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In memoriam Harmen Sikkenga

Op 16 oktober 2007 is op 43-jarige leeftijd Harmen 

Sikkenga overleden. Harmen was informatie- en 

collectiespecialist bij de Bibliotheek Economie, 

Bedrijfskunde en Ruimtelijke Wetenschappen en een 

van de webmasters van de Bibliotheekportal.

Binnen de landelijke wetenschappelijke 

bibliotheekwereld genoot 

Harmen een grote 

reputatie op het gebied 

van het onderzoek naar de 

gebruikersvriendelijkheid 

van websites. In 2003 was 

hij gedeeld winnaar van de 

Victorine van Schaickprijs 

voor het bevorderen van 

professionele publicaties 

op het gebied van het 

bibliotheekwezen; dit naar 

aanleiding van zijn bijdrage aan een website-testpanel 

van online kranten. Het betrof de vijfde website-test 

van het tijdschrift ‘Informatie Professional’. Deze 

jaarlijkse webtest had zich volgens de jury ontwikkeld 

tot “een gezaghebbende publicatie” en gold na vijf jaar 

inmiddels als “een ware toetssteen binnen het vak”.

Tijdens Harmens crematie omschreef bibliothecaris Hilly 

Hoekstra haar collega als ‘vriendelijk, rustig, tevreden’. 

Ze roemde zijn plezier in het werk en schilderde het 

beeld van een altijd kleurig geklede Harmen die, in 

zichzelf gekeerd, in gesprek was met de computer.

Behalve een bevlogen informatiespecialist was 

Harmen Sikkenga met hart en ziel actief in een groot 

aantal hobbies en activiteiten: butoh, zijn eigen 

margedrukkerij Hana, Griekse en Japanse percussie, 

poëzie en koken. Zijn collega’s denken nog met veel 

plezier terug aan de appelsoep en kaasballetjes in 

rozenwater die hij hen ooit voorzette.

Toen Harmen ongeveer twee jaar geleden 

uitvalsverschijnselen in zijn hand kreeg, weet hij 

dit aanvankelijk aan overbelasting door het vele 

trommelen. In februari 2006 werd echter de spierziekte 

ALS geconstateerd. Het optimisme en de vechtlust 

waarmee Harmen en zijn vriendin Kirsti zich niet door 

deze ziekte klein wensten te krijgen, maakte op alle 

betrokkenen grote indruk.

In september zag ik Harmen voor het laatst. Hij lag op 

zijn zij in bed en kon alleen nog met oogbewegingen 

‘ja’ en ‘nee’ seinen. Toch was er telkens plotseling weer 

die grijns, als hij zich ergens vrolijk over maakte. Dan 

zagen we in zijn glinsterende ogen de oude Harmen 

weer oplichten: briljant, intelligent, een fijnzinnige 

collega en zeer bijzonder mens.

Frank den Hollander

Bett ina van Hoven
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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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