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Cursorredactie anno 2009
van links naar rechts: han konings (hoofdredacteur), Monique van de Ven (redacteur), Ivo
Jongsma (redacteur), Judith van Gaal (redacteur), Brigit Span (eindredacteur), Paul Weehuizen
(tekenaar Ach en Wee), Ruben Libgott (striptekenaar) met Geert en Beert, Tom Jeltes (redacteur),
Bart van Overbeeke (fotograaf), Gerard Verhoogt (redacteur), Fred Steutel (schrijver Effe zeuren)
en Esther Valk (grafisch vormgever).
Deze foto kwam mede tot stand dankzij Chantilly kledingverhuur en Pop kapper.

Al vijftig jaar verschijnt wekelijks ‘dat blaadje van u’
Deze week, om precies te zijn
op woensdag 4 februari, is het
vijftig jaar geleden dat de
Technische Hogeschool
Eindhoven besloot wekelijks
een blad uit te brengen om
medewerkers en studenten op
de hoogte te houden van het
reilen en zeilen binnen de TH.
In vijf decennia heeft het blad
veel veranderingen ondergaan
en is er driftig aan gewerkt om
er een gedegen en onafhankelijk medium van te maken.
De huidige redactieleden van
Cursor, en al hun voorgangers,
krijgen en kregen het met enige
regelmatig te horen: “Zeg, ik las

deze week in dat blaadje van u…”.
Want zo staan veel van de universiteitsbladen binnen hun eigen
instelling bekend: ‘dat blaadje
van u’. En dat terwijl het blad juist
bedoeld is voor de studenten en
medewerkers van de universiteit
en niet ter vermaak of als tijdverdrijf van de redactieleden.
T.H.-berichten ging van start op
4 februari 1959 als een mededelingenblad. In de loop der tijd
nam het journalistieke gehalte
toe en gingen professionele journalisten zich ermee bezighouden. Binnen een academische omgeving hoort een
onafhankelijk blad dat op kritische wijze kijkt naar wat er

binnen de instelling gebeurt.
Het moet ook een podium
bieden aan mensen met afwijkende meningen. Want dat
is een wezenlijk kenmerk van
de universiteit: dat je het met
elkaar oneens kunt zijn en dat je
daar open over kunt discussiëren, met het uiteindelijke
doel zaken te verbeteren.
In deze special ter ere van het
jubileum schetsen we de
geschiedenis
van
T.H.berichten en het daaruit voortgekomen Cursor. Dit doen we
aan de hand van interviews met
(oud-)hoofdredacteuren, oudredacteuren en (oud-)bestuur-

ders. Een uitgebreide tijdlijn
ontbreekt ook niet.
Om dit gouden jubileum wat
extra’s mee te geven, heeft de
redactie een expositie opgezet
waarin een overzicht gegeven
wordt van vijftig jaar cartoons,
strips en illustraties uit beide
bladen.
Deze expositie wordt vandaag,
donderdag 5 februari, geopend
op de loopbrug van het
Hoofdgebouw. Vanaf 16.00 uur
is iedereen van harte welkom om
het glas te heffen op vijftig jaar
universiteitsjournalistiek binnen
de TU/e./

.
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De journalistieke onafhankelijkheid
Teksten/Enith Vlooswijk
Foto’s/Bart van Overbeeke
Bezet, doofpotaffaires! Met deze woorden, in slordige hoofdletters gekalkt op posters tegen de redactieruimte, uitten
enkele studenten van de Eindhovense Studenten Vakbond op
maandag 15 december 1991 hun ongenoegen over de gang
van zaken bij universiteitsblad Cursor. Het ontslag van een
deel van de redactie voedt hun overtuiging dat het
universiteitblad in de tang zit van een bemoeizuchtig
universiteitsbestuur. In de vijftigjarige geschiedenis van
Cursor steekt deze hardnekkige angst wel vaker de kop op.
Natuurlijk wordt de journalistieke onafhankelijkheid van Cursor, voorheen T.H.berichten, al sinds 1983 gewaarborgd
door een redactieraad en redactiestatuten.
Toch zien studenten, universiteitsraadsleden en redacties in de tijd die volgt
verschillende keren aanleiding om te
vrezen voor beknotting van die vrijheid.
Bij elke reorganisatie van de dienst
waarbij het blad is ondergebracht,
springen verdedigers van de journalistieke onafhankelijkheid voor het
medium in de bres.
Hoe anders waren de gemoederen bij de
verschijning van de eerste ‘Mededelingen
van de Technische Hogeschool
Eindhoven’ in december 1956.
“Het is moeilijk om ‘bij’ te blijven”, rechtvaardigt rector Kees Posthumus de
uitgave van het gestencilde mededelingenblaadje in zijn voorwoord. Het blad
brengt oud nieuws, praktische informatie
en namenlijsten ‘om het interne verkeer
te vergemakkelijken’. De driekoppige
redactie wordt niet gehinderd door enige
journalistieke pretenties. Sterker nog, “de

inhoud is niet bedoeld voor publicatie in
de pers”, benadrukt Posthumus in die
eerste uitgave. Het kneuterige blaadje
komt zeer onregelmatig uit, maar resulteert uiteindelijk in het weekblad T.H.Berichten, dat vanaf februari 1959 regelmatig zal verschijnen. Dat is deze week
precies vijftig jaar geleden.
T.H.-berichten ontwikkelt zich in de loop
der jaren tot een medium dat een bescheiden rol speelt binnen de politieke arena
van de, toen nog, Technische Hogeschool
Eindhoven. De pretentieloosheid verdwijnt. Vanaf 1974 verschijnen binnenkomende berichten niet langer ongewijzigd in het blad. Een jonge eindredacteur, Dick Wittenberg, krijgt de
opdracht de stukken te redigeren. Er
komt meer nieuws in het blad. De democratisering is in volle gang en studentenmanifestaties en bezettingen eisen de
voorpagina’s van T.H.-berichten op
De journalistieke vrijheid van de net
afgestudeerde eindredacteur is erg groot.
“Het verbaasde me wat er mogelijk was in
het blad”, zegt Wittenberg, in 1974 eind-

“Een jaar lang voetballen
met de studenten”
Dick Wittenberg
Eindredacteur 1974 - 1975
Momenteel: journalist bij
NRC-Handelsblad
“Ik was een jaar of 21, kwam net van de
School voor de Journalistiek af. Ik heb het
idee dat ik in de functie van eindredacteur
een jaar lang heb gespeeld. Letterlijk, want
in de lange pauzes ging ik vaak voetballen
met de studenten. Ik herinner me vooral dat
de secretaresse veel te strakke spijker broeken droeg. Ze nam een tang mee om
hem dicht te doen en daar moest de redactie
haar dan mee helpen. Dat leverde uiteraard
hilarische scènes op.”
“Het grootste deel van mijn werk bestond
uit het redigeren van verhalen die werden
aangedragen. Alles kon erin, er was nau welijks een filter. De redactie zelf nam per
nummer vier of vijf initiatieven voor een
interview of reportage. De journalistieke
onafhankelijkheid was heel groot. Mijn
afwegingen waren puur persoonlijk, gericht

redacteur van T.H.-berichten. “Het CvB
had nauwelijks invloed op het blad. Het
nieuws over de universiteit en ook het
wetenschappelijke nieuws stond altijd op
de binnenpagina’s. Op de voorpagina
stonden artikelen over acties van studenten en Studium Generale, want dat vond
ik zelf enorm interessant.” Dat journalistieke onafhankelijkheid niet automatisch resulteert in een goed blad, leert
Wittenberg achteraf pas. “We hadden volledige vrijheid, maar dat leidde nergens
toe. Ik had ook geen visie over hoe die
vrijheid beter gebruikt kon worden.

januari 1961
februari 1959
De eerste uitgave van ‘T.H.-berichten’
verschijnt: ‘Voor u ligt de eerste aflevering
van een blad, dat de bedoeling heeft U op
de hoogte te houden van datgene, wat er
in en rond de technische hogeschool te
gebeuren staat.’ Het blad, dat wordt gerund
door studenten, bestaat de eerste jaren
voornamelijk uit serviceberichten, onder
andere over aankomende cursussen, ten tamens, kerkdiensten, adreswijzigingen en
gevonden voorwerpen: ‘…3 ballpoints, 1
broodtrommeltje, 1 rozenkrans…’.

juni 1959
De eerste extra editie van T.H.-berich ten verschijnt, als aankondiging van de
derde dies natalis van de Technische
Hogeschool. De extra editie telt welgeteld
één kantje.

december 1959
Vanuit het niks staat opeens de eerste
‘T.H. Kromme’ in T.H.-berichten, die vooral
het taalgebruik in eigen blad en elders op
de campus op de hak neemt. De rubriek
blijkt een ware dijenkletser: “Stoom het
glaswerk, na schoongemaakt te zijn, op
een stomer uit.” Dit kan duidelijker:
“Alvorens het glaswerk uit te stomen, dient
men zichzelf te laten reinigen.”

februari 1960
De redactie betreurt ‘het heengaan uit
haar midden’ van twee van de oprichters
van T.H.-berichten, de heren A.G.M. Geurts
en P.J.M. Kruip. De opengevallen plaatsen
voor respectievelijk de Elektrotechnische
Studievereniging Thor en de Techno logische Studievereniging Jan Pieter
Minckelers worden hierna bezet door de
heren G.C.N. Frankenmolen en R.W. de
Ruyter.

