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1. Voorwoord 

 

De moderne universiteit is een complexe organisatie. In vele faculteiten wordt op zeer uiteenlopende 

terreinen onderwijs gegeven en onderzoek gedaan en daarnaast is ook maatschappelijke 

dienstverlening een belangrijke taak van elke universiteit geworden. Voor de studenten is de 

universiteit een tijdelijk doorgangshuis, voor veel leden van de staf is het werken aan de universiteit 

een levensvervulling en voor weer anderen is het gewoon een interessante fase in hun loopbaan. De 

vraag doet zich dan ook al gauw voor wat zo’n instelling nog bij elkaar houdt. Waardoor hebben - in 

het geval van de Groningse universiteit – de studenten in de mariene biologie, het bewakingspersoneel 

op het Zernike-complex, het secretariaat bij de afdeling Geschiedenis en de hoogleraren in de 

medische faculteit het idee dat ze lid zijn van een en dezelfde ‘academische gemeenschap’? Wat maakt 

een universiteit meer dan een optelsom van onderdelen die alleen met elkaar gemeen hebben dat ieders 

salaris uit dezelfde bron komt? 

 Een deel van het antwoord ligt in het bestaan van de universitaire pers: iedereen die betrokken 

is bij de Groningse universiteit leest hetzelfde blaadje, de wekelijkse Universiteitskrant. De een leest 

misschien alleen de achterkant van de UK, de ander gebruikt misschien alleen de Agenda, de derde 

scant de UK misschien alleen om te zien of er nieuws in staat over zijn of haar faculteit en weer een 

ander is misschien alleen geïnteresseerd in nieuws over studentenverenigingen. Maar iedereen komt 

via de UK toch in contact met de universiteit als geheel. Mochten de lezers het wel eens vergeten zijn, 

in de vorm van de UK alleen al zien ze dat de universiteit uit meer bestaat dan alleen hun eigen 

afdeling en eventueel een gemeenschappelijk bestuur. Het is met de UK net als met de pers in het 

algemeen: bladen, vooral periodiek verschijnende dag- en weekbladen, stichten een gemeenschap, 

zorgen voor binding tussen mensen die elkaar niet kennen, maar door het lezen van het blad toch het 

gevoel hebben tot een bepaalde groep te behoren. De universitaire pers bericht niet alleen over de 

universiteit, maar zorgt ook voor samenhang in diezelfde universiteit. De universitaire pers 

weerspiegelt niet alleen de universitaire gemeenschap, zij vormt deze ook. 

Vanuit deze gedachte heeft de Commissie Geschiedschrijving van de Groningse universiteit 

besloten dat het noodzakelijk is dat er onderzoek wordt gedaan naar het ontstaan en vooral de recente 

geschiedenis van de universitaire pers in Groningen. Veel is over deze geschiedenis nog niet 

geschreven en het is daarom – mede in het kader van het lustrum van 2014 – beslist noodzakelijk 

daarin te voorzien. Gezien de omvang van het onderzoek leek het de commissie raadzaam eerst een 

vooronderzoek te laten doen om enigszins in beeld te krijgen wat er zoal over geschreven is, wat de 

onderzoeker aan materiaal ter beschikking staat en wat interessante deelvragen zijn bij een groter 

onderzoek naar de universitaire pers in Groningen. Daartoe heeft de Commissie ondergetekende 

opdracht gegeven. Dit verslag is het resultaat van de werkzaamheden die ik gedurende mijn aanstelling 

als onderzoeksmedewerker van mei tot en met augustus van dit jaar (2007) voor dit vooronderzoek 

heb verricht.   
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2. Inleiding 

 

De geschiedenis van de universiteit kan op verschillende manieren in beeld worden gebracht: vanuit 

bijvoorbeeld een geschiedenis van de studenten(cultuur), in een geschiedenis over de relatie tussen de 

universiteit en de regio of in een institutionele geschiedenis. De geschiedenis van de universiteit gaat 

met andere woorden over hoe de universiteit zich heeft ontwikkeld, maar ook over wat een universiteit 

eigenlijk is. Deze vragen staan ter discussie in de universiteitsgeschiedenis die zich de laatste dertig 

jaar heeft ontwikkeld tot moderne wetenschappelijke geschiedschrijving en die een kritische rol wil 

vervullen in dit debat.1 

Voor de negentiende en de twintigste eeuw kan met echter ook een beeld van de universiteit 

krijgen door middel van de universitaire pers. In de negentiende eeuw groeide de pers: het aantal 

kranten en bladen nam toe, maar ook de maatschappelijke betekenis van de journalistiek werd steeds 

groter.2 Ook studenten richtten bladen op en daarmee kregen de universiteiten hun eigen pers. In de 

universitaire bladen werd over alle belangrijke gebeurtenissen aangaande de universiteiten en athenea 

bericht, maar werden ook berichten over promoties, nieuwe boeken en (letterkundige) bijdragen van 

studenten en hoogleraren opgenomen. De universitaire pers is zodoende een belangrijke bron voor de 

geschiedenis van de universiteit.  

Tegelijkertijd geeft de universitaire pers meer dan alleen een beeld van de universiteit, ze is 

ook een vormend element van de universiteit. De universitaire pers is een bindend element: het 

universiteitsbrede blad dat de universiteit in beeld brengt. Die universitaire pers weerspiegelt niet 

alleen het academische leven, ze geeft omgekeerd ook vorm aan de universiteit. Ze vormt zo mede een 

‘academische gemeenschap’. De universitaire pers definieert wat ze op het eerste gezicht alleen lijkt 

weer te geven en vormt daardoor een onmisbaar bestanddeel van de moderne universiteit. De 

universiteit is kortom in belangrijke mate een academische gemeenschap dankzij een (florerende) 

universitaire pers. En als de universitaire pers de universiteit in beeld brengt – en haar zodoende ook 

vormt – dan vertelt de ontwikkeling van de universitaire pers ons ook iets over de ontwikkeling van de 

universiteit. De geschiedenis van de universitaire pers is dus een belangrijk onderdeel van de 

geschiedenis van de universiteit van de negentiende en twintigste eeuw – of eigenlijk van de 

geschiedenis van de universiteit tot op de huidige dag.  

 
1 De universiteitsgeschiedenis bestond tot dan toe voornamelijk uit gedenkboeken die werden uitgegeven bij 

bijvoorbeeld een lustrum van de universiteit – vaak dus een pluim op eigen hoed – en die bovendien meestal 

door de betrokkenen zelf (de wetenschappers of academici) werden geschreven. Zie voor de zelfbewuste en 

kritische rol die de universiteitsgeschiedenis wil spelen in het debat over wat een universiteit is bijvoorbeeld de 

inaugurele rede van W. Otterspeer, Het Achtste Memo. Over begin en einde, over universiteit en 

universiteitsgeschiedenis (Leiden 1997).  
2 Hoewel de pers in de negentiende eeuw over de afhankelijkheid en kwaliteit van de kranten veel werd 

geklaagd, werd de betekenis van de pers op alle gebieden in de samenleving steeds groter. Zie: W. van de Berg 

e. a., Actualiteit in het verleden: negentiende-eeuwse journalistiek (Arnhem 1991).   
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In de geschiedschrijving van de universiteit is de universitaire pers al vaak gebruikt als bron – 

om bepaalde ontwikkelingen of gebeurtenissen te illustreren. De universitaire pers als zodanig is 

zelden onderwerp van studie. Aangezien ze de universiteit niet alleen representeert, maar ook 

definieert en vormt, maakt ze een wezenlijk onderdeel uit van universiteitsgeschiedenis. Een studie 

naar de ontwikkeling van de universitaire pers kan derhalve niet ontbreken binnen de 

universiteitsgeschiedenis.  

De universitaire pers is ook onderdeel van de pers in het algemeen. De universiteitsbladen 

hebben namelijk dezelfde ontwikkeling doorgemaakt als andere persorganen. De professionalisering 

en institutionalisering van de pers in de twintigste eeuw hebben geleid tot het ideaal van de 

onafhankelijke pers, die als zodanig een kritische plaats kan innemen in het openbare debat. Dit ideaal 

vormt ook het uitgangspunt bij de beoordeling van de media, maar die onafhankelijkheid blijkt maar al 

te vaak door commercie en marktwerking onder druk te staan.3 Dit geldt eveneens voor de 

universitaire pers. Ook op de universiteiten neemt de pers een belangrijke plaats in en ook hier zorgen 

commercie en marktwerking voor spanning omtrent de onafhankelijkheid van de pers – waarbij de 

vaak voorkomende subsidiëring van het universitaire orgaan door de universiteit de situatie nog extra 

gecompliceerd maakt. De recente ontwikkelingen in Leiden – waar het College van Bestuur onlangs 

voorstelde om van Mare een tweewekelijks, meer opiniërend orgaan te maken – zijn hier het bewijs 

van.  

In dit onderzoeksverslag, dat een aanzet is tot een onderzoek naar de universitaire pers als 

zodanig, wordt allereerst ingegaan op het ontstaan en de ontwikkeling van de Nederlandse 

universitaire pers in de negentiende en twintigste eeuw. Om te beginnen wordt in kaart gebracht hoe 

de universitaire pers zich ontwikkelde van interacademiale pers in de negentiende tot plaatselijke 

universitaire pers in de twintigste eeuw. Daarna wordt een overzicht gegeven van de universitaire pers 

van de Rijksuniversiteit Groningen in de twintigste eeuw. Het overzicht van de Groningse 

universitaire pers bestaat uit drie delen: een beschrijving van de universitaire bladen, een overzicht van 

wat reeds is gepubliceerd over (Groningse) universitaire pers en ten slotte een overzicht van de 

primaire bronnen (de jaargangen en het archiefmateriaal), waar ze zich bevinden, of ze toegankelijk 

zijn, wat de omvang en inhoud is et cetera. Tot slot volgen conclusies en aanbevelingen voor een 

onderzoek naar de ontwikkeling van de universitaire pers in Groningen.  

 

 

 

 

 

 
3 Frank van Vree, De politiek van de openbaarheid (Groningen 2000). 
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3. Universitaire pers in de negentiende eeuw: landelijke en plaatselijke studentenbladen 

 

In het begin van de negentiende eeuw bestond het hoger onderwijs in Nederland uit de drie 

rijkshogescholen in Leiden, Utrecht en Groningen en enkele athenea, waarvan het Atheneum Illustre 

in Amsterdam het belangrijkst was.4 De universiteiten waren na de Franse tijd omgevormd van 

stedelijk-regionale instellingen tot nationale instellingen, overeenkomstig de doorgevoerde 

staatsrechtelijke schaalvergroting die in Nederland tijdens en kort na de Franse tijd plaats had. 

Belangrijke gedrukte bronnen voor de hogescholen vormden de jaarboeken en studentenalmanakken.5   

In deze periodieken stonden gegevens over hoogleraren, ambtenaren, de ordines lectionum, de 

aan de studenten gestelde curriculum-eisen, de kosten voor het onderwijs, de academische wetten, 

maar ook feest- en gedenkdagen, zon- en maanstanden (en verduisteringen), orde van afvaren van 

trekschuiten en dorpsschepen, vertrek van postwagen en brievenposterij. De studentenalmanakken 

bevatten daarnaast nog het zogenaamde mengelwerk: de letterkundige, korte bijdragen van lezers.6 

Hoewel de jaarboeken en studentenalmanakken volop mededelingen aangaande de universiteit en het 

universitaire leven bevatten, een functionele betekenis hadden binnen het universitaire leven en ook 

een beeld geven van de universiteit, kunnen ze toch niet gerekend worden tot de universitaire pers. 

