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Afscheid
Sinds jaar en dag is er een raakvlak tussen de werkgebieden van 

de Universiteitsbibliotheek en het Centrum voor Informatie 

Technologie; beide instellingen houden zich meer en meer bezig 

met het aanbieden en beheren van informatie in digitale vorm.

Toen die laatste dienst nog gewoon het Rekencentrum heette, 

publiceerde het een tweemaandelijks informatiebulletin met 

de mooie naam inteRCom (let op de letters RC in het midden: 

Rekencentrum!). De toenmalige UB-directie vond het een goed 

plan als er in dat blad ook gewag werd gemaakt van de elek-

tronische diensten van de bibliotheek, dus werd de redactie 

uitgebreid met een bibliotheekmedewerker.

De samenwerking beviel goed, en daarom werd het blad zo’n 

twintig jaar geleden vervangen door pICTogram (Aha! Ook daar 

ontwaren we een woordspeling: zien we daar niet de letters 

ICT?). UB en CIT gaven dit blad in gelijkwaardigheid samen uit, 

en elke aflevering stond telkens weer bol van artikelen, inter-

views en nieuwsberichten over de vele ICT-projecten die beide 

diensten, apart of in gezamenlijkheid, onder handen hadden.

We berichtten de afgelopen twee decennia over belangwekken-

de zaken als de universitaire internetdienst Oprit, de opkomst 

van e-learning, telkens nieuwe webplatforms en –editors, een 

heuse learning grid en natuurlijk Server Oriented Architecture. 

Eerst met alleen een steunkleur, de laatste jaren full-colour. 

Het is allemaal nog terug te lezen op onze website, maar ook in 

het digitale archief op University of Groningen Press – jawel, 

Pictogram is inmiddels ook een heus open access tijdschrift.

Maar wel eentje met straks alleen nog maar archief. Want 

Pictogram stopt ermee. Dit is het laatste nummer (bewaar het 

goed, het wordt natuurlijk een collector’s item!).

“In deze digitale tijd”, zo bereikte ons dit voorjaar een bericht 

van de gezamenlijke directies, “is er minder ruimte en aan-

dacht voor het lezen van papieren tijdschriften. ‘Long reads’ 

worden steeds meer beperkt tot specialistische uitgaven. Een 

van de gevolgen van deze ontwikkeling is dat Pictogram wat 

ons betreft niet meer goed past in het eigentijdse imago dat we 

vanuit CIT en UB willen uitstralen.”

Daar zullen we het mee moeten doen. We hebben jarenlang 

met zeer veel plezier dit blad gemaakt, en we danken onze 

trouwe lezers voor alle aandacht. Uiteraard ook dank aan ieder-

een die de afgelopen 20 jaar heeft meegewerkt aan het realise-

ren van Pictogram: alle medewerkers, in het bijzonder de vaste 

leveranciers Jan Hemel, Frank Brokken en Matto Fransen, de 

vormgever Hans Miedema, de fotograaf Gerhard Lugard (en 

later Elmer Spaargaren) de drukker Scholma Bedum (en later 

Zalsman, Groningen) en iedereen die we nog vergeten zijn! 

We gaan als redactie eindelijk eens een etentje declareren (dat 

kwam er eigenlijk nooit van), en wensen u een fijne zomer!
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