De eerste foto in T.H.-berichten ver schijnt. Aanleiding is de start van de voor bereidingen voor de diesviering van dat
jaar. Op de foto verkoopt ene ‘mej. J.G.
Wagevoort’ de rector, hogeschoolsecre taris en secretaris van de senaat elk vijf
minuten van het dies-etmaal en over handigt ze hen de koopbewijzen daarvan.
‘De stand was hiermee gekomen op 15
minuten; de financiering van het eerste
kwartier was geschied.’ T.H.-berichten
meldt vervolgens wekenlang de ‘stand der
financiering’. Zie foto hiernaast.

maart 1961
Het overlijden van prof.dr. H.B.
Dorgelo, rector magnificus van de THE, is
aanleiding voor een extra uitgave van T.H.berichten. Hierin onder meer een bericht
van het Eindhovens Studenten Corps, dat
laat weten tot Pasen de rouw te zullen
aannemen.

september 1961
juni 1960
De zomervakantie lonkt en de redac tie ziet aanleiding ‘de verschijning van het
blad te doen staken’. Maar niet zonder een
uitvoerig dankwoord ‘aan hen, die zorg
hebben gedragen voor de tijdige inzending
van kopij, waardoor een regelmatige
verschijning op vaste tijdstippen zonder
ontwrichting van het bedrijf der reproductiedienst heeft kunnen geschieden’.

T.H.-berichten begint haar vierde
jaargang in een nieuwe vorm en in een
verhoogde oplage, die ‘een andere druk techniek’ noodzakelijk maakt. Hierdoor
verschijnt het blad voortaan op vrijdag in
plaats van woensdag. Bij de rubriek T.H.
Kromme verschijnt voor het eerst een teke ningetje, bekend als het ‘harkje’. Ook siert
het ‘harkje’ voortaan de bovenbalk op de
voorpagina van het blad. Zie afbeelding
rechts in balk.
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op mijn eigen interesses. Ik herinner me
maar een keer teruggefloten te zijn. Een
student Bedrijfskunde had een conflict met
de decaan, ene heer Botter. In de kop stond:
‘Botter kan het niet’. Dat viel niet in goede
aarde.”

Journalistieke vrijheid heeft alleen zin als
de journalistieke kwaliteit ook goed
genoeg is.”
Het gezonde wantrouwen dat het
journalistieke gilde tegenwoordig
koestert tegenover persvoorlichters is in
deze jaren nog ver te zoeken aan de TU/e.
Wittenberg vult zijn deel van de nieuwspagina’s en de rest neemt wetenschapsvoorlichter Cees van Keulen voor zijn
rekening. Zijn taken als redacteur en
voorlichter zijn volledig vervlochten. “Als
ik in die periode met iemand ging praten,
maakte ik mijn rol van tevoren duidelijk”,

september 1962
De redactie van T.H.-berichten is over gedragen aan het Bureau Voorlichting van
de Dienst Algemene Zaken. De nieuwe re dactie ‘hoopt dat ze zal kunnen werken tot
volle tevredenheid van de lezers en blijft
ontvankelijk voor hun ideeën en wensen
ten aanzien van het blad’.

januari 1963
Niks menselijks is het journaille
vreemd, blijkt op 25 januari 1963:
‘Tengevolge van ziekte van de redactie leden kunnen er fouten in deze aflevering
van T.H.-berichten voorkomen. Men wordt
daarom verzocht alle rubrieken goed na te
lezen.’

februari 1963
De eerste infographic verschijnt in
T.H.-berichten, een historisch overzicht van
F. Sherwood Taylor over ‘The Foundation of
Modern Science’.

oktober 1963
‘In verband met de omstandigheid dat
de volgende aflevering van T.H.-berichten
eigenlijk op 1 november zou moeten ver schijnen (Allerheiligen), wordt een poging
ondernomen het blad reeds op 31 oktober
te doen uitkomen. […] Slaagt de poging
niet, dan zal de verschijning van het
volgende nummer niet vóór 4 november
kunnen plaatsvinden.’
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van het universiteitsblad
zegt Van Keulen, nog altijd werkzaam als
persvoorlichter aan de universiteit. “Als
iemand mij, in mijn rol van voorlichter, in
vertrouwen iets vertelt, zal ik dat vertrouwen niet beschamen.”
Ook Jan Ummels, vanaf 1977 redacteur
en negen jaar later hoofdredacteur, ziet
achteraf weinig bezwaren. “Ton Elias
(indertijd hoofdredacteur van het blad
Folia Civitates, Universiteit van Amsterdam, red.) had de vervelende gewoonte
om in te hakken op de bladen van Tilburg
en Eindhoven. Cursor was te min, omdat
we onder de afdeling Voorlichting vielen.
Maar zij schreven ons niets voor, ieder
regelde zijn eigen zaken. Soms kwam
Cees van Keulen ‘s middags met een
bericht en dan vroeg hij of we ernaar wilden
kijken. Wij beslisten zelf of we er iets mee
deden. Het gaat er niet om of je onder een
bepaalde dienst valt, maar of je vrij bent te
schrijven wat je wilt”, zegt Ummels.
Niettemin wordt Cursor losgekoppeld van
de voorlichtingsdienst in 1986. Ummels
neemt de functie over van hoofdredacteur
Joop van Dongen, die immers ook hoofd
is van de Voorlichtingsdienst. Al twee jaar
eerder krijgt het blad een eigen redactiestatuut en een redactieraad die moet
toezien op de journalistieke onafhankelijkheid van het blad. Kritiek van de
andere universiteitsbladen speelde
hierbij een rol. “Er kwamen discussies
over de kwaliteit van de kopij”, vertelt
Walter van Hulst, redacteur vanaf 1980.
“Bladen die niet onafhankelijk waren,
zouden niet in het Landelijk Overleg
Universiteitsbladen mogen blijven. Wij
putten uit dat overleg argumenten om
binnen de TU/e onze positie voortdurend
te versterken.”

opstellen van de redactiestatuten zet de
affaire Buck-Goudsmit de verhoudingen
binnen de Cursorredactie op scherp.
Professor Henk Buck, hoogleraar organische scheikunde aan de TU/e, publiceert op 13 april 1990 onderzoeksresulaten in het prestigieuze blad Science,
samen met viroloog Jaap Goudsmit van
het AMC. Aan de vooravond van de
publicatie zegt Buck tijdens een uitzending van het NOS Journaal dat aids
binnen een aantal jaren te genezen zal
zijn, dankzij het onderzoek. De aanvankelijke jubelstemming aan de universiteit
verdwijnt als er vragen opdoemen over de
deugdelijkheid van de onderzoeksresultaten. Eindredacteur Walter van Hulst en
zijn collega Rob Weijs behoren tot de
eersten die er lucht van krijgen.
Van Hulst: “Rob Weijs en ik zitten op een
vrijdag in ons kamertje. De week erop
komt de laatste Cursor uit voor de zomervakantie. Komen er twee promovendi van
Buck binnenwandelen. Ze trekken de
deur dicht en beginnen te vertellen dat er
dingen niet kloppen. Dat er selectief met
metingen is omgesprongen. Als de
jongens weg zijn, kijken Rob en ik elkaar
aan. Nu hebben we groot nieuws in de
vingers!”
De jonge redacteuren vertellen het
verhaal aan hoofdredacteur Jan Ummels.
Die reageert terughoudend: de promovendi willen hun kritiek alleen ‘off the
record’ geven. De materie ligt niet alleen
gevoelig, maar is ook zeer complex. “Dus
Jan zei: we hebben niet de kennis om nu
even snel te beweren dat het niet klopt.
Natuurlijk baalden we wel, we hadden dat
nieuws graag gebracht.”

Buck-affaire
Formele onafhankelijkheid moet wel
worden waargemaakt. Zeven jaar na het

november 1964
De redactie meldt op 13 november
1964 de spelregels omtrent het indienen
van kopij nog maar eens. Zo worden in T.H.berichten geen onderstrepingen op genomen, wordt in de T.H.-berichten niets
vet gezet en dient kopij te worden GETYPT
(in kapitalen, want tja, onderstrepen en
vetgedrukt mogen niet) met 1,5-regel afstand.

september 1965
T.H.-berichten krijgt langzaam iets
van een ‘echte’ opmaak. Ook worden
berichten van Studium Generale en de
personeelsvereniging, net als in de eerste
drie jaargangen van T.H.-berichten, weer
opgenomen in het blad, in tegenstelling tot
de voorgaande jaren waarin deze in aparte
publicaties verschenen.

oktober 1965
Lezers mogen in de achtste jaargang
van T.H.-berichten lollig uit de hoek komen
voor een fotobijschriftenwedstrijd.
Eerste foto in balk.

november 1965
Ook de redactie vermaakt zich soms
kostelijk met het verzinnen van foto bijschriften: ‘De audio-visuele sceance op
18 november trok veler belangstellling. Dat
het aanwezige publiek uitermate geboeid
was, blijkt uit deze foto.
Tweede foto in balk.