Pers impliceert een wekelijkse, tweewekelijkse of maandelijkse verschijning; de jaarboeken en 

almanakken verschenen jaarlijks, waarbij de zogenoemde jaarlijkse verschijning soms ook nog op zich 

liet wachten.  

De jaarboeken en studentenalmanakken zijn dus wel universitaire publicaties, namelijk door 

en voor alle geledingen van de academische gemeenschap, maar bij pers betreft het bladen die 

wekelijks, tweewekelijks of maandelijks verschenen en daarvan is pas sprake in de tweede helft van de 

negentiende eeuw, toen de eerste studentenbladen werden opgericht. De studentenbladen vormden 

voor de corpora – waarvan de geschiedenis eveneens in de eerste helft van de negentiende eeuw begint 

– een middel om hun ideeën uit te dragen en de door hun gewenste eenheid te bewaren.7 Sommige 

 
4 Het Atheneum Illustre vormde daarop een uitzondering, deze instelling werd door de gemeente gefinancierd. 
5 In Groningen initieerde de inspecteur van de academie, Th. van Swinderen, in 1813 de uitgave van een 

jaarboek waarin alle gebeurtenissen van de universiteit zouden worden opgenomen. Hij beoogde dat er een 

doorlopende letterkundige geschiedenis van de universiteit zou ontstaan. Deze Almanak van ’t jaar … verscheen 

van 1813 tot 1832 en vertoonde veel gelijkenis met jaarboeken, die na de Hoger Onderwijswet in 1876 door de 

universiteiten werden uitgegeven. Sinds 1876 moest in de jaarboeken ook het verslag van de 

rectoraatsoverdracht en het verslag van de lotgevallen van het afgelopen jaar worden opgenomen. Naast het 

jaarboek, verscheen in Groningen in 1829 ook de Groninger Studentenalmanak van ’t jaar…, een voortzetting 

van de in 1816 uitgegeven Vindicat atque Polit, Mengelingen door de Groninger studenten van de vereniging 

Vindicat. Voor een overzicht van de geschiedenis van de jaarboeken (en studentenalmanak) in Groningen, zie: 

W. R. H. Koops, ‘De jaarboeken van de Rijksuniversiteit te Groningen 1813-1878-1978’, Jaarboek der 

Rijksuniversiteit Groningen (Groningen 1977) 7-15.   
6 G. Jensma en H. de Vries, Veranderingen in het hoger onderwijs in Nederland tussen 1815 en 1940 

  (Hilversum, Verloren 1997) 153 en Koops, ‘De jaarboeken’, 8, 9.    
7 De corpora werden in de negentiende eeuw opgericht. Zij waren het instrument om vorm te geven aan het 

nieuwe studentenleven; het idee dat de student tijdens zijn studie gevormd zou worden tot staatsburger en nuttig 

lid van de maatschappij. Voor een overzicht van de studentencultuur, zie P. Caljé, ‘Continuïteit en discontinuïteit 

in de studentencultuur van de twintigste eeuw. Studentencultuur als jeugdcultuur’, in: K. van Berkel en F. R. H. 
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studentenbladen kenden een korte levensduur van soms maar een jaar, andere bladen overleefden de 

dreiging met opheffing vaak meerdere malen.8 Voorbeelden daarvan zijn de studentenbladen Vox 

Studiosorum en Minerva – beide opgericht als algemeen Nederlandse studentenbladen – en het 

studentenblad Propria Cures, studentenblad voor de studenten van de Amsterdamse universiteit.  

 Vox Studiosorum werd in 1864 opgericht door het Utrechts-Leidse vriendenpaar J. J. van 

Doornick en R. E. Hattink. Het studentenblad was bedoeld voor geheel studerend Nederland, hoewel 

het van meet af aan het meest gericht was op de studenten in Utrecht en Leiden, waar de redacties 

waren gevestigd. In de andere steden waren correspondenten aangesteld.9 Het blad verscheen in eerste 

instantie op onbepaalde tijd, maar de redactie streefde naar een maandelijkse verschijning. De omvang 

van een nummer was ongeveer 30 vel en niet de nummers afzonderlijk, maar de jaargang als geheel 

vormde een eenheid. Later verscheen het een keer in de veertien dagen en vormden de nummers 

afzonderlijk een eenheid. De inhoud van het blad betrof zaken van algemeen belang, bijvoorbeeld 

‘grieven en wenschen der studenten’, maar ook wat voor een van de academies of athenea belangrijk 

was. Verder werden academische berichten, opgaven van kandidaats-, doctoraal- en 

proponentsexamina, voorstellen en promoties, boekaankondigingen van academische literatuur, 

belangrijkste berichten van buitenlandse academies en mengelwerk, zowel proza als poëzie, 

gepubliceerd.10 

Het blad was een algemeen Nederlands studentenblad. In 1865 telde de Vox ruim 600 

abonnees, bijna de helft van de Nederlandse studentenpopulatie. Maar in de praktijk verschoof het 

zwaartepunt uiteindelijk naar Utrecht. Hoewel er officieel geen binding was met de corpora, werden 

de redacties gevormd door corpsleden, die ook het lezerspubliek vormden. Onenigheid tussen de 

corpora had ook invloed op het beleid van het studentenblad. In 1865 was er bijvoorbeeld geen 

correspondent in Delft, omdat de corpora dat jaar hun betrekkingen met het Delftse corps hadden 

verbroken.11  

 
Smit ed., Een universiteit in de twintigste eeuw. Opstellen over de Rijksuniversiteit Groningen 1914-1999 

(Groningen 1999) 11-66. 
8 Enkele (vroege) voorbeelden van studentenbladen – gevonden in de Catalogus der bibliotheek van het 

Algemeen Nederlands Studenten-Weekblad Minerva (Leiden z.j.) – zijn het Academisch Tijdschrift (Leiden 

1830), Minerva, tijdschrift voor Studenten (maandblad) (Amsterdam 1835-36), het Universiteits-blad voor 

Nederland (weekblad) (Utrecht 1849-1850), Noord en Zuid, tijdschrift voor de beoefening er fraaie Letteren 

(Utrecht 1867-1868) en Vrije Arbeid, geïllustreerd Studenten-Maandblad (Utrecht 1882-1884). Naast het corps 

opgerichte verenigingen hadden vaak ook een eigen blad. Het studentenblad Alma Mater (1888-1890) 

bijvoorbeeld was het orgaan van de in 1885 opgerichte Amsterdamse Studenten Bond. 
9 De redacties in Utrecht en Leiden verzorgden om de beurt een uitgave. Daarnaast had het blad correspondenten 

in Groningen, Amsterdam, Deventer (athenaeum) en Delft (Indische Instelling).  
10 Danie de Hiep en Joost Klarenbeek, 125 jaar Vox Studiosorum, 1864-1990. Het oudste Nederlandse 

studentenblad (Utrecht 1991) 7, 8. Dit boek geeft een overzicht van de geschiedenis van het studentenblad Vox 

Studiosorum. 
11 Hiep en Klarenbeek, Vox Studiosorum, 17. Ook binnen een corps liep het wel eens mis. In Utrecht leidde een 

scheuring binnen het corps, die een tijdelijke uittreding van een groot aantal Corpsleden tot gevolg had, 

(waarschijnlijk) tot de oprichting van een apart studentenblad: het Studenten-Weekblad. Uiteindelijk werden 

beide bladen in 1875 voortgezet als: Vox Studiosorum: studentenweekblad.  
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Maar ook tussen de corpora van Utrecht en Leiden boterde het niet altijd. Misschien dat de 

oprichting van de studentenbladen Minerva in 1876 en Propria Cures in 1890 ook laat zien dat men de 

eigen universiteit niet altijd goed vertegenwoordigd zag in een algemeen studentenblad en dat men 

daarom een nieuw of zelfs eigen blad wilde hebben. Deze houding was niet vanzelfsprekend. De 

Utrechtse redacteur van de Vox vond dat dit algemene Nederlandse studentenblad voldeed aan wat een 

studentenweekblad zou moeten zijn (namelijk interacademiaal) omdat ze de berichten van de 

academies en corpora weergaf en belangrijke corpskwesties behandelde. Daarnaast werd uiting 

gegeven aan ‘de literarische ontwikkeling der muzenzonen’ en ontbraken ook enige mededelingen 

omtrent buitenlandse universiteiten niet. Hij was van mening dat dit voldoende was voor een 

studentenweekblad en daarom vond hij de oprichting van zuiver plaatselijke bladen niet nodig. 

Bovendien zou door de oprichting van plaatselijke bladen de nadruk komen te liggen op elke 

universiteit afzonderlijk in plaats van op de universitaire gemeenschap nationaal. Ten slotte vond hij 

de gedachte die schuilging achter de oprichting van Propria Cures, namelijk dat de universiteit 

inmiddels te groot was geworden om nog langer genoegen te nemen met een plaats in een algemeen 

studentenblad, ‘een treurige uiting van misplaatste corpsliefde, alias vermomde pedanterie’.12  

Anderen waren juist een warm voorstander van een ‘lokaal’ universiteitsblad. Uiteindelijk 

kwam het zwaartepunt binnen de studentenbladen ook te liggen bij een enkele universiteit, ook bij de 

algemene studentenbladen. Voor de Vox was dat uiteindelijk Utrecht. In 1892 kwam er een einde aan 

de samenwerking tussen de redacties in Leiden en Utrecht en werd de Vox (na eerst officieel te zijn 

opgeheven) een specifiek Utrechts studentenblad. In de twintigste eeuw groeide het uit tot het 

verenigingsorgaan van het Utrechtse Studenten Corps en de Utrechtse Vrouwelijke Studenten 

Vereniging.  

In 1876, twaalf jaar na de oprichting van de Vox, werd er een tweede algemeen Nederlands 

studentenblad opgericht: Minerva: Algemeen Nederlandsch Studenten Weekblad13. De hoofdredactie 

was gevestigd in Leiden en daarnaast werden er redacteuren aangesteld in Utrecht, Groningen, 

Amsterdam en Delft. De oprichters wilden een weekblad om te leren schrijven, gedachten uit te 

drukken en meningen te verdedigen. Allemaal van belang, misschien niet voor de maatschappij buiten 

ons, zo schreven de oprichters, maar wel voor de studentenmaatschappij. Verder legden de oprichters 

uit dat de redactie en medewerkers zouden worden gekozen door de abonnees, hoewel niet werd 

uitgelegd waarom deze keuze was gemaakt. Misschien wilde de redactie de lezers op deze manier 

meer bij het blad betrekken. Ten slotte stelde de redactie zich de vraag – ervan uitgaande dat de lezer 

dat ook zou doen – hoe de verhouding van dit nieuwe blad tot het al bestaande algemeen Nederlands 

studentenblad, de Vox, zou moeten zijn. Maar volgens de redactie zou er genoeg stof zijn om twee 

bladen te vullen en bovendien zou de concurrentie het niveau van beide bladen ten goede komen.  

