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Samenvatting (summary in Dutch) 

 

Gedeelde Genomen:  

Open source in biologie en kritische theorie voorbij het patent.  

 

Onderwerp 

Allerlei intellectuele eigendomsrechten zijn in de laatste decennia ingevoerd of uitgebreid, zo 

ook voor broncodes en genetische codes. Een groot verschil tussen de informatica en de 

biologie is echter dat kort na de invoering van het intellectueel eigendom er een wezenlijk 

alternatief ontstond in de informatica. De open source beweging heeft vanaf de vroege jaren 

tachtig aangetoond dat innovatie in informatica mogelijk is op basis van het delen, 

distribueren en verbeteren van de broncode van software programma’s en 

besturingssystemen. Een vergelijkbare ontwikkeling voltrekt zich in de biologie waar het 

intellectuele eigendom in toenemende mate op gespannen voet met de veranderende 

opvattingen over wetenschappelijk onderzoek naar genen, genomen, proteomen, cellen enz. 

Enerzijds verwijst de titel van het proefschrift –Gedeelde Genomen– naar het steeds grotere 

belang van ongehinderde uitwisseling van wetenschappelijke informatie in gedistribueerde 

netwerken; anderzijds verwijst het naar de invoering van open source in de biologie.  

Er is echter een belangrijk verschil met de informatica. Een veelheid aan uitzonderingen 

in de biologie op het intellectueel eigendom zegt nog niets over open source als 

maatschappelijke benadering. Een belangrijke doelstelling van dit proefschrift is dan ook om 

de condities te onderzoeken op basis waarvan open source ook in de biologie kan worden 

begrepen als wenselijk alternatief voor een als maar verdere uitbreiding van het intellectueel 

eigendom. Echter dit vereist een genuanceerder onderscheidingsvermogen dan kan worden 

ontleend aan de tegenstelling tussen de invoering van open source in de informatica en de 

uitbreiding van het intellectueel eigendom naar aan de biologie verwante velden zoals de 

plantenbiotechnologie, de plantenveredeling en de bescherming van biodiversiteit. 

 

Theorie  

Zoals de ondertitel al aankondigt is verdere theorievorming onontbeerlijk.  

De informatisering van de biologie kan niet worden gereduceerd tot een nieuwe 

paragraaf in een lange, omvangrijke en uitermate grondig bestudeerde geschiedenis van het 

intellectueel eigendom. Wat betreft de invoering van open source in de biologie ligt de 

kwestie andersom: het is vanuit de informatisering van de biologie dat de moderne 

geschiedenis van het intellectueel eigendom benaderd moet worden. Bovendien komt de 

informatisering van de biologie in feite neer op een verandering in de wetenschappelijke 

opvatting over leven en natuur. Het betreft niet allen een verandering in onderzoek maar 



eveneens ten opzichte van het maatschappelijke debat. Terwijl er een bonte veelheid aan 

scheidingen en vervlechtingen van natuur en wetenschap is, wordt deze geïnterpreteerd 

volgens de enkelvoudige tegenstelling tussen tegenstanders van ingrijpen in wat ‘natuurlijk’ is 

en voorstanders van futuristische oplossingen van ziekte, honger, klimaatverandering en 

andere natuurverschijnselen.  

Het uitgangspunt van de theoretische benadering in dit proefschrift dat de 

onophoudelijke nadruk op ‘natuurlijkheid’ geen unieke eigenschap is van genetische 

modificatie. De verhouding van levenswetenschap tot het ‘natuurlijke’ wordt benaderd vanuit 

een veelvoud aan beschrijvingen van leven en natuur uit het werk van politieke denkers zoals 

Thomas Hobbes, John Locke en Jean Jacques Rousseau. Veelal worden deze klassieken 

opgevoerd als bron van de nog altijd als modern opgevatte noties van soevereiniteit van de 

staat en het individu. Veel minder aandacht is er voor de nadruk op ‘natuurlijkheid’ in de 

politieke theorie. In dit proefschrift is deze ‘natuurlijkheid’ niet van belang om tot een 

definitie te komen van de juiste inrichting van de samenleving (het sociaal contract) maar 

omdat de verschillende definities als kritische methodiek kunnen worden gebruikt bij het 

onderzoek naar de informatisering van de biologie. In het laatste hoofdstuk van het 

proefschrift wordt de analyse (deel twee) gekoppeld aan de grote rol die eigendom speelde in 

de discussies in het natuurrecht.  

