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Korte geschiedenis van de FOSS beweging vanuit zakelijk perspectief

Jaren '60 en '70

Daar software vooral door wetenschappers werd ontworpen was het delen van de broncode in deze

tijd een vanzelfsprekendheid.

Software  werd op  zakelijk  gebied  niet  als  erg belangrijk  gezien,  omdat  veel  architecturen  niet

gestandaardiseerd waren, en daarom vaak niet noodzakelijk bruikbaar op een ander systeem dan

waarvoor het geschreven was.

Ook hardwareleveranciers zagen in het aanleveren van de broncode een manier om hun producten

sneller  geadapteerd  te  krijgen  op nieuwere  of  andere  architecturen,  zodat  hun hardware  in  het

zakenmilieu meer voet onder de grond zou krijgen. Dit denkbeeld werd later concreter gemaakt in

het businessmodel Widget Frosting.

Ook blijken  er  hier  al  stemmen op te  gaan  om winst  te  maken  aan  de  licenties  van  gesloten

software; zo liet Bill Gates in een open brief uit 1976 aan de gebruikers van zijn compileersoftware

in niet mis te verstane bewoordingen weten dat het vrij kopiëren van de software en installeren van

de illegale kopieën gelijk stond met intellectuele diefstal1.

De jaren '80

In  de  jaren  '80  kennen  we  “the  rise  of  proprietary  software”;  het  was  in  deze  tijd  dat

hardwareleveranciers ook in software een commercieel product zagen, dat zelfstandig kon verkocht

worden, of toch zeker als een onderdeel van de verkoop van hun hardware kon dienen.

Deze nieuwe visie kon vaste voet onder de grond krijgen door twee evoluties in de softwarewereld:

– enerzijds de creatie van hogere programmeertalen

– Anderzijds de focus die men kreeg om bepaalde hardware als belangrijker te evalueren dan

andere.

De  combinatie  van  deze  beide  factoren  zorgde  ervoor  dat  programma's  verder  overdraagbaar

werden naar  andere systemen en dat  men minder  rekening moest  houden met  de verschillende

computerarchitecturen om een cliënteel op te bouwen, daar de software gecompileerd kon worden

op andere architecturen. 

1 In die open brief stond ondermeer te lezen: “As the majority of hobbyists must be aware, most of you steal your 
software... You... prevent good software from being written... I would appreciate letters from any one who wants to 
pay up.” 
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En dit op zijn beurt zorgde er dan weer voor dat de ontwikkeling van grote en toekomstgerichte

softwaresystemen een winstgevende zaak werd.

Verder werd de beschikbaarheid van de software op systemen steeds belangrijker ten opzichte van

de kracht van de computers zelf. Hierbij werd één besturingssysteem zeer belangrijk, namelijk het

besturingssysteem van AT&T, namelijk UNIX. Deze werd in eerste instantie onder een tamelijk

open source licentie uitgebracht, (al was er in die tijd nog geen sprake van de term open source),

maar toch kreeg die uiteindelijk een zeer beperkende licentie, wat eigenlijk wel een beetje de dood

werd van het UNIX systeem an sich. Ondermeer stond te lezen in die licentie dat het niet langer

voor onderwijsdoeleinden mocht worden gebruikt. 

Enkele community's (voornamelijk met een academische achtergrond) weigerden mee te gaan in de

trend van gesloten software die gevoerd werd. Eén van hen was de  Computer Systems Research

Group van de University of California, Berkely, die uiteindelijk de open code gebruikte van een iets

oudere versie van het Unix systeem, en daarrond hun Berkely Software Distribution op de markt

brachten onder een BSD-licentie. De BSD-licentie, is een tamelijk vrije licentie die het mogelijk

maakt code onder de licentie te gebruiken in eigen code en de nieuw gevormde code zowel onder

gesloten als onder open vorm terug door te geven. Dit maakt al meteen duidelijk dat BSD niet

meteen een ideologisch beleid voerde.

Het is  ook in deze periode dat Richard Stallman op het toneel verscheen, die later één van de

belangrijkste boegbeelden van de open source gemeenschap zou worden; toen het bedrijf waarvoor

hij werkte, namelijk MIT's All Labs naar gesloten code overging, gaf hij zijn ontslag en begon een

community op te bouwen rond het GNU project en zijn uit de grond gestampte community de Free

Software Foundation. Het hoeft, gezien bovenstaande, geen betoog waarom GNU het acroniem is

van GNU is not Unix.

Het  was diezelfde  Stallman die  uiteindelijk  de  leiding  over  deze  beide  organisaties  nam en de

gerechtelijke als ideologische basis opstelde voor een nieuwe Vrije software community. Hieruit

kwam uiteindelijk  ook  de  GNU  GPL licentie  voort  die  je  de  vrijheid  gaf  om de  software  te

gebruiken en te verspreiden, maar je beperkte in het gebruik van de broncode; de licentie stelde

namelijk dat alle software die gebruik maakte van de broncode of op een statische manier naar de

vrije software linkte, ook uitgegeven diende te worden onder de GPL, een zogenaamd licentievirus.