 
12 Hiep en Klarenbeek, Vox Studiosorum, 17, 18. 
13 Het is (nog) niet duidelijk of dit een poging tot voortzetting was van het in 1835 opgerichte Minerva (zie 

voetnoot 5). 
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Minerva moest algemeen en onpartijdig, maar wel openhartig zijn: ‘alle corpsbelangen moeten 

ijverig besproken worden’.14 Ook dit blad was dus vooral een blad voor de corpora. Wie de eerste 

jaargangen van Minerva doorbladert, ziet ook dat bijvoorbeeld de redactie in Groningen alleen maar 

verslag doet van zaken betreffende het corps (bijvoorbeeld van vergaderingen of stemmingen). Veel 

groter lijkt de Groningse bijdrage aan het blad dan ook niet te zijn geweest. Hoewel dit niet zeker is; in 

de statuten van het weekblad was namelijk vastgelegd dat de redacties in Utrecht, Groningen, 

Amsterdam en Delft alleen mochten beslissen over plaatsing van stukken aangaande corpszaken. Bij 

andere zaken werd de beslissing over eventuele plaatsing voorbehouden aan de hoofdredactie te 

Leiden.15 In Amsterdam wilden de studenten niet langer afhankelijk zijn van de Vox en Minerva en 

mede daarom richtten ze in 1890 een eigen studentenblad op.16  

Het Amsterdamse studentenblad Propria Cures werd opgericht door enkele leden van het 

Amsterdamse Studenten Corps uit onvrede met de lethargische stemming binnen hun vereniging.17 

Bovendien wilden de Amsterdammers een eigen orgaan, om niet langer voor de publicatie van hun 

zaken afhankelijk te zijn van de Vox of Minerva. Leiden zag zichzelf als oudste universiteitsstad graag 

als leider in de studentenwereld, maar – zo zette de redactie in het eerste nummer zelfverzekerd de 

toon – Amsterdam had nu een volwassen universiteit en wilde niet langer afhankelijk zijn van de 

welwillendheid van bladen uit andere universiteitssteden. De Vox en Minerva waren weliswaar 

algemene studentenbladen, maar de facto waren ze het orgaan van respectievelijk Utrecht en Leiden. 

Het nieuwe blad zou ook een andere stijl moeten krijgen – niet de houterige en deftige stijl van de Vox 

en Minerva – maar een stijl geïnspireerd door De Nieuwe Gids (de beweging van Tachtig).  

Niet alleen de universiteit van Amsterdam was groot geworden, maar ook Amsterdam zelf 

was uitgegroeid tot een wereldstad en een centrum van wetenschap en kunst. De redactie uitte de hoop 

dat de studenten zich ook veelvuldig hierover in Propria Cures zouden uitlaten. Ook dit studentenblad 

was in eerste instantie een blad voor en door het corps18, maar de stijl van het blad verschilde wel van 

 
14 Minerva: Algemeen Nederlandsch Studenten Weekblad 1 (1876) 1 (8 februari 1876). 
15 Minerva 1 (1876) 16 (23 mei 1876), 72. 
16 Het blad Minerva sprak zelf tegen een Leids orgaan te zijn. In een polemiek tussen twee studenten, schrijft de 

ene hierover: ‘Tot slot nog de opmerking waarin Tromp de Minerva verwijt toch nog ietwat Leidsch orgaan te 

zijn. Laat hij dat waar maken als hij kan, laat hij bewijzen dat de Minerva Leids is in haar geest, want we moeten 

hem toegeven dat het grootste aantal harer medewerkers Leidse studenten zijn. Maar van wie is dat laatste de 

schuld? Soms van de Leidse hoofdredactie, die voortdurend tracht voeling te houden met de andere plaatsen en 

die voor een tweetal jaren zelfs Vlaanderen wist te mobiliseren? Neen, het is de schuld van Utrecht en 

Amsterdam, van Groningen en van Delft, die niet voldoende aan de ‘Minerva’ meewerken, vooral de schuld van 

hen die de Alma Mater hebben opgericht’. Minerva 39 (1913) 15 (vrijdag 7 november) 161. 
17 Tevens uit onvrede met de oprichting van de Amsterdamse Studenten Bond (ASB), die al een eigen blad had: 

Alma Mater, wat overigens (in eerste instantie) maar een jaar zou verschijnen (1889-1890). Lucas Ligtenberg en 

Bob Polak, Een geschiedenis van Propria Cures 1890-1990 (Amsterdam 1990) 9, 13. 
18 De redactie koos zelf haar opvolgers, waardoor het corps ook een belangrijke rol kon blijven spelen. Pas vanaf 

ongeveer 1913 werd door de redactie bewust gekleurd gekozen; men maakte onderscheid tussen een 

(democratisch) corpslid, een sociëteitslid, een AVSV-lid (Amsterdamse Vrouwelijke Studenten Vereniging), een 

nihilist en een USA-lid (Unitas Studiosorum Amstelodamensium) Toch bleef ook toen het Corps nog een 

dominante rol spelen; van de 1400 studenten aan de universiteit waren 550 lid van het ASC (cijfer 1918), maar 

van de 500 abonnees (cijfer 1909) waren vermoedelijk de meesten corpslid. Propria Cures, 62, 65.  
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die van de Vox en Minerva; de toon was brutaler. Propria Cures probeerde zich vanaf het begin een 

reputatie te verschaffen: de andere studentenbladen werden op de korrel genomen en bekritiseerd en in 

de rubriek ‘pers’ werd vervolgens uitgebreid ingegaan op de reacties. Propria Cures bleef tot de 

Tweede Wereldoorlog het orgaan van de Amsterdamse universiteit; tot de oorlog verschenen de 

universitaire mededelingen in het blad – om daarna te verdwijnen naar het Centraal Faculteitenblad 

en vanaf 1948 naar Folia Civitatis. Het studentenblad Propria Cures ontwikkelde zich uiteindelijk tot 

een literair-satirisch weekblad (vanaf de jaren zeventig kwam het geheel los van de universiteit), 

waarin menig schrijver zijn debuut maakte.19  

Aan het einde van de negentiende eeuw hadden de universiteiten van Utrecht, Leiden en 

Amsterdam elk een ‘eigen’ studentenblad. Van de vier rijksuniversiteiten (eind negentiende eeuw) had 

alleen Groningen nog geen eigen studentenblad. Pas in 1924 – na de opheffing van het studentenblad 

Minerva – werd Der Clercke Cronike opgericht. Dit was geen corpsblad, maar een studentenweekblad 

van alle verenigingen, uitgegeven door een aparte stichting, waar overigens het Groningse Studenten 

Corps lange tijd wel de voornaamste plaats innam. Interessant is de vraag waarom Groningen in de 

negentiende eeuw geen eigen studentenblad kreeg. Is de vraag überhaupt opgekomen bij de Groningse 

studenten of nam men genoegen met een bijdrage in het blad Minerva?20 Deze vragen kunnen niet 

beantwoord worden zonder eerst nauwkeurig te onderzoeken wat eigenlijk de functie en betekenis was 

van het studentenblad Minerva in het algemeen en voor Groningen in het bijzonder21.  

De universitaire pers begint dus in de tweede helft van de negentiende eeuw met de oprichting 

van deze eerste studentenbladen, die wekelijks, tweewekelijks of maandelijks verschenen. Deze 

bladen wilden een bijdrage leveren aan de gehele Nederlandse studentenmaatschappij of in het geval 

van PC aan de Amsterdamse studentenmaatschappij. Ze wilden de studentenmaatschappij 

vertegenwoordigen en vormen. In feite waren ze oorspronkelijk gericht op de corpora. Maar de 

corpora, waarvan de meeste studenten overigens ook nog lid waren, vertegenwoordigden bij de 

universiteit alle studenten. Andere, naast het corps opgerichte studentenverenigingen, werden lange 

tijd niet erkend. Bovendien werden in de genoemde bladen de universitaire mededelingen opgenomen. 

Alleen al vanwege deze universitaire mededelingen nam het blad een centrale plaats in binnen de 

universiteit – in tegenstelling tot bladen van de overige studentenverenigingen, die inhoudelijk gericht 

waren op de eigen leden.  

 
19 Ligtenberg en Polak, Een geschiedenis van Propria Cures.  
20 Werd Minerva onder de Groningse studenten meer gelezen dan bijvoorbeeld de Vox? En wat was de bijdrage 

van de Groningse studenten aan het blad in vergelijking met studenten uit andere steden?  
21 Verwijzingen naar of opmerkingen over Minerva, Vox of ideeën over de oprichting van een eigen blad zullen 

waarschijnlijk ook te vinden zijn in de verslagen van de corpsvergaderingen in het archief van het Groningse 

Studentencorps. 
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4. Universitaire pers in de twintigste eeuw: verbreding en professionalisering 

 
De universitaire pers van de negentiende eeuw werd dus gevormd door onafhankelijke 

studentenbladen, waarvan het karakter voornamelijk werd bepaald door de corpsstudenten van de 

hogescholen (na 1876 rijksuniversiteiten). Anders dan in de twintigste eeuw is de universitaire pers 

van de negentiende eeuw nog heel overzichtelijk; het aantal hogescholen was klein, evenals het aantal 

studenten. De twintigste eeuw laat niet alleen een enorme groei zien van het studentenaantal en een 

vergaande specialisatie waardoor de universitaire pers veel onoverzichtelijker wordt – door het 

ontstaan van mededelingenblaadjes voor studenten, personeel, faculteitsbladen en vakbladen – maar 

ook een groei van het aantal universiteiten waardoor er niet langer sprake is van een kleine 

academische studentenmaatschappij die elkaar vindt in een algemeen Nederlands studentenblad. 