 

Opbouw 

In het eerste hoofdstuk worden de grote lijnen uiteengezet wat betreft de bestudering van de 

informatisering van de biologie als een herdefiniëring van eigendom. Eveneens wordt de 

politieke theorie benadrukt die in het tweede hoofdstuk verder wordt uitgewerkt; het betreft 

een korte periode van samenhang tussen ‘natuurlijkheid’ in het natuurrecht en ‘natuurlijkheid’ 

als onderdeel van de oorspronkelijke legitimering van wetenschappelijke kennis. Na deze 

periode verdween deze overlap - wetenschappelijke kennis werd in toenemende mate opgevat 

als gescheiden van maatschappelijke ontwikkelingen.  

Deze theorievorming maakt in deel twee van het proefschrift een groter onderscheid 

mogelijk wat betreft ‘natuurlijkheid’ bij het bestuderen van de herdefiniëring van eigendom in 

de levenswetenschappen. Ten eerste wordt door de benadering de scheiding van 

levenswetenschap en maatschappij opgeheven. Hierdoor is het mogelijk om de nauwe 

vervlechtingen van levenswetenschap en maatschappelijke overwegingen te analyseren als 

een herdefiniëring van eigendom. Dit wordt beschreven in de biologie (h3), in relatie tot de 

internationale verhoudingen rondom biotechnologie en planten veredeling (h4 en h5) en wat 

betreft de open source benadering van biologische modificatie in het splinternieuwe 

deeldomein van de synthetische biologie (h6).  



Tot slot maken de analyses uit deel twee een herinterpretatie van het theoretische kader 

mogelijk. Twee hoofdstukken besluiten het proefschrift. Het eerste is een bespreking van 

veranderende opvatting over leven en natuur door de informatisering van de biologie in 

science fictions (h7). Het laatste hoofdstuk ontwikkelt een verdere toespitsing van de 

theoretische benadering. Het bestudeert de opvattingen over eigendom in het natuurrecht als 

achtergrond voor de herdefiniëring van eigendom zoals is geanalyseerd in deel twee (h8). 

 

Analyse (deel 2) 

Hoofdstuk drie benadrukt de herdefiniëring van eigendomsverhoudingen in relatie tot de 

informatisering van de biologie. 

 Met de informatisering van de biologie is er ook een verdere toename van het aantal 

patenten. Het gevolg hiervan is dat het patenteren van genexpressies op gespannen voet komt 

te staan met veel van het onderzoek naar de interacties die bepalen wat genen doen. Voor 

verder onderzoek is het wenselijk dat de vele andere biologische mechanismen met invloed 

op genexpressie toegankelijk blijven. De simulaties, modellen en kaarten van deze 

complexere opvattingen over biologische reacties zijn gebaseerd op enorme hoeveelheden 

data. De belangrijkste achtergrond voor de invoering van open source in de biologie is dan 

ook het belang van beschikbaarheid van allerlei types data in nieuwe subdisciplines zoals 

genomics en systeem biologie.  

 Enerzijds betreft deze invoering simpelweg het vele gebruik van open source in de bio-

informatica. Allerlei types hardware- en softwareontwikkeling zijn nodig om databases 

toegankelijk te maken voor downloaden, uploaden, kopiëren, modificeren en analyses. Dit 

heeft een levendige handel tot gevolg waarin informaticabedrijven nauw worden betrokken bij 

de levenswetenschappen. Bovendien spelen voorbeelden van de open source beweging een 

grote rol in deze handel in software en hardware. Het meest aansprekende voorbeeld hiervan 

betreft grote informatica bedrijven die de krachtigste computers op aarde ontwikkelen voor de 

levenswetenschappen en deze uitrusten met Linux, het open source besturingsysteem. Met 

andere woorden, open source in de informatica is ook handel en het zelfde geldt voor de 

biologie, ongeacht de steeds maar verdere bescherming van en toename van patenten. 

