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Dirk Hohndel, Chief Open Source Officer bij 
VMware, legt uit waarom hij Linus Torvalds op 
het podium interviewt. “Dit format is eigenlijk 
een noodgreep, omdat Linus er niet van houdt 
een presentatie te geven.” 
“Dat klopt”, beaamt deze. “Het maakt mij altijd 
bloednerveus. En nu kan ik jou de schuld geven 
als jij vragen stelt die niet relevant zijn voor het 
publiek.” 

Hohndel: De nieuwste release van Linux, 
5.2.RC6, is net verschenen. Waar staan 
we nu met Linux?
Torvalds: Vanaf de eerste release, nu alweer ruim 
25 jaar geleden, hebben we een jaar of tien nodig 
gehad om uit te vogelen hoe we de dingen rond 
een nieuwe release moesten aanpakken. Inmiddels 
hebben we dat nu al vijftien jaar echt onder de knie. 
Dat betekent dat we ons niet meer zoveel zorgen 
maken over de individuele features. Ik focus mij 
voornamelijk op het proces van het integreren van 
die nieuwe features en het maken van nieuwe 
releases. Hoe we dat precies doen, is niet eenvoudig 
uit te leggen. In essentie komt het erop neer dat 
wanneer je slimme en gemotiveerde mensen 
samenbrengt, er mooie dingen ontstaan. 

Ongeveer 1500 
mensen werken aan de 
individuele onderde-
len die vervolgens 
door 100 man worden 
verzameld. Uit die oogst stel ik ongeveer iedere 
drie maanden een nieuwe release van Linux samen.

Hohndel: Deze release, RC6, was best groot. 
Dat is ongewoon, zo laat in de releasecycli. 
Hoe komt dat?
Torvalds: We doen ons best om binnen twee weken 
al het belangrijke werk te integreren. Daarna hebben 
we een week of zes voor onderhoud van de release, 
het herstellen van bugs en om te checken dat alles 
echt goed werkt. Helaas loopt de werkelijkheid 
niet altijd in dezelfde pas als ons schema. Soms 
hebben we te maken met beveiligingsissues die een 
deadline hebben rond de afsluiting van ons 
releaseschema. Dat is erg pijnlijk voor ons. Ook 
hebben we soms gewoon pech en komen er issues 
bovendrijven waarvoor we eigenlijk geen tijd meer 
hebben om ze op te lossen. We hebben geleerd om 
ons daardoor niet meer van slag te laten brengen. Als 
zoiets gebeurt, is het meestal van: ‘Okay, het is weer 
eens zover’.

Hohndel: Hoeveel mensen buiten de kern 
van de Linux community houden zich 
nog bezig met de complexe details van  
het ontwikkelproces?
Torvalds: Die groep mensen groeit nog steeds, 
maar niet meer zo snel als in het verleden. 
Volgens mij hoeven deze mensen zich daar ook niet 
druk over te maken. Zij zouden meer aandacht 
kunnen hebben voor hoe stelselmatig wij werken. 

Zij kunnen erop 
vertrouwen dat heel 
veel mensen veel 
energie in het project 
hebben gestopt, zodat 

er geen twijfel bestaat dat alle processen in de 
nieuwe kernel zullen blijven werken. Kijk, 
kernel- mensen zijn een apart slag mensen. Ze 
hebben veel aandacht voor details, willen exact 
weten hoe een machine werkt, en ze willen tot in 
de puntjes controle hebben over ieder onderdeel 
van een stuk hardware. Kernel-mensen zijn 
zeldzaam. Maar als je bedenkt dat wereldwijd  
3 miljard mensen toegang hebben tot internet, 
blijven er van deze zeldzame soort toch nog vele 
duizenden over. En daar ligt volgens mij de 
werkelijke kracht van open source en internet. 
Het stelt ons in staat om al die specialisten bij 
elkaar te krijgen en gezamenlijk iets moois te 
maken. 

Hohndel: Aan de ene kant heb je de mensen 
die de code tot in detail begrijpen en aan 
de andere kant wat ik de ‘click & drag’ 
mensen noem. Die laatste groep gooit 
enkele grote blokken bij elkaar, zonder 
eigenlijk goed te doorgronden wat ze doen. 
Is dat niet gevaarlijk? Moeten we eigenlijk 
niet de code kennen die we draaien?
Torvalds: Mensen zijn verschillend. Weet je, ik 
begrijp ook niet alles van de kernel. Die bestaat 
inmiddels grofweg uit 30 miljoen regels. Volgens 
mij is er niet één iemand die ze alle 30 miljoen 
begrijpt. Daarom zijn er specialisten. Zelf ben ik 
bijvoorbeeld niet goed in user interfaces en dat is 
prima, want het is open source. Er werken mensen 

mee die juist erg goed zijn in user interfaces. Er is 
geen ‘wij’ versus ‘zij’ mijns inziens. 

