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AUTEURSRECHT
EN	  JONGEREN:

TAAIE	  
MATERIE	  OF	  
TAAIE	  
DOELGROEP?



Auteursrecht	  is	  voor	  jongeren	  over	  het	  algemeen	  geen	  
aansprekend	  onderwerp.	  Net	  als	  voor	  veel	  volwassenen,	  
overigens.	  Maar	  kennis	  van	  het	  auteursrecht	  is	  wel	  
onmisbaar	  om	  mediawijs	  met	  internet	  en	  digitale	  
technologie	  om	  te	  kunnen	  gaan.	  Jonge	  kinderen	  lopen	  
tegenwoordig	  al	  tegen	  auteursrechtelijke	  vraagstukken	  aan	  
als	  zij	  eigen	  plaatjes	  op	  internet	  plaatsen,	  een	  eigen	  
Hyvespagina	  bijhouden	  en	  vrolijk	  aan	  het	  downloaden	  
slaan.	  

De	  voorlich8ng	  onder	  jongeren	  over	  auteursrecht	  blijQ	  
hopeloos	  achter	  bij	  het	  (nieuwe)	  mediagebruik	  van	  de	  
jonge	  genera8e.	  Deels	  is	  dat	  waarschijnlijk	  een	  gevolg	  van	  
het	  feit	  dat	  de	  mediawijsheid	  over	  auteursrecht	  onder	  
leerkrachten	  en	  mediacoaches	  net	  zo	  goed	  achterblijQ.	  
Maar	  ook	  voor	  degenen	  die	  wel	  over	  de	  noodzakelijke	  
kennis	  beschikken,	  blijkt	  het	  las8g	  om	  jongeren	  voor	  het	  
onderwerp	  te	  interesseren.	  

Kennis	  van	  auteursrecht	  alleen	  is	  niet	  voldoende.	  De	  
hamvraag	  is	  hoe	  de	  weerbars8ge	  materie	  van	  auteursrecht	  
op	  een	  aansprekende	  manier	  overgebracht	  kan	  worden	  aan	  
jongeren.	  Deze	  publica8e	  geeQ,	  vanuit	  een	  bescheiden	  
ambi8e,	  een	  aantal	  handva&en,	  of	  8ps	  voor	  een	  aanpak,	  en	  
wijst	  tegelijker8jd	  op	  een	  aantal	  benaderingen	  die	  maar	  
beter	  vermeden	  kunnen	  worden.	  Niet	  de	  inhoud	  van	  het	  
auteursrecht	  gaat	  dus	  voorop	  in	  deze	  publica8e,	  maar	  de	  
wijze	  waarop	  auteursrecht	  als	  onderwerp	  aan	  de	  orde	  kan	  
worden	  gesteld	  in	  de	  klas.	  Het	  is	  geen	  garan8e	  voor	  laaiend	  
enthousiasme,	  maar	  wel	  een	  nu`ge	  handreiking.	  
Samengevat	  gaat	  het	  om	  de	  volgende	  vijf	  handva&en:

1.	  Sluit	  aan	  bij	  het	  mediagebruik	  van	  jongeren.	  Als	  je	  aan	  
jongeren	  wilt	  overbrengen	  dat	  zij	  het	  auteursrecht	  serieus	  
moeten	  nemen,	  dan	  moet	  je	  op	  zijn	  minst	  weten	  wat	  
jongeren	  drijQ	  in	  hun	  gebruik	  van	  nieuwe	  media.

2.	  Maak	  het	  auteursrecht	  voelbaar.	  Auteursrecht	  gaat	  over	  
de	  belangen	  van	  makers	  en	  gebruikers	  van	  crea8eve	  
werken.	  Jongeren	  leren	  dat	  het	  beste	  begrijpen	  door	  heel	  
bewust	  zelf	  die	  verschillende	  rollen	  in	  de	  prak8jk	  te	  
brengen.
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3.	  Start	  bij	  wat	  er	  wél	  mag.	  Auteursrecht	  is	  een	  
verbodsrecht,	  dat	  uitnodigt	  om	  vooral	  te	  benadrukken	  wat	  
er	  allemaal	  niet	  mag.	  Bij	  jongeren	  werkt	  een	  andere	  
aanvliegroute	  beter:	  laten	  zien	  welke	  vrijheden	  en	  
mogelijkheden	  zij	  juist	  wél	  hebben.

4.	  Houd	  het	  bij	  hoofdlijnen.	  De	  auteurswet	  is	  weliswaar	  
een	  betrekkelijk	  dun	  document,	  maar	  wel	  buitengewoon	  
complex.	  Voor	  mediawijs	  omgaan	  met	  auteursrecht	  is	  
kennis	  op	  hoofdlijnen	  echter	  voldoende.

5.	  Geef	  jongeren	  een	  serieuze	  stem.	  Rond	  het	  auteursrecht	  
bestaat	  een	  groot	  krachtenveld	  van	  allerlei	  
belanghebbenden.	  Het	  is	  belangrijk	  dat	  jongeren	  inzien	  dat	  
zij	  een	  plek	  hebben	  in	  dat	  krachtenveld.

De	  handva&en	  vloeien	  voort	  uit	  KoppieCopy,	  een	  door	  
S8ch8ng	  Nederland	  Kennisland,	  DOK	  DelQ,	  Digital	  
Playground	  en	  Waag	  Society	  ontwikkeld	  
Mediawijsheidproject	  dat	  is	  gericht	  op	  kennisoverdracht	  
over	  auteursrecht	  aan	  scholieren	  uit	  de	  bovenbouw	  van	  het	  
voortgezet	  onderwijs	  (HAVO/VWO)	  en	  in	  de	  crea8eve	  
opleidingen	  van	  het	  MBO.	  Vooralsnog	  zijn	  de	  handva&en	  
gericht	  op	  die	  doelgroepen.	  

