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Open Access is dood
It’s time to come into the light and, in the grand tradition of civil
disobedience, declare our opposition to this private theft of public
culture. Aaron Swartz, July 2008, Eremo, Italy.
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Geen geduld

niet die toegang hadden tot wetenschappelijke

De Open Access-beweging strijdt voor een ver-
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Deze omslag kan ook binnen de grenzen van

Interessante jurisprudentie
Voor de Slapeloze Nacht in de Universiteitsbibli-

vooroordelen over Open Access weg te nemen,

otheek (van 24 op 25 januari) werd ik gevraagd

Moral hazard

en hij vertelde met een twinkeling in zijn ogen

kort iets te vertellen over Aaron Swartz en Open

Omdat voorlezen is wat je met studenten in

een verhaal over een docent die aangeraden had

Access. Ik kende hem niet, maar ik kan zijn inzet
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• Wikipediapagina van Aaron Swarts: ht t p:/ / e n . w i ki p e d i a . o r g /w i ki /A a r o n _ S w a r t z
• Draagvlak voor institutioneel Open Accessbeleid:
http:/ / c yber.l aw.harv ard .ed u/ ho ap /G o o d _ p r a c t i c e s _ f o r _ u n i ve r s i t y _ o p e n - a c c e s s _ p o l i c i e s
• Reddit: http://en.reddit.com/r/Scholar/comments/16ip8r/academics_posting_their_papers_online_under/
• Online publicaties op Twitter als eerbetoon aan Aaron Swartz: h t t p s : //t w i t t e r. c o m/s e a r c h ? q = % 2 3 p d f t r i b ut e
• My thoughts about Aaron Swartz, door Neelie Kroes: h t t p : //b l o g s . e c . e u r o p a . e u /n e e l i e - kr o e s /a a r o n - s w a r t z /
16 Pictogram 1/jaargang 2013 februari/maart

Mededelingen
Van knekelhuis tot kloppend hart: de geschiedenis
van de Bibliotheek RUG

BIB

In december 2012 werd in de Universiteitsbibliotheek het boek ‘Van knekelhuis tot kloppend hart’ gepresenteerd, over de geschiedenis van de Bibliotheek
van de Rijksuniversiteit Groningen van 1615 tot
heden. De oud-bibliotheekmedewerkers Alex Klugkist
en Sybren Sybrandy werkten enkele jaren aan dit

boek, waarvan het eerste exemplaar door Frans Zwarts, voorzitter van de
Vereniging Vrienden van de Bibliotheek, werd aangeboden aan Berber
Klugkist-Wesseling, weduwe van de in 2012 overleden Alex Klugkist.
Het boek beschrijft in chronologische volgorde de geschiedenis van
omdat die informatie niets waard kon zijn, omdat die op internet vrij beschikbaar was.

de bibliotheek die op 28 februari
1615 begon met de stichting van de

F r a ns Z warts ove r-

eerste Academiebibliotheek in het

h a ndig t he t e e rs t

Neelie Kroes
Maar Open Access groeit. Nu zetten wetenschappers werk via twitter online als ‘tribute’

uit ca. 1250 daterende Franciscaner-

exem plaar aan

of Minderbroederklooster aan de

B er ber Klugk is t-

Broerstraat.

We s s e ling.

voor Aaron. Ik vertelde dat bijna alle traditionele
Van knekelhuis tot kloppend hart (adviesprijs € 24,95) is verkrijgbaar

uitgevers het goed vinden dat je de laatste versie van je artikel via een repository open access

bij de Groningse boekhandels en bij de Bibliotheek van de RUG.

beschikbaar maakt.
Zij – een filosofiestudente - vertelde dat Bruno
Latour ook altijd de laatste versie online zet,

Invoering RUGpas later

voordat het werk naar de uitgever gaat. Toen
las ik nog een blogpost voor van Neelie Kroes
over Aaron Swartz – definitely on the side of the
angels - en we maakten afspraken om contact
te houden. Onze Euro-commissaris schrijft:
This was a man who saw that greater openness

CIT

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving zal de RUGpas niet per januari maar per april 2013 worden ingevoerd. Dit heeft te maken met onvoorziene omstandigheden rond het nieuwe contract warme dranken. Een
ieder die een reguliere aanstelling heeft en een foto
heeft ingeleverd, krijgt in april de RUGpas toegestuurd.

can be good for citizens, and good for society.

Meer informatie over de RUGpas: w w w. r u g . n l /mu /r u g p as

Hugely disruptive – but hugely beneficial.
For me, the case is particularly clear when there
aren’t copyright issues, when information was

CIT een van de winnaars Campus Challenge 2012

already paid for by taxpayers, and when more

Het CIT is één van de vijf winnaars van de door SURFnet uitgeschreven

openness can help new innovations and scienti-

Campus Challenge, een prijsvraag op het gebied van netwerkinfrastruc-

fic discoveries.

tuur. De prijsvraag was gericht op instellingen met de ambitie om de cam-

I would never condone unlawful activity. But

pusinfrastructuur naar het niveau te brengen waarop gebruikers volledig

in my view, if our laws, frameworks and

profiteren van de innovaties van het SURFnet-netwerk.

practices stand in the way of us getting all

Het CIT ontving een bedrag van ruim €400.000 euro voor het ingedien-

those benefits, then maybe they need to be

de voorstel om de IT-infrastructuur van het RUGnetwerk aan te passen.

changed.

Hierdoor kan optimaal gebruik gemaakt worden van de mogelijkheden

Aaron zat vast glimlachend op zijn wolk, dacht

van SURFnet7. De overige winnaars waren de Universiteit Twente, het VU

ik, toen ik even later tevreden de vrieskou inging

medisch centrum, het Leids Universitair Medisch Centrum en de combi-

op weg naar huis. <

natie van de onderzoeksinstituten AMOLF, CWI en NIKHEF.

Oud-Talking Heads-voorman

De winn aars van

David Byrne reageerde op zijn

de C a m pus Chal-

weblog op de zelfmoord van
Aaron Swartz.

leng e me t uite rs t
links H aije Wind,
t ech nisch dire cte ur
va n he t CIT
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