“Blad voor het ‘normale voetvolk’”

Jan Ummels
Redacteur, eindredacteur 1977-1986, hoofdredacteur 1986-1993
Momenteel: gepensioneerd
“Als er kritiek op ons kwam, was het vaak
dat Cursor meer betrokken was bij het
‘normale voetvolk’. Ze noemden mij ook
wel de Helmondse straatvechter. ‘Moet dat
nou’, zeiden ze wel eens. We werden wel
volledig vrij gelaten. Ik schreef elke week
een kritische column, Theo. Dat staat voor
‘Technische Hogeschool Eindhoven
Ouwehoeren’, hoewel veel mensen dachten
dat de auteur Theo heette. Die column ging
over van alles en nog wat. Ik heb wel eens
op mijn kop gekregen. Dan kreeg de
redactie ‘s morgens vroeg, voordat ik er
was, al een boos telefoontje. ‘Hoezo is de

hoofdredacteur er nog niet? Die hoort er als
eerste te zijn!’ Als ik er eenmaal was,
wandelde ik naar het bestuursgebouw. ‘De
deur staat altijd open’, hadden ze zelf
gezegd. Zodra ik binnenkwam, was de
boosheid meestal alweer over. Dan kreeg ik
bijvoorbeeld te horen dat ik rekening
moest houden met de hoogleraren. Omdat
ik iemands voornaam had genoemd. Dat
vonden sommige hoogleraren heel erg. Ik
ging zoveel mogelijk naar mensen toe,
deed mijn interviews niet graag telefo nisch. Je leert mensen pas kennen als
ze op hun plek zitten.”

Lees verder op pagina 4.

augustus 1977

december 1965
T.H.-berichten schudt het brave imago
op 3 december 1965 voor even van zich af
en laat een brutale Sint reageren op de
verlanglijstjes van hogeschoolmede werkers. Zo krijgt ketelhuismachinist P.J.
van Oirschot, die minder dienst in het
weekend wenst, te horen: ‘Weet jij niet dat
alleen Sinterklaas op het dak kan gaan
zitten?’.
De redactie maakt in haar kolommen ruimte
voor de liefde. Voor eigen liefde welte verstaan: bovenaan pagina drie prijkt de
trouwfoto van hoofdredacteur J.F.M. van
Dongen en diens kersverse echtgenote.
Derde foto in balk.

september 1966
T.H.-berichten wordt, als proef, ‘open gesteld voor de mening van de lezer.’

Maart 1969
Jarenlang worden in T.H.-berichten
eens in de zoveel tijd de adreswijzigingen
van studenten gepubliceerd. ‘Reeds lang
leeft bij de redactie van dit blad de vraag of
het publiceren van deze wijzigingen in een
zo grote oplaag wel gerechtvaardigd is; zij
denkt er daarom over om hiermee te
stoppen’, meldt het blad op de genoemde
datum. Lezers kunnen tot 3 april alterna tieven aandragen.

september 1975
De column Stekelbokje verschijnt voor
het eerst in T.H.-berichten. De daarop volgende jaren roept Stekelbokje, gezien
de ingezonden brieven, aardig wat dis cussie op. Vierde afbeelding in balk.
Onder het kopje ‘Kleine Niels’ toont T.H.berichten een foto van de pasgeboren Niels
Ras, zoon van de typiste van T.H.-berich ten, Marjan Ras. Ze nam enkele maanden
eerder ontslag vanwege haar zwanger schap. V i j f d e a f b e e l d i n g i n b a l k .

december 1975
De redactie verhuist vanuit het
Hoofdgebouw naar de W-hal.

april 1976
Er verschijnt voor het eerst enige kleur
in het blad; de balk op de voorpagina is
rood en ook de aankondiging van wat
lezers in dat nummer kunnen verwachten,
is rood omlijnd. In de daaropvolgende
edities wordt met allerlei kleuren geëxperi menteerd.

Onder de noemer teeha-gezichten
verschijnen er paginagrote interviews in
T.H.-berichten. Zo is in de editie van 9 sep tember 1977 het verhaal te lezen van
‘mevrouw S.C.E. (Sophie) van der Beek
(63)’, die ‘sedert 1 januari 1958 werkzaam
is in de centrale bibliotheek’. De vorm is
een uitgebreide ‘week van’, zoals we die op
pagina 2 in Cursor hebben.

Maart 1977
Er verschijnt een aparte studenten rubriek. ‘De kop Ander nieuws markeert in
het vervolg de pagina, waarop louter
nieuws over studentenactiviteiten komt’,
zo staat in de editie van 4 maart 1977
vermeld.
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Vervolg van pagina 3.

Na de vakantie zijn verschillende nationale
media bezig met de kwestie Buck. De universiteit heeft inmiddels een interne commissie opgesteld om de zaak te onderzoeken. Van Hulst en zijn generatiegenoten binnen de redactie staan te
popelen om de ‘kwestie Buck’ uitvoerig te
verslaan. Van Hulst: “Als universiteitsblad
moesten we laten zien wat we waard
waren. En toen trapte Jan heel hard op
de rem. Omdat dat in het belang van het
instituut zou zijn. Wij zeiden: het is in het
belang van het instituut én de wetenschap
dat het nieuws naar buiten komt. Toen lag
het conflict heel scherp. Wij interpreteerden dat hij het CvB volgde. We kunnen
nou toch niet doen alsof onze neus bloedt?
Dat was wat er in feite gebeurde. Trouw
had het ene naar het andere verhaal en
Cursor was stil.”
Dat Ummels zijn oren liet hangen naar
het CvB is ‘klinkklare onzin’, zegt Ummels
achteraf. “Het is niet zo dat ik het nieuws
niet wilde plaatsen. Van Hulst is uiteindelijk naar de redactieraad gegaan en ik werd
gebeld door de voorzitter. Waarom ik niet
wilde publiceren? Omdat ik de gegevens
nog niet had. Ik wilde feiten hebben en ik
wilde die feiten bevestigd hebben. Walter
weigerde het te checken.”
Nationale kranten bellen de Cursorredactie inmiddels voor toelichting.
Ummels krijgt naar eigen zeggen
niemand te spreken. “Ik ben een keer
gebeld door iemand die zei: u vertelt toch
maar het verhaal van het CvB. Als je
eenmaal een slechte naam hebt, neem
iedereen het klakkeloos over. Henk ter
Heege (de toenmalige CvB-voorzitter, red.)
heeft wel eens gezegd: je bent onafhankelijk, maar het belang van de instelling is
ook een groot goed. Daar heb ik rekening
mee gehouden, dat wil zeggen dat ik de
feiten goed wilde checken.”
De redactieraad oordeelt dat het conflict
van personele aard is. Daardoor komt de
kwestie bij het CvB te liggen, die de kant
kiest van Ummels. Begin december valt de
bijl. Van Hulst: “Het CvB kwam met de

uitspraak dat de redactie te versnipperd
was. Iedereen van wie ze juridisch gezien
het contract gemakkelijk konden beëindigen, moest weg. Jan en ik bleven over als
vaste kern. Diezelfde dag heb ik mij ziek
gemeld. Ik heb met personeelszaken een
regeling getroffen en ben voor mezelf
begonnen.”
Het conflict tussen Ummels en zijn
jongere collega’s gaat niet alleen over journalistieke mores en onafhankelijkheid.
Ook persoonlijke verschillen spelen een
rol, geeft Van Hulst toe. “Het was een mix
van dingen. Jan worstelde met een jonge
hondengroep. Wij waren een clubje dat er
tegenaan wilde. Van hem hoefde dat niet
zo nodig. Het kwam uiteindelijk allemaal
samen in de affaire-Buck.”
Twee jaar later laait een nieuw conflict op
tussen Ummels en de andere redactieleden. Ook nu kiest het CvB partij voor
de hoofdredacteur. Wel moet hij zo snel
mogelijk plaatsmaken voor een nieuw
redactiehoofd.