Hohndel: Security speelt een belangrijke 
rol in de RC6 release. Is er een specifieke 
focus en zo ja, waar ligt die dan?
Torvalds: Wanneer het over security gaat, is het 
juist beter om niet te focussen, omdat het zich om 
iedere hoek bevindt. Je moet veilige hardware 
hebben, veilige kernels, veilige bibliotheken, 
veilige software in iedere fase. Er zullen altijd bugs 
zijn en juist daarom moet je meerdere beveiliging s-
lagen hebben, zodat het kan worden opgevangen 
wanneer een van die lagen gecompromitteerd 
wordt. Een beveiligingsprobleem in de kernel is 
een probleem voor iedereen in onze community. 

Hohndel: De wet van Moore – een 
verdubbeling van performance iedere 24 
maanden – geldt al enige tijd niet meer. 
Performance speelt een belangrijke rol in de 
ontwikkeling van de kernel. Is die behoefte 
aan betere performance te ondervangen 
door complexere software te schrijven?
Torvalds: Al een jaar of vijf zeg ik dat wanneer de 
hardware performance stagneert er meer druk dan 
ooit op de softwaremakers komt te liggen om dit 
te ondervangen. Het softwareproces kan er niet meer 
klakkeloos vanuit gaan dat de hardware dit wel 
zal oplossen. Wat de kernel performance betreft, 
verwacht ik niet dat wij verrast zullen worden. 
Maar andere projecten zijn aan die hardware 
performancegroei gewend geraakt. Daardoor letten 
ze niet meer op in hoeverre hun code ieder jaar 
blijft toenemen. Dat zal voor sommige projecten 
nog wel een schok veroorzaken.

door: Ed Lute

Open source en Linux zijn nagenoeg synoniem aan 
elkaar. Sinds de release van de 1.0-versie van de 

Linux-kernel in 1994 is maker Linus Torvalds zeker 
van een vaste plaats in de geschiedenisboeken  

over binaire technologie. Eind juni werd Torvalds 
geïnterviewd tijdens de KubeCon + CloudNativeCon 

| Open Source Summit in Shanghai.  
ICT/Magazine was daarbij.
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“De kernel bestaat  
inmiddels uit ongeveer 

30 miljoen regels”

“ Zelfs ik begrijp niet 
alles van de kernel”

Niet verwonderlijk dat de open source community 
traditioneel op haar hoede is voor partijen die 
voornamelijk halen en weinig of zelfs niets brengen. 
Het is de hoogste tijd voor een aanpak die tegemoet 
komt aan de behoeften van de leden van de 
community én van de zakelijke eindgebruikers. 
Bijvoorbeeld door met een frisse blik te kijken 
naar de evenementen die we organiseren. Wat te 
denken van een nieuw soort open source event 
dat veel meer gericht is op de klant dan op de 
ontwikkeling van de code? Dit is essentieel als we 
willen inspelen op de toegenomen belangstelling 
voor open source. Dat kan zonder afbreuk te doen 
aan de waarden van het community model. Doen 
we dit niet dan beperken we het potentieel van open 
source voor grotere organisaties, wat een gemiste 
kans is.

Goed versus kwaad
Het is belangrijk dat de open source community 
zichzelf blijft uitdagen en in contact blijft met de 
wereld om zich heen. Het is volkomen begrijpelijk 
dat het gebruik van open source door cloud service 
providers (CSP’s) leidt tot verhitte discussies. Het 
zou alleen pragmatischer zijn om de trend als 
zodanig te erkennen en te bespreken wat het 
betekent voor het open source model. Het is weinig 
constructief om de situatie af te schilderen als een 
goed-versus-kwaadscène uit Game of Thrones. 
De realiteit is nu eenmaal dat grotere organisaties 
open source willen adopteren, en dat zij houden 
van het gemak van ‘packaged’ applicaties. Als de 
open source community de weg voorwaarts wil 
bewandelen, in plaats van CSP’s als een bedreiging 
te behandelen, moeten we evenementen creëren 
waar we rechtstreeks met eindgebruikers kunnen 
samenwerken. 

Klanten en eindgebruikers
Het huidige aanbod aan evenementen is onder-
verdeeld in categorieën rond productontwikkeling, 
strategie en klanten, met een sterke nadruk op 
productontwikkeling. Vanuit het oogpunt van de 
community is dit begrijpelijk, omdat hun prioriteit 
ligt bij het onderhouden en bevorderen van de 
broncode van een project. Aan de andere kant 
van het spectrum zijn er strategie-evenementen 
zoals Oracle OpenWorld en de Gartner Symposia. 
Dit zijn vaak ‘tell and listen’-evenementen, waarbij 
de deelnemers de laatste strategieën en roadmaps 
ontvangen van leveranciers of analisten uit de sector. 
Deze zijn nuttig voor de planning en de it-strategie 
op lange termijn. Ze voldoen echter niet per se aan 
de behoeften van klanten, die willen begrijpen hoe ze 
technologieën op de meest veilige en betrouwbare 
manier kunnen implementeren en onderhouden. 
Conferenties van gebruikersgroepen gaan in op deze 
vraag naar leveranciersspecifieke technologieën. 
Zo bieden evenementen van Oracle-gebruikers-
groepen echte waarde aan grote zakelijke gebruikers.
Hier ligt een kans voor open source communities. 
Klanten, met name grote bedrijven, krijgen weinig 
van hun gading op de gebruikersgerichte open 
source conferenties. Zo ondersteunde EnterpriseDB 
dit jaar opnieuw Postgres Vision2 in de VS,  
wat een mix was van strategische, technische en 
klantsessies. In Europa sponsorden we Postgres 
on the Beach3 op Ibiza en in juli organiseerden 
we de eerste Enterprise Postgres Day4 in 
Amsterdam. Deze evenementen zijn waardevol, 
omdat ze meer nadruk leggen op klanten en 
eindgebruikers. Toch moet vermeld worden dat 
de open source community hier nog meer werk 
kan verrichten.