Een  gevolg  hiervan  was  dat  elke  verbetering  die  aan  de  oorspronkelijke  code  werd  gedaan,

uiteindelijk ook terug bij de oorspronkelijke schrijvers van de code terecht kon komen, die dan op

hun  beurt  konden  besluiten  deze  verbeteringen  in  hun  eigen  product  te  integreren.  Het

parallelliseren van verschillende vormen van dezelfde software onder verschillende nieuwe groepen

van programmeurs wordt trouwens forking genoemd, en is een vaak gebruikte methode als twee
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leidinggevende programmeurs het niet langer met elkaar eens zijn, dan wordt het product als het

ware gesplitst naar twee afzonderlijke takken. Zo is bijvoorbeeld BSD geforkt in drie vormen:

– OpenBSD

– FreeBSD

– NetBSD

De  twee  evoluties  binnen  de  open-source  community  zorgen  voor  de  twee  belangrijkste

licentietypes:  de toelaatbare licenties  onder  BSD en de copyleft  (in tegenstelling tot  copyright)

licenties zoals GPL.

In diezelfde jaren werden de eerste pogingen gedaan om door middel van vrije software winst te

maken.  Voor  de  komst  van  het  internet  lag  er  potentie  in  de  verkoop  van  installatieklare

softwarepakketten zoals door Richard Stallman door middel van de Free Software foundation werd

gedaan.

Ook werden  de  eerste  prille  stapjes  van  huidige  businessmodellen  ontwikkeld;  zo  werd  het  X

Window system die zorgde voor grafische schillen, uitgebracht voor systemen die een vrije kern

uitbrachten maar toeliet  dat er  op die vrije kern proprietary uitbreidingen werden gemaakt,  wat

vandaag de dag vergeleken kan worden met het businessmodel Open Core.

Terwijl er achter de  handelingen van Stallman vooral ideologische beweegredenen schuilgingen,

was dat niet bij iedere voorstander van vrije software het geval; sommigen zagen in de open source

methodologie  een  effectieve  manier  om  coöperatieve  ontwikkelingen  te  organiseren,  vooral

gemotiveerd door de technische vooruitgang. Men zag immers dat de vrije softwarewereld code van

zeer hoge kwaliteit afleverde.

Uiteraard ging dat in de zakenwereld niet onopgemerkt voorbij. Het was zelfs zo dat men vaak tot

het besluit  kwam dat men eigenlijk al,  buiten medeweten van het hogere management,  gebruik

maakte van vrije software.

Bedrijven begonnen dan ook een actieve rol te spelen in de productie van vrije software, door tijd

en mogelijkheden in interessante projecten te spenderen. Soms werden zelfs direct ontwikkelaars

full time aan het werk gezet op die vrije programma's. Men kon hierdoor winst maken doordat men

maar enkele programmeurs full time diende te betalen om aan een project te werken, terwijl er

voordeel werd getrokken van bijdragen door allerhande personen in de community, waaronder ook

het werk van onbetaalde vrijwilligers, en programmeurs die door andere bedrijven werden betaald.
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De jaren '90 en daarna

De kracht van open source zit hem in het feit dat er geen vaste regels zijn om binnen een project

geaccepteerd te worden. Verder gebeurt de activiteit van de vrijwilliger binnen het project geheel

naar zijn eigen mogelijkheden en termen; zo beslist hij dan ook zelf hoeveel tijd hij aan het project

wilt spenderen. Op die manier kennen open source projecten medewerkers van over de hele wereld.

Eén van de belangrijkste moeilijkheden hierbij was de geografische grenzen, die pas in het begin

van de jaren '90 door de komst van het Internet doorbroken konden worden.

Een van de belangrijkste projectleiders in de open source wereld werd hierdoor gemotiveerd om bij

de ontwikkeling van zijn kernel enkel ontwikkeltools te gebruiken die door het GNU project werden

geleverd. Deze leider was Linus Torvalds, en zijn kernel zou later bekend komen te staan onder de

welgekende naam: Linux-kernel.

Hierdoor kon Linux snel volwassen worden. Terwijl Linus in het begin op de boards rond Minix

(Linux  werd  eigenlijk  ontwikkeld  door  enkele  ongenoegen  met  dit  besturingssysteem  van

Tanenbaum) stelde dat hij bezig was met een project waarvan hij niet dacht dat het vrij groot ging

worden, werd al twee jaar na de eerste release in 1991 door het GNU team beslist om deze kernel

als zijn stabiele kernel in zijn eigen besturingssysteem te gaan gebruiken. 

In 1993 werd dan ook de Debian distributie uitgebracht die ook wel de GNU/linux werd genoemd,

die uit een combinatie bestond van GNU ontwikkelingen en OS tools met de Linux kernel.

Commerciële varianten bleven niet lang uit; twee van de meest succesvolle waren Novell's Suse en

Red Hat die al snel multi million cooperations werden die tot de dag van vandaag standaardwaarden

zijn binnen winstgevende bedrijven rond open source; Suse domineert zowat de supercomputer OS

markt terwijl RedHat tezamen met enkele andere linux-distributies al snel werd opgenomen op de

applicatie server markt. 

Tegen mei 2003 bleken er al zo'n 18 miljoen servers met een RedHat-besturingssysteem uitgerust.

Ook de webserver die het meest gebruikt wordt, blijkt geen proprietary software te zijn zoals de IIS-

server van Windows, maar wel de vrije variant van Apache, die tegen maart 2004 twee derden van

de servermarkt voor zijn rekening had. Verder bleek de linux-kernel 23 % van het marktaandeel van

servers te bezitten.

