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In memoriam 
prof. dr. Koos Duppen

Op 27 mei jl. is de vicevoorzitter van het College 

van Bestuur van de RUG prof.dr. Koos Duppen 

overleden. Koos Duppen was tussen 2002 en 

2006 directeur van het RC, het universitair 

rekencentrum dat in 2007 is opgegaan in het CIT. 

Koos Duppen studeerde Scheikunde aan de 

RUG en promoveerde in 1985 (cum laude) in de 

fysische chemie. Na een kort dienstverband bij 

Shell Research trad hij in 1987 in dienst van de 

RUG als wetenschappelijk medewerker bij de 

Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. 

Naast een talentvol onderzoeker was hij ook 

succesvol als docent. Hij werd meerdere malen 

tot Docent van het Jaar verkozen.

In 1998 werd Koos Duppen projectleider van 

het onderwijsvernieuwingsprogramma van 

de faculteit. In het interview dat Pictogram 

met hem had bij zijn aantreden in 2002 als 

directeur van het RC zei hij daarover: “Dat was 

voor mij een geheel nieuwe uitdaging, omdat ik 

uit de onderzoekhoek kwam (…) en het was een 

interessante tijd met veel veranderingen in de 

bètavakken.”

Standaardisatie
In 2001 trad Koos Duppen toe tot het faculteits-

bestuur van Wiskunde en Natuurwetenschap-

pen. Koos Duppen in 2002: “De directe link met 

het bestuur gaf wat extra mogelijkheden om 

dingen voor elkaar te krijgen. Het was best com-

plex, maar uiteindelijk is een aantal projecten 

inderdaad goed van de grond gekomen.” Dup-

pen was in die tijd ook betrokken bij univer-

siteitsbrede projecten zoals de Elektronische 

Leeromgeving en het Webplatformproject.

Bij zijn start als directeur van het RC in 2002 legde Koos Duppen al 

de nadruk op het belang van ICT voor de wetenschap en de invoering 

van universiteitsbrede ICT-diensten: “Ik hoop dat de meerwaarde van 

standaardisatie aan de universitaire gemeenschap duidelijk gemaakt kan 

worden.”

In de periode als directeur van het RC heeft Koos Duppen de basis 

gelegd voor de samenvoeging van de centrale en decentrale ICT-diensten 

van de RUG. De reorganisatie van de universitaire ICT-diensten ging 

tijdens zijn directeurschap bij het RC van start en werd in 2007 afgerond. 

Alle universitaire ICT-diensten zijn nu ondergebracht in het Donald Smits 

Centrum voor Informatie Technologie (CIT).

LOFAR
Als directeur van het RC was zijn oriëntatie niet alleen intern gericht, 

maar juist ook sterk extern. Door zijn toedoen werden de middelen 

voor de grote radiotelescoop LOFAR en de daarvoor benodigde, zeer 

omvangrijke rekencapaciteit naar de RUG gehaald. In het kader van het 

LOFAR-project werd in 2005 de supercomputer BlueGene/L bij het RC in 

de Zernikeborg geïnstalleerd. Daarmee had de RUG op dat moment de 

snelste supercomputer van Europa in huis. 

Ook op internationaal gebied zette hij zijn kennis op het gebied van on-

derwijs en zijn expertise op IT-gebied in. Als RC-directeur was hij betrok-

ken bij projecten op het gebied van ICT-samenwerking in Afrika (Oeganda 

en Mozambique).

Landelijk visitekaartje
In het dubbelinterview met Pictogram in 2006 samen met zijn opvolger 

Cees Sterks, blikte Koos Duppen terug op zijn periode bij het RC: “Ik heb 

een ontzettend leuke tijd gehad. Ik heb ook erg getwijfeld of ik wel weg 

zou gaan. (…) Er is qua ontwikkeling een hoop te doen, ICT ontwikkelt zich 

nu eenmaal snel, dus vanuit technisch opzicht is het leuk om te zien wat 

er allemaal gebeurt, en wat ik leuk vond is de rol die het RC naar buiten 

toe kan spelen. In de nabije omgeving, bijvoorbeeld met het Visualisa-

tiecentrum, met supercomputing, in die zin is het RC landelijk een soort 

visitekaartje voor de RUG geworden. Dat kwam niet allemaal door mij, dat 

is al eerder ingezet, maar ik heb er wel een bijdrage aan kunnen leveren.”

Met het overlijden van Koos Duppen verliest de universiteit een enthou-

siaste en betrokken bestuurder.  