Meer leveranciers
Wie een evenement van een gebruikersgroep 
bijwoont dat gericht is op een bepaald commercieel 
softwareplatform, heeft ongetwijfeld verwachtingen 
omtrent de inhoud. Dankzij de mix van sprekers, 
technische sessies, Q&A’s met experts en training 
krijgen deelnemers de mogelijkheid om te luisteren 
naar hun collega’s en onafhankelijke professionals 
uit de sector. Zij, de deelnemers, zijn verantwoor-
delijk voor bedrijfskritische applicaties waar hun 
bedrijf op vertrouwt. Zij willen na afloop van een 
evenement meer weten over hoe zij hun it-infra-
structuur betrouwbaarder en veiliger kunnen maken. 
Het is van onschatbare waarde om te horen hoe 
andere klanten een bepaalde technologie hebben 
geïmplementeerd, hoe zij met uitdagingen zijn 
omgegaan en welke best practice-adviezen zij 
kunnen bieden. Open source kan zijn positie in 
grotere organisaties verder uitbouwen als we aan 
deze wensen tegemoetkomen. Het wordt 
aantrekkelijker als we deze evenementen organiseren, 
omdat we een breder ecosysteem van technologie-
leveranciers kunnen samenbrengen. In plaats van 
één leverancier van één specifiek open source 
platform, zijn er nu verschillende leveranciers ieder 
met hun eigen oplossing gebaseerd op dat platform. 

Meer betrokken
Als we het erover eens zijn dat het uitbreiden van 
de voetafdruk van open source bij grote organisaties 
belangrijk is voor blijvende groei van open source, 
dan moeten we accepteren dat veel zakelijke 
eindgebruikers zich niet willen bezighouden met 
open source productontwikkeling. Ze gebruiken 
graag de software, maar willen niet bijdragen aan 
de broncode. Daarom is er bijvoorbeeld een 
kant-en-klare markt voor de clouddienstverleners. 

Goede klantgerichte evenementen creëren nieuwe 
mogelijkheden voor open source communities. 
Elke aanpak heeft relatieve verdiensten en sterke 
punten, die in een dergelijk klantenforum 
duidelijker naar voren zullen komen. Op langere 
termijn zullen deze klantgerichte evenementen 
bijdragen aan het verdiepen van de banden tussen 
zakelijke eindgebruikers en open source projecten. 
Mogelijk voelen de gebruikers zich hierdoor meer 
betrokken wat tot bijdragen aan de projecten leidt.

Het is zinvol om concepten en ervaringen aan te 
bieden die zijn gericht op zakelijke gebruikers. 
Het zal de aantrekkingskracht van open source op 
grotere organisaties vergroten en ook zal het bij 
meer zakelijke gebruikers de behoefte aanwakkeren 
om open source te begrijpen. De vooruitzichten 
voor open source zijn op dit moment zeer positief. 
Desondanks dit pleidooi voor een nieuw soort open 
source evenement. Een klantgericht evenement 
zal de integriteit van open source projecten niet in 
gevaar brengen, omdat community gerichte 
evenementen een belangrijke functie zullen blijven 
vervullen. Het omarmen van een breder spectrum 
aan evenementen en concepten kan alleen maar 
een positief effect hebben.

Pleidooi voor  
een nieuw soort open 

source evenement

door: Jan Karremans

Steeds meer grote organisaties zien 
open source als de beste manier 

om innovatie en flexibiliteit te 
stimuleren en tegelijkertijd hun 

operationele uitgaven te beheren. 
Recent onderzoek van Red Hat1 

bevestigt deze trend. De uitdaging 
bij deze zakelijke klanten is dat zij 

niet noodzakelijkerwijs de tijd, 
vaardigheden of motivatie hebben 

om bij te dragen aan het open 
source model voor de community. 1  ‘State of Enterprise Open Source’, te lezen op https://www.redhat.com/en/enterprise-open-source-report/2019

2 https://postgresvision.com/
3 https://pgibz.io/
4 https://pgday.amsterdam/
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