Voor de Tweede Wereldoorlog veranderde er – zo op het eerste gezicht – op het gebied van de 

universitaire pers nog niet veel. De onafhankelijke studentenbladen bleven in het begin van de 

twintigste eeuw nog het enige universitair orgaan. Al nam de universiteit van Utrecht in 1933 het 

besluit een eigen faculteitenblad uit te geven, dat overigens wel als supplement op het 

studentenweekblad Vox Studiosorum verscheen (1933-1942). In Amsterdam bleven de universitaire 

mededelingen tot vlak voor de Tweede Wereldoorlog gehandhaafd en in Leiden verscheen in 1931 een 

nieuw universiteitsblad: Mare.22 Na de Tweede Wereldoorlog veranderde er veel binnen de 

universitaire pers. Sommige universiteiten waren gesloten tijdens de oorlog – en als dat niet het geval 

was dan was het onderwijs en onderzoek toch haast helemaal stil komen te liggen – en na de 

bevrijding moest de universitaire gemeenschap nieuw leven worden ingeblazen. Het 

gemeenschapsgevoel en de wens tot doorbraak van de verzuiling, die zich ook aftekende in de 

universitaire gemeenschap, leidde tot de oprichting van nieuwe universitaire bladen waarin alle 

geledingen van de universiteit een stem moesten krijgen (zodat het orgaan ook daadwerkelijk kon 

dienen als bindend element). In Utrecht verscheen in 1946 Sol Iustitiae en in Amsterdam verscheen in 

1948 Folia Civitates23.  

De ontwikkelingen van de universiteitsbladen laat zien wat er veranderde aan de universiteiten 

(en ook hoe die bladen dienden als spreekbuis voor die veranderingen). Sommige bladen bestaan nog 

steeds – zoals bijvoorbeeld Folia, dat zich heeft ontwikkeld van ‘een dor mededelingenblad tot een 

 
22 Mare werd een Leids studentenblad en daarmee leek de geschiedenis van een algemeen Nederlands 

studentenblad ten einde (Minerva was in 1923 opgeheven). Pas in de jaren zeventig/tachtig werd weer het 

initiatief genomen tot de oprichting van een nationaal universiteitsblad. In 1985 verscheen in Groningen de 

Studentenkrant – een blad voor studenten van alle universiteiten in Nederland.  
23 Andere voorbeelden: De Vrije Universiteit van Amsterdam kreeg in 1953 Ad Valvas, de Landbouw 

Universiteit Wageningen het Wagenings hogeschoolblad (1946) (dat een voortzetting was van het in 1943 

opgerichtte Cereales), de Katholieke Universiteit van Nijmegen kreeg in 1951 het Nijmeegs Universiteitsblad 

(waarin het studentenblad Vox Carolina werd opgenomen). In Leiden verscheen Mare na circa 1946 32 keer per 

jaar (voor de oorlog was dat nog maandelijks).  
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wekelijks nieuwsmagazine’.24 In Utrecht wilden de studenten ook dat Sol Iustitiae meer zou worden 

dan een mededelingenblad. Dit streven eindigde echter in een ruzie tussen het studentengedeelte van 

de redactie (dat het blad grotendeels schreef) en de vertegenwoordigers van de Senaat (die een 

toezichthoudende functie hadden).25 De studenten richtten een eigen, onafhankelijk studentenblad op: 

Trophinios (later Troof)26. Eind jaren zestig werd, als opvolger van Sol Iustitiae, een nieuw orgaan 

opgericht om alle studenten en medewerkers van alle relevante en interessante geachte informatie te 

voorzien: het U-blad. Tussen de redactie en de redactieraad zou echter voortdurend verschil van 

mening blijven bestaan over de inhoud van het blad. De redactie wilde een onafhankelijk, 

spraakmakend blad. De redactieraad – gesteund door het College van Bestuur – wilde een informerend 

blad waarbij niemand gegriefd zou worden. Uiteindelijk werd in 1975 de Stichting Utrechts 

Universiteitsblad opgericht – leden van de universiteitsraad en het college van bestuur konden geen lid 

worden van het stichtingsbestuur.27 

Het voert te ver om hier een overzicht te geven van alle universiteitsbladen. De 

ontwikkelingen van de universitaire pers in Utrecht zijn een voorbeeld van ontwikkelingen die ook 

elders plaats hadden. In de jaren zestig en zeventig veranderde er veel aan de universiteiten; studenten 

en medewerkers wilden medezeggenschap krijgen in een instituut dat in bestuurlijk opzicht werd 

beheerst door hoogleraren en het College van Curatoren. Die tot dan toe vanzelfsprekende 

gezagsverhoudingen kwamen onder vuur te liggen en dat kwam breedvoerig aan de orde in de 

universitaire organen. Deze ontwikkelingen vereisten een cultuurverandering volgens Th. W. van 

Veen, die lid was van het eerste stichtingsbestuur van de in 1971 opgerichte Groningse 

Universiteitskrant, omdat tot in de jaren zestig hoogleraren of het College van Curatoren zelden tot 

nooit kritiek kregen.28    

De veranderende gezagsverhoudingen kwamen ook tot uiting in de journalistiek an sich. De 

professionalisering in de journalistiek betekende dat gezagsdragers niet langer ‘trouw’ werden 

weergegeven, maar dat hun (officiële) mededelingen op juistheid werden getoetst. Niet meer alleen het 

‘wie, wat, waar en wanneer’, maar ook het ‘waarom’ werd belangrijk in de journalistiek. De nadruk 

kwam te liggen op de interpretatie en duiding van het nieuws en daarmee ontstonden ook nieuwe 

vormen waarin het nieuws werd gepresenteerd zoals opiniepagina’s en colums.29 De kritische 

 
24 Jos Dohmen, Academische toestanden. De universiteit van Amsterdam volgens vijftig jaar Folia (Amsterdam 

1998).  
25 C. Bol, ‘De restauratieve façade, de jaren 1946-1966’, in: ‘H. W. von der Dunk, W. P. Heere en A. W. Reinink 

ed., Tussen ivoren toren en grootbedrijf. De Utrechtse universiteit, 1936-1986 (Maarssen 1986) 78-81.   
26 Trophinos (1964-1970), Troof (1970-1985). Het blad werd uitgegeven door een stichting, die tevens werd 

gesubsidieerd door het College van Curatoren. In 1986 werd Troof nog een jaar voortgezet als Alert.  
27 Zie voor een overzicht van de (naoorlogse) geschiedenis van de universitaire pers in Utrecht: Kees Ribbens, 

Universitaire journalistiek tussen onafhankelijkheid en informatievoorziening. Een geschiedenis van het U-blad 

(Utrecht 2003).  
28 Documentatiemap Universiteitskrant, Universiteitsmuseum Groningen. 
29 Nieuwe technieken aan het begin van de twintigste eeuw, maar ook de Angelsaksische invloed (nadruk op 

primeurs in het nieuws), de ontzuiling (waardoor de journalistiek onafhankelijker werd) en de groei van redacties 

en deelredacties (specialisatie) in de jaren vijftig en zestig leiden tot professionalisering en institutionalisering 
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benadering vereist(e) ook onafhankelijkheid30 – een onafhankelijke positie – die universiteitsbladen 

probeerden te krijgen door het opstellen van statuten. En landelijke universiteits- en hogeschoolbladen 

werkten ook samen om deze onafhankelijkheid te waarborgen. In 1971 werd de Gemeenschappelijke 

Universitaire Persdienst (GUPD) opgericht, die onder meer actief streefde naar redactionele 

onafhankelijkheid van de universitaire bladen.31 Om lid te mogen zijn moest een blad zich 

onderwerpen aan de statuten van de Stichting GUPD – waarin een organisatiemodel waarbij de 

redactie van het blad ambtelijk ondergeschikt is aan een academische voorlichtingendienst werd 

verworpen.32  

 De redactiestatuten, redactieraad en een eventuele stichting verlenen de universitaire organen 

een zekere onafhankelijkheid. Onderling zijn er echter grote verschillen. In het redactiestatuut van 

Folia staat dat ‘de redactie belast is met de redactionele samenstelling van de inhoud van het blad en 

daarbij geen aanwijzingen ontvangt van het bestuur, het college van bestuur van de universiteit van 

Amsterdam of van derden’ (Stichtingsstatuten Folia, artikel 8, 2004). In andere statuten is 

bijvoorbeeld de bepaling opgenomen dat de redactie ook rekening moet houden met het belang van de 

universiteit – bij onwelgevallige publicaties kan het bestuur van een universiteit zich hierop 

beroepen.33 En zelfs als statuten en een stichting een grote mate van onafhankelijkheid bieden, blijft 

een universiteitsblad altijd nog afhankelijk van de subsidie van de universiteit.  

Uiteindelijk is het waarschijnlijk toch de universiteit die bepaalt of een zekere 

onafhankelijkheid blijft gehandhaafd of niet. En in dat opzicht lijkt een kentering gaande te zijn bij de 

Nederlandse universiteiten. Tot juli 1999 bleef bijvoorbeeld de stichtingconstructie in Utrecht 

gehandhaafd, maar sindsdien is het blad ondergebracht ‘in een dichter bij de universiteit aanleunende 

organisatievorm’ (oftewel: het blad is ondergebracht bij de afdeling communicatie). De redactie is van 

mening dat het blad zo een beter bindmiddel is binnen de complexe en grote organisatie – waar alle 

 
van de journalistiek. Frank van Vree, ‘Beroep: journalist. Beeldvorming en professionalisering’ in: Jo Bardoel 

e.a., Journalistieke cultuur in Nederland (Amsterdam 2002) 155-167. Zie voor een uitgebreid overzicht van de 

geschiedenis van de journalistiek ook: Huub Wijfjes, Journalistiek in Nederland, 1850-2000: beroep, cultuur en 

organisatie (Amsterdam 2004).     
30 De Academische Raad – voorganger van de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten – 

publiceerde in 1969 een rapport waarin ook naar voren kwam dat de zelfstandigheid en professionaliteit van een 

universitair orgaan ‘een bijdrage [kan] leveren tot een meer omvattende opinievorming van de gemeenschap’. 

Uit: Dohmen, 203. Zie ook: Cor Klaasse, Openbaarheid en democratie. Een aanzet tot onderzoek naar de rol en 

positie van universiteitsbladen in Nederland (Rotterdam 1980). 
31 Initiatiefnemers waren Utrecht, Amsterdam en Groningen.  
32 Documentatiemap Universiteitskrant, Universiteitsmuseum Groningen. De GUPD viel rond 1980 uit elkaar 

wegens verschil van mening over de journalistieke uitgangspunten, maar daarna ontstond er een nieuw 

samenwerkingsverband: de Universitaire Persdienst (UPD). Rond 1983 waren tien van de dertien hogeschool- en 

universiteitsbladen lid van de UPD.  
33 Martine Deursen, Hogeschool- en universiteitsbladen: een eigen geluid of gedoemd tot echo van het bestuur? 

In hoeverre kunnen de Nederlandse hogeschool- en universiteitsbladen in de praktijk onafhankelijk zijn van de 

onderwijsinstellingen waar ze verschijnen? (Scriptie Journalistiek Fontys Hogeschool Wageningen, Wageningen 

2007) 16. 



