Maar ook:
• Waarom geen vrije media?
• Wanneer geen vrije media?

• Conclusies
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Stellingen 
 over vrije media

• Internet maakt nieuwe toepassingen mogelijk 
en noodzakelijk
– Elk computerscherm toont vele kopieën
– Webmasters nemen van alles van elkaar over
– Maatschappelijke trend: steeds meer beelden

• Traditioneel auteursrecht (1912) verliest 
betekenis
– Niet meer geschikt voor nieuwe toepassingen
– Moeilijk te wijzigen (internationale conventie van Bern 

1886)
• Oplossing: vrije media
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       Typische internet kopie
Beschermd logo

“Officiële” foto Cartoon

Persfoto krantGewijzigde foto
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     Wat zijn vrije media?

• Uw producten zijn vrij (gratis, met weinig beperkingen) te gebruiken door 
anderen

• Het auteursrecht blijft van u, dus u kunt doen wat u altijd deed

Voorbeeld CC-BY 
• Naamsvermelding verplicht

– De bron blijft bekend
• Wat mag?

– Kopiëren
• Dus: uw product komt niet in de ramsj, maar wordt hergebruikt

– Wijzigen (gelijk delen)
• Voordeel: Afgeleide werken leiden tot verspreiding en vernieuwing van 

cultuur
– Verkopen

• Meer toepassingen van uw werk
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Waarom zijn 
              vrije media belangrijk?

• Voor u
– Uw eigen doelstellingen?
– Grotere verspreiding
– Bredere bekendheid
– Behoud voor de toekomst
– Eenvoudig gebruik van werk van anderen

• Voor de wikimedia projecten
– Een plaatje zegt meer dan 1000 woorden
– Fraaier, duidelijker 
– Meer mogelijkheden en meer toepassingen
– Een beter resultaat

• Voor de maatschappij
– Kennis, opleiding, ontwikkeling, plezier
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          Voorbeelden doelstellingen

Het Rijksmuseum (….) stelt zich ten 
doel (…) een representatief overzicht 
van de Nederlandse kunst (….) te 
tonen. Dit impliceert dat het 
Rijksmuseum voorwerpen van kunst en 
geschiedenis bewaart, beheert, (….) 
presenteert en toegankelijk maakt (…).

De doelstelling van het Gemeentearchief 
Rotterdam is voorzien in de behoefte (…) 
aan historische informatie over de regio 
Rotterdam (….). Deze doelstelling leidt tot 
de volgende hoofdtaken:
1. Cultuurbeheer: (…) ontsluiting van (…) 
materiaal (…).
2. Cultuurparticipatie: beschikbaar stellen 
van informatie, bekendheid geven aan de 
aanwezige informatie.
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Belang voor wikipedia

Kunt u mij uitleggen waarom uw 
streven naar vrijheid van 
verspreiding van kennis en cultuur 
betaald moet worden door de 
kunstenaars? Als zij hun werk 
rechtenvrij afstaan zijn zij het 
namelijk die de rekening betalen. 
Als u naar de bakker gaat betaalt u 
toch ook voor uw brood? 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://members.lycos.nl/bouman102/appel.jpg&imgrefurl=http://members.lycos.nl/bouman102/Karel%2520Appel.htm&h=300&w=191&sz=12&hl=nl&start=13&um=1&tbnid=fj50gd7jqWJ-PM:&tbnh=116&tbnw=74&prev=/images%3Fq%3Dkarel%2Bappel%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Dnl%26rls%3Dcom.microsoft:en-US%26sa%3DN
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        Waarom geen vrije media?

• Verlies van inkomsten
– Particuliere instellingen
– Musea
– Persbureaus
– Uitgevers

• Angst voor misbruik
– Industrie, producenten

• Onbekend maakt onbemind
• Zelf er geen belang bij 
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  Verlies van inkomsten?

Koop hier uw ansichtkaarten!
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       Waarom wel vrije media?

• Verspreiding van uw kennis
• Bekend maken van uw organisatie
• Gebruik van media van anderen
• Goed gebruik van gemeenschapsgeld
• Behoud van uw media op de lange termijn
• Idealisme
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          Gebruik van media van 
anderen

Copyright reisbureau VNC (www.vnc.nl)

De tempel van de Hemel (Beijing)

CC-BY Ton IJlstra

CC-BY kan een besparing van uw kosten betekenen
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        Wanneer geen vrije 
media?

• Eerdere afspraken met fotografen, 
tekenaars, cameramensen, regisseurs...

• Eigen (commercieel) belang
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Conclusies

• Vrije media zijn een kans om
– Kosten te besparen door gebruik van anderen
– Uw doelstellingen te behalen
– Uw bekendheid te vergroten