Door het  voorbeeld van deze bedrijven werd al  snel  aangetoond dat  ook in  vrije  software een

effectieve manier zat om geld te verdienen op andere manieren dan door licentietoeslagen.

De  verschuiving  in  de  vrije  software  beweging  van  een  ideologisch  naar  een  commercieel

gedachtegoed bracht nieuwe mensen op het toneel zoals Larry Augustin, John Hall, Sam Ockman,
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Michael Tiemann en Eric S. Raymond, deze laatsten hebben uiteindelijk de term open source (in

tegenstelling tot Stallmans Free software) geïntroduceerd.

Deze nieuwe beweging moest ook verder en beter georganiseerd worden, waarop Bruce Perens en

Eric S. Raymond uiteindelijk het Open Source Initiative vormden, die aan de nieuwe beweging

gerechtelijke ondersteuning geeft.

Tot  de  meest  succesvolle  open  source  bedrijven  kunnen  we  RedHat,  Apache,  MySQL AB en

Trolltech rekenen. Deze twee laatsten kwamen uiteindelijk met een nieuw business model, namelijk

Dual-licencing die later besproken zal worden.
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De businessmodellen binnen FOSS

Voordelen van Open source

Michael  Porter  identificeert  twee  belangrijke  voordelen  van  open  source  businessmodellen  ten

opzichte van hun propriëtary tegenhangers:

– Er werd eigenlijk al duidelijk gesteld binnen de GPL die Stallmann opstelde dat vrij in deze

niet  betekent  in  de  zin  van  vrij  als  in  vrij  van  prijs  maar  als  in  vrijheid.  

Lange tijd  was dat  een  moeilijkheid  bij  nieuwkomers  in  de  vrije  softwaregemeenschap,

waarvoor waarschijnlijk ook al snel de term open source werd bedacht waar dit misverstand

niet langer kon optreden. 

Toch stelt Porter dat de prijs in het algemeen een stuk lager ligt dan bij proprietary software

omdat je niet voor de licenties dient te betalen; op die manier heeft men tevens de vrijheid,

als  men een open source product  zou aankopen binnen één van deze modellen,  dat  het

uitgeversbedrijf  niet  kan  eisen  dat  het  maar  op  een  beperkt  aantal  computers  wordt

geïnstalleerd.

– Verder noemt hij  ook het voordeel  van de differentiatie.  Doordat  de code vrij  verspreid

wordt staat er geen grens op het aantal mensen of de begrensdheid van hun genialiteit die

aan de code kan meewerken, waardoor de code meteen ook kwalitatief beter kan worden,

juist door de onbegrensdheid van mogelijkheden.

Dit  wordt tevens door veel  klassieke softwaredevelopingbedrijven begrepen;  zo ontworp

Microsoft  the Shared software initiative,  waarmee de code van hun producten voor  een

beperkt aantal gebruikers open wordt gesteld onder een vertrouwelijkheidslicentie.

Ook andere bedrijven lieten sommige stukken code van hun software uitlekken. Zo heeft

Hewlett & Packard die de code van hun Spectrum Object Model-Linker naar de community

liet uitlekken zodat er een aandeel op de linuxmarkt verkregen kon worden.

Nadelen van Open Source

Er zijn echter ook verschillende nadelen verbonden aan open source, die vooral te maken hebben

met de reputatie die errond zijn ontstaan, waardoor de adoptie van open source door bedrijven nog

wat moeilijkheden kan veroorzaken.

Barker zegt b.v. dat gebruikers zich soms afvragen wie ze kunnen aanklagen als iets mis gaat. Het is
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gemakkelijk  de  schuldige  te  vinden  en  aan  te  klagen  als  het  b.v.  gaat  om  Oracle,  die  een

commerciële  entiteit  is.  Maar wie dien je  voor het gerecht te  dagen als  je zaak lijdt  onder  het

gebruik van b.v. MySQL?

Een  ander  probleem  is  het  gebrek  aan  duidelijke  afstemmingen.  Zo  kan  de  kwaliteit  van  de

documentatie rond open source projecten duidelijk te wensen overlaten.

Hieronder worden nog enkele moeilijkheden opgesomd waarom bedrijven het soms moeilijk vinden

om open source in hun bedrijf op te nemen:

– Gebrek aan formele ondersteuning

De meeste IT executives begrijpen dat de licentie van een open source packet enkel een

fractie is van de kosten om een applicatie te verspreiden en te onderhouden. Tot wie kunnen

ze zich wenden wanneer er problemen met de software opdoemen?

– De snelheid van verandering

Bedrijven  worden  vaak  overspoeld  met  patches  en  het  afhandelen  van  kwetsbaarheden,

zowel  als  met  de  consequenties  door  het  introduceren  van  nieuwe  software  in  hun

infrastructuur.

Maar de meeste Linux distributies voorzien eerder in afgesproken releases dan in continue

releases, releases via certificatie van de software om het probleem op te heffen.

– Gebrek aan duidelijke richtlijnen

De meeste projecten zijn  zeer informeel.  De meeste  IT executives willen een duidelijke

richtlijn  van  hun  producten  zodat  ze  beter  naar  de  toekomst  kunnen  plannen  en  hun

leveranciers kunnen selecteren.