Voor	  het	  formuleren	  van	  de	  handva&en	  is	  dankbaar	  
gebruikgemaakt	  van	  adviezen	  en	  inzichten	  van	  een	  aantal	  
juridische	  experts	  en	  enkele	  ‘ervaringsdeskundigen’,	  in	  de	  
crea8eve	  industrie	  werkzame	  personen	  die	  veel	  met	  
auteursrecht	  in	  aanraking	  komen:	  Machiel	  Bolhuis	  (Ziggo,	  
voorheen	  Google),	  Ot	  van	  Daalen	  (Bits	  of	  Freedom),	  Lucie	  
Guibault	  (IViR,	  Universiteit	  van	  Amsterdam),	  Bauke	  Freiburg	  
(Video	  Dock,	  voorheen	  Fabchannel),	  Hay	  Kranen	  
(Wikimedia),	  Tim	  Kuik	  (S8ch8ng	  Brein),	  Marco	  Raaphorst	  
(Melodiefabriek,	  S8ch8ng	  Copyright	  &	  Nieuwe	  Media),	  
Jetse	  Sprey	  en	  Meta	  Kuyvenhoven	  (VWS	  Advocaten)	  en	  
Mariska	  de	  Wit	  (Legal	  Visuals).	  
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Handvat	  1:

SLUIT	  AAN
BIJ	  HET
MEDIAGEBRUIK
VAN	  JONGEREN



Als	  je	  aan	  jongeren	  wilt	  overbrengen	  dat	  zij	  het	  
auteursrecht	  serieus	  moeten	  nemen,	  dan	  moet	  je	  op	  zijn	  
minst	  weten	  wat	  jongeren	  drijX	  in	  hun	  gebruik	  van	  
nieuwe	  media.

Nog	  maar	  enkele	  decennia	  geleden	  was	  auteursrecht	  een	  
aangelegenheid	  van	  professionele	  par8jen:	  professionele	  
schrijvers,	  musici,	  filmmakers,	  producenten,	  uitgevers,	  
platenmaatschappijen.	  Voor	  de	  ‘gewone	  man’	  was	  het	  
handig	  om	  te	  weten	  wat	  ‘alle	  rechten	  voorbehouden’	  
inhoudt,	  maar	  de	  details	  van	  de	  wet	  speelden	  vooral	  in	  het	  
professionele	  circuit	  omdat	  daar	  de	  grote	  belangen	  
speelden.	  Niet	  vreemd,	  want	  aan	  het	  op	  grote	  schaal	  
kopiëren	  en	  distribueren	  van	  auteursrechtelijk	  beschermde	  
werken	  waren	  vaak	  aanzienlijke	  kosten	  en	  moeite	  
verbonden.	  

Hoe	  anders	  is	  het	  nu	  digitale	  technologie	  en	  internet	  het	  
kopiëren	  en	  verspreiden	  van	  werk	  kinderlijk	  eenvoudig	  
hebben	  gemaakt.	  ‘Professioneel’	  of	  ‘amateur’	  maakt	  
nauwelijks	  meer	  uit:	  iedereen	  beschikt	  over	  de	  
instrumenten	  om	  zelf	  crea8eve	  werken	  te	  maken	  en	  
werken	  van	  anderen	  op	  te	  sporen	  (Google),	  te	  kopiëren	  
(copy-‐paste),	  te	  verspreiden	  (e-‐mail,	  P2P-‐netwerken)	  en	  te	  
bewerken	  (soQware).	  En	  kinderen	  doen	  van	  jongs	  af	  aan	  
mee.

Digitale	  technologie	  en	  internet	  hebben	  niet	  alleen	  de	  tools	  
in	  de	  huiskamer	  gebracht,	  maar	  ook	  de	  auteursrechtelijke	  
vraagstukken	  die	  daarmee	  samenhangen.	  Of	  je	  het	  wilt	  of	  
niet,	  als	  internetgebruiker	  heb	  je	  al	  heel	  snel	  met	  
auteursrecht	  te	  maken.	  In	  veel	  gevallen	  sta	  je	  daar	  niet	  eens	  
bij	  s8l.	  In	  een	  aantal	  gevallen	  zul	  je	  je	  afvragen	  wat	  er	  wel	  
en	  niet	  mag.	  Kan	  een	  ander	  jouw	  Hyvesfoto’s	  zo	  maar	  
bewerken?	  Mag	  je	  nu	  wel	  of	  niet	  downloaden?	  En	  in	  enkele	  
gevallen	  word	  je	  op	  een	  minder	  plezierige	  manier	  met	  de	  
grenzen	  van	  de	  auteurswet	  geconfronteerd.	  Bijvoorbeeld	  
wanneer	  een	  grote	  uitgever	  een	  somma8e	  stuurt	  om	  hun	  
content	  van	  je	  eigen	  site	  te	  verwijderen.	  Dan	  komt	  de	  
auteurswet	  ineens	  heel	  dichtbij.
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Zo	  is	  ook	  in	  het	  (nieuwe)	  mediagebruik	  van	  jongeren	  de	  
auteurswet	  in	  de	  regel	  niet	  het	  eerste	  wat	  hun	  aandacht	  
trekt,	  en	  ook	  niet	  het	  eerste	  waarover	  zij	  zich	  druk	  maken.	  
Waar	  jongeren	  zich	  wel	  druk	  over	  maken	  is	  hun	  plek	  in	  het	  
sociale	  verkeer.	  Uit	  het	  Digital	  Youth	  Project,	  een	  driejarig	  
etnografisch	  onderzoek	  van	  de	  Amerikaanse	  MacArthur	  
Founda8on	  komen	  drie	  manieren	  van	  par8cipa8e	  naar	  
voren,	  als	  het	  gaat	  om	  de	  wijze	  waarop	  jongeren	  meedoen	  
in	  het	  digitale	  domein:	  ‘hanging	  out’,	  ‘messing	  around’	  en	  
‘geeking	  out’.1	  In	  elk	  van	  deze	  drie	  vormen	  speelt	  de	  
interac8e	  met	  leeQijdsgenoten	  een	  belangrijke	  rol.