 14 

stemmen gehoord moeten kunnen worden – dan als compleet van de universiteit losstaande stichting.34 

Hoofdredacteur van het Ublad, Armand Heijnen, vindt het geen probleem dat het blad valt onder de 

afdeling communicatie. Volgens hem is ‘de tijd dat een universiteitskrant nog een waakhondfunctie 

had, ver achter ons’. Hij denkt dat ‘langzaamaan de kloof tussen voorlichter en journalist overbrugd 

zal worden’.35    

Niet iedereen deelt deze visie op de ontwikkelingen in de universitaire pers. Korné Versluis, 

hoofdredacteur van Resource, het universiteitsblad van Wageningen, kwam ook aan het woord (in 

hetzelfde artikel waarin Armand Heijnen zijn uitspraak deed). Hij bekende dat hij uiteindelijk besloot 

aan te blijven – het universiteitsbestuur wilde bestuurlijk en organisatorisch nieuws vooraf doornemen 

– toen hij zeker wist dat het blad geloofwaardig zou kunnen blijven.36 De ontwikkelingen roepen de 

vraag op waarom een universiteit de keuze maakt om het universitair orgaan onder te brengen bij de 

afdeling communicatie. Zou het inderdaad de onderwijsmarkt zijn – zoals Hein Cuppen, chef 

verslaggeving van het Hoger Onderwijs Persbureau, oppert: ‘het is knokken om studenten. Dan willen 

sommige instellingen alleen goednieuwsberichten. Terwijl ze vergeten dat weldenkende studenten een 

onafhankelijk blad zeer op prijs stellen’.37  

Van de vijf universiteitsbladen die in de tweede helft van de twintigste eeuw zijn 

ondergebracht in een stichting om de onafhankelijkheid te waarborgen, zijn drie inmiddels 

ondergebracht bij de afdelingen communicatie: Utrecht, Wageningen en Leiden38. Deze constructie 

heeft gevolgen voor de redactionele onafhankelijkheid van de kranten zoals ook onlangs nog weer 

bleek toen het College van Bestuur van de universiteit te Leiden het weekblad Mare wilde omvormen 

tot een tweewekelijks ‘meer opiniërend’ blad.39 Juist het brengen van actuele nieuwsfeiten (die op hun 

beurt leiden tot opinie en debat) biedt het universiteitsblad de mogelijkheid een zelfstandige en 

kritische rol in te nemen binnen de universitaire gemeenschap. Deze ontwikkelingen binnen de 

universiteiten leiden tot de interessante vraag hoe in het verleden de onafhankelijke positie van de 

universiteitsbladen is verworven, maar het leidt ook tot de vraag welke ontwikkelingen ten grondslag 

liggen aan het terugkomen van universiteiten op deze in het verleden genomen beslissingen. Als een 

universiteitsblad de universitaire gemeenschap niet alleen weerspiegelt, maar haar ook vormt en dus 

definieert wat ze op het eerste gezicht alleen lijkt weer te geven – vertelt de ontwikkeling van de 

 
34 Deursen, Hogeschool- en universiteitsbladen, 15. Opvallend is dat de redactie de gemaakte keuze dus 

verdedigde – hoewel ze misschien ook geen andere keuze hadden omdat op zo’n moment de geloofwaardigheid 

van het blad op het spel staat.  
35 Ana van Es en Daney Schippers, ‘Luisteren naar het baasje’, Universiteitskrant 36 (2006) nr. 14 (6 december) 

10, 11. 
36 In hetzelfde artikel van 6 december 2006 wordt opgemerkt dat zeven van de dertien universiteitsbladen 

inmiddels onder de afdeling communicatie vallen.  
37 Van Es en Schippers, ‘Luisteren naar het baasje’, 10, 11. 
38 Deursen, Hogeschool- en universiteitsbladen, 15.   
39 Uiteindelijk kwam het College van Bestuur van Leiden terug op haar voorstel om van Mare een tweewekelijks 

blad te maken. Zie: Derk Walters, ‘Het is vulgair en ook niet efficiënt, dat studentenmedium’, NRC Handelsblad, 

24 augustus 2007, 3; Christiaan Weijts, ‘Leidse universiteit schiet zich in eigen voet’, NRC Handelsblad, 31 

augustus 2007; ‘Mare blijft wekelijkse krant’, NRC Handelsblad, 19 september 2007 en Greta Riemersma, 

‘Mare’, UK 37 (2007) … (20 september) 12.   
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universitaire pers ons dan ook iets over de ontwikkeling van de universiteit? Over de ontwikkeling van 

een instituut dat al honderden jaren lang ‘een grondslag voor de continuïteit van onze beschaving is 

geweest’.40  

 

  

 
40 E. H. Kossmann, ‘De universiteit’, in: idem, Geschiedenis is als een olifant (Amsterdam 2005) 323-338, 

aldaar 338. 
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5. Universitaire pers in Groningen in de twintigste eeuw 

 

Der Clercke Cronike (1924-1941) 

In 1923 werd Minerva: algemeen Nederlandsch studenten-weekblad opgeheven, het blad waarin het 

Groningse Studenten Corps – bij gebrek aan een eigen studentenblad – haar berichten publiceerde. Nu, 

met de opheffing van Minerva, kwam het oprichten van een eigen orgaan opnieuw aan de orde. Het 

Corps, Vindicat atque Polit, had al eerder met de gedachte gespeeld om samen met Magna Pete, de 

Groningse vrouwelijke studentenclub, een blad op te richten, waarbij ook de vraag aan de orde was 

gekomen of het nieuw op te richten blad een corpsblad of een algemeen Gronings studentenblad zou 

moeten worden.41 Een algemeen Gronings studentenweekblad sloot aan bij het eenheidsstreven van 

Vindicat om opnieuw alle studenten te willen vertegenwoordigen, een streven dat gedurende de Eerste 

Wereldoorlog was ontstaan. Dit streven uitte zich na de oorlog in een reorganisatie van het 

studentenleven en de oproep van Vindicat aan alle verenigingen om toe te treden tot het hervormde 

corps. Aan de oproep was geen gehoor gegeven – de confessionele studentenverenigingen Vera en 

Albertus Magnus waren door de oorlog juist sterk teruggeworpen op de eigen geloofswaarden en dat 

maakte een samengaan principieel onmogelijk. Wel was de Groningse Studenten Organisatie – 

onderdeel van de Nederlandse Studenten Organisatie, bestaande uit de rectoren en presides van de 

verschillende verenigingen – ijverig van start gegaan met een programma voor sportvelden en 

huisvesting, maar het was bij dit ene actieprogramma gebleven. De ‘enige vrucht van het 

eenheidsstreven’ was uiteindelijk de oprichting van Der Clercke Cronike.42 

 Vindicat en Magna Pete besloten – na een geslaagd proefnummer en succesvolle 

onderhandelingen met de andere studentenverenigingen over een algemeen Gronings studentenblad – 

het gezamenlijke verenigingsblad om te vormen tot een algemeen studentenblad. Op 20 september 

1924 verscheen het eerste Algemeen Groningsch Studentenweekblad ‘Der Clercke Cronike van der 

Schole tho Sunte Meerten’, orgaan der gezamenlijke Studentenvereenigingen.43 Het blad moest 

informatie verstrekken over het (georganiseerde) studentenleven, maar ook over de universiteit. De 

Clercke wilde een ‘spiegel zijn van hetgeen op organisatorisch en intellectueel gebied gepresteerd 

wordt’. Het algemene karakter van het blad kwam tot uiting in de berichten van de bij het blad 

 
41 De gegevens in deze paragraaf zijn grotendeels ontleend aan Agnes de Jong, Der Clercke Cronike. Van der 

Schole tho Sunte Maarten. Algemeen Groninger Studentenweekblad 1924-1941 (Doctoraalscriptie Geschiedenis; 

Groningen 2001) (In deze scriptie wordt uitgebreid ingegaan op de oprichting, inhoud, ontwikkeling en 

opheffing van de Clercke (1924-1941)) en Ibidem, ‘De opheffing van Der Clercke Cronike. Studentenverzet in 

Groningen’, Spieghel Historiael 42 (2005) 196-200.  
42 P. Caljé, ‘Continuïteit en discontinuïteit in de studentencultuur van de twintigste eeuw’ in: K. van Berkel en F. 

R. Smit, Een universiteit in de twintigste eeuw. Opstellen over de Rijksuniversiteit Groningen 1914-1999 

(Groningen 1999) 21, 22. Caljé merkt hier ook op dat ‘dit blad […] tot zijn opheffing in 1969 [het blad hield op 

te bestaan in 1971] de eenheidsgedachte van het studentenleven – ondanks alle organisatorische verdeeldheid – 

is blijven hooghouden’.  
43 De naam van het blad is ontleend aan het doel: het blad wilde alle belangrijke gebeurtenissen (als een klerk) 

van de academie (waarvan St. Maarten de beschermheilige is) in chronologische volgorde vastleggen (als in een 

kroniek). 
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aangesloten studentenverenigingen. Naast Vindicat en Magna Pete namen (sommige pas later) ook 

Albertus, VERA, De Groene Uil, Bernlef, de Vrijzinnig Christelijke Studenten Bond, de Nederlands 

Christelijke Studenten Vereniging, de Sociaal Democratische Studenten Club, disputen en de 

Faculteits- en studieverenigingen deel aan het studentenblad. De studentenverenigingen betaalden 

contributie aan het blad en in ruil daarvoor werden verenigingsberichten afgedrukt, kregen de leden 

van de betreffende vereniging de Clercke ‘gratis’ toegestuurd en mochten de lezers deelnemen aan de 

redactiestemmingen.44   

De dominante positie die het Groninger Studenten Corps innam binnen de Groningse 

studentenmaatschappij – en nog lange tijd zou blijven innemen – kreeg ook zijn weerslag in het 

studentenblad. Het algemene karakter van het blad kwam tot uiting in de mededelingen en verslagen 

van de bij het blad aangesloten studentenverenigingen en de universitaire mededelingen, maar de 

overige inhoud van het blad was voornamelijk van de hand van corpsleden of Magna Petentes – 

waardoor de overige studenten het gevoel hadden dat het blad in zekere zin toch een spreekbuis van 

het corps was. Een strijdpunt dat gedurende het gehele bestaan van de Clercke steeds weer naar voren 

kwam: Vindicat verweet de andere studentenverenigingen dat ze te weinig medewerking verleenden 

aan het blad en het eenheidsstreven. De diverse studentenverenigingen op hun beurt wilden door 

Vindicat en de universiteit, die alleen Vindicat erkende als officiële vertegenwoordiging van de 

studenten, erkend worden. Het eenheidsstreven zou tot na de Tweede Wereldoorlog een steeds 

terugkerend onderwerp van discussie zijn in de Clercke.45  

 De berichten van de studentenverenigingen stonden centraal in dit wekelijks verschijnende 

academisch contactorgaan. Maar ook schreven de studentredacteuren en andere studenten artikelen, 

verslagen, recensies, proza en poëzie over uiteenlopende onderwerpen zoals bijvoorbeeld promoties, 

lezingen, kunst, literatuur, film, feesten, studerende vrouwen en de liefde. Sommige stukjes waren 

studentikoos van aard – in andere stukken werd een meer serieuze toon aangeslagen. Volgens een 

ingezonden stuk in december 1925 was de Groninger studentenkrant ‘ernstig, enigszins zwaarwichtig, 

demonstratief moraliserend, taai en onbeduidend’. De redactie wilde wel ingaan op de beschuldiging 

en ze vroeg zich in een artikel in de Clercke af waarom het blad vergeleken met andere 

studentenbladen toch vaak zo droog en nuchter was: ‘Waarom is dat zo? Zijn wij, Noorderlingen, zo 

 
44 De Clercke was een zelfstandig en onafhankelijk blad. De redactie (eerste drie, later vijf) vormden tezamen 

met de twee administrateurs de Commissie van Beheer. Na 1931 kwam er ook een Commissie van Toezicht tot 

stand.  Naast het contributiegeld van de aangesloten studentenverenigingen, vormden de advertentiegelden, de 

abonnementsgelden en de donaties van hoogleraren en studenten een aanvullende inkomstenbron voor de 

