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Sir Tim Berners‐Lee: een dubbelepunt was ook goed.epa © J.J. GUILLEN

'Sorry voor het tijdverlies', zegt de oprichter van het internet. 'Http:// had even goed gewerkt zonder die twee
strepen.'

U vindt het wel eens ingewikkeld om een internetadres in te tikken? U bent niet alleen. Zelfs de bedenker van het
internet is het er mee eens. In een interview met de New York Times geeft hij toe dat de internetadressen nogal
ingewikkeld zijn geworden.

Sir Tim Berners‐Lee, de Britse wetenschapper die in 1990 samen met de Belg Robert Cailliau het internet heeft
bedacht, heeft spijt van één ding in het bijzonder: de dubbele '//' na de 'http:'.

'Die twee stomme schuine strepen na de http:, die zijn niet echt nodig', vertelt hij. 'Denk aan al die bomen, al dat
papier dat verloren is gegaan als de mensen die twee slashes niet hadden hoeven te schrijven of typen. En dan durf ik
nog niet te tellen hoeveel werk en hoeveel tijd erin is gekropen om die toets zo veel miljoenen keren twee keer achter
elkaar in te tikken in de adresbalk.'

De browsers van nu vullen dat gelukkig automatisch aan, maar vroeger moest je dat echt zelf doen. Nogal frustrerend
als je weet dat het even duidelijk was geweest als er alleen een dubbelepunt had gestaan om 'http' en 'www' van
elkaar te scheiden.

'Ik kan me niet voorstellen dat er een dubbelzinnigheid ontstaat als je die twee schuine strepen weglaat', zegt
computerwetenschapper Dirk Van Deun van de Vrije Universiteit Brussel. 'Berners‐Lee maakte waarschijnlijk wel een
grapje, want zo veel verschil maken die twee streepjes nu ook niet in tijd. Maar hij heeft gelijk: we hadden ook zonder
gekund.'

'Ik zie geen reden waarom ze erin staan, die slashes', bevestigt informaticus Pierre Verbaeten van de KULeuven. 'In de
uitleg over de samenstelling van internetadressen staat het er nergens in. Het is voorgesteld als duidelijke scheiding
tussen http en de rest, maar het is inderdaad wat lang.'

En als we die schuine strepen niet hadden moeten typen, hadden we dan ook niet aan de rest kunnen ontsnappen?
'De http zelf is wél nodig', zegt Verbaeten. 'Die geeft aan welke manier van communicatie je wilt met de computer:
hypertext transfer protocol. Dat kan ook https, ftp of mailto zijn, bijvoorbeeld.'

Maar www voor world wide web, die kan wél weg. 'Bij de meeste websites werkt het even goed zonder', zegt
Verbaeten. 'Probeer http://standaard.be maar eens. Www was een service voor de gebruikers, om hen duidelijk te
maken dat ze een internetpagina aan het intypen waren. Je kunt erover discussiëren of dat nu nog wel nodig is, maar
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het is maar een afspraak.'

'Over het nut van standaard bestaat er geen discussie, maar ook de .be heeft zijn nut', legt Verbaeten uit. 'Anders zou
een domeinnaam maar op één plaats in de hele wereld kunnen bestaan. Als iemand in Nederland een krant De
Standaard wil oprichten, kan dat perfect.'

Maar hoe ingewikkeld de huidige situatie nu ook is, het is zo goed als onmogelijk om ervan af te geraken. 'De browsers
vullen het aan, dus we hebben weinig last van www en slash slash. Als je dat verandert, moet je de twee systemen
naast elkaar laten bestaan. Maar heeft dat nog nut? De meeste mensen die naar een website surfen, typen enkele
sleutelwoorden in op Google en klikken dan door.' '

Koen Baumers
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