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50 jaar
Rekenen aan de RUG
Terugblik lustrumweek CIT
In de week van 10 tot en met 14 november vierde het CIT het feit dat vijftig
jaar geleden het toenmalige Rekencentrum officieel werd geopend. Omdat je
maar één keer vijftig wordt, stond bij het CIT de hele week in het teken van 50
jaar rekenen aan de RUG, compleet met slingers, ballonnen en taart.

O

p 12 november 1964 werd het Rekencentrum officieel geopend,

Canon

maar de start van de geschiedenis van het rekenen aan de univer-

En er was nog meer georganiseerd: een ten-

siteit begon al in de jaren vijftig met de aanschaf van de eerste super-

toonstelling in de hal van de Smitsborg over

computer, de ZEBRA (Zeer Eenvoudig Binair Rekenapparaat) door de RUG.

de geschiedenis van het rekenen bij de RUG, de

Meer over de geschiedenis van het rekenen aan de RUG kunt u in deze

onthulling van een wereldkaart met RUG-on-

Pictogram lezen in het artikel ‘Omzien in verwondering’.

derzoek door de Geodienst, een jubileumuitgave
van Pictogram en de presentatie van de canon

Iedere dag feest

van het CIT.

Tijdens de lustrumweek in november werd bijna iedere dag op verschillen-

Als CIT kunnen we terugkijken op een ge-

de manieren stil gestaan bij het vijftigjarig bestaan: een feestelijk ontbijt

slaagde week waarin we zowel met collega’s,

voor de medewerkers op maandagochtend (vroeg), verjaardagsvisite met

oud-medewerkers als relaties feestelijk hebben

koffie en taart op de dag zelf (woensdag 12 november) met een verjaar-

stil gestaan bij deze vijftigste verjaardag! We

dagsspeech van CvB-lid Jan de Jeu en lezingen over het verleden, heden

willen iedereen bedanken voor de felicitaties

en toekomst van digitale diensten aan de RUG, een bijeenkomst voor oud-

en positieve reacties op alle activiteiten. Wij

medewerkers in de Smitsborg op woensdagmiddag, een symposium en

vonden het ook leuk! <

relatiemiddag in het Infoversum op donderdag en tot slot een afsluitend
feest voor de medewerkers op vrijdagavond.

• Wereldkaart met RUG-onderzoek: w w w.rug. n l /c i t /g e o d i e n s t
• Jubileumuitgave Pictogram: w w w.rug .nl /p i c t o g r a m
• Canon van het CIT: w w w.rug .nl / c i t / c an o n
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