Clercke. De Jong, Der Clercke Cronike, 33, 34.  
45 Dat het Corps zichzelf zag als belangrijkste vereniging, kwam ook tot uiting in de samenstelling van de 

redactie, die tot 1931 geheel uit corpsleden (en 1 Magna Petente) bestond. In 1931 werd bij de totstandkoming 

van de ‘vereeniging Der Clercke Cronike’ in de statuten vastgelegd dat in de redactie ook twee niet-Corpsleden 

zouden worden opgenomen. De Jong, Der Clercke Cronike, 33.  
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droog, dor, stug en nuchter? Ik geloof van niet. Maar de Noorderling heeft een slot op de mond. En 

men kan gerust zeggen, dat hij zijn pen op het nachtslot heeft.46 

 Of het blad in vergelijking met andere studentenbladen nu echt zo onbeduidend was, valt te 

bezien. Maar een onderwerp waar door de studenten in het algemeen echt weinig over werd 

geschreven was politiek. Pas in de loop van de jaren dertig verschenen in de Clercke enkele artikelen 

over politiek-maatschappelijke ontwikkelingen met onderwerpen variërend van vluchtelingenopvang 

in Nederland en het pacifisme, tot de voordelen van de arbeidsdienstplicht en de positie van joden. Het 

uitbreken van de oorlog en de bezetting van de Duitsers noopte de redactie tot voorzichtigheid (wat 

betrof politieke onderwerpen). In eerste instantie werd gehoor gegeven aan de oproep van de Rector 

Magnificus P. J. van Rhijn op de voorpagina van de Clercke om rustig en standvastig te blijven. In het 

blad verschenen gedichten waarin op subtiele wijze uiting werd gegeven aan de anti-Duitse gevoelens, 

maar fel protest bleef na het ontslag van joodse hoogleraren en docenten uit – evenals na de invoering 

van de numerus clausus voor joodse studenten.47 Uiteindelijk bracht een verslag van de oratie van 

NSB’er G. A. Kreuzwendich von dem Borne48 in oktober 1941 – en het kort daarna geplaatste gedicht 

Humor – de Secretaris van Curatoren, J. L. H. Cluysenaer, en de President-Curator, J. E. van Welderen 

baron Rengers, tot het besluit de Clercke in het vervolg preventief te controleren en te voorzien van 

een pre-advies.49 De redactie negeerde echter het eerstvolgende pre-advies en liet het blad 

ongecensureerd verschijnen, met alle gevolgen van dien. De redactie moest zich melden op het 

hoofdkantoor van de SD, het Scholtenhuis aan de Grote Markt. Ze kreeg een boete en twee 

redactieleden werden zonder enige vorm van proces drie weken vastgehouden in het Huis van 

Bewaring. Intussen had de redactie in de Clercke haar ontslag bekendgemaakt en op 14 november 

1941 verscheen het laatste nummer van de Clercke.50 

 

Het Groninger Universiteitsblad (1941-1942) 

Met de opheffing van de Clercke in 1941 verloor de Groningse universiteit haar enige academisch 

contactorgaan en daarmee een belangrijk bindend element van wat nog over was van de universitaire 

 
46 De Jong, ‘De opheffing van Der Clercke’, 197. Oud (hoofd)redacteur M. R. W. Bos in: ‘In memoriam Der 

Clercke Cronike’, Nieuwsblad van het Noorden, 8 december 1971, Documentatiemap Universiteitskrant, 

Universiteitsmuseum Groningen. 
47 Wel werd de protestbrief van de Nederlandse Studenten Federatie tegen de maatregel opgenomen.  
48 Kreuzwendich nam uiteindelijk de – na de zelfmoord van L. Polak Daniëls – opengevallen plek van hoogleraar 

Geneeskunde in. 
49 Het College van Curatoren stelde veel in het werk om het universitaire leven ‘gewoon’ doorgang te laten 

vinden – bang als ze was dat sluiting van de Groningse universiteit een definitieve opheffing zou betekenen. Het 

blijven verschijnen van de Clercke – een voor de academische gemeenschap belangrijk contactorgaan – was 

daarom zeer gewenst; alle reden dus voor Cluysenaer om artikelen of gedichten die de bezetter ertoe zouden 

kunnen brengen het blad te verbieden, te schrappen. Cluysenaer handelde in opdracht van Curatoren of feitelijk 

de President-Curator, J. E. van Welderen baron Rengers, die sinds medio mei het hoogste gezag had gekregen 

binnen het College van Curatoren. Rengers zat echter in Leeuwarden en het was de Secretaris die veel zaken 

aankaartte. Annelies Noordhof-Hoorn, Curator in oorlogstijd. Dr. E. van Welderen baron Rengers (1877-1963) 

als president-curator van de Rijksuniversiteit Groningen (Doctoraalscriptie Geschiedenis, Groningen 2004). 
50 De Jong, Der Clercke Cronike, 51 en De Jong, ‘De opheffing’, 198-200. 
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gemeenschap. Cluysenaer wilde daarom zo snel mogelijk een nieuw mededelingenblad uitgeven – 

waarin hij overigens niet alleen mededelingen, maar ook artikelen over het ‘leven en werken’ van de 

Groningse universiteit wilde laten opnemen. Het blad zou wekelijks moeten verschijnen, een omvang 

hebben van vier pagina’s en niet alleen aan studenten en docenten, maar ook aan het niet-docerend 

personeel en de afgestudeerden moeten worden gestuurd. De uitgebreide plannen laten duidelijk zien 

dat Cluysenaer – en met hem de President-Curator – heel graag de band tussen de leden van de 

academische gemeenschap in stand wilden houden; juist nu – nu er al zo veel weg viel – moest de 

universiteit zich hecht aaneensluiten.51 Na toestemming van de Commissie van Persorganisatie in den 

Haag en het College van Rector en Assessoren verscheen op 8 januari 1942 het Groninger 

Universiteitsblad.52 

 Uiteindelijk verscheen ook dit blad slechts driekwart jaar. In november 1942 verscheen het 

voor het laatst. Was het toch ook nog te vrij met bepaalde kwesties omgesprongen? Al in februari had 

de Perskamer twee publicaties verboden. De tussenkomst van rector magnificus H. M. de Burlet  – die 

de Secretaris-Generaal verzocht het Universiteitsblad niet te verbieden, omdat het de enige band 

vormde tussen curatoren, docenten en studenten – leidde ertoe dat het blad toch weer mocht worden 

uitgegeven, maar door de algehele crisis, die in december 1942 begon, verscheen het blad niet meer.53 

Na de opheffing van het Groninger Universiteitsblad kregen studenten en docenten af en toe 

circulaires toegestuurd en daarnaast verschenen illegale (studenten)bladen zoals het landelijke 

studentenblad De Geus.54 Ook de Clercke verscheen enkele malen in de illegaliteit.55  

Na de oorlog keerde Cluysenaer terug naar Groningen.56  Hij hervatte zijn werk als Secretaris 

van Curatoren en bleef deze functie uitoefenen tot 1959, toen hij hoogleraar Inleiding in de 

 
51 Klaas van Berkel, Academische Illusies. De Groningse universiteit in een tijd van crises, bezetting en herstel 

1930-1950 (Groningen 2005) 262-263. Van Berkel merkt ook nog op dat het plan van Cluysenaer om een 

mededelingenblad op te richten niet nieuw was – onder normale omstandigheden had hij het misschien al wel 

eerder aan de orde gesteld.  
52 De Jong, Der Clercke Cronike, 74. 
53 Noordhof-Hoorn, Curator in oorlogstijd, 70. De crisis behelsde onder meer de zogenaamde numerus clausus 

en de loyaliteitsverklaring. Zie: Van Berkel, Academische Illusies, 309 e.v. 
54 De Geus verscheen voor het eerst in oktober 1940 en bevatte onder meer berichten van en commentaren op het 

universitaire leven, in het bijzonder op het Leidse. Vanaf 1942 werd De Geus de spreekbuis van alle studenten 

en groeide het uit tot het algemene universiteitsstrijdblad. Het blad wilde de democratische idealen en de moraal 

binnen de Nederlandse studentengemeenschap hooghouden. Het laatste nummer van De Geus verscheen in juli 

1945. Zie: Lydia E. Winkel, De ondergrondse pers 1940-1945 (herziene versie; Amsterdam 1989) 110. Hoewel 

het blad een belangrijk bindend element vormde voor de studentengemeenschap – dus ook voor de Groningse 

studentengemeenschap – wordt het gezien het bijzondere (namelijk voortkomend uit de bezetting) en tijdelijke 

karakter in dit verslag niet nader behandeld. Ook het Groninger Universiteitsblad kwam voort uit de bezetting, 

maar gezien het specifiek Groningse karakter kan het in dit overzicht van de Groningse universitaire pers niet 

ontbreken. Bovendien werd het in de jaren vijftig en zestig opnieuw uitgegeven.  
55 De Jong, Der Clercke Cronike, 74, 75. Winkel, De ondergrondse pers 1940-45, 264; waar staat dat de Clercke 

nog zes keer verscheen, als ‘contactorgaan van de Groninger studenten in ballingschap’ en dat de redactie toen 

werd gevormd door Albertus Spruit en Maarten Hartgerink.  
56 Hij had in 1944 een half jaar vastgezeten in St. Michielsgestel, was ontslagen als Secretaris van Curatoren en 

had in Leeuwarden een nieuwe betrekking gevonden (als adviseur van de Friese voedselcommissaris). Direct na 

de bevrijding keerde hij terug naar Groningen waar hij werd belast met de dagelijkse leiding van het College van 

Curatoren. AI, 380, 381, 412. 
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Rechtswetenschap werd.57 Wilde Cluysenaer graag een heruitgave van het Groninger 

Universiteitsblad – nu wel vormgegeven naar zijn ideeën hierover? In 1950 werd het Groninger 

Universiteitsblad namelijk opnieuw uitgegeven. Een blad met ‘veel informatie over academische 

plechtigheden, lopend onderzoek, universitair nieuws (benoemingen, e. d.) en over allerlei varia.’58 In 

het archief van College van Curatoren is misschien terug te vinden waarom hiertoe werd besloten, wie 

het initiatief nam et cetera.59 Het Groninger Universiteitsblad zou uiteindelijk in 1967 opgaan in een 

nieuw mededelingenblad van de universiteit: Academisch Perspectief.  

