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De afgelopen jaren is ‘Open’ één van de meest vervuilde termen geworden. Te 
pas en te onpas wordt een product of dienst van een labeltje ‘Open’ voorzien in 
een poging vriendelijkheid naar de buitenwereld uit te stralen. Bijvoorbeeld bij 
Microsofts Office Open XML-formaat (OOXML).

erger nog: de gebruiker wordt afhankelijk van een bedrijf dat, al dan 
niet vrijwillig, met het product stopt waarna de gebruiker alleen met 
flinke inspanning naar een incompatibel product van een andere leve-
rancier kan overstappen.
De gebruiker zou moeten kiezen voor een product dat ook op zeer lange 
termijn perspectief biedt. Dat vraagt wel om een omschakeling van 

mentaliteit. in plaats van vrienden 
te worden met de vertegen-
woordiger die je laat winnen op 
de golfbaan, moet de beslisser 
kijken naar de continuïteit van 
 applicaties op de lange termijn.
in dat verband zou een nuttige 
vraag aan een  verkoper kunnen 
zijn: “Als ik uw product afneem en 
wanneer het vervolgens stopt, hoe 
kan ik dan verder?” 
Denk aan solaris. is er leven na 

sun? Jazeker, er is een Open solaris-gemeenschap waarmee je verder 
kunt gaan. en met enige inspanning kun je ook overstappen op Linux 
of een andere uniX-versie. in die zin blijkt de keuze voor sun in het 
 verleden toch een heel redelijke keuze geweest te zijn. wat Oracle ook 
gaat doen met zijn nieuwe aanwinst, de schade  is te overzien.

Klanten willen open
Open standaarden en Open systemen zorgen ervoor dat je computers 
en netwerken kunt gebruiken zoals je zelf wilt. iedereen kan precies 
zien hoe de onderdelen werken. Leverancies moeten door deze open-
heid vooral concurreren met de kwaliteit van de dienstverlening en de 
prijs die ze daarvoor vragen. Helaas durven veel softwarebedrijven die 
stap nog niet aan, maar steeds meer klanten vragen erom.   

o pen is in zekere zin te vergelijken met een open deur: iets 
wat vaak gesloten blijft, wordt geopend. wat dat betreft is 
OOXML al iets meer open dan de opslagformaten van eerdere 
Office-versies, maar het blijft behelpen. een open specifi-

catie staat helaas niet garant voor kwaliteit, volledigheid of praktisch 
nut. Bij organisaties als  wikiLeaks en de open source-gemeenschap 
staat de deur wagenwijd open, 
maar bij een groot deel van de 
wereld zit die nog potdicht. wij 
streven ernaar om gesloten deu-
ren op een kier te zetten.

eenheidsworst 
nLuug heeft duidelijk gekozen 
voor twee handzame vormen 
van ‘Open’: wij stimuleren Open 
standaarden en Open systemen. 
Traditioneel zijn wij goed inge-
voerd in de Open systemen doordat wij van oorsprong zijn begonnen als 
vereniging voor uniX-gebruikers (alle dialecten, dus ook BsD en Linux). 
De meeste leden van onze vereniging zijn opgegroeid met systemen 
waarin elk hoekje van de software kan worden bestudeerd, aangepast 
of vervangen. Het is dan ook vrij ongebruikelijk om een uniX-systeem 
precies te gebruiken zoals de leverancier het heeft ingericht. Dat is ook 
de kracht van een Open systeem: de eenheidsworst wordt naar eigen 
smaak gekruid.
Daarnaast staat nLuug voor Open standaarden. Dat betekent 
interoperabiliteit, de eigenschap dat producten van verschillende 
leveranciers samen kunnen worden gebruikt. Daarmee wordt de kans 
veel kleiner dat een gebruiker afhankelijk wordt van de nukken van een 
enkele leverancier, die zijn positie daarna financieel uit kan buiten. Of 

wat is de nlUUG?
De nLuug verenigt (professionele) gebruikers van Open syste-
men en Open standaarden in nederland; een gemeenschap van 
systeem beheerders, programmeurs en netwerk-specialisten. Het 
doel van de nLuug is de verbreiding van de toepassing en kennis 
over ‘Open’ en uniX/Linux. 

De voorjaarsconferentie is op 12 mei in de reehorst te ede, met als 
thema ‘Open is efficiënt’. in het volgende nummer vertellen we 
daar meer over. wij zoeken nog interessante sprekers.
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