 Anderzijds brengt de informatisering van de biologie een significante verandering in het 

onderzoek met zich mee. De invoering van open source in de biologie is niet alleen kwestie 

van computer capaciteiten. Zo zijn er voorbeelden waarbij maatschappelijke doelstellingen 

het succes verklaren van projecten waarbij op vrijwillige basis ongebruikte computer 

capaciteiten worden benut. Bovendien zijn er grote overeenkomsten met open source in 

projecten die computersimulaties maken van levende cellen. Deze projecten zijn van een 

dusdanige omvang en complexiteit dat een open innovatie traject noodzakelijk is om de 



samenhang van de vele types biologische databases te garanderen. In navolging van het 

vrijelijk delen, distribueren en verbeteren van broncodes, is het dus niet mogelijk om 

bijdrages te patenteren in projecten waar een complexe opvatting over leven wordt 

ontwikkeld op basis van de samenwerking van allerlei types levenswetenschappers.  

Samenvattend: er is een enorme toename aan specifieke uitzonderingen op het 

intellectueel eigendom en deze toename hangt nauw samen met de informatisering van de 

biologie. Er is een toename van het gebruik van informatica als mede een invoering van open 

source modellen die samenhangt met een veranderende opvatting over onderzoek. Bij elkaar 

tonen deze uitzonderingen het ontstaan van een flexibelere ordening dan in het recente 

verleden. Het is onderhandelbaar geworden ‘waar’, ‘wanneer’ en ‘of’ data patenteerbaar zou 

moeten zijn in de levenswetenschappen. Des te opvallender wordt het echter dat er geen 

vergelijkbare mogelijk bestaat op allerlei maatschappelijke terreinen.  

 

Hoofdstuk vier beschrijft de internationale verhoudingen rondom planten genetisch materiaal 

in verhoudingen tot de mogelijkheden om uitzonderingen te maken op en tot hervormingen te 

komen van het intellectueel eigendom. 

 In de jaren tachtig en negentig is het intellectueel eigendom uitgebreid en is het erkend in 

het internationale recht dat genetische materiaal onder de soevereiniteit van staten valt. De 

laatste jaren ligt de nadruk ook op de toegankelijkheid van het genetische materiaal van 

planten. Veelal wordt dit gezien als een breuk met het recente verleden maar daarbij wordt 

voorbijgegaan aan het gegeven dat slechts om toegang tot genetisch materiaal voor 

wetenschappers gaat. Er vindt slechts een koppeling plaats van intellectueel eigendom en de 

‘toegankelijkheid’ die als voorwaarde wordt gesteld voor verder onderzoek naar 

voedselonveiligheid, klimaatverandering en een hele serie aan andere catastrofale 

gebeurtenissen. Zo worden enerzijds genetische eigenschappen die beter bestand blijken tegen 

mogelijke catastrofes gepatenteerd, terwijl anderzijds de diversiteit aan gewassen wordt 

opgeslagen en toegankelijk wordt gemaakt voor verder onderzoek.  

 Ook wordt er toegezegd dat intellectuele eigendomsrechten niet zullen worden gebruikt 

om toegang te ontzeggen van de armen tot verbeterde gewassen. Deze ‘donaties’ van 

intellectueel eigendom veronderstellen echter de wenselijkheid van het verbouwen van nieuwe 

gewassen. Met of zonder een humanitaire doelstelling vereisen deze donaties allerlei 

aanpassingen van lokale omstandigheden, bijvoorbeeld irrigatie of dure chemische 

bestrijdingsmiddelen. Vaak leidt de invoering van nieuwe gewassen ook tot een verlies aan 

diversiteit zonder dat er een vergelijkbare bescherming bestaat voor hen die leven en werken 

met zeldzame variëteiten. Dit soort hervorming van het intellectueel eigendom wordt bij lange 



na niet even voortvarend aangepakt als de uitzonderingen die worden gemaakt ten gunste van 

levenswetenschappers.  

 In feite is intellectueel eigendom een mechanisme dat privileges toekent aan de kennis 

van sommigen en niet aan die van anderen. Sommige wetenschappelijke kennis en innovatie 

wordt ondersteund door middel van privileges en andere niet en evenzo wordt de ‘traditionele 

kennis’ van hen die leven en werken met zeldzame gewassen niet beschermd door enig 

intellectueel eigendom. Het zou een misvatting zijn om traditionele kennis over gewassen voor 

iedereen toegankelijk te maken aangezien het niet te verwachten valt, bijvoorbeeld vanwege 

patenten, dat het door allen in gelijke mate benut zal worden. Het is dus niet het geval dat 

intellectueel eigendom niet zou kunnen bijdrage aan het beschermen van zeldzame gewassen. 