– Functionele gaten in de software kunnen ook voor problemen zorgen. Daar veel software

door vrijwillige ontwikkelaars in elkaar wordt gestoken wordt er soms veel aandacht besteed

aan één punt, terwijl een ander punt dan weer te weinig aandacht krijgt

– protesten tegen de licenties

Al deze nadelen worden door verschillende businessmodellen verholpen, maar daardoor kan het

zijn dat het kostenvoordeel van het gebruik van open source projecten niettemin wat kleiner wordt.
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De Businessmodellen

Er zijn verschillende businessmodellen die in de open-source wereld gangbaar zijn, en waarmee al

een begin is gemaakt in de jaren '90; vooral met de komst van Linux zag men pas echt hoe snel een

open source project vaste voet onder de grond kon krijgen, en hoe er uiteindelijk ook door middel

van dit besturingssysteem geld verdiend kon worden.

Toch zijn er ook hier vaak moeilijkheden geweest; het Franse bedrijf Mandrake (nu Mandriva) heeft

kort  na de eeuwwisseling toch in de rode cijfers gelopen doordat ze geen duidelijk model  had

waaraan ze zich hield, en vooral probeerde winst te halen als support sellers. Pas wanneer ze met

lidmaatschappen  begonnen  te  werken konden ze  hun marktpositie  opnieuw iets  versterken.  Zo

werden  sommige  projecten  op  een  Mandrake  systeem,  zowel  open-source  als  proprietary,

beschikbaar voor mensen die zich als silver- of als gold-member inschreven, wat natuurlijk een kost

met zich meebracht.

Verder kunnen de businessmodellen in grote lijnen onderverdeeld worden in twee grote groepen:

– enerzijds een groep die niet los staat van proprietary software, maar vaak door bepaalde

gedeelten van hun code vrij te geven, een grotere afzetmarkt lijkt te kunnen bekomen, of

hun product kwalitatiever te maken. Ook hier kan dat echter in het gezicht ontploffen, daar

vrijwilligers vaak ook een ideologische reden kunnen hebben om aan een project mee te

werken buiten de verschillende voordelen die het hen kan opbrengen. 

Zo probeerde Netscape zijn marktpositie te verbeteren door bepaalde gedeelten van de code

van  zijn  webbrowser  vrij  te  geven  onder  een  strikte  licentie,  waarna  ze  terug  in  de

mogelijkheid zouden zijn om later de code terug te sluiten, wat uiteraard door de community

niet werd gepikt, en wat later resulteerde in een nieuwe licentie: de Mozilla public license,

waarna Mozilla eigenlijk zo goed als volledig open source werd.

– Anderzijds heb je een groep van bedrijven die zich uitsluitend richten op het maken van

winst aan open-source projecten,  zonder dat die code op één of andere manier ook nog

proprietary of gesloten zou moeten zijn.

Het  belangrijkste  hier  is  dat  men eigenlijk  zijn  denkbeeld  moet  veranderen;  proprietary

software maakt winst door het verkopen van licenties van zijn software. Dit is met een open-

source  licentie  echter  niet  mogelijk,  juist  door  de  vrijheid  die  de  licenties  die  aan  de

gebruikers gegeven wordt om de code naar zijn eigen inzicht aan te passen en terug verder te

distribueren.
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Verder  is  een  open source  licentie  ook geen onderdeel  van  de  installatieprocedure,  wat

gevolgen heeft in het gerechtelijke proces; op die manier kan men voor privé-doeleinden, de

restricties uit de licentie naast zich neerleggen, en doen met de code wat ze ermee willen

doen. In een bedrijf b.v. kan het gebeuren dat de code wordt aangepast en gesloten wordt

gehouden, uitsluitend voor gebruik binnen dat bedrijf. 

Volgende businessmodellen komen aan bod, deze lijst is echter niet uitsluitend:

Businessmodellen met proprietary inslag Open businessmodellen

• Loss leader • Support sellers

• Sell it, free it • Accessorize

• Dual licensing • Widget Frosting

• Open Core • Badgeware

• Legal Certification and insurance

• Training and documentation

Men kan het openstellen van zijn code zien als een bedreiging voor zijn bedrijf, maar men dient een

ander denkbeeld te hebben over open-source, dan dat een overbeschermend gedrag voor de code.

Code is immers maar een onderdeel van een heel productieproces.

Je kunt open-source in principe vergelijken met complexe recepten in een restaurant; je hebt net een

geweldig diner gegeten in een vijf-sterren restaurant, en je zou dat toch nog eens willen eten; laten

we er, enkel voor deze vergelijking,  van uitgaan dat de kok van dat restaurant nu net ook een

kookboek heeft  uitgebracht waarin dat recept exact wordt beschreven hoe het gemaakt dient te

worden. Je koopt dus het boek en zet je aan het werk. Na heel lang in de keuken geploeterd te

hebben, en alle stappen uit het boek te hebben doorlopen, kom je op een gerecht uit. Als je echter je

makelarijen  daarna  proeft,  merk  je  toch  dat  het  niet  helemaal  hetzelfde  is  als  wat  je  van  de

oorspronkelijke kok in dat duur restaurant hebt gekregen. En daarom zou je later terug naar dat

restaurant  gaan  en  ondanks  de  dure  prijs  toch  opnieuw  die  maaltijd,  die  je  niettemin  in  een

kookboek kunt terugvinden, bestellen.

