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Het Centrum Wiskunde & Informatica is registrar voor .nl-domeinnamen geworden. Het CWI droeg
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het beheer over het .nl-domein achttien jaar geleden over aan de SIDN en gaat nu weer .nlWebsites en communities

domeinnamen registreren voor eigen projecten en spin-off-bedrijven.
De SIDN heeft het CWI op 18 februari als .nl-registrar bijgeschreven. Het
CWI is een van de weinige nieuwe toetredingen als registrar; dat aantal
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daalt al enkele jaren. Het Centrum zal ook niet voor een groot aantal
derde partijen .nl-domeinnamen registreren, maar zal dat vooral doen
voor eigen gebruik en voor bedrijven met nauwe banden met de
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organisatie. "Zo kunnen de domeinnamen van CWI’s spin-offs beter worden omgezet als die commercieel
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zelfstandig worden", zegt Niels Nes, hoofd IT & Facilities bij het CWI over de voordelen.
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De toetreding is vooral vanwege de geschiedenis interessant. "De cirkel tussen SIDN en het CWI, de
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organisatie die de bakermat is voor het .nl-domein, is na 18 jaar weer rond", zo delen de beide organisaties
mee. Op 25 april 1986 werd het .nl-domein toegewezen aan het CWI in Amsterdam. Piet Beertema,
systeembeheerder bij het CWI, verrichtte alle .nl-registraties tot 1996 met de hand. Eind dat jaar werd het

Applicatiespecialist mobiele…

stokje overgenomen door de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, opgericht door het CWI,
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Surfnet en NLnet.
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Wow, tot 1996 met de hand. Soms vergeet je hoe `jong` het internet toch nog is en wat een
enorme impact het heeft (gehad).
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Nou, pre-1996 bestond het WWW nog maar nauwelijks, dat begon pas rond die tijd op te
komen.
Dus het aantal .nl domeinen vóór 1996 zal ook wel op een hand te tellen geweest zijn, het
Internet werd toen met name voor wetenschappelijke doeleinden gebruikt (denk aan zaken
als Archie, Gopher, Usenet etc), en die gebruikten lang niet allemaal .nl, maar vaak zaken
als .edu, .gov etc.
Particulieren zaten toen nog niet of nauwelijks op Internet, en dus ook niet of nauwelijks
commerciele activiteiten. HTTP en HTML bestonden immers nog niet echt formeel
gestandardiseerd, alleen als drafts (de 1.0-standaarden zijn pas eind 1995 ingediend), en
Archie, Gopher en Usenet zijn nooit erg doorgebroken onder particulieren.
Dus met de hand moet dat allemaal nog wel bij te houden gewest zijn in die tijd. Pas toen
HTML/HTTP (en dus effectief het WWW) beschikbaar kwamen begon het voor particulieren
interessant te worden, en zal dus het aantal .nl domeinen flink zijn toegenomen.
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Dit klopt wel, al waren er in die tijd(1995) wel al duizenden domein registraties, (nu
natuurlijk ligt dat veel hoger).
Het was toen nog wel veel logischer om .com te gebruiken. Het was nog niet zo
standaard om .nl domeinen te registreren. Dus ook dat zal hebben bijgedragen aan het
feit dat de administratie nog niet digitaal moest.
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Als particulier kon je in het begin helemaal geen .nl domein krijgen. Je moest zijn
ingeschreven bij de kamer van koophandel. Daarom heb ik nu een .com en een .nl
domein op dezelfde server.
Usenet is alleen doorgebroken dankzij de binary nieuwsgropen, maar inderdaad: zelfs
dan slechts bij een kleine groep.
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Wat heet "doorgebroken". Begin jaren 90 zat volgens mij elk Nederlandse
internetter op usenet. Het is, net als Gopher, alleen nooit meegegroeid. Logisch ook
want het toen net opkomende WWW was, zeker met Netscape, veel
gebruikersvriendelijker.
Overigens, zelfs toen A2000 en Demon etc. als providers opkwamen, in de tweede
helft van de jaren 90, kreeg je in het begin alle nieuws, aankondigingen en zelfs
ondersteuning in eerste instantie via Usenet.
Het binaries verhaal zou ik eerder als een soort mini-comeback zien dan als een
doorbraak. Het was al doorgebroken, en ook weer verlaten.
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