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Tentoonstelling Lezen en schrieven ien Grunneger 
toal

Siemon Reker, hoogleraar Groningse 

taal- en letterkunde aan de RUG, presen-

teerde op 20 maart jl. een eerste serie van 

vijf delen met werk uit de Groninger klas-

sieken uit de periode 1830-1930. Naar 

aanleiding hiervan werd in de Universi-

teitsbibliotheek een expositie over 25 jaar 

Groningse letterkunde geopend, en zag 

een bijbehorende publicatie het licht.

In dit boek, net als de expositie Lezen en schrieven ien Grunneger toal 

geheten, staan verhalen en gedichten in het Gronings die voor het groot-

ste deel geschreven zijn tussen 1982 en nu. In deze afgelopen 25 jaar 

speelden de tijdschriften Krödde en Toal en Taiken een belangrijke rol en 

verschenen er heel veel verhalen- en gedichtenbundels in de Groninger 

streektaal. In het boek treft de lezer ze bijna allemaal aan; samen met acht 

bijdragen schetsen ze een beeld van de Groninger literatuur.

De artikelen behandelen de winnaars van de Literaire prijs van Gronin-

gen en hun bekroond werk, de begunstigersgeschenken die de Stichting 

’t Grunneger Bouk aan haar leden cadeau doet en de boekpresenten die 

tijdens de Groninger boekendagen worden uitgedeeld. Zo schrijft Hanny 

Diemer over de nieuwste ontwikkelingen in de streektaalliteratuur, en 

leverde UB-medewerker Tonnis Musschenga de bijdrage Wat doun Ak-

kedemie en heur Biebeltaik wat streektoal ien regio aanbelangt?

Daarnaast geven de literatuuroverzichten een beeld van wat er allemaal 

verscheen aan woordenboeken, bloemlezingen, cursussen en dergelijke 

met betrekking tot de Groninger streektaal. Dit alles gelardeerd met 

foto’s en gedichten en korte verhalen van hedendaagse Gronings schrij-

vende auteurs.

De expositie laat werken zien uit de grote Groningana-collectie van de 

bibliotheek, alsmede foto’s en zelfs een korte film met Groninger dichters 

die voorlezen uit eigen werk. De tentoonstelling is nog tot en met zondag 

15 juni 2008 te bezoeken in de Universiteitsbibliotheek Groningen, 

Broerstraat 4, 9712 CP Groningen, 

trappenhuis, derde verdieping. 

Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 08.30 - 22.00 uur, zaterdag en 

zondag: 10.00 - 17.00 uur.

Mededelingen

UB CIT
Van Dale ook thuis digitaal 
beschikbaar

De RUG heeft een campuslicentie aange-

schaft voor de digitale versie van alle Van Dale 

woordenboeken. Dat betekent dat studenten en 

medewerkers van de universiteit zowel thuis als 

op de werkplek op de universiteit toegang heb-

ben tot de volgende woordenboeken: 

• Van Dale Groot Nederlands Woordenboek; 

• Van Dale Nederlands-Engels/Engels-Neder-

lands;

• Van Dale Nederlands-Duits/Duits-Nederlands; 

• Van Dale Nederlands-Frans/Frans-Neder-

lands; 

• Van Dale Nederlands-Spaans/Spaans-Neder-

lands. 

Op de universiteitswerkplek zijn de woorden-

boeken rechtstreeks te raadplegen via het Start-

menu (daarna RUGmenu, Dictionaries). Thuis 

zijn de woordenboeken te bereiken via internet: 

http://vandale.ub.rug.nl .

Open Leercentrum

Het Open Leercentrum van het CIT is een 

nieuwe vorm van begeleide zelfstudie waarbij 

de cursist zelf de inhoud van de cursus bepaalt, 

in eigen tempo een aantal vooraf gekozen 

leermodules volgt en zich bij vragen kan richten 

tot de aanwezige docent. Het Open Leercentrum 

is ieder donderdagmiddag van 13.15 tot 16.30 

uur geopend.

De volgende cursussen zijn op dit moment via 

het Open Leercentrum te volgen:

Windows basiscursus, Word basiscursus, 

FrontPage, Thunderbird, Oracle Calendar, 

Beheer van de thuis-pc, alsmede de introduc-

tiecursussen Word, Excel en Access. Voor meer 

informatie en aanmelden zie  

www.rug.nl/cit/onderwijs/cursus-

aanbod/olc .
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