Het is dan ook op die manier dat je open source moet bezien; het wil namelijk niet zeggen dat je

over de code beschikt, dat je ook kwalitatief met die code kunt omspringen. 

Dit is dus een volledige andere vorm van denken zoals waarschijnlijk veel proprietary software

supplyers zouden denken; namelijk als vliegtuigtickets: als je een ticket op een vliegtuig koopt dan

is die stoel voor jou bezet, als je de vliegtuigtickets voor niets zou weggeven, zul je waarschijnlijk
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heel  veel  aantrekking  hebben,  maar  binnen  de  kortste  keren  zul  je  waarschijnlijk  je

vliegtuigmaatschappij mogen sluiten omdat je geen winst maakt.

De basis van de verschillende businessmodellen rond open source werden door Frank Hecker en

Robert  Young  beschreven.  In  dit  werk  worden  ze  uitgebreid  met  verschillende  andere

businessmodellen die je in de open-source wereld terug kunt vinden.

Businessmodellen met proprietary inslag

Loss Leader

Dit businessmodel is er op voorzien om bepaalde softwarepakketten of bepaalde stukken van de

software  open  source  te  maken  om  een  grotere  afzetmarkt  te  bekomen  voor  software  die  ze

niettemin  dan  nog  als  proprietary  software  uit  zullen  geven.  Dit  kan  ook  gaan  om  bepaalde

hardware die door het bedrijf wordt geproduceerd, beter bij de mensen te introduceren zodat er

verschillende  personen  in  de  open  source  gemeenschap  zijn  die  per  toeval  ook  meteen  op  de

website met die bepaalde hardware of software worden geconfronteerd.

Een voorbeeld hiervan was Netscape in het verleden.

Een andere manier  is  om een basale  vorm van een bepaalde software als  open source te  gaan

aanleveren om die later dan terug in een volledige versie onder een gesloten of commerciële licentie

niettemin op de markt te brengen.

Bitkeeper is hier een uitstekend voorbeeld van. Als je de open vorm gebruikt, zal automatisch ook

de code die je erin stockeert voor anderen zichtbaar worden. Koop je de gesloten licentie, bestaat de

mogelijkheid om de code van jouw project gesloten te houden voor andere gebruikers.

Het hoeft geen betoog dat de open source community zich door zulk systeem vaak bedrogen voelt.

Zeker als de open code in een later stadium terug gesloten wordt.
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Sell it, free it

Is in zekere zin juist het omgekeerde van het model Loss Leader; in eerste instantie wordt de code

onder  gesloten  vorm  uitgebracht,  en  wordt  de  software  dus  onder  een  commerciële  licentie

aangeboden, waardoor het bedrijf ook op die manier geld kan verdienen.

Het is echter niet altijd evident om met nieuwe software een groot marktaandeel te verwerven, als er

al verschillende grote players op de markt aanwezig zijn. Daarom kan het voordeliger zijn de code

open te stellen aan de buitenwereld.  Enerzijds kan dat de kwaliteit  van uw product verbeteren,

doordat  de  volledige  gemeenschap  er  verbeteringen  en  uitbreidingen  aan  kunnen  uitvoeren.

Anderzijds kan het ook uw marktaandeel vergroten doordat er een volledige nieuwe afzetmarkt

gevonden wordt binnen de open source community. In dit stadium zal er uiteraard geen geld meer

kunnen  verdiend  worden met  commerciële  licenties  (tenzij  je  met  open core  of  dual  licensing

werkt), waardoor je een andere manier zult moeten bekijken om winst met de software te maken.

Over het algemeen wordt er dan op het businessmodel van support selling over gestapt.

Dual licensing

Wordt ook wel twin licensing, of als het over meer dan twee licenties gaat ook wel multi licensing

genoemd.

Het idee bestaat erin om de software die men uitbrengt, onder verschillende licenties te distribueren.

Bijvoorbeeld één die de code openstelt en vrij wordt verspreid om gebruikt te kunnen worden in

vrije projecten, of die geforkt kan worden om vervolgens hoofdonderdeel te zijn van een nieuw vrij

project. Verder wordt de software tevens onder een commerciële licentie uitgebracht, dat als men

het in een proprietary systeem wil gebruiken, men deze commerciële licentie dient aan te kopen.

De GPL (de general public license) leent zich uitstekend voor dual licensing, omdat de GPL in

principe een viruslicentie is;  als  de code gebruikt  wordt in andere projecten,  of als  bibliotheek

geïntroduceerd  wordt,  dient  men  de  nieuwe  code  ook  onder  de  GPL uit  te  brengen,  wat  de

ontwerpers van de nieuwe code verplicht om hun projecten als open-source aan te bieden. Hierdoor

wordt het onmogelijk om software die gebruik maakt van andere software die onder de GPL is

uitgebracht als proprietary software op de markt te gooien.

Daarom  kan  men  deze  open  licentie  gemakkelijk  combineren  met  een  commerciële  licentie,

waarmee het wel mogelijk is nieuwe proprietary software te creëren.