Het	  duidelijkst	  is	  dat	  het	  geval	  bij	  ‘hanging	  out’,	  waarbij	  het	  
gaat	  om	  gebruik	  van	  nieuwe	  media	  om	  onder	  
leeQijdgenoten	  te	  zijn.	  Het	  gebruik	  van	  (auteursrechtelijk)	  
beschermde	  content	  staat	  daarbij	  in	  dienst	  van	  het	  samen	  
zijn	  met	  vrienden	  en	  gelijkgestemden.	  Muziek	  delen.	  Het	  
delen	  en	  becommentariëren	  van	  YouTube	  filmpjes	  op	  een	  
MySpace	  profielpagina.	  Het	  zijn	  vaak	  (maar	  niet	  al8jd!)	  
ac8viteiten	  met	  een	  sterk	  sociale	  component.

Bij	  ‘messing	  around’	  gaat	  het	  eerst	  en	  vooral	  om	  
par8cipa8e	  in	  nieuwe	  media	  met	  als	  doel	  om	  die	  media	  in	  
de	  vingers	  te	  krijgen	  of	  om	  informa8e	  te	  vinden.	  Soms	  is	  
sprake	  van	  doelgericht	  zoeken	  naar	  content	  ,	  en	  soms	  van	  
bijna	  doelloos	  rondsurfen.	  Hoewel	  deze	  vorm	  van	  
par8cipa8e	  op	  het	  eerste	  gezicht	  geen	  sociale	  component	  
heeQ,	  stellen	  de	  onderzoekers	  vast	  dat	  de	  mo8va8e	  voor	  
zowel	  het	  doelgericht	  als	  meer	  doelloze	  speuren	  naar	  
digitale	  content	  vaak	  wel	  op	  het	  sociale	  vlak	  ligt.	  Jongeren	  
zoeken	  bijvoorbeeld	  content	  om	  hun	  profielpagina’s	  op	  
sociale	  netwerken	  te	  pimpen,	  of	  speuren	  naar	  interessante	  
video’s	  om	  met	  anderen	  te	  delen.	  

Bij	  ‘geeking	  out’	  is	  eveneens	  sprake	  van	  een	  sterk	  sociaal	  
ge8nte	  mo8va8e.	  Geeking	  out	  is	  het	  zich	  vastbijten	  in	  een	  
bepaald	  onderwerp	  of	  bepaald	  (nieuw)	  mediaproduct.	  Op	  
het	  eerste	  gezicht	  lijkt	  geeking	  out	  te	  gaan	  om	  een	  zeer	  
sterke,	  persoonlijke	  gedrevenheid	  om	  zoveel	  mogelijk	  over	  
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een	  bepaald	  onderwerp	  te	  weten	  te	  komen	  of	  er	  zoveel	  
mogelijk	  mee	  bezig	  te	  zijn.	  Maar	  in	  de	  prak8jk	  kent	  geeking	  
out	  over	  het	  algemeen	  juist	  een	  hele	  duidelijke	  sociale	  
achtergrond.	  Een	  voorbeeld	  zijn	  de	  talloze	  cosplay	  
communi8es,	  waarin	  deelnemers	  samen	  helemaal	  opgaan	  
in	  bepaalde	  fantasiereeksen	  zoals	  de	  Japanse	  anime	  
cartoons	  of	  scifi	  series	  zoals	  StarWars	  of	  StarTrek.	  Geeking	  
out	  kan	  ook	  gericht	  zijn	  op	  het	  bereiken	  van	  expertstatus	  in	  
een	  community.	  

Wie	  met	  jongeren	  op	  een	  zinvolle	  wijze	  over	  auteursrecht	  
wil	  communiceren,	  doet	  er	  dus	  goed	  aan	  om	  dicht	  bij	  de	  
leefwereld	  en	  mo8va8e	  van	  jongeren	  te	  starten.	  Dat	  vereist	  
een	  andere	  invalshoek	  dan	  gebruikelijk	  is	  in	  veel	  deba&en,	  
voorlich8ng	  en	  (maatschappelijke)	  gesprekken	  over	  
auteursrecht.	  Om	  eens	  wat	  te	  noemen:	  auteursrecht	  is	  
nodig	  om	  ervoor	  te	  zorgen	  dat	  investeringen	  in	  de	  
produc8e	  van	  crea8ef	  werk	  kunnen	  worden	  terugverdiend,	  
om	  innova8e	  te	  s8muleren	  (wie	  wil	  er	  zonder	  bescherming	  
nog	  investeren?),	  om	  de	  integriteit	  van	  de	  maker	  te	  
beschermen.	  
	  
Het	  zijn	  stuk	  voor	  stuk	  argumenten	  met	  waarde,	  en	  –	  het	  
zal	  misschien	  verbazen	  –	  jongeren	  kunnen	  zich	  er	  over	  het	  
algemeen	  heel	  goed	  in	  herkennen.	  Alleen,	  het	  zijn	  geen	  
argumenten	  die	  raken	  aan	  de	  mo8va8e	  die	  steekt	  achter	  de	  
wijze	  waarop	  jongeren	  digitale	  content	  gebruiken.

Wie	  jongeren	  wil	  bereiken	  doet	  er	  beter	  aan	  om	  te	  starten	  
bij	  de	  sociale	  component	  in	  hun	  (nieuwe)	  mediagebruik,	  en	  
van	  daaruit	  het	  gesprek	  te	  starten	  over	  auteursrecht.	  Op	  die	  
manier	  krijgt	  de	  sociale	  mo8va8e	  een	  eerlijker	  plek	  naast	  
de	  andere	  argumenten	  voor	  en	  tegen	  auteursrecht	  in	  de	  
huidige	  vorm.	  Jongeren	  zullen	  dan	  ook	  sneller	  inzien	  dat	  zij	  
zelf	  bepaalde	  belangen	  hebben	  en	  dat	  zij	  zich	  bevinden	  in	  
een	  (maatschappelijk)	  veld	  met	  veel	  verschillende	  belangen	  
en	  belanghebbenden.	  
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Handvat	  2:

MAAK	  HET
AUTEURSRECHT
VOELBAAR



Auteursrecht	  gaat	  over	  de	  belangen	  van	  makers	  en	  
gebruikers	  van	  creaYeve	  werken.	  Jongeren	  leren	  dat	  het	  
beste	  begrijpen	  door	  heel	  bewust	  zelf	  die	  verschillende	  
rollen	  in	  de	  prakYjk	  te	  brengen.

