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Zernikeborg heet voortaan

D e naamswijziging is een gevolg van het besluit om de oorspronke-

lijke naam van het CIT-gebouw, Zernikeborg, toe te kennen aan de 

nieuwbouw van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen (FWN). 

De start van de nieuwbouw staat gepland voor maart 2015. 

Feestelijke overdracht
Dinsdag 2 september jl. is de naam Zernikeborg in het bijzijn van Jan de 

Jeu van het College van Bestuur van de RUG op een feestelijke wijze over-

gedragen aan de Portefeuillehouder Middelen van FWN, Dick Veldhuis. 

Daarna volgde de onthulling van de nieuwe naam.

In de vorm van een prijsvraag is het CIT op zoek gegaan naar een nieuwe 

naam voor het gebouw. Er waren maar liefst drie inzendingen die een 

suggestie met de naam Donald Smits voorstelden. De volgende drie win-

naars ontvingen een iPad-mini voor hun goede inzending: Tristan Kohl 

(medewerker Faculteit Economie en Bedrijfskunde), Erie Berhitu (student 

Informatie Communie en Informatiewetenschappen) en Janine van Dam-

men (medewerker CIT).

Ook wijziging afdelingsnaam
Bij de keuze voor de naam Smitsborg is tegelijkertijd besloten om de 

naam van de afdeling (Donald Smits Centrum voor Informatie Technolo-

gie) in te korten naar ‘Centrum voor Informatie 

Technologie’ (CIT). De oorspronkelijke afde-

lingsnaam was sinds 1 april 2007 in gebruik, na 

de samenvoeging van alle IT-afdelingen van de 

RUG. In de afgelopen jaren is gebleken dat de 

naam ‘Centrum voor Informatie Technologie’ 

met als afkorting ‘CIT’ in de praktijk het meest 

wordt gebruikt.

Eerste directeur Rekencentrum
Prof.dr. Donald W. Smits (1919-1998) was een 

pionier op het gebied van automatisering. Hij 

was vanaf de oprichting in 1964 tot aan zijn 

pensioen in 1984 directeur van het Rekencen-

trum van de RUG. Landelijk geniet Donald W. 

Smits bekendheid als een van de grondleggers 

van wetenschappelijk rekenen in Nederland. Hij 

zorgde in 1959 voor de aanschaf van de eerste 

elektronische rekenmachine van de RUG, de 

ZEBRA. 

Deze supercomputer was toendertijd de 

snelste en krachtigste computer van het land. 

Het appparaat- eigenlijk een zaal vol appara-

tuur die werkte met radiobuizen - werd in eerste 

instantie door Smits zelf geprogrammeerd. De 

afkorting ZEBRA stond voor ‘Zeer Eenvoudige 

Binaire Reken Automaat’, maar het programme-

ren ervan was zeker niet zeer eenvoudig. Zuinig 

programmeren was een absolute noodzaak, een 

ware uitdaging voor programmeerkunstenaars. 

Sinds de aanschaf van de ZEBRA is Goningen 

altijd bekend geweest vanwege het ‘grootreke-

nen’. 

Zernike 
Als beroemd natuurkundige en Nobelprijswin-

naar is de naam Zernike onlosmakelijk verbon-

den aan de natuurwetenschappen. In overleg 

met het CIT heeft het College van Bestuur van 

de RUG in maart dit jaar daarom besloten om 

de naam Zernikeborg aan de nieuwbouw van de 

Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen 

over te dragen. De naamswijziging is meteen in 

gang gezet zodat de nieuwe namen ingeburgerd 

zullen zijn ten tijde van de ingebruikneming 

van het nieuwe gebouw van FWN. Begin 2019 

moeten de eerste instituten van FWN hun 

intrek kunnen nemen in het eerste deel van de 

nieuwbouw.  <

• Meer informatie over het CIT: www.rug.nl/cit

• Meer de nieuwbouw van FWN: www.rug.nl/fwn/new-zernikeborg

• Volg het CIT op Twitter: @CIT_RUG

Het gebouw van het Centrum voor Informatie Technologie (CIT) van 

de RUG heeft een nieuwe naam: Smitsborg. De naam verwijst naar 

prof.dr. Donald W. Smits, de eerste directeur van het universitair 

rekencentrum.


