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Op de omslag

RC, informatie- en communicatie-

technologie

Rijksuniversiteit Groningen

De Zernikeborg, Nettelbosje 1

Postbus 11044, 9700 CA Groningen

Telefoon (050) 363 92 00

Openingstijden RC

Secretariaat (Nettelbosje 1)

maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 u. 

Telefoon (050) 363 92 00

Inlichtingen en ontvangst bezoe-

kers. 

RC Servicedesk (Landleven 1)

maandag t/m vrijdag 9.00 - 22.00 u.

zaterdag 10.00 – 18.00 u.

tel. (050) 363 32 32

Eerste aanspreekpunt voor gebrui-

kers van de diensten van het RC, 

zoals Oprit, StinG, Nestor, Opritka-

beldienst.

Centrum voor High Performance 

Computing & Visualisatie (Nettel-

bosje 1)

maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 u.

Telefoon (050) 363 92 00

Informatie en ondersteuning m.b.t. 

rekenfaciliteiten en visualisatietoe-

passingen.

Universiteitsbibliotheek

Broerstraat 4

Postbus 559

9700 AN Groningen

Telefoon (050) 363 50 20

Informatie:

www.rug.nl/bibl iotheek

e-mail: info@ub.rug.nl

Openingstijden

• Elektronische Bibliotheek (catalogi 

en computerbestanden) en het Bi-

bliografisch Centrum; Tijdschrif-

tenzaal en Vakstudiezalen 

maandag t/m vrijdag 08.30 - 

22.00 uur; zaterdag en zondag 

10.00 - 17.00 uur.

 In tentamenperiodes zaterdag en 

zondag 10.00 - 17.00 uur; zie onze 

website voor de juiste data!

• Uitleenbureau

maandag, dinsdag, woensdag en 

vrijdag 08.30 - 17.30 uur; donder-

dag 08.30 - 21.30 uur; zaterdag 

10.00 - 12.30 uur.

• Afdeling Bijzondere Collecties 

maandag t/m vrijdag 08.30 - 

17.30 uur.

Toegang tot de Catalogus:

Via de homepage van de Universi-

teitsbibliotheek kan de Catalogus 

worden geraadpleegd, met daarin 

het hele bezit van alle universitaire 

bibliotheken: 

www.rug.nl/bibl iotheek

Redactie

Kristien Piersma 

Frank den Hollander

Hans Kuné 

e-mail

pictogram@rc.rug.nl

internet

www.rug.nl/pictogram

Ontwerp en vormgeving

m ; v  o n t w e r p e r ˘ s

Drukwerk

Scholma Druk, Bedum

Abonnementen

gratis toezending via 

www.rug.nl/pictogram

Adreswijzigingen

Secretariaat RC, 

tel. (050) 363 92 00

secretariaat@rc.rug.nl

www.rug.nl/pictogram
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Calling International Rescue

Als u een van de Pictogram-abonnees van buiten de Rijks-

universiteit Groningen bent, zult u zich wel vermaken met 

het interview in dit nummer. We trekken vier pagina’s uit om 

de projectleider RUGmail te laten vertellen over de nieuwe 

universitaire mailvoorziening.

We krijgen namelijk allemaal een nieuw e-mailadres. Het 

is grappig te zien hoe alle vijf-, zesduizend medewerkers 

zonder veel protest hun oude vertrouwde adres opgeven en 

een nieuw adres moeten gaan gebruiken zonder de aandui-

ding van hun eenheid erin: voortaan werk ik niet meer  

@ub.rug.nl maar ben ik net als al mijn collega’s werkzaam 

@rug.nl.

Dit geeft een hoop gedoe, kunt u ook in het interview lezen, 

want als er bij twee faculteiten op de RUG twee Jannen 

Jansen rondlopen hebben die nu opeens hetzelfde adres! 

Dat de enige reden voor deze massale overstap met bijbe-

horende commotie is, dat we met de nieuwe mailadressen 

‘onze corporate identity beter kunnen uitdragen’, heeft gek 

genoeg in het geheel niet tot een storm van verontwaardi-

ging binnen de RUG-gemeenschap geleid...

Maar dat komt misschien omdat iedereen het gewoon veel 

te druk heeft. Met het nieuwe RUGmail gaan de meeste een-

heden ook over op een nieuw mailprogramma: Thunderbird. 

En nomen est omen: bij het installeren van dit programma 

en vooral het overzetten van je oude mailinglijsten, adres-

boeken en mailarchieven is heel wat ‘international rescue’ 

nodig. Toegegeven, Thunderbird oogt leuk, werkt ook goed, 

houdt bijna alle Spam buiten de deur, maar ondertussen zijn 

we met z’n allen weer meerdere dagdelen in de weer om 

alles weer net zo goed en vertrouwd werkbaar te krijgen 

als onder good old Pegasus... Verdorie, hoe krijg ik nu een 

mooie handtekening onder mijn mail? Waarom zijn alle leden 

van deze distributielijst in de aanhef van mijn net verstuurde 

mailtje te zien, in plaats van alleen de naam van die lijst? Is 

dat echt alleen maar op te lossen via een Blind CC?

Ja, ik weet het, het staat allemaal in die handige web-hand-

leiding, maar ondertussen nadert die deadline van Pictogram, 

en ben ik nog steeds bezig mijn mailclient te configureren!

Zo. Dit redactioneel is tenminste af. Nu kijken of ik het aan 

de vormgever kan mailen - en welke handtekening eronder 

zal verschijnen!

Frank Nederlander
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