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F r a n k  d e n  H o l l a n d e r  /  f . j . d e n . h o l l a n d e r @ r u g . n l

H et bericht dat de Rijksuniversiteit 

Groningen overgaat op Google Apps 

for Education, bracht een golf van publiciteit 

teweeg.

Bij de Faculteit Wiskunde en Natuurweten-

schappen heeft 60 procent van de medewerkers 

bezwaar gemaakt tegen de verhuizing van RUG-

mail naar Gmail, zo meldde de Universiteits-

krant. “Ze zijn bang dat de FBI of NSA meekijkt 

als ze hun mail of data op Google servers zet-

ten.” Deze instellingen kunnen met een beroep 

op de ‘patriot act’ beschikken over gegevens die 

op Amerikaanse servers staan.

Hoewel  studenten en onderzoekers volgens 

woordvoerders van SURF geen reclame op hun 

universitaire mail zullen gaan zien, scant Google 

de mails wel op trefwoorden. 

Lambert Schomaker, wetenschappelijk 

directeur van onderzoeksinstituut Alice, zegt 

in dezelfde krant dat multinationals als IBM en 

DSM ook niet gelukkig zijn met de overstap, uit 

angst voor bedrijfsspionage. “Men heeft her-

haaldelijk te kennen gegeven dat wij niet naïef 

moeten zijn over Google en Dropbox en dat ze 

niet graag hebben dat kennis, die gezamenlijk is 

opgebouwd, op deze onveilige plaatsten wordt 

gedeponeerd.”

Ook in De Volkskrant werd het probleem van 

de ‘googlificering’ van de Nederlandse univer-

siteiten en hogescholen gesignaleerd. Daar 

werd Haije Wind, ‘hoogste technische man in 

Groningen’, geciteerd. Hij erkent de bezwaren 

en biedt ‘een kleine groep’ de mogelijkheid de e-

mail op universiteitsservers te laten lopen. Later 

zou de mail moeten worden verzorgd door een 

Nederlandse provider.

Het faculteitsbestuur van de  Groningse 

faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen 

heeft het universiteitsbestuur gevraagd om alle 

medewerkers uit te zonderen. Zij willen gebruik 

blijven maken van de RUG-mailvoorziening.  <

Google Apps 
zijn leuk


