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De informatisering
van kristallografie
Kristallografie loopt als een rode draad door de geschiedenis van
het Donald Smits Centrum voor Informatie Technologie (CIT),
voorheen Rekencentrum (RC)1.
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Samen met de hoogleraren Wiebenga en
Gerretsen stelde Smits de vraag of het niet

Watson in 1953 ongeveer op dezelfde manier in
zijn werk moet zijn gegaan.
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Grafisch werkstation

Hij was zeer productief: van de 285 publica-
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te tekenen. Van tijd tot tijd liet hij program-
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lezen op zijn persoonlijke website 14, die vrolijk

Auke Meetsma was één van de laatsten met die

s tructuur b ep a l in g .

begint met de woorden ‘Hi, my name is frans.
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Moleculen in het
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lografie. De laatste jaren deed hij alles met een
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krachtige LINUX PC. De opeenvolgende soorten

moleculen te krijgen.

informatiedragers voor zijn grote hoeveelheden
data, zoals ponskaarten en een magneetband,

Reality Center van
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Tijdens zijn slotwoord illustreerde Auke mooi

Computing en Visualisatie (HPC/V) van het
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een andere aanpak dan de structuurbepaling
van eiwitten. Terwijl daarbij het accent lag op
grafische interactie, begon Meetsma met grote
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ppp/groningen.ppt

14 Website Frans van Hoesel
http://hpcv100.rc.rug.nl/

z-slim.htm
15 T. Spek, Chemische Kristal-

14 Pictogram 1/jaargang 2009 maart

lografie - Verleden, Heden

