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Flauwe Spatie Kul

Minder validen in het museum.

Konijnen bouten.

Honden poep vrije zone.

Huis kamer.

De fanatieke bezoekers van de website  

‘www.spatiegebruik.nl’ kozen vorig jaar de spatie 

tussen de laatste twee woorden uit bovenstaand rijtje 

tot Spatie van het jaar 2006. Dat kwam met name door 

een hilarisch filmpje dat indertijd overal te zien was, 

van een belspelletje op SBS6. De vraag waarop men 

kon inbellen was ‘Wat vind je in de huis kamer’ en de 

presentatrice gaf aan dat ze een enorme taalfout zag. 

‘Oei, wat een fout’, zei ze, ‘ik ben juf geweest, dus 

ik móet dit even verbeteren…’ Met een dikke zwarte 

stift corrigeerde ze echter niet de spatiefout, maar ze 

voegde een ‘t’ toe achter ‘vind’, waardoor er ineens 

twee fouten stonden.

Spaties invoegen waar dat niet nodig is, sterker nog: 

waar dat niet eens mág, lijkt een nationale epidemie. 

Er wordt gezegd dat dit vooral gebeurt onder invloed 

van het Engels, waar immers wel spaties op die plekken 

gebruikt worden (‘living room’). Wat de oorzaak ook is, 

de illegale spatie heeft zich nu ook zelfs in Groningse 

academische kringen genesteld.

Het ontwerpbureau dat de nieuwe huisstijl voor de RUG 

heeft bedacht, had zich bij de eerste presentatie ervan 

bijna gediskwalificeerd door een verticale versie van 

het logo-met-de-slash te vertonen met onder elkaar 

geschreven:

rijks

universiteit

groningen

Gelukkig sprong hierop onmiddellijk een lid van het 

College van Bestuur van zijn stoel, erop wijzend dat 

rijksuniversiteit toch echt één woord was, zonder 

spatie.

Dat onheil was dus in de kiem gesmoord. Wat echter tot 

in lengte van dagen op alle huisstijluitingen zichtbaar 

zal blijven, is de uitgeschreven naam van wat vroeger 

het Rekencentrum was: Donald Smits Centrum voor 

Informatie Technologie.

Informatie Spatie Technologie!

Ja maar nee, de afkorting is nu eenmaal altijd IT, aldus 

een woordvoerster, dat zijn ook twee letters, en we 

hebben het hier over de naam van een dienst, dus dan 

mag zo’n spatie best…

Zou best kunnen. Maar volgens mij is dat lul spatie 

koek.

Frank den Hollander

Edwin Valet i jn
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Op de omslag

Donald Smits Centrum voor 

Informatie Technologie (CIT)

De Zernikeborg, Nettelbosje 1

Postbus 11044, 

9700 CA Groningen

Telefoon (050) 363 92 00

Openingstijden CIT

Secretariaat

maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 u. 

Telefoon (050) 363 92 00

Inlichtingen en ontvangst bezoe-

kers. 

Servicedesk Centraal

maandag t/m vrijdag 9.00 - 22.00 u.

zaterdag 10.00 – 18.00 u.

tel. (050) 363 32 32

De Servicedesk is het centrale 

meldpunt voor storingen, vragen 

en opmerkingen voor de ICT-dien-

sten van het CIT en biedt hulp bij 

het oplossen van problemen bij het 

werken met ICT-apparatuur, pro-

grammatuur en andere voorzienin-

gen, zowel vanaf de werkplek op 

de campus als de werkplek thuis.

Centrum voor High Performance 

Computing & Visualisatie (Nettel-

bosje 1)

maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 u.

Telefoon (050) 363 92 00

Informatie en ondersteuning m.b.t. 

rekenfaciliteiten en visualisatietoe-

passingen.

www.rug.nl/cit

Universiteitsbibliotheek

Broerstraat 4

Postbus 559

9700 AN Groningen

Telefoon (050) 363 50 20

Informatie:

www.rug.nl/bibl iotheek

e-mail: info@ub.rug.nl

Openingstijden

•	Elektronische	Bibliotheek	(catalo-

gi en computerbestanden) en het 

Bibliografisch Centrum; Tijdschrif-

tenzaal en Vakstudiezalen 

maandag t/m vrijdag 08.30 - 

22.00 uur; zaterdag en zondag 

10.00 - 17.00 uur.

 In tentamenperiodes zaterdag 

en zondag 10.00 - 22.00 uur; zie 

onze website voor de juiste data!

•	Uitleenbureau

maandag, dinsdag, woensdag en 

vrijdag 08.30 - 17.30 uur; donder-

dag 08.30 - 21.30 uur; zaterdag 

10.00 - 12.30 uur.

•	Afdeling	Bijzondere	Collecties	

maandag t/m vrijdag 08.30 - 

17.30 uur.

Toegang tot de Catalogus:

Via	de	homepage	van	de	Universi-

teitsbibliotheek kan de Catalogus 

worden geraadpleegd, met daarin 

het hele bezit van alle universitaire 

bibliotheken: 

www.rug.nl/bibl iotheek
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