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ARPAnet, UUCP, EARN/BITNET, OSI, GKS, TCP/IP, X.400,
RFC 822, IMAP… Bent u er nog? Ik ga het niet allemaal
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uitleggen, maar noem het alleen even om aan te geven dat
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nog niet zo lang geleden (20 jaar) de wereld van de datacom-
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municatie er nog heel anders uitzag. Nu doen we alles via
internet. Het is al zo ingeburgerd, dat het volgens de Neder-
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landse Taalunie niet eens meer met een hoofdletter moet.
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Maar wist u dat het eerste e-mailbericht in 1971 werd
verstuurd via ARPAnet, de voorloper van internet? De naam
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en de computernaam van de ontvanger werden gescheiden
door het @-teken. Dat doen we nog steeds. En dat sommigen

Scholma Druk, Bedum

daarna e-mail verstuurden via het EARN/BITNET-netwerk?
Maar dat was nog best ingewikkeld.
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Bibliotheek van de RUG
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Vóór 1990 was er in Nederland nog geen overeenstemming
over een standaard netwerkprotocol, de taal waarmee alle
computers met elkaar zouden kunnen communiceren. Het
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Ministerie en SURFnet hadden ingezet op de OSI-protocol-
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len, waar de Europese Gemeenschap veel subsidie beschik-
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Openingstijden CIT

Informatie:

Bepaalde partijen waren dan ook niet blij toen de RUG in de
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maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 u.
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loop van 1989 een internetverbinding via het TCP/IP-proto-

baar voor stelde. Dat zou de standaard moeten worden.
Ondertussen werd het TCP/IP-protocol steeds populairder.
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Inlichtingen en ontvangst bezoekers.

col wilde verwerven.
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Ik wil niet overdrijven, maar de gemoederen tussen de RUG

• Digitale Werkplekken (catalogi en

en SURFnet liepen aardig hoog op. Uiteindelijk kreeg de

Servicedesk Centraal

computerbestanden) en het Biblio-
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beschikbaar zouden zijn. Die zijn er uiteindelijk nooit geko-
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men: in 1996 ging het OSI-project definitief ter ziele.
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In tentamenperiodes zaterdag en zon-

voor de ICT-diensten van het CIT en biedt
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hulp bij het oplossen van problemen

voor de juiste data!

bij het werken met ICT-apparatuur,
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RUG op 1 december 1989 officieel de ‘internet connectedstatus’. Het was wel voorlopig, totdat er OSI-alternatieven

Twintig jaar later maken we nog steeds volop gebruik van
het internet via het TCP/IP-netwerk van… SURFnet. Dit

programmatuur en andere voorzieningen,
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netwerk behoort tegenwoordig tot één van de snelste TCP/
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IP-netwerken ter wereld. Je kunt je nauwelijks voorstellen
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dat het ooit anders is geweest. 1 december 1989 dus. Alweer
twintig jaar internet.
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Toegang tot de Catalogus:
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Via de homepage van de Bibliotheek
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van de RUG kan de Catalogus worden
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geraadpleegd, met daarin het hele bezit
van alle universitaire bibliotheken:
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