Het betreft immers een beschermingsmechanisme dat privileges toekent op basis van een 

sociale doelstelling – bijvoorbeeld het beschermen van zeldzame gewassen. Dat er geen 

vastomlijnde definitie bestaat van traditionele kennis kan geen bezwaar vormen; het is immers 

ook niet nodig om te definiëren wat een uitvinding is en wat innovatie is om patenten toe te 

kennen.  

 Tot slot, het probleem is dus niet dat bescherming van traditionele landbouw onmogelijk 

is. Het is mogelijk maar het gaat niet gebeuren omdat het niet samengaat met de internationale 

onderhandelingen over bescherming van het patenteren en liberalisering van de landbouw. 

 

Hoofdstuk vijf gaat over open source als maatschappelijke benadering. Het stelt voor om 

zogenaamde copyleft licenties, die aan de basis staan van open source in informatica, te 

gebruiken voor plantenveredeling en voor het regelen van toegang tot het genetische materiaal 

voor planten. Copylefts herinterpreteren bestaand intellectueel eigendom.  

In tegenstelling tot internationaal beleid, vereist een copyleft geen toestemming van 

overheden of internationale organisaties omdat bestaand intellectueel eigendomsrechten wordt 

gebruikt om de beperkingen die deze mogelijk maken op te heffen. In de informatica schrijven 

deze licenties voordat de broncode die is vrijgegeven niet in een product mag worden verwerkt 

als het gevolg is dat de broncode dan niet meer beschikbaar is. Dit speelt zich af op allerlei 

terreinen, zoals muziek, beeldrechten, architectuur enzovoort en er bestaan al pogingen om 

biotechnologiën beschikbaar te stellen op voorwaarde dat aanpassingen ook beschikbaar 

blijven. Echter deze voorbeelden gaan over biotechnologie terwijl er nog maar enkele 

verwijzingen zijn naar de mogelijkheden om op dezelfde wijze de clausules van intellectueel 

eigendomsrecht op planten genetisch materiaal te herinterpreteren.  

In eerste aanleg is het een simpel principe: elke gewas dat de uitkomst is van kruisen met 

een variëteit die vrij toegankelijk is gemaakt moet weer beschikbaar worden gesteld onder 



dezelfde voorwaarden – dat wil zeggen zonder beperkingen. Dit was al zo in de 

plantenveredeling voordat patenten op gewassen mogelijk werden. Het inbrengen van 

genetische expressies die gepatenteerd zijn schendt de voorwaarden van de copyleft. Het 

beperkt de toegang tot het genetische materiaal en beperkt de mogelijkheden voor verdere 

veredeling. Als veredelaars dit zouden willen voorkomen zouden ze hun intellectueel 

eigendom op conventionele gewassen en kruisingsmateriaal beschikbaar kunnen stellen zolang 

het onder dezelfde voorwaarde beschikbaar blijft. Eventueel kan toestemming gegeven 

worden voor heffingen op de reproductie en distributie van het gewas, maar dit is optioneel.  

De achterliggende gedachte is een vergelijking tussen zaden en de ontwikkeling van 

software door de open source beweging. Waarom zou je betalen voor software als het vrij 

gedistribueerd wordt? Waarom zou je voor zaden betalen die van de plant afvallen en waarvan 

de genetische informatie al vrij toegankelijk is gemaakt om te worden gebruikt, verbeterd en 

gekopieerd? Als het over veredeling gaat zijn heffingen gebruikelijk zijn maar niet alleen het 

intellectueel eigendom op nieuwe gewassen is van toepassing. Er zijn allerlei types 

intellectueel eigendomsrecht die betrekking hebben op het genetische materiaal van planten. 

Een koppeling tussen plantenveredeling, levenswetenschap en een maatschappelijke 

benadering is gewenst voor omstandigheden waar heffingen niet wenselijk zijn. Met dat doel 

voor ogen kunnen verschillende intellectuele eigendommen worden geherinterpreteerd om tot 

een verankering te komen van de vrijheid om zaden te bewaren, te selecteren, te 

vermenigvuldigen en te gebruiken voor een nieuwe oogst. 

 

Hoofdstuk zes gaat over open source in de synthetische biologie, een nieuwe discipline die 

zich ten doel stelt om biologische onderdelen te maken op basis waarvan natuurlijke systemen 

kunnen worden herontworpen en nieuwe apparaten ontwikkeld kunnen worden. Van belang is 

dat het een open source benadering kent waarin wetenschappers meewerken aan het 

toegankelijk maken van deze onderdelen over het internet voor verder distributie en 

verbetering.  

