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Vanitas Vanitatis: ijdelheid der ijdel-

heden. Dit gezegde wordt ook bij do-

meinnamen in stelling gebracht. Wie wil er 

nu niet zijn eigen domeinnaam bezitten? Ik 

herinner mij nog dat vaneijk.com beschik-

baar bleek te zijn en ik er maar meteen 

beslag op legde, want je weet maar nooit. 

Niet veel later kreeg ik een brief van de 

fanclub van Stig van Eijk met het verzoek 

de domeinnaam aan hen af te staan. Nu 

is Stig van Eijk inmiddels in vergetelheid 

geraakt, maar toentertijd was hij de Noorse 

kandidaat voor het Eurovisiesongfestival. 

Hij haalde een niet onverdienstelijke veer-

tiende plaats, maar vaneijk.com heb ik toch 

maar gehouden. 

Maar niet alleen ijdelheid is bepalend: veel 

bedrijven, instellingen en overheden zien 

het als een noodzaak om hun naam in zo 

veel mogelijk domeinnaamvarianten vast 

te leggen om te voorkomen dat hun merk 

vervaagt of er een ongewenste associatie 

wordt gelegd. 

Belangstellenden moesten het lang doen 

met domeinnamen die eindigen op een 

algemene (.com, .org, .net) of landencode 

(.nl, .be). Maar ICANN, de organisatie die 

domeinnamen uitgeeft, heeft na jaren-

lange discussie de deuren nu defi nitief 

opengezet. Het is in beginsel mogelijk om 

ieder reeks van tekens als een ‘global Top 

Level Domain’, een gTLD, aan te vragen. 

De procedure die daarvoor werd opgestart 

heeft inmiddels een lijst van gegadigden 

opgeleverd. Daaronder veel usual suspects. 

Shell wil natuurlijk .shell evenals ongeveer 

iedere andere multinational. De meest 

besproken Nederlandse gegadigde is de 

gemeente Amsterdam, die .amsterdam 

claimt. Een van de oorspronkelijke plannen 

was om iedere Amsterdammer zijn eigen e-

mailadres te geven. Die ambitie is inmiddels 

weer van tafel. 

Eigenlijk valt de lijst enorm tegen. In het 

totaal zijn er wereldwijd niet meer dan 

1930 domeinnamen waar belangstelling 

voor is. Een mogelijke oorzaak zijn de kos-

ten en de ingewikkelde procedure. Er moet 

vooraf een bedrag van 185.000 dollar op 

tafel komen, dat men geheel of gedeelte-

lijk kwijtraakt als de aanvraag niet wordt 

gehonoreerd. De procedure zelf is een 

enorme papieren tijger. Waarschijnlijk vallen 

er kandidaten af want er zijn de nodige 

protesten. Zo heeft een Turkse meneer een 

grote hoeveelheid aan de islam gerelateer-

de namen geclaimd en vindt Argentinië dat 

Patagonia een regionale aanduiding is en 

niet kan verwijzen naar een fabrikant van 

buitensportkleding.

Volgens mij is er ook ‘domeinnaam-

moeheid’ ingetreden. Zucht: alweer een 

zoveelste domeinnaam die moet worden 

veiliggesteld. En waar dient het toe? 

Domein namen zijn natuurlijk belangrijk, 

maar al lang niet meer als enige bepalend 

voor de vindbaarheid op het internet. Zoe-

ken gebruikers nog wel op domein namen 

of laten zij zich vooral leiden door de 

uitkomsten van een Google zoekactie? En 

is het niet belangrijker om goed in sociale 

netwerken te zitten, waar gebruikers elkaar 

bestoken met Likes, de opgestoken duim 

van Facebook? Is niet een goed gerucht op 

Twitter de echte basis voor (kortstondige) 

wereldfaam? 

De marketingmachine die het internet 

heet, draait niet meer op domeinnamen. 

Domeinnamen vervullen nog steeds een rol 

en kunnen een krachtig marketinginstru-

ment zijn wanneer ze zijn ingeburgerd of 

wanneer het om sterke merken gaat. Tege-

lijkertijd zijn domeinnamen een radertje in 

een grotere markt op zoek naar aandacht 

en transacties. 

Maar het blijft verleidelijk, zo’n eigen do-

meinnaam. Toch maar even verder sparen 

voor .vaneijk. 
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