 

De Clercke na de oorlog 

Na de bevrijding werd het universitaire leven hervat; de studentenverenigingen – tijdens de oorlog 

hadden alle studentenverenigingen zichzelf opgeheven – herrezen en op 19 mei verscheen ook de 

Clercke weer. De inhoud werd de eerste maanden voornamelijk verzorgd door hoofdredacteur, 

Maarten Hartegerink – die tijdens de oorlog ook had meegewerkt aan de illegale verschijning van de 

Clercke – en betrof voornamelijk berichten van de studentenverenigingen en ander academisch 

nieuws. In juli werd hij de nieuwe rector van het Studenten Corps en pas daarna verscheen de Clercke 

weer onder een nieuwe, voltallige redactie.60 

 De nieuwe redactie liet zich voor de inhoud van het blad leiden door het oorspronkelijke doel 

van de Clercke. Ze riep dan ook alle Groninger studenten ‘die ook maar enigszins in staat zijn de pen 

te hanteren’ op om met haar samen te werken en ‘de Clercke een afspiegeling te doen zijn van wat er 

in de gehele studentenwereld leeft’.61 Wat nog steeds leefde onder de studenten was het 

eenheidsstreven. De bezetting – en daarmee ook het wegvallen van het georganiseerde studentenleven 

– had de eenheid en saamhorigheid onder de studenten versterkt. Na de bevrijding wilden studenten 

die eenheid graag vasthouden en verder vormgeven, maar de heroprichting van de afzonderlijke 

studentenverenigingen en de hervatting van het ‘oude’ studentenleven ondermijnde het 

eenheidsstreven. Temeer omdat het Groningse Studenten Corps als vanzelfsprekend haar rol als 

vertegenwoordiging van alle studenten weer op zich nam. Bij de opening van het Corps de Garde – dat 

tijdelijk gebruikt werd als studentensociëteit62 – had Vindicat weliswaar de deuren opengesteld voor 

alle studenten63, maar het werd al snel duidelijk dat dit meer een daad van het moment was – Vindicat 

 
57 Jensma en De Vries, Veranderingen in het hoger onderwijs, 125. 
58 Smit en Kingma, Gids voor onderzoek, 25.  
59 Het Groninger Universiteitsblad was een uitgave van de Commissie voor Universitaire Publicaties en het 

Groninger Universiteitsfonds – het archief van het Groninger Universiteitsfonds bevindt zich ook in de 

Groninger Archieven. 
60 Van Berkel, Academische Illusies, 451-453. 
61 De Jong, Der Clercke Cronike, 75. 
62 De sociëteiten van Vindicat, Magna Pete en Vera waren bij de bevrijding van Groningen verwoest.  
63 Daaronder vielen niet de vrouwelijke studenten en ook niet de ondertekenaars van de loyaliteitsverklaring. 
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wilde helemaal niet opgaan in een algemene studentenvereniging.64 In een artikel in de Clercke van 6 

juli werd dit nog eens door een Senator van Vindicat bevestigd. Ook de andere studentenverenigingen 

zetten zich vooral in voor herstel van de eigen vereniging en gingen bijvoorbeeld zo snel mogelijk op 

zoek naar een nieuwe, eigen sociëteit.65   

In de Clercke zou het failliet van de eenheidsgedachte de eerste jaren na de oorlog onderwerp 

van discussie blijven. In zekere zin ‘herstelde’ het evenwicht van voor de oorlog zich; het corps voerde 

weer de boventoon en verweet bijvoorbeeld de confessionele studentenverenigingen de terugkeer naar 

hun gesloten organisatievorm. De diverse studentenverenigingen – op hun beurt – verweten het corps 

‘ongefundeerde pretenties, arrogantie en exclusivisme’.66 Uiteindelijk zou het karakter van de Clercke 

pas in de jaren zestig veranderen met de komst van een redactie geheel bestaande uit nihilisten en een 

Vera-lid. Misschien dat het blad toen ook een – voor de universiteit – wat onevenwichtiger karakter 

kreeg. Opvallend is in ieder geval dat na het verdwijnen van de dominante positie van het corps in de 

Clercke, ook de universiteit zich uiteindelijk zou terugtrekken. In 1967 besloot het bestuur van de 

universiteit niet langer haar mededelingen te publiceren in het studentenblad de Clercke, maar een 

eigen mededelingenblad op te richten namelijk: Mededelingen: wekelijkse informatie voor de 

studenten aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Dit universitair voorlichtingsblad zou uiteindelijk vier 

jaar verschijnen en uiteindelijk in 1971 opgaan in de Universiteitskrant.67 

 

Het einde van de Clercke 

Wat uiteindelijk definitief een einde maakte aan de oorspronkelijke eenheidsgedachte, was de enorme 

groei van het aantal studenten en nog belangrijker: de sociale herkomst van deze studenten. Door de 

komst van studenten uit de middenklasse veranderde er veel binnen de universiteit. En hierbij speelde 

ook de universitaire pers een belangrijke rol. Ton Regtien, student psychologie, initieerde in het 

Nijmeegs universiteitsblad de oprichting van de Studentenvakbeweging (SVB) in 1963. Deze 

beweging zag het studeren meer als een maatschappelijk nuttige activiteit. Een beweging die de 

studenten uit de middenklasse, die over het algemeen ijverig studeerden en sober leefden, meer 

aansprak dan de traditionele gezelligheidsverenigingen.68 De veranderingen bleven niet beperkt tot het 

studentenleven. Studenten wilden ook veranderingen binnen de universiteit. De bestuurlijke 

beslotenheid werd gehekeld; er moest openbaarheid komen op alle niveaus: bij beleid, beheer, 

 
64 In sommige steden vond een grondiger reorganisatie van het studentenleven plaats: in Amsterdam werd de 

Algemene Studentenvereniging Amsterdam (ASVA) opgericht en in Nijmegen werden alle studenten verplicht 

lid van het corps. Van Berkel, Academische Illusies, 508. 
65 Van Berkel, Academische Illusies, 451, 452, 508-510. 
66 Van Berkel, Academische Illusies, 526, 529. 
67 [Doel, omvang, redactie etc. nog opzoeken]. 
68 E. W. A. Hensen, De Rijksuniversiteit Groningen 1964-1989 (Groningen 1989) 21, 22. Vooral in Nijmegen en 

Amsterdam – waar de positie van de traditionele gezelligheidsverenigingen al zwakker was – kreeg de SVB veel 

aanhang.  
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onderwijs en onderzoek. Uiteindelijk leidde de democratiseringsbeweging in 1971 tot de Wet op de 

Universitaire Bestuurshervorming (WUB).69 

In Groningen waren de protesten misschien kleinschaliger dan in Amsterdam of Nijmegen, 

maar er vonden soortgelijke ontwikkelingen plaats. De rol van Vindicat in de Clercke was in het begin 

van de jaren zestig plotsklaps uitgespeeld. De redactie was vervangen en bestond alleen nog uit 

nihilisten en een Vera-lid. Bart Tromp, die in 1966 hoofdredacteur van de Clercke zou worden, schrijft 

hierover. ‘De redactie, altijd beheerst door Vindicaters […] had onder voor mij duistere 

omstandigheden het veld geruimd voor een geheel nieuwe’. En die redactie ‘had het ook nog bestaan 

om voorafgaande aan de Gronstra-verkiezingen70 haar politieke voorkeur tot uitdrukking te brengen in 

een geheel met rode inkt gedrukte Clercke’.71 In 1965 werd op een vergadering van het corps een 

motie aangenomen waarmee Vindicat zich distantieerde van het redactiebeleid van de Clercke.72 Toen 

Tromp in 1966 door het bestuur van de Clercke werd aangesteld als hoofdredacteur dacht Vindicat de 

Clercke weer terug te hebben: ‘Een dag later bezocht ik de Kroeg, de sociëteit van Vindicat aan de 

Grote Markt. Het nieuws was zelfs hier doorgedrongen. Van een betrekkelijk obscuur corpslid was ik 

plotseling een gevierd man geworden, die op een tafel werd gezet en toegezongen. De Clercke was 

weer van hen, zo bleek het algemene gevoelen, nu een Vindicater hoofdredacteur was geworden. Ik 

liet mij mijn onverwachte populariteit ongemakkelijk aanleunen. Thuis gekomen begon ik te zinnen op 

een weg om verkeerde verwachtingen uit de weg te ruimen’.73  

De nieuwe hoofdredacteur schreef een artikel over het Nederlandse koningshuis, eindigend 

met het uitspreken van een voorkeur voor de republiek. Vindicat begreep de boodschap; op de kroeg 

hoefde Tromp zich eerst niet te laten zien. Daarnaast werd hij uitgenodigd bij de Rector en de 

Conrector waar men tot de conclusie kwam dat een studentenblad toch vooral ook veel aan literatuur 

moest doen.74 Daarmee leek de kous af, maar in 1967 trok de universiteit haar geld terug en nam het 

besluit om de universitaire mededelingen niet langer in de Clercke af te laten drukken, maar om een 

eigen blad uit te geven. De redactie van de Clercke noemde het besluit een gevolg van de kritische 

houding van het blad tegen over toestanden buiten en in de universiteit, maar de President-Curator, N. 

 
69 Hensen, De Rijksuniversiteit Groningen, 48. In Groningen kwam met de invoering van de WUB een einde aan 

de Tussentijdse Bestuursvorm (TBV), die feitelijk democratischer was dan de WUB. In de in 1971 uitgegeven 

UK kwamen de nieuwe bestuursvormen veelvuldig aan de orde. 
70 Gronstra was de Groninger Studenten Raad, opgericht in 1964 om de studentenbelangen op het gebied van 

huisvesting, gezondheidszorg en het mede opstellen van studieprogramma’s te behartigen. De Gronstra voerde 

overleg met de Senaat en het College van Curatoren en had vertegenwoordigers in bijvoorbeeld het bestuur van 

de Stichting Studenten Huisvesting. De Gronstra ging later op in de Groninger studentenbond.  
71 Bart Tromp, ‘Handhaven en beschaven. Hoe ik hoofdredacteur van Der Clercke Cronike werd’, Maatstaf. 

Maandblad voor letteren 42 (1994) 21-27, aldaar 22. 
72 ‘Rel in Groningen. Grondraad contra studentenblad “Der Clercke”’, [?], oktober 1965, Documentatiemap 

Universiteitskrant, Universiteitsmuseum Groningen. Dit gebeurde naar aanleiding van een artikel waarin 

negatieve uitlatingen werden gedaan door de redactie ten aanzien van de goedkeuringswet betreffende het 

huwelijk van prins Claus en prinses Beatrix – en gold met name de zin: ‘De Duitse infiltratie in het koningshuis 

loopt nu al in het derde geslacht – het is mooi geweest – nu. Drees for President!’. 
73 Tromp, ‘Handhaven en beschaven’, 27. 
74 Tromp, ‘Handhaven en beschaven’, 27. 
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J. Polak, zei juist voor een vrije, en zelfstandige studentenpers te zijn. De reden was volgens hem dat 

‘een bedrijf als de RU waarin duizenden mensen werkzaam zijn, toch wel recht heeft op een eigen 

mededelingenorgaan’. Het College van Curatoren wilde niet langer ‘dat iedereen die onze 

mededelingen wilde lezen, een abonnement moest nemen op een bepaald blad, met een bepaald 

standpunt. Daarom worden onze bulletins straks ook kosteloos verstrekt’.75  

De Clercke bleef na het terugtrekken van het geld door de universiteit toch nog enige tijd 

bestaan en dat kwam mede door een kort daarvoor afgesloten overeenkomst met de Gronstra. De 

Clercke werd in het collectieve abonnement van de Gronstra opgenomen, waardoor alle studenten die 

zich bij de Gronstra aansloten ook direct geabonneerd waren op de Clercke. De Gronstra verloor in de 

daaropvolgende jaren echter veel leden (door het loskoppelen van het gecombineerde lidmaatschap 

van de Gronstra en het Groninger Centraal Studentenbureau) wat voor de Clercke opnieuw een grote 

inkomstenderving betekende. Uiteindelijk werd in 1971 besloten om de uitgave van de Clercke 

voorlopig te staken.76 

Zonder nader onderzoek kan niet een nauwkeurig beeld worden gegeven van de 

gebeurtenissen rond de opheffing van de Clercke. Krantenartikelen en uitspraken van bijvoorbeeld 

toenmalig hoofdredacteur Tromp en toenmalig redacteur Hans Kuné, later hoofdredacteur van de 