Terwijl in eerste instantie het bedrijf Trolltech, die Qt - een bibliotheek voor het programmeren van

Malakh Ahavah 12/23 FOSS



grafische software in C++ - oorspronkelijk onder een niet open licentie uitbracht, hebben ze dit later

naar een dual licensing systeem veranderd. KDE bijvoorbeeld - een grafische schil voor Linux-

systemen - werd dan ook in het begin tamelijk omstreden gevonden door de gemeenschap, waarna

men trouwens met een nieuwe grafische schil is komen opdraven, namelijk Gnome, die gebaseerd

was op de volledig vrije bibliotheek GTK+.

Ook Qtopia van Trolltech werd via dit businessmodel geïntroduceerd. Qtopia is een systeem die

vooral  een  SDK is  om te  werken  op  mobiele  systemen,  zoals  mobiele  telefoons.  Als  je  vrije

software ontwerpt, kunt u zonder veel problemen de vrije SDK gebruiken die onder de GPL is

vrijgegeven. Als uw businessmodel echter proprietary van aard is, is het mogelijk een proprietary

licentie aan te kopen voor de redelijke prijs van  200 dollar.

De CEO van Trolltech vindt dit businessmodel een uitstekende manier om zaken te doen, daar de

software succesvol gemaakt kan worden aan de vrije kant, terwijl het niettemin ook winstgevend

kan zijn aan de proprietary kant. Nord verduidelijkt: “Het helpt ons om onze technologie onder een

open-source licentie te verspreiden, terwijl het ons ook de mogelijk heeft om winst te maken. Op

die manier is de GPL ook een zeer bruikbare licentie, vind ik.”

Andere voorbeelden die van dit businessmodel gebruik maken zijn onder andere: MySQL, Asterisk,

Berkley DB...

Open Core

Dit  wordt  ook wel split  licensing genoemd en is  heel  erg verwant met de manier  waarop dual

licensing werkt.

Open Core gaat erom dat de software een kern heeft die wordt uitgebracht onder een open licentie,

maar die daarna uitgebreid wordt met code die onder commerciële licenties wordt uitgebracht. Op

die manier is het mogelijk om de kern van het project te gebruiken als vrije software, maar als je het

volledige programma met zijn uitbreidingen wilt bekomen, zul je de commerciële licenties dienen

aan te kopen.

De Public Mozilla License is een licentie die op deze manier is samengesteld.

Verder wordt ook de software van b.v. JasperSoft en SugarCRM op deze manier georganiseerd. Eén

CEO verklaart het als volgt: “Mijn gevoel is dat we heel wat verwarring in de gemeenschappen, bij

klanten en bij verkopers zouden besparen als we de dual license altijd als een “open core” model

zouden aanbieden, voor iedereen die ermee te maken heeft. Op die manier is het duidelijk voor

klanten dat er een “kern” is dat een open source product is dat onder de GPL wordt uitgegeven, en

dat er ook verschillende waardevolle uitbreidingen zijn, die men als add-ons kan aankopen.”
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Open businessmodellen

Support sellers of product experts

Dit is de belangrijkste manier waarop er met open-source software winst gemaakt wordt.

Daar open-source licenties vaak toelaten de aangereikte software (al dan niet met de code) verder te

verspreiden, valt er weinig geld te verdienen met een expliciete licentie.

Support sellers bieden daarentegen ondersteuning, vaak aan bedrijven die het uiteraard niet kunnen

permitteren om bijvoorbeeld uren bezig te zijn met het oplossen van een probleem. Dan is  het

mogelijk  om  ondersteuning  aan  te  kopen.  Vaak  kan  dit  gebeuren  bij  de  bedrijven  die  de

oorspronkelijke software uitgeven, maar dit is uiteraard niet noodzakelijk.

Belangrijk  hierbij  is  dat  de  ondersteuning  geboden  door  de  bedrijven  die  de  oorspronkelijke

software uitgeven, vaak door belangrijke spelers in de softwareontwikkeling wordt gedaan; mensen

dus die waarschijnlijk wel het beste van de software en zijn code op de hoogte zijn. Als het gaat om

support sellers die niet  oorspronkelijk de software hebben uitgegeven, zullen ze vaak niettemin

developers in dienst hebben die als gemeenschapsmedewerkers aan de software meewerken. Verder

zullen ze zich constant bijscholen om op het scherpst van de snede te blijven wat die bepaalde

software betreft, waar ze ondersteuning voor bieden.

Een ander voordeel is, dat de hulp van de gemeenschap, die vaak via fora of chat wordt geleverd,

geen garanties biedt. Ten eerste kan er heel wat tijd overgaan voordat men een antwoord krijgt, wat

voor een bedrijf een belangrijk knelpunt kan zijn. Verder is er ook geen zekerheid dat er ook een

oplossing komt, omdat je niet altijd met de juiste personen in contact komt.

Over het algemeen bieden support sellers een antwoord binnen het uur van de vraag, dit zeven op

zeven dagen en 24 op 24 uur. 
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Accessoires

Iedereen kent het wel;  de kopjes,  t-shirts  et  cetera met de

logo's  van  één  of  ander  open-source  product,  of  in  het

algemeen rond linux of open source.

Maar  accessoires  gaat  een  stuk  verder.  Er  zijn  ook

verschillende bedrijven die winst maken door het verkopen

van in een hoofdzaak boeken over open-source, die vaak zelf

in een open formaat worden opgesteld, zodat ze vaak gratis

ook in pdf vorm te lezen zijn.