“Ik was een jonge hond”

Knevelen
‘Wordt Cursor kalt gestellt?’, vraagt
U-raadslid Jaap Hardon zich in november
1997 af in een opiniestukje in het universiteitsblad. Dit vanwege de herstructurering van het bureau In- en Externe
Betrekkingen, waaronder Cursor op dat
moment valt. Er komt een Bureau Journalistieke Producties, en Cursor moet
verantwoording afleggen aan het hoofd
daarvan. Tot die tijd is Cursor slechts
verantwoording verschuldigd aan de
redactieraad. “Wat is de noodzaak om de
redactievrijheden van de Cursorredactie,
zoals deze al jaren bestaan en vastgelegd
zijn in het redactiestatuut, te knevelen?”
College van Bestuurvoorzitter Henk de
Wilt legt uit slechts een kwaliteitsverhoging van het blad te beogen.
Vergelijkbare angsten voor de onafhankelijkheid van het blad steken de kop op in
2006, voorafgaand aan de reorganisatie
van de communicatie-afdeling waaronder
Cursor valt. Het blad zal voortaan getoetst
worden aan de ‘corporate communicatiedoelstellingen’ van de universiteit.

Walter van Hulst
Studentmedewerker, redacteur en eindredacteur 1980-1991
Momenteel: freelance journalist
“Mijn eerste stukje heette: ‘Niet alle
krakers maken rotzooi’. Apetrots was ik
erop. Het was begin jaren tachtig, de tijd
van de krakers. Ik studeerde Bedrijfskunde,
had allerlei nevenactiviteiten en organi seerde van alles. In het begin vormden Jan
Ummels en ik de redactie. Jan gaf me ruimte
voor eigen initiatief en ontwikkeling. Ik was
een jonge hond. Vooral van Cees van Keulen
heb ik veel opgestoken. Als ik een stukje
had geschreven, ging ik naar Cees toe. Die
pakte dan zijn correctie-pen, voordat hij het
stukje ook maar had gezien. Cees leerde mij
keihard: niet wat wordt geschréven is be -

Bovendien moeten redacteuren inzetbaar
worden voor andere schrijfklussen binnen
de afdeling. Dit naar aanleiding van een
onderzoek van communicatiebureau Van
der Hilst, dat de hele communicatieafde-

oktober 1980

De stafgroep Reproductie en
Fotografie, nauw betrokken bij de productie
van T.H.-berichten, gaat aan de slag met
computergestuurde fotozetmachine.

januari 1983
T.H.-berichten krijgt een redactie statuut, een redactiereglement en een
redactieraad.

februari 1983
Oproep voor leden van de redactie raad.

maart 1983
De Eindhovense Studenten Vakbond
(ESVb) vervaardigt en verspreidt namaakT.H.-berichten.

ling doorlicht. Het bureau concludeert dat
de ‘status aparte’ van Cursor te ver is doorgeschoten. “Broddelwerk”, zo noemt
hoofdredacteur Han Konings het rapport
van Van der Hilst. “Het is heel dubbel.

december 1985

Eerste lezersonderzoek T.H.-berich ten, uitgevoerd door heao-stagiaire en
latere medewerkster Désiree Meijers. 86,7
procent van de lezers is tevreden of zeer
tevreden over het blad.

november 1981

langrijk, maar dat wat wordt gelézen.”
“Als ‘jonge hond’ was ik vroeger erg
kritisch, nu ben ik iets milder. Ik heb
geleerd dat er vaak meer nuances zijn. Toen
deelde ik eerder in in ‘goed en fout’, ‘waar
en onwaar’. Als je twintig jaar verder bent,
leer je dat er verhalen achter de verhalen
zitten. Waaruit blijkt dat hoor en weder hoor, check en dubbelcheck belangrijk zijn.
In die zin heb ik een iets andere blik op wat
kritisch is. Kritische journalistiek heeft
alles te maken met kwaliteit.”

februari 1984
april 1983
Op de achterpagina van T.H.-berich ten gaat de rubriek ‘Bekijk ’t maar’ van
start. Nieuws met een knipoog, vergezeld
van een afbeelding van een professor in
toga die aan z’n billen krabt.
Eerste afbeelding in balk.

Jubileumnummer voor het 25-jarig
bestaan van T.H.-berichten. Interviews met
onder anderen bestuursvoorzitter Henk ter
Heege (“Wat ze ook over mij schrijven, ik
zal er nooit wakker van liggen”) en
redactieraadvoorzitter Aat Vervoorn (“Ik
mis interessante discussies”). Eenmalige
terugkeer van Stekelbokje, die al verwijst
naar deze datum in 2009! In een aan het
jubileum gelieerd symposium noemt
Vervoorn T.H.-berichten een ‘papieren
welpje’.

juni 1983
Benoeming eerste vijfkoppige
redactieraad.

augustus 1983
Laatste restyling van T.H.-berichten
door Piet de Koning van de Repro. Onder
meer grotere letter, logo gaat verticaal en
komt in een frisse kleurbalk.

oktober 1983
Overleg Orgaan Personeelszaken
(OOP) vraagt of redactie T.H.-berichten wil
aanschuiven bij haar vergaderingen.

november 1984
College van Bestuur stelt ‘een proto col bij overlijden van personeelsleden en
studenten’ vast, waarmee wordt geregeld
dat T.H.-berichten in het vervolg officiële
rouwadvertenties krijgt aangeleverd.

september 1985
T.H.-berichten start met tweeweke lijkse rubriek met overzicht van nieuws berichten uit andere Nederlandse univer siteitsbladen.

T.H.-berichten verhuist naar een
nieuwe locatie in het Hoofdgebouw, precies
op de plek waar op dit moment collegevoor zitter Amandus Lundqvist en rector Hans
van Duijn gehuisvest zijn.

januari 1986
Hoofd van de Voorlichtingsdienst Joop
van Dongen, die tevens de functie van
h o o f d r e d a c t e u r T . H . - b e ri c h t e n v e r v u l t ,
treedt op advies van de redactieraad terug
als hoofdredacteur. Hij wordt opgevolgd
door eindredacteur Jan Ummels. Dit om
binnen en buiten de THE duidelijkheid te
scheppen over de onafhankelijke positie
van het blad. Tevens gaan een nieuwe eind redacteur en bureauredacteur structureel
deel uitmaken van de redactie. Van Dongen
blijft wel actief als lid van de redactie.
Streven is en blijft een journalistiek ver antwoord, kwalitatief goed en tevens opi niërend universiteitsblad te maken, zo laat
de redactieraad weten.

maart 1986
T.H.-berichten schrijft een prijsvraag
uit voor een nieuwe naam voor het blad
wanneer in september van dat jaar de TH
een TU wordt.
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Enerzijds wordt de status aparte van
Cursor onderstreept. Anderzijds zou
Cursor te weinig luis in de pels zijn.”
CvB-voorzitter Amandus Lundqvist benadrukt dat het bestuur de onafhankelijke
berichtgeving niet de nek wil omdraaien.
Wel vindt hij het zinvol om redacteurs in
te zetten voor meerdere vormen van communicatie. Een gevaarlijk idee, vindt
Konings. “Het risico bestaat dat de journalist de mensen op een andere manier
gaat behandelen, doordat hij zelfcensuur
gaat opleggen. De journalist moet met
twee petten kunnen omgaan. Het is ook
verwarrend voor de gemeenschap, omdat
je de ene keer een dienstverlener bent, en
de week erop is het mogelijk dat je met
vervelende vragen op de stoep staat.”

Kantoortuin
Nog altijd spelen zorgen over de onafhankelijke berichtgeving de redactie parten.
De toekomst van het blad is onzeker: de
bladformule moet op de schop, het redactiestatuut is aan herziening toe en ook de
rol van de redactieraad zal het komende
jaar veranderen, op aandringen van het
College van Bestuur. Hoewel het bestuurlijke kader de journalistieke onafhankelijkheid een warm hart zegt toe te dragen,
is Konings er bepaald niet gerust op. De
geplande verhuizing van de redactie naar
een grote kantoortuin in het Laplacegebouw, die zij moet delen met de rest
van het Communicatie Expertise
Centrum, vindt hij een teken aan de wand.
“De randvoorwaarden voor die onafhankelijke berichtgeving worden gekortwiekt.
De redactie moet breder inzetbaar zijn, ze
zijn de zeggenschap van de redactieraad
aan het terugsnoeien en er komt een
nieuwe bladformule. Wat zijn de condities
waarbinnen ik op onafhankelijke manier
mijn werk kan doen? Die open kantoortuin wordt rampzalig. Je kunt niet rustig
een telefonisch interview afnemen als
naast je mensen zitten te praten. Ik weet
niet of dat bewust is, maar het is weer zo’n
randvoorwaarde waarop ze beknibbelen.”/

.

mei 1986
Met de inzending ‘Cursor’ wint de
Leidse studente Nederlands Vera de Kort de
prijsvraag voor een nieuwe weekbladtitel.
Er kwamen 125 voorstellen binnen, waaruit
er uiteindelijk drie geselecteerd werden:
Cursor, Aktueel en Den Dolech. De vriend
van Vera studeerde aan de THE, vandaar dat
zij opmerkzaam gemaakt was op de
prijsvraag. Nog wat inzendingen: Turbine,
Quantum, Ratio en TUE-Totaal en
Eindhovens Universiteitsblad.

augustus 1986
Wanneer de TH een TU wordt, veran dert T.H.-berichten in Cursor. De lay-out
blijft nog grotendeels gelijk aan die van
T.H.-berichten.
Derde afbeelding rechts in balk.

januari 1987
Cursor gaat actief op zoek naar
studenten die als journalistiek
medewerker aan de slag willen.

augustus 1988
TU/e-docent Kees van Overveld start
met het wekelijks aanleveren van een
cartoon waarbij zaken die de TU/e of de
academische wereld aangaan aan de kaak
worden gesteld.