De belangrijkste eigenschap van synthetische DNA is dat het direct vanuit databases 

wordt samen gesteld voor gebruik onder laboratorium omstandigheden. Vrij veel 

wetenschappers kunnen al enige tijd zelf DNA synthetiseren maar dit is tijdrovend en een 

kleine en snel groeiende sector heeft zich gespecialiseerd in het samenstellen van complexe en 

steeds grote stukken en het optimaliseren van de biologische reactie. Zowel bij de bedrijven 

als bij het open source model wordt veelal de beschikbare informatie over genen en genomen 

gebruikt (zie h.3). Met andere woorden, zowel bij de publieke als de private benadering 

binnen de synthetische biologie speelt het oorspronkelijke genetische materiaal geen rol van 



betekenis meer. Beiden zijn volledig gebaseerd op informatie over genen en genomen die in 

digitale vorm toegankelijk is gemaakt en patenten spelen maar een beperkte rol.  

Ter verduidelijking kunnen de ‘minimale genoom’ en ‘minimale cel’ projecten met 

elkaar worden vergeleken. Het eerste project is van het onderzoeksinstituut van J. Craig 

Venter en betreft pogingen om een gesynthetiseerd genoom in een gist cel te laten 

reproduceren. Zoveel mogelijk genen worden verwijderd uit de bacterie voordat deze in een 

cel wordt gestopt. Het nog niet behaalde einddoel is een cel die zich gedraagt naar opdracht. 

Zoals een floppy een computer opstart zouden allerlei genetische functies kunnen worden 

ingeplugd. Het tweede project is van dezelfde groep onderzoekers als bij het open source 

initiatief. Niet alleen wordt geprobeerd zoveel mogelijk genen te verwijderen uit het genoom 

en de synthetische variant in een cel in te brengen, er wordt geprobeerd ook zoveel mogelijk 

complexere combinaties van genexpressies en reguleringssystemen te ontregelen. Met andere 

woorden, er wordt een grotere mate van controle over de reactie tussen de bacterie en de cel 

voorgesteld. 

 Beide projecten delen de doelstelling dat biologische modificatie naar een hoger plan 

moet worden getild. Dit lijkt verwezenlijkt te worden aangezien het is gelukt om synthetische 

micro-organismen samen te stellen en onder gecontroleerde omstandigheden in een cel in te 

brengen. Bovendien kan worden gesteld dat beide celreproductie idealiseren. Enerzijds 

probeert de open source benadering verder te gaan in het onder controle brengen van 

biologische complexiteit; anderzijds zullen onbekende functies van genen en onvoorspelbare 

reacties onderdeel blijven uitmaken van biologische reacties – ongeacht deze controle. Deze 

idealisatie betreft ook als open source benadering overwegingen over veiligheid en 

humanitaire toepassingen; niet alleen techniek. Wat betreft veiligheid wordt samenwerking bij 

het ontwerpen en programmeren van gemodificeerde organismes gezien als een controle 

mechanisme; openheid als preventie van defecten of kwaadaardige bedoelingen. Bovendien 

zijn allerlei humanitaire projecten gekoppeld aan de synthetische biologie die zijn gebaseerd 

op het optimaliseren van biologische reacties met behulp van computer simulaties.  

 De identificatie van open source in de synthetische biologie met veiligheid en 

humanitaire doelstellingen is echter niet representatief. Terwijl toegang tot informatie over 

DNA wordt geregeld voor levenswetenschappers is hetzelfde niet het geval voor de 

toepassingen die voortkomen uit de synthetische biologie. Los van de humanitaire bijdrage die 

de afzonderlijke projecten willen maken wordt vaak niet benadrukt dat het onvoorspelbare 

biologische reacties zijn die worden ingebracht in organisch materiaal zoals gemodificeerde 

gewassen of restafval. Dit geld voor van humanitaire toepassingen en voor commerciële 

projecten om hormonen, vaccines, plastic en diesel te produceren. Met andere woorden, er 



bestaat geen duidelijk verschil tussen de commerciële toepassingen en het open source 

initiatief – allerlei toepassingen kunnen met of zonder patenten op de markt verschijnen. 