Een belangrijk voorbeeld hiervan is de uitgeverij O'Reilley.

Ook zul je deze uitgeverij als sponsor vinden van enkele van

de belangrijkste open-source conferenties.

Widget Frosting

Bij Widget Frosting is de primaire zaak niet de verkoop van software, maar van hardware. Door het

openstellen van de code rond de drivers die nodig zijn om deze bepaalde hardware op je systeem op

een correcte manier te laten werken, maken ze het mogelijk dat de drivers snel in kwaliteit kunnen

verbeteren en dat  ze op meer  systemen zullen werken.  Daardoor wordt  hun afzetmarkt  van de

hardware die ze verkopen, hun primaire bezigheid, ook meteen weer groter. Let maar op de vele

Linux-gebruikers, die specifiek nagaan of de hardware die ze willen kopen ook drivers hebben voor

hun systeem.

Op die manier leidt het openstellen van de code van de drivers automatisch naar een winstgevender

beleid van hun hardware.

Een voorbeeld van dit businessmodel is bijvoorbeeld de verkoop van routers door Vyatta.

Badgeware

Ook bij badgeware kan de code volledig open blijven, en kan hij door iedereen aangepast, verbeterd

of gebruikt worden.

Maar vaak kan de merknaam of  het  logo een uitstekend visitekaartje  zijn  om je  projecten aan

anderen aan te bieden.
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Bij badgeware is het echter zo dat men een copyrightlicentie dient aan te schaffen om het logo of de

merknaam in het nieuw product te mogen of te kunnen integreren.

Een andere  manier  is  precies  het  omgekeerde:  zolang men met  de  code onder  de  open-source

licentie werkt dient men steeds het logo in het nieuwe product te integreren, om duidelijk te maken

dat het product niet alleen het werk is van de projectmedewerkers, maar dat er andere software in

verwerkt zit, ongewenste reclame eigenlijk. Als men echter een copyright op de code aankoopt, kan

en mag men het logo uit het nieuwe project verwijderen.

Ook hier kunnen we b.v. terug denken aan MySQL, wiens logo toch een grote naam is binnen de

wereld van databanken. Als men dan echter duidelijk wilt maken dat men met de databank van

MySQL werkt kan men het logo van het bedrijf opkopen om die binnen de nieuwe software te

mogen gebruiken.

Legal certification and insurance

Opnieuw gebruikt dit model geen softwareontwikkeling om geld te verdienen. Eigenlijk verdienen

ze geld op de afgewerkte software.

Er zijn verschillende manieren waarop dit businessmodel zijn winst baseert.

Het kan gaan om de open software, waar er over het algemeen geen garanties op bestaan, in het

gebruik te beveiligen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan patenten die niettemin toch in de code van

open source zouden kunnen zijn opgenomen, waardoor er gerechtelijke problemen kunnen ontstaan.

Het zijn dan ook zulke bedrijven die erin gespecialiseerd zijn om op een degelijke manier de open

source te beveiligen tegen rechtszaken of verzekeringen af te laten sluiten zodat wanneer iemand

het bedrijf voor het gerecht daagt er rechtsbijstand wordt geleverd.

Een andere belangrijke manier is het voorzien van certificaten die in de open source wereld een

belangrijke rol kunnen spelen om als een specialist in het vakgebied beschouwd te worden. Denk

bijvoorbeeld  aan  Ubuntu  die  zorgt  voor  een  gestandaardiseerd  certificaat  voor  hun  platform

waarmee mensen zich na enkele certificaten, waarvoor uiteraard betaald dient te worden, zich een

expert in het systeembeheer van Ubuntu mogen noemen.
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Training and documentation

Training en documentation hangt nauw samen met het businessmodel rond accessoires en support

sellers.

Een dag training kan al gauw in de duizenden euro's lopen. Het is dan ook op deze manier dat men

met dit businessmodel winst maakt, door opnieuw belangrijke softwareontwikkelaars van bepaalde

open source software aan te trekken, die uiteraard opnieuw als autoriteiten van de bepaalde software

kunnen  beschouwd  worden.  Daardoor  zal  men  kwalitatief  autoritair  zijn  om  de  trainingen  te

verschaffen. 

Ook de verschillende certificaten die aanwezig zijn, dienen vaak voorafgegaan te worden met een

doorgedreven studie. Vaak zullen zulke bedrijven ervoor zorgen dat er in een beperkt aantal dagen

een training wordt voorzien zodat  door die training men voor de verschillende certificaten kan

slagen.
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Hoe kan men geld verdienen via open source

Volgens  Accenture  Australia,  kan  het  gebruik  van  open  source  software  als  de  basis  van  je

ontwikkeling de ontwikkeltijd en budget van je project met 50 % verlagen.

Terwijl Stallmans term “free software” tot verwarring kan leiden, verbieden open source licenties

nooit de commerciële exploitatie van de software. Integendeel, ook gemeenschappen zoals de Free

Softwarefoundation  en  de  open  source  community  begrijpen  dat  winst  maken  een  belangrijke

drijfveer is achter het ontwerp en ontwikkelen van nieuwe technologie.

Wel dient men zijn ideeën te hervormen als men gewend was met proprietary software te werken.