In	  het	  auteursrecht	  bestaat	  al8jd	  een	  spanning	  tussen	  de	  
belangen	  van	  makers	  en	  anderszins	  bij	  produc8e	  van	  
crea8eve	  werken	  betrokken	  par8jen,	  en	  de	  gebruikers	  
ervan.	  Dat	  blijkt	  al	  uit	  de	  ontstaansgeschiedenis	  van	  het	  
auteursrecht.	  Globaal	  zijn	  er	  twee	  basisargumenten	  die	  tot	  
het	  formuleren	  van	  auteurwetgeving	  hebben	  geleid.	  De	  ene	  
kan	  een	  meer	  Angelsaksische	  invalshoek	  worden	  genoemd,	  
de	  andere	  een	  meer	  Con8nentaal	  Europese.	  

De	  Angelsaksische	  invalshoek	  kent	  een	  sterk	  economisch	  
ge8nte	  mo8vering	  voor	  auteursrechtelijke	  bescherming.	  De	  
gedachte	  is	  dat	  met	  het	  creëren,	  produceren	  en	  
distribueren	  van	  crea8ef	  werk	  kosten	  gemoeid	  zijn.	  Iemand	  
moet	  een	  investering	  willen	  doen	  om	  een	  crea8ef	  werk	  
mogelijk	  te	  maken.	  Zonder	  dat	  de	  schilder	  8jd	  wil	  of	  kan	  
vrijmaken	  om	  te	  schilderen	  ontstaat	  er	  geen	  schilderij.	  
Ondernemers	  die	  een	  paar	  eeuwen	  geleden	  fors	  
investeerden	  in	  de	  aanschaf	  en	  het	  onderhoud	  van	  de	  
boekenpers,	  wilden	  die	  investering	  natuurlijk	  wel	  terug	  
kunnen	  verdienen.	  

Kortom,	  zo	  gaat	  de	  Angelsaksische	  redenering,	  als	  we	  een	  
stroom	  van	  nieuwe	  crea8eve	  werken	  willen	  s8muleren	  dan	  
is	  vanuit	  economisch	  oogpunt	  een	  (8jdelijke)	  exclusieve	  
zeggenschap	  over	  dat	  crea8eve	  werk	  geen	  gek	  idee.	  De	  
8jdelijke	  exclusiviteit	  geeQ	  de	  maker,	  producent,	  uitgever	  of	  
distributeur	  de	  gelegenheid	  om	  zijn	  investering	  terug	  te	  
verdienen,	  terwijl	  het	  werk	  na	  verloop	  van	  8jd	  vrij	  
beschikbaar	  komt	  voor	  hergebruik	  door	  anderen.	  Want	  ook	  
dat	  is	  nodig	  voor	  innova8e:	  de	  meeste	  crea8eve	  werken	  zijn	  
geïnspireerd	  op	  bestaand	  werk.	  

Bij	  de	  Con8nentaal	  Europese	  invalshoek	  staat	  de	  integriteit	  
van	  de	  maker	  van	  een	  crea8ef	  werk	  centraal.	  Met	  name	  in	  
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Frankrijk	  (en	  Duitsland)	  ontstonden	  bewegingen	  die	  stelden	  
dat	  een	  kunstenaar	  iets	  van	  zichzelf	  in	  zijn	  crea8eve	  werk	  
legt.	  Er	  is	  dus	  al8jd	  een	  in8eme	  band	  tussen	  maker	  en	  
gemaakte,	  tussen	  auteur	  en	  werk.	  Het	  is	  daarom,	  zo	  gaat	  
deze	  redering,	  niet	  vreemd,	  en	  zelfs	  wenselijk	  om	  de	  auteur	  
bepaalde	  exclusieve	  zeggenschap	  te	  geven	  over	  zijn	  crea8e.	  
Bijvoorbeeld	  om	  te	  voorkomen	  dat	  anderen	  het	  werk	  
misbruiken	  of	  verminken.	  

Beide	  invalshoeken	  zijn	  in	  de	  huidige	  Nederlandse	  
auteurswet	  terug	  te	  vinden	  en	  heten	  respec8evelijk	  
‘economische	  rechten’	  of	  ‘exploita8erechten’	  en	  
‘persoonlijkheidsrechten’	  of	  ‘morele	  rechten’.	  Onder	  de	  
eerste	  noemer	  horen	  bijvoorbeeld	  het	  exclusieve	  recht	  op	  
het	  maken	  van	  reproduc8es	  van	  een	  werk	  of	  het	  recht	  om	  
nieuw	  werk	  te	  maken	  op	  basis	  van	  het	  bestaande	  werk.	  
Onder	  de	  tweede	  komen	  rechten	  als	  het	  recht	  van	  de	  
maker	  om	  al8jd	  als	  maker	  van	  het	  werk	  genoemd	  te	  
worden.	  

In	  beide	  benaderingen	  staan	  de	  belangen	  van	  makers,	  
producenten,	  uitgevers,	  distributeurs	  en	  (eind)gebruikers	  
van	  het	  werk	  tegenover	  elkaar.	  Waren	  die	  rollen	  nog	  slechts	  
een	  paar	  decennia	  terug	  redelijk	  goed	  van	  elkaar	  te	  
scheiden	  (de	  auteur	  was	  iemand	  anders	  dan	  de	  uitgever	  of	  
de	  eindgebruiker),	  de	  moderne	  internetgebruiker	  neemt	  in	  
uiteenlopende,	  maar	  toenemende	  mate	  al	  deze	  rollen	  op	  
zich.	  We	  beschikken	  over	  de	  tools	  om	  zelf	  content	  te	  maken	  
(foto’s,	  muziekje,	  video,	  tekst),	  spelen	  onze	  eigen	  uitgever,	  
distributeur	  en	  marketeer	  (publica8e	  via	  eigen	  website,	  
p2p-‐netwerken,	  Twi&er)	  en	  gebruiken	  daarbij	  vol	  op	  werk	  
van	  anderen	  (mp3tje	  van	  een	  bestaand	  liedje	  als	  
achtergrondmuziek	  bij	  eigen	  YouTube	  video).	  