Bovendien zou een analogie met open source iets anders kunnen betekenen: open source in de 

informatica resulteerde in een betrouwbaarder en robuuster besturingssysteem voor 

gebruikers. Het gaat dus niet om toegankelijkheid voor wetenschappers maar er lijkt 

vooralsnog geen synthetische biologie te gaan ontstaan dat zich richt op openheid wat betreft 

de onvoorspelbare biologische reacties, het hacken van gepatenteerde gewassen of het 

versterken van de lokale eigenschappen en omstandigheden waarin gewassen worden 

verbouwd.  

 

Hoofdstuk zeven betrekt science fictions bij het onderzoek naar de informatisering van de 

biologie.  

Science fictions bieden tegenwicht aan even fictieve verwachtingen wat betreft 

miraculeuze gewassen en wonderlijke medicijnen. Ze betrekken andersoortige onderwerpen 

bij vragen over betekenis en consequenties van de informatisering van de biologie. Onder 

andere komen ter sprake: de grens tussen mens en computer, egoïstische en coöperatieve 

genen, onzekerheden in de evolutieleer en de invoering van open source als geopolitiek. Het 

meest effectief is echter de suggestie dat de moderne biologie een einde aan menselijkheid, 

samenleving en natuur ten gevolg zal hebben in de nabije toekomst. Dit onderwerp komt in 

alle besproken science fictions ter sprake op een andere wijze. Enkelen blinken uit in utopieën 

over een nieuwe mens in evolutionaire zin of dystopiën over het leven als koopwaar. In deze 

beide gevallen is voor een enkelvoudige relatie tussen wetenschap en menselijkheid gekozen – 

dan wel positief (utopie) of negatief (dystopie). Echter andere science fictions zijn niet zo 

deterministisch en vaak zelfs bewonderenswaardig nauwkeurig wat betreft technische 

ontwikkelingen in de biologie.  

Ook dit soort science fictions dramatiseren de spanning tussen de toegenomen controle 

over informatiestromen en een angst voor een verlies aan integriteit van het leven. Bovendien 

is het dramatische effect nog altijd afgeleid van de consequenties die worden verbonden aan 

de steeds radicalere biologische cycli van productie en functionaliteit. Echter het grote verschil 

is dat niets definitiefs op het spel staat in een steeds overweldigender kunstmatige wereld 

doordrongen met nieuwe informatie en biologische technologie. Dit is cruciaal wat betreft 

eigendom; als eigendom voorkomt in deze verhaallijnen betreft het nog altijd een nauwe 

vervlechting met de informatisering van de biologie maar zonder dat er een consistent of 

oorspronkelijk mens- of wereldbeeld op het spel staat. Op deze wijze komt ook de vergelijking 

tussen patenteren en open source aan bod: er zit voldoende dramatiek in toekomstbeelden 



waarin de ontwikkeling van informatietechnologie in de biologie zich kenmerkt door 

willekeur, onmacht en onverantwoordelijkheid. 

Op deze laatste wijze is de bespreking van de science fictions in hoge mate vergelijkbaar 

met de politieke theorie uit deel één. Het betreft wederom een alternatief voor al te eenduidige 

breuk tussen of vereenzelviging van wetenshap en maatschappij met eigendom als 

belangrijkste aandachtspunt. Het einddoel van het hoofdstuk over science fiction is dan ook 

een bespreking van verhaallijnen over de informatisering van de biologie als bijdrage aan de 

kritische benadering van de herdefiniëring van eigendom die in deel één is ontwikkeld.  

 

Hoofdstuk acht is een herinterpretatie van het theoretische kader uit deel één op basis van de 

analyse van de informatisering van de biologie. Het hoofdstuk bestaat uit twee delen: de 

vertaling van genetisch materiaal in genetische informatie (h3 t&m h6) wordt benaderd vanuit 

een nadere bestudering van gemeenschappelijk eigendom in het natuurrecht. 

In het natuurrecht hangt eigendom nauw samen met definities van leven en natuur (zie h1 

& h2). Bij Hugo de Groot, Thomas Hobbes, Samuel Pufendorf en John Locke ging het niet 

alleen om een mythische oorsprong van de maatschappij maar ook om het definiëren van 

gezag over de enorme ‘natuurlijke wereld’ die steeds verder in kaart werd gebracht en 

veroverd. De politiek denkers uit het natuurrecht definieerde de inrichting van de ruimte 

buiten het handjevol ‘beschaafde’ samenlevingen als een gemeenschappelijk eigendom. De 

Groot staat aan het begin van deze discussie met zijn ‘recht over de zee’. Hij claimde dat er 

vrije toegang is tot de zee omdat die niet in zijn geheel door staten of individuen kan worden 

bezet en verdedigd. Er is, met andere woorden, vrije toegang tot de zee als een 

gemeenschappelijk eigendom van niemand. Enerzijds beweerden Hobbes, Pufendorf en Locke 

het tegendeel: de wereld is een gemeenschappelijke eigendom van iedereen. Anderzijds 

verschilden zij van mening over de exacte inrichting van de natuurlijke ruimte en de 

consequenties wat betreft eigendom.  