Proprietary software haalt het meeste van zijn winst namelijk uit de commerciële licenties. Terwijl

er ook bij open source software wat verdiend kan worden aan de verspreiding van installatieklare

schijven met de vereiste software, is dat maar een fractie van de winst die men door middel van

open source kan bekomen. Open source zal namelijk de meeste winst uit zijn service halen, in plaats

van uit zijn verkoop.

Momenteel  zijn  er  bijvoorbeeld  zo'n  tweehonderd  linux  platformhandelaars  in  de  wereld  die

bewijzen dat open source niet enkel een spel onder hobbyisten is.

Verder wordt het belang van open source software allang door hele grote traditionele ICT-bedrijven,

die tevens proprietary software leveren, niet onderschat; met al hun middelen ondersteunen ze vaak

de open source community. We denken hierbij aan mastodonten zoals IBM, Oracle... In 2001 alleen

zou er door IBM b.v. 1 miljard dollar gespendeerd zijn aan open source projecten.

Open source haalt het maximum uit één van de belangrijkste credo's van het programmeren, nl.

Good coders code, great coders reuse. Het is dan ook op die manier dat je de ontwikkeltijd en het

budget van jouw project kunt verlagen, door gebruik te maken van code die in de open source

wereld  al  aanwezig  is.  Zo  bestaan  gemeenschappen  als  sourceforge  uit  miljoenen  open-source

projecten, waar de code eigenlijk voor het oprapen ligt.

Een project uit de open source wereld opnemen, werkt zoals Lockes wet uit de jaren 1600, waar er

drie manieren wordt gegeven hoe land kan ingenomen worden:

– Je kan een grensgebied innemen

– Je kan het gebied ontvangen van de huidige eigenaar

– Als het land braak ligt, kan het ingenomen worden door het te verbeteren.

Ook de denkwereld omtrent hoe de werknemers binnen traditionele bedrijven worden geleid, moet
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bijgesteld  worden  bij  het  creëren  van  open  source  software;  Privé  bedrijven  betalen  over  het

algemeen  hun  werknemers  en  volgen  en  leiden  hun  daden.  Verder  wordt  gecontroleerd  wat

verwezenlijkt is en is de software het intellectueel eigendom van het bedrijf. In een open source

project echter wordt het originele materiaal publiekelijk beschikbaar gesteld voor anderen om het

onder bepaalde regels te gebruiken of er aan mee te werken.

Verder werd gemerkt dat de gemeenschap die aan open source projecten meewerkt niet uit amateurs

bestaat.  58  %  van  hen  bestaan  uit  ervaren  IT  programmeurs  en  systeembeheerders  met  een

gemiddelde van 11 jaar van bedrijfservaring (BCG studie, 2002).

Waarom zou nu iemand willen meewerken aan een project waar er geen geld mee verdiend wordt?

Volgende  grafiek  toont  u  de  belangrijkste  redenen,  die  allerminst  altruïstisch  zijn.  Met  andere

woorden er is meer dan enkel winst maken voor de programmeurs en systeembeheerders die zich

met open source bezig houden:
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Stappenplan om winst te maken met een open source project

– Bezoek een open source repository en zoek naar projecten die thematisch gerelateerd zijn

aan het soort van product dat jij wilt bouwen.

– Download het product dat de beste overlapping heeft met het product dat jij wilt bouwen.

– Gebruik die software als basis om je eigen product op te bouwen, zodat je niet van nul moet

beginnen.

– Maak een package van het product; zorg ervoor dat er versies zijn die gedrukte handboeken

en CD's meegeven, voor bedrijven die niet graag vrije te downloaden producten van het

internet afhalen, maar echte fysieke producten prefereren. Uiteraard maak je hier al winst

mee.

– Zorg voor commerciële ondersteuning.

Eerst  en  vooral  zal  je  gratis  ondersteuning  moeten  bieden  om ervoor  te  zorgen  dat  er

community's worden opgezet voor je programma, zodat je ontwikkelteam wordt bijgestaan

door vrijwillige ontwikkelaars. 

Daarna laat je de vrije ondersteuning vallen en laat je gebruikers voor jouw ondersteuning

betalen.

– Vervolgens: zorg voor installatie, customisation en uitbreidingsservices. Daar zit namelijk

het echte geld. Terwijl je code open source is, en je toelaat dat je gebruikers zelf de code

uitbreiden, hebben de meeste bedrijven hiervoor de tijd niet noch de energie. Daarom zullen

deze bedrijven zich naar jou richten.

– Vervolgens zou je geld kunnen verdienen door het re-licenseren van je software: het wil niet

zeggen dat je je software onder een open source licentie hebt uitgebracht dat je het niet

onder  een  niet-open  source  licentie  ook  kunt  uitbrengen,  onder  de  vorm van  een  dual

licensing businessmodel bijvoorbeeld. 
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De belangrijkste open source businessmodellen

Uit onderstaande grafiek is meteen duidelijk waar bij een open source bedrijf het meeste winst mee

gemaakt kan worden.

Vele bedrijven maken echter van verschillende businessmodellen gebruik. 

Zo maakt MySQL door volgende aanbiedingen winst:

• Certificatie en training

• Consulting

• Eigenschappen die aan de code wordt toegevoegd, buiten de originele richtlijnen

• Technische ondersteuning

• Het recht om het trademark en logo te gebruiken

• MySQL netwerk

• De MySQL server onder een commerciële licentie
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