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Van de redactieColofon

Feestjes

Het was me het feestje wel afgelopen mei en juni. Vier 

weken lang allerlei uiteenlopende festiviteiten en activitei-

ten voor (oud-)studenten, (oud-)medewerkers, Stadjers en 

iedereen die zin had in een feestje. Maar ja, zo vaak word je 

ook niet 400 jaar natuurlijk. De universiteit kijkt terug op 

een geslaagde For Infinity-feestmaand: de evenementen van 

het RUG lustrumprogramma trokken gezamenlijk ruim 

150.000 bezoekers. Maar goed, we zullen het er ook even 

mee moeten doen. In 2019 doen we het nog een keer…

Direct na de afloop van het lustrumfeest van de RUG kon de 

Pictogramredactie zich meteen opmaken voor het volgende 

feestje: op 17 juni was de officiële opening van het Infover-

sum, het eerste 3D full dome theater in Nederland. Voor wie 

het in de stad Groningen nog niet was opgevallen, dat is dat 

gebouw met die witte ‘bobbel’ op het dak in het Ebbinge-

kwartier. 

Uw Pictogramredactie had het voorrecht om de eerste voor-

stelling mee te maken en we kunnen u verzekeren, het was 

een zeer bijzondere ervaring! Wat een 3D full dome theater 

is en hoe het tot stand is gekomen, leest u in het interview in 

dit nummer van Pictogram. 

En nu op naar het volgende feestje: op 12 november van 

dit jaar is het namelijk vijftig jaar geleden dat directeur-

generaal voor de wetenschappen dr. A.J. Piekaar van het 

ministe¬rie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 

het Rekencentrum officieel opende. De opening viel samen 

met de ingebruikneming van de tweede supercomputer van 

de RUG, de TR4. 

De eerste supercomputer ZEBRA was in 1958 nog onder-

gebracht bij het Mathematisch Instituut aan de Reitdieps-

kade in Groningen, maar het rekenen aan de universiteit 

nam al snel zo’n grote vlucht, dat er al na een paar jaar een 

nieuwe supercomputer moest komen die ook meer ruimte 

nodig had. Vandaar dat de nieuwe supercomputer TR4 een 

eigen pand kreeg in de Grote Appelstraat in de stad. Meer 

hierover leest u in het volgende nummer van Pictogram. De 

Pictogramredactie gaat eerst alvast de bestelling voor de 

champagne maar eens in orde maken. 
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