“Twee vliegen in een klap”
Cees van Keulen
Redacteur en wetenschapsvoorlichter 1979-1984
Momenteel: persvoorlichter TU/e
“Ik vervulde aanvankelijk twee halve
functies van redacteur en wetenschapsvoor lichter. Die functies liepen gewoon door
elkaar heen, twee vliegen in een klap. Op de
dag voordat het blad zou verschijnen, kon je
de wetenschapsredacties van allerlei
kranten inseinen. T.H.-berichten verscheen
op donderdag. Op woensdagmiddag kwam
hier een mannetje op zijn bromfiets voor de
drukproef van het blad. Die nam hij mee naar
het Eindhovens Dagblad. Iedereen was blij
als er op de voorpagina van het ED een
berichtje stond over de Technische Hoge school met een verwijzing naar ons blad.”
“Ik had eens een interview met Piet
Steenkamp, de oprichter van het CDA en
hoogleraar hier. Ik vroeg hem: “Als u geen
hoogleraar was geworden en geen lid van de

Eerste Kamer, wat
had u dan graag
gedaan?” Hij ant woordde: “Als ik
burgemeester van
Vught had kunnen
worden, had ik dat
graag gedaan.” Dat
verscheen niet
alleen in het univer siteitsblad, maar ook
op de voorpagina van
het ED: ‘Steenkamp
wil burgemeester Vught worden’. Zijn secre taresse belde me de volgende dag op. Het
ANP en andere media hadden het ook op gepikt, en die hoogleraar had een tele foontje gehad van het CDA. Ik ben ernaar toe

gegaan om uit te leggen dat het ED inzage
krijgt. “Als ik dat had geweten”, zei hij, “had
ik beter op mijn woorden gelet.”

“Journalisten moeten schroom laten varen”
Fred Gaasendam
Hoofdredacteur 1993-2001
Momenteel: hoofd Redactie en Producties bij het
Communicatie Expertise Centrum
“Het blad is, kort samengevat, minder frivool
geworden. We moesten (in 1996, red.)
stoppen met studentenmedewerkers. Er
waren eerst rubrieken over welke pizzaboer
het snelst een pizza afleverde. Dat vonden de
studenten schitterend, maar het College van
Bestuur vond het minder leuk. Het CvB van
voor die tijd had me gezegd: ‘Je kunt van alles
doen, maar het is niet de bedoeling dat
Cursor in de schappen blijft liggen’. Dat was
een heel andere instelling.”
“Cursor moest meer NRC worden en minder
ED. Ik wilde graag een blad dat door iedereen
werd gelezen. Uit de satisfactiepeilingen van
die tijd bleek dat Cursor minder werd gelezen
na de koerswijziging. Het is natuurlijk
moeilijk te zeggen waar dat precies aan ligt.

oktober 1988
Cursor plaatst voor het eerst een
full colour afbeelding op de voorzijde
van het blad.

april 1989
Eerste lezersonderzoek van Cursor.
Lezers vinden het blad informatief, actueel
en betrouwbaar. Gemiddelde leestijd: 22
minuten. Een kwart van de respondenten
vindt het blad wel wat saai.

augustus 1989

Ik vond de koers wijziging best een uit daging, maar als je
geen lezers meer aan spreekt, schiet je
tekort.”
“Journalisten kijken
door de bank
genomen conser vatief aan tegen
nieuwe media. Dat is
jammer. Als er interne
druk is om te vernieuwen, denken journa listen in eerste instantie aan hun onafhanke lijkheid. Ik denk dat ze die schroom moeten
laten varen. Cursor moet invulling geven aan
het werken met de nieuwe media. Ze zitten

oktober 1989
Studenten Rob van Vliet en Jos van
Vliet kaarten in een ingezonden brief aan
dat Cursor advertenties plaatst van Shell.
Dit omdat Shell actief is in Zuid-Afrika, dat
op brede schaal geboycot wordt vanwege
het apartheidsregime. De redactie schrijft
in een naschrift dat discussie ‘uiteraard’
w e l k o m is . D i t w a s n i e t a a n d o v e m a n s o r e n
gericht. Uit alle geledingen van de TU/e
verschijnen wekenlang ingezonden brieven
over dit onderwerp. Maar veel bijval krijgen
de studenten niet. De Cursor-cartoonist
tekent het op als een ‘storm in een glas
aardolie’.

Het eerste nummer van Cursor in een
nieuwe lay out. Opmakers Cliff Hasham en
Piet de Koning van de stafgroep Repro duktie en Fotografie hebben het pagina stramien van vier kolommen verruild voor
drie, zodat er een halve kolom vrijkomt die
‘speels benut kan worden’. Ook is er een
begin gemaakt met beeldschermopmaak.

december 1989
september 1989
Grotere artikelen uit Cursor worden
voortaan opgeslagen in het Vubis-systeem
en kunnen worden teruggezocht in de
bibliotheek. Ook de oude jaargangen zijn
opgenomen in het zoeksysteem.
Cursor start met een kookrubriek. Gladys
Agricola trapt de wekelijkse serie af met
een recept voor mosterdkip.

Leden van de ESVb onderscheppen
Cursor en beplakken de nummers met antiShell-stickers.

tenslotte op een TU. De universiteit is bij
uitstek een plek om vernieuwend bezig te
zijn. Doe het dan ook!”

april 1990
De start van wat later de ‘affaire-Buck’
genoemd zal worden. Cursor meldt op de
voorpagina dat TU/e-prof Henk Buck in
Science gaat publiceren. Een primeur voor
de TU/e. Buck zou, samen met de
Amsterdamse aids-specialist Jaap
Goudsmit de vermenigvuldiging van het
aids-virus weten te remmen.
De hele voorpagina van Cursor is gevuld
met koppen van nationale en internationale
kranten over Buck. Met ook kritiek: het
onderzoek zou niet ethisch zijn en valse
hoop verwekken. Gaandeweg blijkt dat de
kritiek op het onderzoek terecht is en dat
Buck zijn afdeling op een nogal autoritaire
manier leidde. Het CvB blijft achter Buck
staan. Uiteindelijk treedt rector Tinus Tels
af vanwege de affaire en gaat Buck vroeg tijdig met de vut.
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“Iedereen klimt in de pen tegen
dure kroketten”

Bekijk ‘t maar: studenten
in de pen voor Cursor
Studenten zijn voor Cursor jarenlang
een rijke bron van nieuws geweest.
Door het plaatsen van advertenties
krijgt het blad vanaf 1987 financiële
middelen voor de uitbreiding van het
aantal schrijvers. Er is geld voor freelancers, er wordt een dienstweigeraar ingehuurd en steeds meer
studenten verdienen wat bij door te
schrijven voor Cursor.

Han Konings
Eindredacteur 1994-2002
Hoofdredacteur 2002-heden
“Ik ben met papier opgegroeid. Misschien
heb ik daarom een zekere huiver om het
papier los te laten. We zijn met internet
bezig, maar ik zeg altijd: dat iets kan, wil
dat dan ook zeggen dat je het moet doen?
Wat voegt het toe? Wie gaat er thuis met de
laptop op schoot zitten om uit alle sites de
onze te kiezen? Misschien ben ik een
fossiel en moet ik insteken op een nieuwe
manier van werken. Maar ik denk dat hier
heel veel oude zakken rondlopen als ik.”
“Zoals de universiteit is, is het blad. Ik ben
afhankelijk van de reacties die ik vanuit de
universitaire gemeenschap krijg. Er is heel
weinig bereidheid om voorop te lopen met
een mening die afwijkt van de rest. Als de

april 1991
De eerste tekeningen van Bero, het
alias voor tekenaar Roel van den Berg, is te
zien in Cursor. Hij tekent over de nieuwe
afvalbakken voor plastic bekertjes.
Eerste twee afbeeldingen in balk.

september 1991
Cursor-cartoonist Kees van Overveld
stopt na vijf jaar met zijn tekeningen voor
het weekblad.