Jongeren	  gaan	  voorop	  in	  die	  vermenging	  van	  rollen.	  Niet	  
voor	  niets	  worden	  jongeren	  wel	  de	  ‘let’s-‐mix-‐together-‐
genera8e’	  genoemd.	  Dat	  betekent	  niet	  zonder	  meer	  dat	  
jongeren	  het	  leuk	  vinden	  als	  anderen	  met	  hun	  crea8es	  aan	  
het	  remixen	  slaan.	  In	  KoppieCopy	  brachten	  de	  
par8ciperende	  jongeren	  duidelijk	  de	  mening	  naar	  voren	  dat	  
er	  wat	  hun	  betreQ	  ook	  grenzen	  zijn	  aan	  hergebruik	  door	  
anderen.	  
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Juist	  het	  feit	  dat	  jongeren	  in	  hun	  dagelijkse	  mediagebruik	  
van	  rol	  naar	  rol	  gaan,	  is	  een	  goed	  aanknopingspunt	  voor	  
kennisoverdracht	  over	  auteursrecht	  aan	  jongeren.	  Door	  
aandacht	  te	  besteden	  aan	  (en	  te	  vragen	  voor)	  de	  
verschillende	  rollen	  en	  de	  verschillende	  belangen	  die	  
daarbij	  spelen,	  kunnen	  jongeren	  ontdekken	  dat	  zij	  zelf	  soms	  
ook	  heen	  en	  weer	  bewegen	  tussen	  voorkeuren	  voor	  wat	  
meer	  restric8eve	  of	  juist	  wat	  minder	  restric8eve	  
regelgeving.	  
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Handvat	  3:

START
BIJ	  WAT	  ER
WÉL
MAG



Auteursrecht	  is	  een	  verbodsrecht,	  dat	  uitnodigt	  om	  vooral	  
te	  benadrukken	  wat	  er	  allemaal	  niet	  mag.	  Bij	  jongeren	  
werkt	  een	  andere	  aanvliegroute	  beter:	  laten	  zien	  welke	  
vrijheden	  en	  mogelijkheden	  zij	  juist	  wél	  hebben.

In	  ar8kel	  1	  van	  de	  Nederlandse	  auteurswet	  staat:	  “het	  
auteursrecht	  is	  het	  uitsluitend	  recht	  van	  den	  maker	  van	  een	  
werk	  van	  le&erkunde,	  wetenschap	  of	  kunst,	  of	  van	  diens	  
rechtverkrijgenden,	  om	  dit	  openbaar	  te	  maken	  en	  te	  
verveelvoudigen,	  behoudens	  de	  beperkingen,	  bij	  de	  wet	  
gesteld.”	  Er	  is	  sprake	  van	  een	  uitsluitend	  recht,	  een	  recht	  
dat	  exclusief	  toekomt	  aan	  de	  maker	  van	  een	  werk,	  of	  
degene	  die	  de	  rechten	  op	  het	  werk	  heeQ	  verworven.	  En	  
hoewel	  ar8kel	  1	  lijkt	  te	  spreken	  over	  een	  beperkt	  aantal	  
typen	  werken	  en	  een	  beperkt	  aantal	  handelingen,	  gaat	  het	  
in	  feite	  om	  vrijwel	  elke	  vorm	  van	  crea8eve	  producten	  en	  
om	  een	  zeer	  breed	  scala	  aan	  handelingen,	  dat	  zich	  
prak8sch	  laten	  vertalen	  in	  een	  uiterst	  beperkte	  vrijheid	  van	  
gebruikers	  om	  met	  het	  werk	  van	  een	  ander	  te	  doen	  wat	  je	  
wilt.	  

Zo	  is	  ook	  voorlich8ng	  over	  auteursrecht	  niet	  zelden	  
doorwrocht	  van	  nadruk	  op	  wat	  er	  allemaal	  niet	  mag.	  
Regelma8g	  met	  nega8eve	  of	  afwerende	  reac8es	  tot	  gevolg.	  
Toen	  een	  aantal	  jaren	  geleden	  Sony	  met	  Pepsi	  en	  Amazon	  
een	  deal	  sloot	  over	  het	  verstrekken	  van	  een	  gra8s	  mp3-‐
song	  bij	  vijf	  flessen	  Pepsi,	  werd	  een	  reclamecampagne	  
gelanceerd	  die	  de	  Superbowl	  bereikte.	  In	  een	  korte	  
reclamespot	  werd	  een	  aantal	  jongeren	  in	  beeld	  gebracht	  
die	  voor	  downloaden	  van	  illegaal	  aangeboden	  muziek	  
waren	  beboet.	  De	  spot	  eindigde	  met	  de	  mededeling	  dat	  
met	  de	  Sony/Pepsi/Amazondeal	  een	  arsenaal	  ‘veilig’	  te	  
downloaden	  muziek	  klaarstond.	  Binnen	  no	  8me	  rouleerde	  
op	  internet	  een	  remix	  van	  de	  reclameclip	  met	  als	  strekking	  
‘wij	  downloaden	  lekker	  toch’.

Een	  benadering	  van	  wat	  er	  niet	  mag,	  kan	  rekenen	  op	  
weerstand.	  Dat	  is	  niet	  alleen	  omdat	  jongeren	  vinden	  dat	  
alles	  moet	  kunnen.	  Het	  heeQ	  er	  meer	  mee	  te	  maken	  dat	  
hergebruik	  van	  content	  een	  vast	  onderdeel	  is	  van	  hun	  
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mediagebruik.	  Meestal	  weten	  jongeren	  bovendien	  ook	  wel	  
dat	  auteursrecht	  bestaat	  en	  dat	  die	  wet	  restric8ef	  is.

