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Van de redactieColofon

Never a dull moment

Rond de tijd dat u deze aflevering van Pictogram in uw post-

vakje of brievenbus vindt, bestaat het universitaire ‘reken-

centrum’ vijftig jaar! Toen de eerste supercomputer ZEBRA 

in 1964 werd opgevolgd door een Telefunken TR4, werd 

deze lijvige bak geplaatst in het Rekencentrum in de Grote 

Appelstraat. Enige naamwisselingen en verhuizingen later 

spreken we van het CIT, het Centrum voor Informatie Tech-

nologie, huizende in de Smitsborg, het mooie bijenkorfvor-

mige gebouw in de vijver op de Zernike Campus – ook alweer 

zo’n nieuwe naam. Er is veel veranderd in vijftig jaar…

Historicus Lammert Doedens schreef al eens het werk 

TeRUGgerekend, ‘een proeve van de geschiedenis van het 

Rekencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen van 1959 

tot 1995’. Momenteel is Doedens druk doende de verdere ge-

schiedenis van dit instituut te schrijven, en we kunnen u nu 

alvast beloven dat u in het vierde nummer van Pictogram-

jaargang 2014 enkele artikelen van zijn hand zult kunnen 

lezen. Uiteraard besteden we dan ook ruime aandacht aan 

het CIT-lustrum dat begin november gevierd zal worden.

Maar eerst dit nummer. 

Ook daarin natuurlijk nieuws over het CIT: we leggen uit 

waarom die bijenkorf nu opeens niet meer Zernikeborg 

heet, maar Smitsborg. Verder veel bijdragen vanuit de Uni-

versiteitsbibliotheek. We nemen afscheid van Pure-project-

leider Arjen Voogt, die zijn echtgenote achterna reist naar 

Denemarken. In het interview vertelt hij hoe hij, komende 

uit het bedrijfsleven, de cultuur en werksfeer bij de RUG 

heeft ervaren.

Net als bij het CIT verandert er continu veel in de biblio-

theekorganisatie, en daarvan blijft u natuurlijk ook op de 

hoogte via Pictogram. Er wordt een supersnel draadloos 

netwerk getest op de vierde verdieping van de Universiteits-

bibliotheek, en er is nieuws over de grootscheepse renovatie 

die de UB te wachten staat. Temidden van dit tumult is ook 

nog een al even hightech lichtkunstwerk in het trappenhuis 

van de UB aangebracht, dat vooral ’s avonds het hele plein 

tussen bibliotheek en Academiegebouw een bijzonder aan-

gezicht geeft.

Kortom, never a dull moment, zullen we maar zeggen. Al 

helemaal niet voor redactielid Hans Kuné, die als pensi-

onado fanatiek probeert de nieuwste ontwikkelingen op 

ICT-gebied bij te houden. Dat dat opnieuw hilarisch leesvoer 

oplevert, was te verwachten!

Frank den Hollander
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