kroketten duur worden, klimt iedereen in
de pen. Als de toekomst van de universiteit
ingrijpend wordt gewijzigd, gaat iedereen
over tot de orde van de dag.”
“Ik denk dat veel mensen het idee hebben
dat je als hoofdredacteur veel gebeurte nissen vanuit een negatieve invalshoek
benadert. Dat is zeker niet het geval. Ik ben
trots op wat er in Eindhoven gebeurt, maar
kijk er wel kritisch naar. Je moet niet
zeggen: ‘Laten we dingen maar onder het
tapijt wegmoffelen’. Als je de zaken goed
checkt, hoor en wederhoor toepast, kan
iedereen zich een mening vormen. Daar
wordt de universiteit alleen maar sterker
van.”

juni 1992
De formatie van Cursor wordt uit gebreid van 2,3 voor 4 fte om een kwali teitsimpuls te kunnen geven. Bovendien
garandeert het CvB de onafhankelijkheid
van het blad. Er komt een inhoudelijke
versterking plus een modernere vorm geving. Dit alles gebeurt naar aanleiding
van het rapport Laan, genoemd naar
interim-manager Geert Jan Laan die is aan getrokken om de conflictsituatie binnen de
redactie op te lossen.
Vormgever Ben Mobach ontwerpt de
nieuwe layout en logo van Cursor.
Vijfde afbeelding in balk.

december 1991
De redactieruimte van Cursor wordt
bezet door leden van de Eindhovense
Studenten Vakbond. Ze vragen hiermee
aandacht voor een conflict binnen de
redactie. Dit conflict ontstond door een
combinatie van persoonlijke en organisa torische factoren, zo schrijft het blad.
Achterliggende reden voor het conflict was
de affaire-Buck. De redactieleden en hoofd redacteur Jan Ummels verschilden van
mening over de verslaggeving hierover.
Vierde afbeelding in balk.

De universiteitsraad is er nog niet gerust
op dat Cursor een onafhankelijk universi teitsblad blijft. De onafhankelijkheid zou
gewaarborgd zijn via een redactiestatuut
waarop een redactieraad toeziet. Volgens
de UR is dat niet waterdicht. Zeker niet na
een -mislukte- poging om de rector in die
raad te laten plaatsnemen.

februari 1993
Cursor verschijnt voortaan op donder dag in plaats van vrijdag. Dit omdat veel
medewerkers en studenten niet op vrijdag
aanwezig zijn op de campus. De redactie
bezweert dat dit niet ten koste zal gaan van
de actualiteit.

“Er waren veel studentenmedewerkers”, zegt Jan Ummels, hoofdredacteur in die tijd. “Er zaten soms
wel twintig mensen bij de redactievergadering. Ik vond dat ik studenten de
kans moest geven om zich als schrijver
te ontwikkelen. Studenten kwamen
bijvoorbeeld met een stukje binnen
van een club. Als zo’n knaap vaak
kwam en goed schreef, vroegen we of
hij meer wilde doen. Zo hebben we er
tientallen gehad die schitterende
verhalen schreven.”
Over het nut van studenten voor de
nieuwsgaring zijn alle hoofdredacteuren vanaf die tijd het wel eens. “Je
merkte dat studenten heel waardevol
waren als tipgevers”, vertelt Han
Konings, in de jaren tachtig en negentig eindredacteur van Cursor. “Via hun
kanalen, het verenigingsleven, kwam
er nieuws bij Cursor. De studenten
mochten ook vervelende vragen
stellen. Dat werd binnen de universiteit niet altijd op prijs gesteld.”
Over dat nadeel klinkt, met name in de
jaren negentig, steeds vaker gemor.

maart 1993
Mededeling op de voorpagina van
Cursor: ‘Als gevolg van samenwerkings problemen binnen de redactie zal Cursor
vanaf volgende week in aangepaste vorm
verschijnen.’ ‘Personele perikelen’ zijn hier
de oorzaak van.
Het College van Bestuur doet een mede deling in Cursor over het interne conflict.
‘De plaatsvervangend hoofdredacteur en
drie voor redactiewerk ingeschakelde free lancers wensten niet langer te werken onder
de verantwoordelijkheid van de hoofd redacteur.’ Het CvB schorst de hoofd redacteur en laat twee onafhankelijke
personen naar de oorzaak van de proble men zoeken. De plaatsvervangend hoofd redacteur en freelancers verklaren hierop
niet aan Cursor te werken zolang er geen
duidelijkheid is over het standpunt van het
CvB in het conflict. Zij nemen ontslag. De
schorsing van de hoofdredacteur wordt
ongedaan gemaakt. In het colofon resteren
enkel de namen van hoofdredacteur Jan
Ummels en medewerkster Désiree Meijers.
Er wordt gezocht naar een nieuwe hoofd redacteur. Cursor verschijnt ondertussen in
zwaar afgeslankte vorm. Wat weer een
ingezonden brief oplevert dat Cursor aan
‘anorexie’ lijdt. Ook achterpagina strip figuur Harmpje becommentarieert de crisis.
En verschijnt prompt niet meer.
Zesde afbeelding in balk.
Bij de interne vacatures wordt een ‘allround
journalist’ gezocht die als hoofdredacteur
van Cursor rust in de tent moet gaan brengen.

Met name de ongenuanceerde stijl van
de achterpaginarubriek, ‘Bekijk ’t
maar’, roept bij sommige lezers irritaties op. Studenten smullen ervan.
“Als je in de bibliotheek zat, zag je dat
studenten eerst de achterpagina
lazen”, vertelt Xavier Theunissen,
schrijver van de rubriek ‘Bekijk ’t
maar’ in de jaren negentig. “Het was
ook een pagina puur voor studenten.
Het was heel erg leuk om te doen,
echte journalistiek: wij verzamelden
nieuws en beslisten zelf wat op de
achterpagina kwam. We werden daarin
helemaal geruggensteund door Fred
Gaasendam, de hoofdredacteur.”
Het CvB is minder enthousiast over de
studentikoze bijdragen. Vanaf februari
1996 ruimen de studenten het veld. In
ruil daarvoor krijgt Cursor meer geld
voor professionele krachten. Met de
studenten vertrekt een belangrijke
bron van studentennieuws. De studenten zelf zien een kans verdwijnen om
journalistieke ervaring op te doen. Erg
jammer, vindt Theunissen. “Door die
ervaring bij Cursor heb ik op een
gegeven moment een carrièreswitch
gemaakt naar de voorlichting en de
journalistiek. Het heeft me doen
inzien hoe leuk en mooi het vak is. Er
zijn niet veel techneuten met journalistieke vaardigheden, maar er wordt
wel steeds geroepen om mensen met
een technische achtergrond die ook
nog kunnen schrijven.”/

.

augustus 1993
Fred Gaasendam is de nieuwe hoofd redacteur van Cursor. Zijn opdracht is het
blad meer vorm en inhoud te geven en er
een ‘universiteitsblad van niveau’ van te
maken. Hoofdredacteur Jan Ummels treedt
met de komst van Gaasendam terug en
wordt redactielid.

april 1994
Han Konings, de huidige hoofdredac teur van Cursor, is aangetrokken als eind redacteur van Cursor.

mei 1994
Leden van studentenfotografievereni ging Dekate Mousa gaan foto’s maken voor
Cursor. In deze groep bevinden zich ook
Bram Saeys en Bart van Overbeeke, die
jarenlang foto’s hebben gemaakt voor
Cursor. Bart van Overbeeke is nog steeds
de huisfotograaf van Cursor.
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“Wat controversiëler mag wel”
“Het werkte heel erg bottom-up”

Henk de Wilt
Bestuursvoorzitter TU/e 1996-2002
Momenteel: gepensioneerd

Xavier Theunissen
Studentmedewerker 1993-1996
Momenteel: freelance journalist en communicatietrainer
“Op een gegeven moment schreef ik de
rubriek ‘Bekijk ’t maar’ op de achterpagina,
samen met Siem Simonis. Het nieuws
daarvoor lag op straat. Af en toe kwamen er
gekke persberichten binnen, dan maakten
we daar een gek verhaal van. Soms was er
helemaal geen nieuws, dan gingen we wat
rondlopen. We spraken mensen aan die we
kenden, vroegen hoe het ging. Zo vingen
we nieuwtjes en roddels op. Het werkte
heel erg bottom-up.”
“We maakten er een sport van om nieuws
grappig te maken. Voor een congres van
TeMa was er maar één inschrijving. Het

juni 1994
De lay-out van Cursor verandert. Het
blad verschijnt voortaan op A3-formaat,
omdat dit een gunstiger formaat zou zijn
voor de advertentieboer. Het blad krijgt
een nieuw logo en er wordt meer steunkleur
gebruikt. De vormgeving van de rubriek
‘Bekijk het maar’ op de achterpagina
verandert ook. ‘In plaats van het profje, die
alles aan zijn reet laat roesten, komt er een
zoutvaatje als logo. Dit om aan te geven
(heel diep!) dat men de rubriek met een of
meerdere korreltjes zout moet nemen’, zo
schrijft de redactie.
De repro-afdeling van de TU/e zal het blad
niet meer drukken; dit gaat een externe
drukkerij doen.
De laatste Cursor wordt gedrukt door
Martien Vogels van de repro-afdeling van
de TU/e. 23 jaar lang heeft hij ervoor
gezorgd dat Cursor op tijd verscheen.
Eerste afbeelding in balk.

