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Genoeg leesvoer

Jaren geleden begon Pictogram als ‘het ICT-magazine van de 

RUG’, omdat initiatiefnemers Universiteitsbibliotheek en 

(toen nog) Rekencentrum zich realiseerden dat informatie- en 

communicatietechnologie steeds meer een niet weg te denken 

aspect van het werk aan de universiteit zou worden. Inmiddels 

is bijna niet meer voor te stellen dat er indertijd nog over nage-

dacht moest worden, een apart magazine over zo’n onderwerp 

te beginnen.

Ook in dit nummer van Pictogram blijkt, dat er zich weer 

genoeg onderwerpen aandienden om de kerstvakantie door te 

brengen. Het intensieve gebruik van ICT zorgt ervoor dat er 

steeds grotere projecten moeten worden opgetuigd om een en 

ander te beheren en reguleren. Zo is in november een heuse 

Data Federation Hub gelanceerd, een platform dat bestaande 

expertise en faciliteiten op het gebied van onderzoeksgegevens 

vanuit de gehele RUG en UMCG aan elkaar koppelt. Pictogram 

was er uiteraard bij!

Al dat werk met digitale bestanden, projecten en systemen 

roept ook om een functioneel beheerder, die het borgen van 

de continuïteit in de samenwerking tussen ICT-componenten 

en gebruikers in zijn takenpakket heeft. Verderop leest u het 

tweede deel van een drieluik over deze nieuwe functie.

Maar we behandelen in Pictogram ook de oldskool biblio-

theekgebruiker: UB-directeur Marjolein Nieboer lunchte met 

historicus Hans Meijer, die tevreden is over de werkplekken en 

onderzoeksmogelijkheden die de gerenoveerde UB Binnenstad 

de wetenschapper biedt.

En dan was er die achterpagina… In de serie over de fictieve 

Faculteit Intermenselijke Wetenschappen laten we al jaren de 

botte hoogleraar-directeur Streutjens flink botsen met zijn wat 

realistischer in het leven staande medewerkers. In Pictogram 3 

liep dat een beetje uit de hand: ik liet Streutjens zo grofgebekt 

foeteren op de beveiligingsmedewerkers op het Zerniketerrein 

(omdat hij geheel in lijn met zijn egoïstische persoonlijkheid 

zijn auto illegaal bij het crematorium had geparkeerd), dat zijn 

bewoordingen de hardwerkende medewerkers van beveili-

gingsbedrijf Trigion in het verkeerde keelgat schoten. We heb-

ben uitgelegd dat het hier om een karikatuur ging, dat de heer 

Streutjens in de column net als altijd terecht het deksel op de 

neus kreeg, en we juist partij kozen voor de beveiligers.

Neemt niet weg dat het niet mijn bedoeling is geweest, mensen 

te kwetsen met deze grove taal. Ik heb Trigion daarom mijn 

verontschuldigingen aangeboden voor de bewoordingen van de 

heer Streutjens in deze column.

Frank den Hollander
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