Meer	  kans	  op	  succes	  heeQ	  een	  benadering	  die	  start	  bij	  wat	  
er	  allemaal	  wél	  mag.	  Dat	  is	  geen	  garan8e	  dat	  er	  niet	  toch	  
dingen	  blijven	  gebeuren	  die	  de	  wet	  overschrijden,	  maar	  het	  
geeQ	  jongeren	  in	  elk	  geval	  de	  tools	  om	  hun	  mediagebruik	  
gewoon	  te	  kunnen	  voortze&en	  en	  daarbij	  binnen	  de	  
grenzen	  van	  de	  wet	  te	  blijven.	  Bovendien	  maakt	  het	  
jongeren	  bewuster	  van	  de	  verschillende	  ‘culturen’	  die	  in	  het	  
digitale	  domein	  bestaan.	  De	  ‘cultuur’	  van	  een	  meer	  
gesloten	  benadering	  van	  ‘alle	  rechten	  voorbehouden’,	  en	  
de	  ‘remixcultuur’	  van	  internetgebruikers	  die	  zich	  
aangetrokken	  voelen	  tot	  ‘sommige	  rechten	  voorbehouden’	  
of	  zelfs	  ‘geen	  rechten	  voorbehouden’.

Belangrijk	  startpunt	  bij	  een	  de	  benadering	  van	  wat	  wél	  
mag,	  is	  dat	  jongeren	  zelf	  ontdekken	  hoe	  de	  remixcultuur	  
eruit	  ziet,	  welke	  instrumenten	  er	  in	  die	  cultuur	  gebruikt	  
worden,	  en	  op	  welke	  plekken	  bronmateriaal	  is	  te	  vinden	  dat	  
jongeren	  vrij	  of	  onder	  minder	  stringente	  voorwaarden	  
kunnen	  gebruiken.	  Daaronder	  vallen	  in	  elk	  geval:

• Open	  content	  licenYes	  als	  voornaamste	  
instrumenten	  die	  een	  meer	  flexibele	  omgang	  met	  
auteursrechten	  mogelijk	  maken.	  Licen8es	  zijn	  een	  
instrument	  waarmee	  auteursrechthebbenden	  
toestemming	  aan	  derden	  kunnen	  geven	  voor	  bepaald	  
gebruik	  van	  hun	  werk.	  Bijvoorbeeld	  het	  toestaan	  van	  
het	  maken	  van	  kopieën,	  of	  het	  verkopen	  van	  
reproduc8es	  van	  het	  werk.	  Zulke	  licen8es	  kunnen	  
één-‐op-‐één	  worden	  verleend	  (ze	  gelden	  dan	  voor	  
één	  persoon)	  maar	  ook	  aan	  iedereen	  die	  zich	  aan	  de	  
licen8evoorwaarden	  wil	  houden.	  Dat	  laatste	  is	  het	  
geval	  bij	  open	  content	  licen8es.	  De	  rechthebbende	  
geeQ	  aan	  iedereen	  die	  zich	  aan	  de	  
licen8evoorwaarden	  wil	  houden	  toestemming	  voor	  
bepaald	  hergebruik	  van	  het	  werk.	  In	  zulke	  gevallen	  
hoeQ	  de	  gebruiker	  dus	  geen	  schriQelijke	  
toestemming	  aan	  de	  rechthebbende	  te	  vragen.	  
Crea8ve	  Commons	  is	  het	  meest	  voorkomende	  model	  
van	  open	  content	  licen8es.	  Maar	  er	  zijn	  ook	  andere	  
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systemen,	  zoals	  bijvoorbeeld	  de	  GNU-‐licen8es	  van	  de	  
Free	  SoQware	  Founda8on	  (vooral	  voor	  soQware	  
bedoeld).2

• De	  schaal	  waarop	  open	  content	  inmiddels	  
beschikbaar	  is.	  Er	  zijn	  op	  internet	  honderden	  
miljoenen	  unieke	  crea8eve	  werken	  beschikbaar	  
onder	  een	  open	  content	  licen8e.	  Dat	  is	  in	  rela8eve	  
termen	  nog	  al8jd	  een	  grote	  minderheid	  ten	  opzichte	  
van	  content	  waarop	  ‘alle	  rechten	  zijn	  voorbehouden’.	  
Maar	  in	  absolute	  termen	  is	  het	  open	  content	  domein	  
zeer	  de	  moeite	  waard.	  Via	  koppiecopy.net	  is	  een	  
aantal	  grote	  platorms	  met	  open	  content	  (en	  
platorms	  met	  publiek	  domein	  content,	  waarop	  
helemaal	  geen	  auteursrecht	  (meer)	  rust)	  eenvoudig	  
bereikbaar.

• De	  mate	  waarin	  open	  content	  aanvaard	  is.	  De	  
remixcultuur	  star&e	  dan	  misschien	  als	  een	  soort	  
tegencultuur,	  maar	  is	  dat	  ondertussen	  niet	  meer	  
helemaal.	  Voor	  jongeren	  kan	  het	  verhelderend	  zijn	  
om	  te	  ontdekken	  dat	  open	  content	  geleidelijk	  aan	  
ook	  geaccepteerd	  of	  zelf	  omarmd	  wordt	  door	  
par8jen	  van	  wie	  zij	  het	  niet	  verwachten.	  De	  
Amerikaanse	  president	  Obama	  gebruikte	  8jdens	  de	  
verkiezingsrace	  bijvoorbeeld	  Crea8ve	  
Commonslicen8es	  voor	  zijn	  campagnefoto’s.	  Na	  zijn	  
inaugura8e	  ging	  de	  website	  van	  het	  Wi&e	  Huis	  op	  
Crea8ve	  Commons	  over.	  In	  Nederland	  werkt	  
rijksoverheid.nl	  sinds	  31	  maart	  2010	  met	  CC0,	  een	  
verklaring	  waarmee	  overheidscontent	  de	  status	  van	  
publiek	  domeinmateriaal	  krijgt	  (‘geen	  rechten	  
voorbehouden’).	  	  
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Handvat	  4:

HOUD	  HET
BIJ
HOOFDLIJNEN



De	  auteurswet	  is	  weliswaar	  een	  betrekkelijk	  dun	  
document,	  maar	  wel	  buitengewoon	  complex.	  Voor	  
mediawijs	  omgaan	  met	  auteursrecht	  is	  kennis	  op	  
hoofdlijnen	  echter	  voldoende.