september 1994
Ingezonden brief over de ‘nieuwe’
Cursor. ‘Waar wij eerst dachten dat het om
beginnersfoutjes ging, blijkt u nu toch
reeds een aantal weken structureel een van
enige samenhang gespeend blaadje in
elkaar te draaien.’ De redactie biedt lezers,
met een vette knipoog, een ‘vademecum
Cursor nieuwe stijl voor ‘mensen die moeite
hebben te wennen aan de vernieuwing’.
‘Gratis verkrijgbaar bij de redactie voor de
eerste tien verdwaalde lezers.’

werd dus afgeblazen en daar schreven we
een stukje over. Wij zelf vonden het erg
grappig, maar ‘s ochtends vroeg werd ik al
opgebeld door de hoogleraar die het had
georganiseerd.”
“Eerst schreven we het verhaal heel hard
op, nog te hard voor een cabaretvoor stelling. Daarna herschreven we het tot
een publiceerbaar stuk. Het is wel voor gekomen dat we dachten dat de ander dat
al had gedaan. Toen kwam de niet herziene
versie in de krant. We hadden alle vrijheid,
er werd hoogstens een alinea ingekort. Het
waren andere tijden.”

november 1994
Cursor brengt een extra editie uit
vanwege een grote brand in het
Auditorium.

juni 1995
Bezuinigingen bij de Beheerseenheid
Kleine Eenheden, waaronder Cursor valt.
Voor Cursor betekent dit overgaan op een
ander drukprocedé en goedkoper kranten papier. Maar hoofdredacteur Fred
Gaasendam ziet ook positieve effecten:
“We kunnen onze deadline naar achteren
verschuiven, zodat de inhoud van het blad
nog actueler wordt”.

augustus 1995
Cursor verschijnt vanaf jaargang 38
ook op internet in pdf-formaat.
Het zeer logische adres is
www.tue.nl/cgi-bin cursor.pl.

november 1995
Cursor wijdt een extra editie aan
vertrekkend CvB-voorzitter Henk ter Heege.
De redactie bestelt drieduizend exempla ren bij de drukker. Die verkijkt zich op een
nulletje en levert er dertigduizend! De
lading kan, op tien procent na, retour.

“Een universiteitsblad moet een kritische
beschouwing bieden op wat er gebeurt
binnen en buiten de TU/e. Volgens hoge
journalistieke maatstaven bedoel ik, niet
van de ene hype naar de andere rollen
zoals allerlei media tegenwoordig doen.
Men moet er tegen kunnen dat er spiegels
zijn, dat is een verrijking van de univer sitaire omgeving. De gevestigde orde moet
die rol bevorderen.”
“Ik vind Cursor een braaf blad. Wat contro versiëler mag wel. Als ik het doorlees, zijn
er zelden artikelen waarover ik me
opwind.”
“Cursor is sterk op de TU/e gericht. Ik heb
altijd geroepen: kijk vooral naar buiten.
Dat was mijn adagium. TU/e-medewerkers
en -studenten doen er goed aan zich naar
buiten te richten. De reflectie op maat -

februari 1996
Een aantal weken lang verschijnen er
ingezonden brieven over de strip Harmpje
van tekenaar Bero. ‘Kwetsend, vol onnodig
gevloek en Cursor-onwaardig’, vinden de
brievenschrijvers. De redactie schrijft dat
ze de cartoons niet onnodig kwetsend
vindt,
hooguit
een
beetje
provo cerend,
‘zoals dat
hoort bij
een
goede
cartoon’.
Bero
reageert een week later met een zeer brave
Harmpje.

november 1997
Briefschrijver en U-raadslid Jaap
Hardon is bang dat de redactie van Cursor
gekneveld wordt. Hij schrijft naar aan leiding van een personeelsadvertentie voor
een ‘hoofd bureau journalistieke pro ducties’. Dit hoofd rapporteert rechtstreeks
aan het hoofd in- en externe betrekkingen,
waaronder Cursor gaat vallen na een reor ganisatie. Hardon vraagt zich af of het CvB
bang is voor redactievrijheden. CvB-voor zitter Henk de Wilt antwoordt hierop
tijdens een U-raadsvergadering: “Het CvB
wil een Cursor die journalistiek interes santer, spannender en kritischer is dan het
afgelopen jaar.”

schappelijke omgeving heb ik wel eens
gemist.”
“Mijn persoonlijke opvatting is dat Cursor
de vrije hand moet hebben. Er hoort abso luut geen sturing van buitenaf te zijn. Maar
als er achteraf commentaar of kritiek komt,
moet de krant dat ook accepteren. Ik heb
me weleens vermaakt of geërgerd als het
blad een beetje gemakkelijk de mening van
een hoogleraar ging aanhangen. Ik ging
dan wel eens naar hoofdredacteur Han
Konings, maar van dat gesprek vlogen de
vonken echt niet af.”

februari 1998
De redactie van Cursor verhuist van
het Hoofdgebouw naar de W-hal. Dit
vanwege de renovatie van het Hoofd gebouw. De redactie zal tien jaar in de
W-hal blijven.

maart 1999
De redactie is overgestapt op een
ander systeem voor de opmaak van het
blad. De opmaak wordt nu binnen de
Cursor-redactie gedaan door Esther Valk.
Ook zijn er wat kleine wijzigingen in de
opmaak gedaan. Dit loopt vooruit op een
volledige herziening van de vormgeving in
september van dat jaar.

september 1999
Ook de inhoud van Cursor gaat flink
wijzigen met de nieuwe bladformule. De
rubrieken faculteitsberichten, de cursiefjes
en interne vacatures vervallen. Het zwaar tepunt komt bij nieuws te liggen.
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Steggelen en trekken voor een actueler blad
Het maken van een actueel blad heeft
alles te maken met techniek, organisatie en wilskracht. Nog in de eerste
helft van de jaren tachtig nam het
drukken van het universiteitsblad bijna
twee dagen in beslag.
“Het ging allemaal nog heel knullig”,
vertelt Walter van Hulst, eindredacteur in
de jaren tachtig. “Wij typten het nieuws
op een typemachine en dan ging het naar
beneden toe, naar de huisdrukkerij. Daar
werd het overgezet op een IBM-typemachine, een soort zetmachine. Die
maakte er dan stroken van op fotopapier
in de kolombreedte. Vervolgens kwamen
de vellen van de drukkerij weer naar
boven en moest je met een speciaal blauw
pennetje de correcties doen. Beneden
werden die correcties op enkele velletjes
getypt en eroverheen geplakt. Vervolgens
werd alles uitgeknipt en opgemaakt. Zo’n
opmaker zat te vouwen, knipte ergens
een alinea af en legde dat allemaal op een
vel. Als hij vervolgens naar de plakrol liep
om alle stroken recht te plakken, deed
iemand de deur wel eens open en dan
waaide het er allemaal vanaf. Daardoor
kon het gebeuren dat hele alinea’s fout
zaten.”
Het actueler maken van het blad was een
technisch en organisatorisch probleem.
Door niet alle pagina’s op hetzelfde
moment af te leveren bij de drukkerij,
kon de redactie tijd winnen. Van Hulst:
“Ik heb er erg aan getrokken dat het een
flexibel proces werd. Dat je aan het
schrijven was aan de voorpagina, terwijl
de middenpagina al gedrukt was. Daar
kon je twee dagen mee winnen. Eerst
moesten we alles dinsdag al inleveren.
Toen ging het op een gegeven moment
naar woensdag en dan verschenen we
vrijdags. Later zijn we zelfs van de verschijning op vrijdag teruggegaan naar
donderdag. Door die kortere tijden kon je
veel actueler zijn.”
De digitalisering zet door en de redactie

februari 2000
Cursor brengt vanaf begin februari
een Engelse pagina. Het CvB stelt hiervoor
geld beschikbaar omdat er steeds meer
buitenlandse studenten en medewerkers
naar Eindhoven komen.

februari 2001
De redactie van Cursor is onderbezet,
meldt Cursor. Er wordt gezocht naar een
hoofdredacteur, een eindredacteur en een
verslaggever. Een en ander heeft te maken
met de functiewisseling van hoofdredac teur Fred Gaasendam, die hoofd van het
Communicatie Service Centrum wordt.

september 2001
De nieuwe jaargang start met nieuwe
rubrieken. Zo begint tekenaar Paul
Weehuizen met Ach en Wee, die nog steeds
elke week op pagina 3 zijn kritische kijk op
het TU/e-nieuws geeft. Ook start op de
studentenpagina een column door studen ten, de rubriek ‘Had je wat?’. Deze column
staat nog steeds in Cursor, al heet ie tegen
woordig ‘What’s up’ en veranderen de
columnisten elk jaar.

