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Data hier, data daar…

Als we een thema zouden moeten bedenken voor de verschei-

denheid aan artikelen in dit nummer van Pictogram, dan zou 

misschien de term Data als eerste naar boven komen drijven. 

Want zowel de Universiteitsbibliotheek als het Centrum 

voor Informatie Technologie profileren zich meer en meer als 

beheerders van gegevens, hoeders van data, bewaarders van 

digitaal én analoog erfgoed.

Martijn Wieling, universitair docent bij de afdeling Informatie-

kunde van de Faculteit der Letteren, wordt aan de tand gevoeld 

over datasets in Pure, oftewel de mogelijkheid voor onderzoe-

kers behalve artikelen ook onderzoeksgegevens op te nemen 

in de RUG-onderzoeksdatabase. Wieling is er een enthousiast 

voorstander van, al denkt hij dat onderzoekers pas daadwerke-

lijk data gaan delen wanneer je het ze echt makkelijk maakt. 

Daar is ons Pure Supportteam dan weer voor.

Een afdeling die ook met veel (en big) data werkt, is de Geo-

dienst van het CIT. Die bestaat alweer twee jaar; verderop in 

dit nummer geven we een overzicht van wat ze in die periode 

allemaal voor elkaar hebben gekregen. En dat is heel wat!

Het project dat UB-medewerker Jacob van Sluis recent heeft af-

gesloten, had een langere looptijd: bijna twaalf jaar deed Jacob 

er (naast zijn reguliere werkzaamheden) over om de geschrif-

ten en brieven van de 18e-eeuwse filosoof Frans Hemsterhuis 

te ‘bezorgen’. En dat bezorgen gebeurt dus zowel in druk (on 

demand, als de lezer het graag wil) als digitaal. Een huzaren-

stukje dat ons ook leert dat men dankzij de moderne digitale 

mogelijkheden geen uitgever nodig heeft, zelfs niet als men 

traditioneel een papieren boek als eindproduct wil.

Terug naar de moderne tijd: ver weg op de Zernikecampus 

wordt hard gewerkt aan het testen van 5G, de nieuwe stan-

daard voor mobiel dataverkeer. Onze Hans Kuné bezocht de 

pioniers en maakte een mooie fotoserie. Daarbij geeft hij aan 

de hand van een paar mooie voorbeelden ook uitleg over het 

project.

Dat die data overal zijn, en dat het beheer ervan niet alleen 

voorbehouden is aan UB en CIT, vertelt ons ‘covermodel’ Erwin 

Boelens, manager van het ambitieuze project OBV2020. De 

bedrijfsvoering van de RUG wordt onder de loep genomen, en 

als het even kan gaat ze ook flink op de schop. Erwin en zijn 

medewerkers huizen momenteel in een hoekvleugel van de UB 

Binnenstad; dat is handig voor de Pictogramredactie want zo 

kunnen we ze blijven volgen, en ook op latere data (pun inten-

ded) nog eens vragen hoe het ermee staat!

Frank den Hollander

Op de cover:  Programmamanager Erwin Boelens.  

Foto:  Gerhard Lugard

Centrum voor Informatie 

Technologie (CIT)

De Smitsborg, Nettelbosje 1

Postbus 11044

9700 CA Groningen

Telefoon (050) 363 92 00

e-mail: secretariaat-cit@rug.nl

www.rug.nl/cit

@CIT_RUG

www.facebook.com/CenterforIT

Universiteitsbibliotheek RUG 

Broerstraat 4

Postbus 559

9700 AN Groningen

Telefoon (050) 363 50 20

e-mail: bibliotheek@rug.nl

www.rug.nl/bibliotheek

@Bibliothecaris

www.facebook.com/ 

UniversityofGroningenLibrary

Pictogram

Pictogram 
als e-journal

2   Pictogram 1/jaargang 2018  maart/april  