De	  auteurswet	  is	  een	  juridisch	  specialisme.	  Er	  zijn	  juristen	  
die	  hun	  werkweek	  vullen	  met	  auteursrechtelijke	  
vraagstukken	  en	  toch	  geregeld	  aanlopen	  tegen	  vragen	  
waarop	  niet	  direct	  een	  duidelijk	  antwoord	  is	  te	  geven.	  
Kortom,	  auteursrecht	  kun	  je	  zo	  moeilijk	  en	  ingewikkeld	  
maken	  als	  je	  maar	  wilt.	  

Een	  belangrijke	  vraag	  bij	  kennisoverdracht	  aan	  jongeren	  is	  
daarom	  welke	  kennis	  over	  de	  auteurswet	  wel	  en	  niet	  (strikt)	  
noodzakelijk	  is.	  Het	  is	  geen	  goed	  idee	  om	  met	  scholieren	  te	  
starten	  met	  het	  doorlezen	  van	  de	  wetstekst.	  
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Wat	  is	  er	  dan	  wel	  behulpzaam?

In	  KoppieCopy	  wordt	  gewerkt	  aan	  de	  hand	  van	  de	  volgende	  
punten:

1. ArYkel	  1	  van	  de	  auteurswet.	  Het	  kan	  geen	  kwaad	  om	  
het	  eerste	  ar8kel	  van	  de	  auteurswet	  met	  jongeren	  
door	  te	  spreken.	  Zoals	  eerder	  opgemerkt	  (zie	  handvat	  
3)	  lijkt	  het	  eerste	  ar8kel	  over	  een	  beperkt	  aantal	  
typen	  crea8eve	  werken	  te	  gaan,	  en	  over	  een	  beperkt	  
aantal	  handelingen,	  maar	  is	  de	  invulling	  daarvan	  in	  
de	  prak8jk	  veel	  breder.	  Het	  is	  goed	  dat	  jongeren	  zich	  
realiseren	  dat	  zij	  zich	  met	  hun	  mediagebruik	  
voortdurend	  bewegen	  in	  het	  werkingsgebied	  van	  
auteursrecht.

2. Voor	  gebruik	  van	  andermans	  werk	  is	  toestemming	  
vereist.	  Dat	  is	  eigenlijk	  de	  basis	  waar	  het	  om	  draait.	  
De	  enige	  uitzondering	  betreQ	  crea8eve	  werken	  
waarop	  geen	  auteursrecht	  (meer)	  van	  toepassing	  is:	  
werken	  in	  het	  zogeheten	  publieke	  domein.3

3. De	  moYvaYe	  achter	  de	  auteurswet.	  Bij	  handvat	  2	  is	  
al	  aandacht	  besteed	  aan	  de	  herkomst	  van	  het	  
auteursrecht.	  Voor	  jongeren	  is	  het	  op	  hoofdlijnen	  
begrijpen	  van	  de	  achtergrond	  van	  de	  wet	  minstens	  zo	  
belangrijk	  als	  het	  op	  hoofdlijnen	  kennen	  van	  de	  
inhoud	  van	  de	  wet.	  Het	  helpt	  hen	  te	  begrijpen	  
waarom	  de	  regelgeving	  bestaat,	  en	  er	  een	  eigen	  
mening	  over	  te	  vormen.

4. Uitzonderingen	  in	  de	  wet.	  De	  auteurswet	  kent	  een	  
aantal	  uitzonderingen	  of	  ‘beperkingen’.	  Dat	  zijn	  geen	  
beperkingen	  in	  de	  zin	  van	  extra	  verboden	  voor	  de	  
gebruiker,	  maar	  beperkingen	  van	  de	  exclusieve	  
zeggenschap	  van	  de	  auteursrechthebbende.	  Twee	  
daarvan	  zijn	  voor	  jongeren	  relevant:	  het	  recht	  voor	  
gebruikers	  om	  een	  kopie	  van	  een	  werk	  te	  maken	  voor	  
privégebruik,	  en	  het	  recht	  om	  uit	  een	  werk	  te	  citeren.	  

5. Auteursrecht	  staat	  in	  een	  krachtenveld.	  Bij	  handvat	  
5	  wordt	  daar	  wat	  nader	  op	  ingegaan.	  Het	  is	  belangrijk	  
dat	  jongeren	  beseffen	  dat	  auteursrecht	  in	  feite	  een	  
vorm	  van	  beleid	  is;	  een	  wetgeving	  die	  tot	  stand	  is	  
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gekomen	  in	  een	  krachtenveld	  van	  allerlei	  par8jen.	  En	  
dat	  krachtenveld	  bestaat	  ook	  vandaag	  de	  dag	  nog.

6. Het	  registraYevraagstuk.	  Tot	  slot	  is	  het	  belangrijk	  dat	  
jongeren	  iets	  weten	  over	  wanneer	  auteursrecht	  in	  
werking	  treedt.	  Er	  is	  namelijk	  geen	  registra8e	  voor	  
nodig,	  en	  zelfs	  het	  beroemde	  ©-‐teken	  is	  niet	  
verplicht.	  Dat	  betekent	  dat	  van	  content	  die	  op	  
internet	  gevonden	  wordt,	  en	  waar	  geen	  verdere	  
gegevens	  bij	  staan,	  niet	  zo	  maar	  mag	  worden	  
aangenomen	  dat	  die	  content	  vrij	  te	  gebruiken	  is.	  Veel	  
werken	  gaan	  ‘verweesd’	  over	  het	  internet.	  Er	  zit	  ook	  
een	  s8mulerende	  kant	  aan	  het	  registra8evraagstuk;	  
het	  zet	  jongeren	  aan	  het	  denken	  over	  de	  manier	  
waarop	  ze	  hun	  eigen	  werk	  online	  publiceren,	  en	  
welke	  aanvullende	  gegevens	  ze	  daarbij	  willen	  of	  
kunnen	  vermelden.	  	  
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Handvat	  5:

GEEF	  
JONGEREN
EEN	  SERIEUZE
STEM



Rond	  het	  auteursrecht	  bestaat	  een	  groot	  krachtenveld	  van	  
allerlei	  belanghebbenden.	  Het	  is	  belangrijk	  dat	  jongeren	  
inzien	  dat	  zij	  een	  plek	  hebben	  in	  dat	  krachtenveld.

