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Het nieuwe rooster met com-

putercursussen voor het 

najaar van 2005 wordt eind juni 

bekendgemaakt op de website: 

www.rug.nl/rc/cursus . Weet 

u niet precies welke cursus ge-

schikt voor u is, dan kunt u de test 

met de cursuswijzer op dezelfde 

pagina doen. 

Donderdag 7 juli a.s. zal RC-

medewerker Arnold Meijs-

ter tijdens een inloopmiddag een 

lezing houden over de supercom-

puter Stella en het project LOFAR 

waarvoor de computer wordt in-

gezet. De lezing vindt plaats in 

de Zernikeborg, Nettelbosje 1 in 

Groningen, aanvangstijd is 15.00 

uur. De toegang is gratis.

Snelste computer van Europa

D insdag 26 april j.l. heeft minis-

ter Van der Hoeven (OC&W) 

in Groningen de snelste computer 

van Europa in werking gesteld. De 

supercomputer met de naam Stel-

la (Supercomputer Technology for 

Linked Lofar Applications) staat 

opgesteld in het RC. Het gaat om 

een BlueGene-systeem van IBM 

dat is opgebouwd uit meer dan 

12.000 processoren en een peak 

performance heeft van 27,5 teraf-

lop. Daarmee stond Stella op het 

moment van ingebruikneming op 

de vierde plaats in de Top500-lijst 

van supercomputers wereldwijd, 

en was op dat moment de snelste 

van Europa. Supercomputer Stel-

la zal berekeningen uitvoeren voor 

LOFAR, een sensorennetwerk van 

ongeveer 25.000 antennes die in 

Noord-Nederland worden opge-

steld. 

De RUG biedt met OPRIT, 

Opritkabeldienst en StinG 

diensten waarmee vanaf de thuis-

werkplek toegang kan worden 

verkregen tot universitaire voor-

zieningen zoals de UB-catalogus, 

Nestor, ProGRESS WWW en in-

ternet. Omdat tegenwoordig 

authenticatie plaatsvindt op ap-

plicatieniveau en toegangsdien-

sten dermate gemeengoed zijn 

geworden, heeft de RUG beslo-

ten deze dienstverlening over te 

laten aan de markt. De RUG heeft 

in InterNLnet een partij gevonden 

In de zomerperiode gelden aan-

gepaste openingstijden voor 

de RC Servicedesk en het On-

derwijscluster van Bedrijfskunde, 

Economie en Ruimtelijke Weten-

schappen. Beiden zijn in de maan-

den juli en augustus geopend op 

werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. 

De openingstijden van de RC Ser-

vicedesk staan ook vermeld op 

www.rug.nl/rc/helpdesk .

In de maanden juli en augustus 

is er in de Universiteitsbiblio-

theek op de derde verdieping een 

tentoonstelling van het werk van 

Theun de Vries.

De Vries heeft een groot en geva-

rieerd oeuvre nagelaten. In 1927 

debuteerde hij met een gedich-

tenbundel “Terugkeer”. Aanvan-

kelijk was hij vooral bekend van 

zijn als socialistisch-realistisch 

bedoelde roman “Stiefmoeder 

aarde” uit 1936, waarin de flam-

boyante Ferdinand “ús ferlosser” 

Domela Nieuwenhuis als histori-

sche figuur tussen de fictieve per-

sonages een rol speelt. In 1956 

publiceerde Theun de Vries een 

roman over de verzetstrijdster 

Hannie Schaft: “Het meisje met 

het rooie haar”. De roman werd 

rond 1980 verfilmd en daardoor 

werd Theun de Vries later vooral 

bekend van deze roman

Naast gedichten en romans schreef 

Theun de Vries biografieën, o.a. 

over Spinoza, essays, hoorspelen 

en hij vertaalde en bewerkte boe-

ken uit verschillende talen (o.a. 

Russisch en Fries). In 1982 kwam 

zijn monumentale werk over ket-

ters uit, waarvoor hij zich net als 

voor zijn historische romans eerst 

grondig documenteerde.

Voor zijn werk kreeg Theun de 

Vries verschillende prijzen: in 1962 

ontving hij de P.C.Hooftprijs voor 

zijn gehele oeuvre en in 1979 werd 

hem een eredoctoraat in de lette-

ren verleend door de Rijksuniver-

siteit Groningen. Promotor was 

Professor dr. E.H. Kossmann. 

De Universiteitsbibliotheek Gro-

ningen bezit bijna alle boeken van 

de auteur. Bij de tentoonstelling 

verschijnt een catalogus van de in 

de UB aanwezige titels.

die de continuïteit van de huidige 

dienstverlening kan waarborgen. 

InterNLnet verzorgt al sinds en-

kele jaren internetdiensten voor 

het hoger onderwijs en onder-

zoek, waaronder de dienst Surf-

Snel ADSL die in samenwerking 

met SURFnet wordt aangeboden. 

Alle abonnees van StinG, OPRIT 

en Opritkabeldienst ontvangen in 

de maand juni een brief over de 

op handen zijnde veranderingen. 

De informatie is ook te vinden op 

de website:

www.rug.nl/rc/internet .

Verandering internetvoorzieningen RUG

Zomertentoonstelling: Het oeuvre van Theun de Vries 

(1907-2005)

Fotoproject Empty Pool

Nog niet eerder zijn Gro-

ningse zwembaden zo uit-

gebreid gefotografeerd als in het 

project ‘Empty Pool’ dat te be-

zichtigen is in de Universiteitsbi-

bliotheek van de RUG.

Dit unieke fotoproject toont bui-

tenbaden uit Stad en Omme-

land (maar daarnaast ook enkele 

baden in Duitsland) in hun volle 

leegte. Buiten de documentaire-

waarde van de foto’s, beogen zij 

de verbeelding van de toeschou-

wer te prikkelen: deze kan als het 

ware elk bad met zijn eigen fan-

tasie vullen. De esthetiek van de 

leegte is een esthetiek van tegel-

tjes, putjes, doodlopende glijba-

nen en trapjes die blijven hangen 

in het luchtledige. De verlatenheid 

waarin de baden worden aange-

troffen in de wintermaanden staat 

in schril contrast met de zomerse 

taferelen waarmee wij het zwem-

men doorgaans associëren.

• Tentoonstelling: Empty Pool

Het project bestaat uit een expo-

sitie van 25 foto’s (kleur en zwart-

wit) in de Universiteitsbibliotheek 

Groningen (vierde verdieping).

De foto’s zijn daar de hele zomer 

te bezichtigen. Bij deze gelegen-

heid zal ook een korte videomon-

tage, waarin de foto’s vergezeld 

gaan van tekst en geluid, ver-

toond worden. 

www.rug.nl/bibl iotheek/nieuws/tentoonstel l ingen
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