De vier opvattingen over gemeenschappelijke eigendom maken een nauwkeurig 

onderscheid mogelijk dan gebruikelijk in juridische en economische beschrijvingen van open 

source in informatica en biologie. Veelal wordt dit onderwerp benaderd vanuit informatierecht 

en economie waarin de aandacht uitgaat naar uitzonderingen op het intellectueel eigendom. In 

de haast om een alternatief aan te wijzen is het niet belangrijk dat de nadruk op openheid in de 

levenswetenschappen nauw samenhangt met de bescherming van het intellectuele 

eigendomsrecht. Er is geen oog voor de specifieke vervlechting van technische en sociale 

elementen wanneer de informatisering van de biologie simpelweg wordt weergegeven als een 

efficiëntere uitwisseling van informatie die wordt begrepen als een terugkeer van het 



gemeenschappelijk eigendom. Echter dit is een gemeenschappelijke eigendom dat alleen 

toegankelijk is voor levenswetenschappers en die volgt op een periode waarin patenten werden 

uitgebreid en staten de soevereiniteit over genetische materialen claimden. Het is, met andere 

woorden, niet langer het genetische materiaal maar genetische informatie dat als het 

gemeenschappelijke eigendom wordt aangemerkt.  

Dit is de vergelijking met de politieke theorie – de patentenrace lijkt op de Groot’s 

opvatting van eigendom, de soevereiniteit over genetisch materiaal past bij Hobbes en Locke 

benadrukte dat degene die de natuur het meest bewerkt de toegang en het eigendom niet kan 

worden ontzegd. Degene in het natuurrecht die aangaf dat dit soort opvattingen afgeleid 

werden van een herdefinitie van gemeenschappelijke eigendom was Pufendorf. Hij was de 

eerste die benadrukte dat er geen eigendom kan worden afgeleid uit opvattingen over leven en 

natuur. Deze slotconclusie vanuit de politieke theorie – hier zeer summier weergegeven – is 

van groot belang als achtergrond voor de verdere ontwikkeling van open source als 

maatschappelijke benadering. Het is – bij vergelijking – de taakverdeling van wetenschap en 

economie die ter discussie kan worden gesteld. Samenvattend: er bestaat geen opvatting over 

leven en natuur die zo innoverend is dat op die basis informatie kan worden ontvreemd uit een 

gemeenschappelijke eigendom. De uitwisseling van informatie over genetisch materiaal blijft 

onderdeel van een gemeenschappelijk eigendom dat altijd al van iedereen was.  

In de afsluitende opmerkingen wordt deze conclusie uitgewerkt voor open source als 

maatschappelijke benadering. In hoofdstuk één was al aangekondigd dat open source in de 

biologie over een verlangen naar een alternatief moet gaan en in deel twee werd in detail 

uitgewerkt op welke wijze open source ook in de biologie, net als in de informatica, gericht 

kan zijn op gebruikers in plaats van eigenaren. Enerzijds gaat dit over 

wetenschapsontwikkeling waarin betrouwbaarheid en veiligheid niet alleen gedefinieerd 

worden door biologen en beleidsmakers; anderzijds is een open systeem vereist als 

voorwaarde voor de beschikbaarheid van genetisch materiaal en voor verdere ontwikkeling 

van genetische technieken. In hoofdstuk vijf is een voorbeeld gegeven van een dergelijk open 

systeem door het herontwerpen van copyleft licenties voor planten veredeling en ter 

ondersteuning van hen die leven en werken met biodiversiteit. Dit open systeem wordt 

nogmaals benadrukt in de slotopmerkingen van het proefschrift: open source gaat over een 

herdefiniëring van eigendom waardoor het mogelijk wordt om de informatisering van de 

biologie op te kunnen benaderen vanuit een minder bezitterige opvatting over leven en natuur.  

 