Auteursrecht	  mag	  dan	  nog	  niet	  eenzelfde	  status	  hebben	  als	  
werkgelegenheid	  of	  onderwijs	  in	  de	  poli8ek,	  maar	  de	  
wetgeving	  ligt	  wel	  poli8ek	  gevoelig.	  In	  meerdere	  opzichten.	  
Maar	  grofweg	  gaan	  de	  discussies	  al8jd	  over	  ofwel	  meer	  
auteursrechtelijke	  bescherming	  ofwel	  minder.	  Het	  aantal	  
par8jen	  dat	  zich	  in	  het	  krachtenveld	  rond	  auteursrecht	  
waagt,	  neemt	  steeds	  verder	  toe.

Het	  is	  voor	  jongeren	  belangrijk	  om	  te	  ontdekken	  dat	  zij	  een	  
serieuze	  stem	  kunnen	  hebben	  in	  dat	  krachtenveld,	  ook	  al	  is	  
er	  sprake	  van	  zeer	  invloedrijke	  lobby’s.	  Dat	  hoeQ	  niet	  te	  
ontmoedigen.	  Als	  jongeren	  merken	  dat,	  wanneer	  zij	  (in	  het	  
onderwijs)	  met	  het	  thema	  aan	  de	  slag	  gaan,	  zij	  serieus	  
worden	  genomen	  in	  hun	  eigen	  meningsvorming,	  dan	  werkt	  
dat	  s8mulerend.	  En,	  als	  opgroeiende	  genera8e	  bepalen	  zij	  
in	  de	  toekomst	  hoe	  het	  auteursrecht	  eruit	  zal	  zien.

Waar	  zit	  jij	  in	  het	  krachtenveld?
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HOE	  
WERKT
KOPPIECOPY?



KoppieCopy	  star&e	  in	  2009	  als	  pilotproject	  in	  de	  Regeling	  
Mediawijsheid	  van	  het	  Nederlandse	  ministerie	  van	  Onderwijs,	  
Cultuur	  en	  Wetenschap.	  In	  de	  pilot	  werkte	  het	  DelQse	  Stanislas	  
College	  mee	  en	  een	  8ental	  juridisch	  experts	  en	  ervaringsdeskundigen	  
op	  het	  gebied	  van	  auteursrecht.	  

KoppieCopy	  is	  er	  voor	  leerlingen	  van	  het	  voortgezet	  onderwijs	  en	  de	  
crea8eve	  opleidingen	  in	  het	  middelbaar	  beroepsonderwijs.	  In	  
KoppieCopy	  krijgen	  jongeren	  de	  gelegenheid	  om	  zelf	  
voorlich8ngsfilmpjes	  over	  auteursrecht	  'bij	  elkaar	  te	  remixen'	  voor	  
hun	  leeQijdsgenoten.	  Ze	  kunnen	  daarvoor	  eigen	  materiaal	  gebruiken,	  
maar	  ook	  film,	  video,	  muziek,	  foto's	  van	  anderen.	  Zo	  kunnen	  ze	  
reageren	  op	  de	  produc8es	  van	  anderen,	  en	  hun	  eigen	  stem	  laten	  
horen.

Werken	  met	  KoppieCopy	  is	  eenvoudig.	  Er	  is	  een	  ‘centraal	  online	  
platorm’	  in	  de	  vorm	  van	  een	  Ning-‐netwerk	  (bereikbaar	  via	  
www.koppiecopy.net).	  Het	  platorm	  bevat	  verwijzingen	  naar	  
bruikbaar	  bronmateriaal,	  sugges8es	  voor	  thema’s	  en	  vraagstukken	  
om	  in	  de	  filmpjes	  te	  verwerken,	  en	  gelegenheid	  voor	  jongeren	  om	  
met	  elkaar	  in	  gesprek	  te	  gaan.	  Met	  de	  bronnen	  en	  verwijzingen	  op	  de	  
Ning	  kunnen	  jongeren	  zelf	  voorlich8ngsfilmpjes	  maken	  over	  een	  of	  
meerdere	  aspecten	  van	  het	  auteursrecht.	  De	  boodschap	  bepalen	  zij	  
zelf.	  Eigen	  produc8es	  van	  de	  jongeren	  worden	  via	  de	  KoppieCopy	  
Ning	  onder	  Crea8ve	  Commons	  licen8e	  gepubliceerd	  en	  beschikbaar	  
gemaakt	  voor	  anderen	  om	  op	  voort	  te	  bouwen.	  

Scholen,	  mediacoaches	  of	  jongeren	  kunnen	  zelfstandig	  met	  
KoppieCopy	  aan	  de	  slag,	  of	  een	  workshop	  aanvragen	  waarin	  jongeren	  
eigen,	  aanvullend,	  videomateriaal	  kunnen	  produceren	  en	  verwerken.	  
Door	  een	  combina8e	  van	  crea8ef	  produceren,	  remixen,	  en	  eigen	  
werk	  vrijgeven	  voor	  hergebruik	  door	  anderen,	  zijn	  jongeren	  niet	  
slechts	  theore8sch,	  maar	  juist	  overwegend	  prak8sch	  bezig	  met	  het	  
thema	  auteursrecht,	  op	  een	  manier	  die	  aansluit	  bij	  hun	  dagelijkse	  
(sociale)	  vorm	  van	  nieuwe	  mediagebruik.
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