schafte computers aan. Zij bracht de artikelen nu op een Wang-flop naar de huisdrukkerij toe. Voorzichtig, want als er stof
op de flop kwam, ging alle tekst verloren.
Ook beeldschermopmaak deed in 1989
zijn intrede. Vanaf datzelfde jaar worden
artikelen uit Cursor opgeslagen in het
Vubis-systeem, een digitale zoekmachine
van de universitaire bibliotheek. Zes jaar
later kan de hele wereld Cursor lezen via
het internet. Het pdf-formaat was niet zo
fraai om te zien, maar Cursor liet veel
andere bladen lichtjaren achter zich. “Ik
vond internet leuk, zag dat er toekomst in
zat”, vertelt Fred Gaasendam, destijds
hoofdredacteur van Cursor. “Er stonden
nog niet veel bladen op internet, hoewel
Delft er wel al stond. Dat stak natuurlijk,
ik vond dat irritant.”
De papieren versie van Cursor was wat
minder vernieuwend. Relatief laat in
vergelijking met andere bladen, in 1994,
verscheen Cursor in tabloidformaat, het
huidige formaat. Met meer steunkleur
dan voorheen, een ander lettertype en een
nieuwe lay-out. De aantrekkelijke vorm-

Han Konings wordt hoofdredacteur
van Cursor. Hij was al (en blijft ook) hoofd redacteur van Matrix.

Nieuwe drukker
De keuze voor een nieuw formaat ging
gepaard met die voor een externe
drukkerij. De redactie wilde de snelheid
van het drukproces danig opvoeren. “Het
verhogen van de nieuwswaarde vond ik
belangrijk”, zegt Gaasendam. “Cursor
werd intern gedrukt, wat vreselijk omslachtig was. Op maandag was er al een
deadline, omdat de krant in delen werd
gedrukt. Ik wilde daar vanaf. Intern was
dat nog een hele discussie: de drukkerij
verloor een grote order. Maar de drukkwaliteit was veel beter. Het werd met
vellenoffset geprint.”
Omdat de druksnelheid zo nog verder

omhoog kon, stapte Cursor in 1995 over
op rotatiedruk met goedkoper krantenpapier. Dat had ook te maken met
bezuinigingen bij de Beheerseenheid
Kleine Eenheden, waaronder Cursor toen
viel.
In augustus 2007 werd de website van
Cursor vernieuwd. De mogelijkheid
bestaat nu om dagelijks nieuws te
plaatsen op www.tue.nl/cursor. Mensen
kunnen via een RSS-feed een melding
krijgen dat Cursor online iets nieuws
heeft te melden. Op dit moment wordt er
gediscussieerd over hoe het actueler
kunnen brengen van nieuws zich
verhoudt tot de papieren versie van het
universiteitsblad.
Vanuit de Cursorredactie is in mei 2008
de site Shift040 voortgekomen, die
grotendeels gevuld wordt door studenten.
Met deze site wil de redactie laten zien dat
Eindhoven een actieve studentenstad is,
die verder gaat dan alleen de TU/e. Het is
de bedoeling dat Shift040 zelfstandig
verder gaat, onder leiding van
studenten./

.

“Cursor is wat schreeuwerig”
Amandus Lundqvist
Bestuursvoorzitter TU/e 2002 - heden
“Ik heb altijd het gevoel dat Cursor te veel
zoekt naar nieuwtjes. Het is een weekblad,
dus het is verstandiger om beschouwender
te schrijven, achtergrondnieuws te geven.
Als je echt nieuws wilt brengen, moet je
beter naar het medium kijken. Op internet
staat dezelfde Cursor, terwijl alle kranten
daar een speciale vorm voor hebben.”
“Ik vind dat Delft altijd een wat meer
beschouwende toon heeft. Cursor is iets
schreeuweriger. Ik ben het eens met de
analyse van Van der Hilst (communicatie bureau, red.) dat de status aparte van
Cursor te ver is doorgeschoten. De redactie

is wel verantwoordelijk voor
wat er in het blad komt. Die
redactionele onafhanke lijkheid heeft echter niets te
maken met de organisato rische onafhankelijkheid van
het blad. De inzet van journa listen voor meerdere vormen
van communicatie moet
mogelijk zijn.”
“Het blad mag wel wat gebalanceerder
nieuws brengen. De vraag is of Cursor soms
onafhankelijk genoeg optreedt, genoeg
hoor en wederhoor toepast. Cursor lijkt

Na het stoppen van de achterpaginastrip Villa Ranzigt experimenteert Cursor
met twee tekenaars. Om de week verschij nen de strip Simon en de cartoon Junkmail.
De laatste roept veel weerstand op de
lezers van Cursor. ‘Ordinair en plat’, en ‘je
zou je gaan schamen voor Cursor’, zo
beoordelen brievenschrijvers.
Eerste afbeelding in balk.

april 2006
De Eindhovense universiteit bestaat
vijftig jaar. Ter gelegenheid daarvan brengt
Cursor een speciale editie uit met als thema
en titel ‘Goud’. Een twintig pagina’s dikke
glossy uitgave, met verhalen over studen ten, onderzoekers of alumni die ergens iets
met goud te maken hebben.

mei 2002
Elk rechtgeaard journalistiek medium
heeft wel eens voor het rechtsprekende
college van de journalistiek gestaan: de
Raad voor de Journalistiek (RvdJ). Sinds mei
2002 telt Cursor wat dat betreft ook mee.
Een student, die verbolgen was over het feit
dat Cursor een door hem ingestuurde brief
niet had geplaatst, stapt naar de RvdJ. De
raad verklaart de klacht ongegrond.

augustus 2002
De eerste strip van Geert en Beert, van
de hand van Ruben Libgott, verschijnt op
de achterpagina van Cursor. Tot heden
staat deze strip op de achterpagina van
Cursor. T w e e d e a f b e e l d i n g i n b a l k .

Cursor start met de uitgave van de
IntroCursor tijdens de introductieperiode
voor nieuwe studenten. Elke dag een Cursor
met enkel Intro-nieuws en vooral veel
foto’s. Deze verschijnt nog ieder jaar.

soms de spreekbuis van de studenten fracties. Ik denk dat de universiteitsraad
Cursor vaak als medium gebruikt. Dat
gevoel heb ik, maar ik heb er geen last
van.”

mei 2008

april 2002

augustus 2003
januari 2002

geving moest meer adverteerders ertoe
verleiden een advertentie te plaatsen. Het
nieuwe formaat oogste niet direct veel
enthousiasme bij de lezers. Er kwamen
ingezonden brieven over de rommeligheid van de opmaak. Studenten klaagden
dat ze het oude A4-formaat makkelijker
achter een schrijfblok konden verbergen
tijdens een saai college.

september 2006
De redactie ziet de geplande reorgani satie van de communicatie-afdeling, waar onder Cursor valt, niet zitten. Het plan
voorziet in een toetsing van het blad aan de
‘corporate communicatiedoelstellingen’ en
beperkt de mankracht voor het blad. De
conclusie van de redactie: dit tast de onaf hankelijke verslaggeving aan. Het protest
baat weinig, de reorganisatie gaat door.
Derde afbeelding in balk.

Cursor lanceert de website Shift040,
een online medium met dagelijks nieuws
rond Eindhovense studenten. De redactie
bestaat uit studenten.

december 2008
Cursor verhuist vanuit de W-hal, die
verbouwd gaat worden, naar gebouw
Traverse, waar ook de rest van de commu nicatie-afdeling (CEC) gehuisvest is. Het
verblijf in Traverse is tijdelijk, want er staat
voor het CEC als totaal een verplaatsing
naar het Laplace-gebouw op de rol voor
2009.

februari 2009
Cursor bestaat vijftig jaar en viert dit
op donderdag 5 februari met een expositie
van cartoons uit vijftig jaar universiteits blad, en een borrel. De opening is om 16.00
uur op de loopbrug, vloer 1, in het
Hoofdgebouw. Iedereen is welkom.

december 2007
Cursor interviewt promovendus
Marcoen Cabbolet, die in zijn proefschrift
de kwantummechanica en de algemene
relativiteitstheorie onder vuur neemt. Het
interview zet een proces in gang dat er uit eindelijk toe leidt dat Cabbolets promotie
niet doorgaat. Nobelprijswinnaar en
natuurkundige Gerard ‘t Hooft geeft de
doodsteek: volgens hem staat er weinig
‘dat hout snijdt’ in Cabbolets werk.

Colofon
Deze jubileumuitgave van Cursor is tot
stand gekomen dankzij:
Jeannette Bos (illustratie voorpagina) ,
B a r t v a n O v e r b e e k e (foto’s) , r e d a c t i e l e d e n
C u r s o r , B r i g i t S p a n (eindredactie) , Esther
Valk ( l a y - o u t ) , E n i t h V l o o s w i j k ( i n t e r v i e w s )
en Paul Weehuizen (cartoon voorpagina) .