Universiteitskrant, wekken de indruk dat de Gronstra (inmiddels Gsb – en sterk gelieerd aan CPN) de 

Clercke naar zich toe probeerde te trekken om het blad te laten fungeren als spreekbuis. Daarnaast 

verscheen in 1971 ook de veel professioneler gemaakte Universiteitskrant (UK), wat geduchte 

concurrentie betekende voor de Clercke. Tromp wilde het verschijnen van het nieuwe universiteitsblad 

niet aanwijzen als de oorzaak voor de opheffing van het studentenblad: ‘de Clercke was een 

onafhankelijk studentenweekblad met een linkse signatuur. Ieder Gronstra-lid was automatisch op ons 

geabonneerd, al voordat de Gsb en de CPN de Gronstra beheersten. Zij hebben het blad uiteindelijk de 

nek omgedraaid. De Gsb wilde niet dat de redactie onafhankelijk bleef. Ze wilden een vinger in de 

pap’.77  

In ieder geval werkt de opheffing van de Clercke in 1971 – hetzelfde jaar waarin ook de UK 

voor het eerst verscheen – het idee in de hand dat de UK de opvolger is van de Clercke.78 Maar enkele 

 
75 ‘Curator Mr. N. J. Polak: “We willen Clercke niet beïnvloeden”’, Nieuwsblad van het Noorden, 20 juli 1967, 

Documentatiemap Universiteitskrant, Universiteitsmuseum Groningen. Polak ontkende in dit interview ook dat 

het besluit onverwacht en buiten de Senaat om was genomen – zoals de redactie van de Clercke vermoedde. 

Volgens Tromp zou de toenmalige president-curator in een later gehouden interview met Jan Nagel voor het 

VARA-studentenprogramma ‘Uilenspiegel’ de waren reden hebben genoemd: ‘de curatoren, daarin gesteund 

door ouders van vrouwelijke studenten, vonden de Clercke bij tijd en wijle pornografisch’. Tromp, ‘Handhaven 

en beschaven’, 23.  
76 Onder andere artikel in Trouw, 16 september 1970, Documentatiemap Universiteitskrant, 

Universiteitsmuseum Groningen. De Gronstra verloor hiermee haar enige mededelingorgaan en gebruikte 

daarvoor in het vervolg Nait Soez’n van de Gsb. 
77 Lustrumnummer UK 20 (1991) 39/40 (27 juni 1991).  
78 In de Gids voor onderzoek staat bijvoorbeeld: ‘in 1971 maakte de Clercke plaats voor de in eigen beheer van 

de universiteit uitgegeven Universiteitskrant’. (25). Hoewel het dus niet de opzet was om de UK de opvolger te 

laten worden van de Clercke, was het wel zo dat na de opheffing van het studentenblad redacteuren en 

medewerkers ‘overstapten’ naar de UK.  
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krantenartikelen – waaronder in het themanummer naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van de UK 

– geven de indruk dat de oorspronkelijke opzet was dat de Clercke gewoon als onafhankelijk 

studentenblad zou blijven verschijnen. ‘De Clercke is vanaf de eerste besprekingen bewust buiten de 

plannen gehouden. De Clercke moest, zo vonden de plannenmakers van de UK, ‘een afzonderlijke 

studentenperiodiek’ blijven. In hun visie werkte de ‘democratie het best bij het bestaan van 

antithesen’.79  

De periodieken die uiteindelijk zouden worden opgeheven – om op te gaan in het nieuwe 

universiteitsblad – waren drie voorlichtingsbladen van de Universiteit. Het al genoemde 

Mededelingen, waarin de universiteit sinds 1967 wekelijks de universitaire mededelingen plaatste. Ten 

tweede Academisch Perspectief, een blad dat in 1963 was opgericht en zich in de eerste plaats richtte 

op het personeel met artikelen over onderwijs en onderzoek en mededelingen bevatte over 

personeelsaangelegenheden en benoemingen (het Groninger Universiteitsblad was in 1967 hierin 

opgegaan).80 Het derde voorlichtingsblad dat zou opgaan in de Universiteitskrant betrof 

Samenscholing, een discussieblad, dat in de volgende paragraaf nog aan de orde komt. Deze drie 

voorlichtingsbladen zijn opgegaan in de Universiteitskrant, maar dit gold niet voor het studentenblad 

de Clercke, dat in haar hoedanigheid als onafhankelijk studentenblad – uitgegeven door een 

onafhankelijke stichting – hier ook helemaal buiten stond. De verwachting was wel dat het nieuwe 

universiteitsblad bepaalde gevolgen zou hebben voor de Clercke – bijvoorbeeld dat het blad minder 

inkomsten uit advertenties zou krijgen door de verschijning van het nieuwe universiteitsblad – maar 

dat opheffing niet gewenst was, bleek uit de financiële afspraken die hierover werden gemaakt met de 

universiteit.81   

   

De oprichting van de Universiteitskrant 

De veranderingen binnen de universiteit (en in het Hoger Onderwijs op landelijk niveau) leidde tot het 

initiatief van de universiteit en de Gronstra om een blaadje – Samenscholing – op te richten dat als 

forum kon dienen voor alle geledingen van de universiteit: studenten, wetenschappelijke medewerkers 

en niet-wetenschappelijke medewerkers. ‘Wij hebben gemeend’, zo schreef de redactie in het eerste 

nummer, ‘voor de discussie over de herstructurering van het onderwijs, die naar aanleiding van de nota 

Posthumus op gang komt, een kanaal te moeten scheppen, waarin de verschillende 

informatiestroompjes kunnen uitmonden’. Het blaadje zou acht keer verschijnen (het eerste een 

inleidend, het laatste een samenvattend nummer); het bestuur van de universiteit zou de publicatie 

 
79 Lustrumnummer UK 20 (1991) 39/40 (27 juni 1991), Documentatiemap Universiteitskrant, 

Universiteitsmuseum Groningen. 
80 Gids voor onderzoek, 25. 
81 Hoewel volgens de Clercke de universiteit zich niet hield aan deze afspraken. Artikel Trouw, 16 september 

1970, Documentatiemap Universiteitskrant, Universiteitsmuseum Groningen.  
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bekostigen en elk nieuw nummer zou worden mee verzonden met het in die week verschijnende 

Mededelingenblad.82 

 Het nieuwe blaadje zou een discussie-element in de universiteit moeten inbrengen, dat ontbrak 

in de reeds verschijnende voorlichtingsbladen van de universiteit: Academisch Perspectief en het 

Mededelingenblad: wekelijkse informatie voor studenten. Het verschijnen van Samenscholing – als 

forum voor alle geledingen van de universitaire gemeenschap – leidde tot het idee om een geheel 

nieuw en onafhankelijk universiteitsblad op te richten waarin de verschillende bestaande 

nieuwskanalen zouden worden samengebundeld.83 Op 8 april 1969 werd besloten gezamenlijk op te 

gaan in een nieuw op te richten blad. Er werd een ‘technische commissie inzake de vorming van een 

geïntegreerd universiteitsblad’ opgericht. Hierin hadden zitting: G. Kroeb, universitair voorlichter en 

hoofdredacteur van Academisch Perspectief, H. Baudet, hoogleraar sociale en economische 

geschiedenis, W. R. H. Koops, bibliothecaris van de Universiteitsbibliotheek en Th. W. van Veen, 

hoogleraar strafrecht en ex-hoofdredacteur van het Vrije Volk.84  

 Van Veen was in de commissie gehaald vanwege zijn journalistieke achtergrond. Hij werd 

eveneens de eerste voorzitter van het nieuwe Stichtingsbestuur van de Universiteitskrant. Volgens Van 

Veen was het democratiseringsproces de belangrijkste aanleiding voor de oprichting van de UK: ‘door 

het democratiseringsproces ontstond een grote behoefte aan informatie. Wat wordt er beraadslaagd op 

de universiteit. Waar gaat het om? Democratie kan niet bestaan zonder vrije pers. Het vergt dat je 

onafhankelijk geïnformeerd wordt. Die gedachte leefde in de commissie en dat sprak me wel aan’. De 

commissie besloot het nieuwe blad onder te brengen in een onafhankelijke stichting: Stichting 

Universiteitsblad. Van Veen vond dit belangrijk omdat ‘in het geval van een conflict tussen redactie en 

college van bestuur het blad zich - als stichting – pas echt onafhankelijk [kon] opstellen’.85 

 In een artikel in Trouw schreef Jan Sloothaak een artikel over het nieuwe Groninger 

universiteitsblad. Hij verwachtte dat het een belangrijke functie zou gaan krijgen in de herstructurering 

van de universiteit. Daarnaast vond hij het ‘opvallend dat de krant een halfprofessionele opzet krijgt 

doordat men pogingen onderneemt een hoofdredacteur aan te trekken die zijn sporen als 

beroepsjournalist heeft verdiend’.86 De vraag wie hoofdredacteur zou worden van het nieuwe blad 

leidde in de commissie tot enige frictie; Kroeb wilde eigenlijk hoofdredacteur worden van het nieuwe 

universiteitsblad, maar Van Veen wist de commissie te overtuigen van het belang van een 

professionele journalist.87 ‘Men was er in het begin niet van overtuigd dat een professionele 

hoofdredacteur nodig was voor een universitair weekblad. Uit ervaring wist ik dat het zonder niet lukt. 

 
82 Samenscholing 1 (1969) nr. 1. 
83 ‘Nieuw blad Groninger universiteit voor de geboorte al belast’, Trouw, 16 september 1970, Documentatiemap 

Universiteitskrant, Universiteitsmuseum Groningen. 
84 Lustrumnummer UK 20 (1991) 39/40 (27 juni 1991). 
85 Lustrumnummer UK 20 (1991) 39/40 (27 juni 1991). 
86 ‘Nieuw blad Groninger universiteit voor de geboorte al belast’, Trouw, 16 september 1970, Documentatiemap 

Universiteitskrant, Universiteitsmuseum Groningen. 
87 Uiteindelijk werd Reg ten Zijthoff hoofdredacteur, die redacteur van het Utrechts Nieuwsblad en 

hoofdredacteur van het studentenblad Trophonios was geweest.  



 26 

Een voorlichter vraagt wat er in de krant moet staan, een journalist bepaalt zelf wat er in de krant 

komt’. Het nieuwe blad moest een nieuwsblad, een opinieblad en een studentenblad tegelijk worden. 

Een ‘voor elk wat wils blad met ruimte voor mededelingen, maar het mocht geen personeelsblaadje, 

geen voorlichtingsblad en ook geen spreekbuis van het bestuur van de universiteit zijn’.88 

 Op 9 september 1971 verscheen het eerste nummer van de UK. En nu – vijfendertig jaar later 

– bestaat de krant nog steeds en heeft het in principe nog steeds dezelfde vorm. De krant wordt nog 

steeds uitgegeven door een onafhankelijk stichtingsbestuur en verschijnt ook nog steeds wekelijks. 

Toch heeft ook de UK wel moeilijke momenten gehad. In 1979 stelde het bestuur van de Groningse 

universiteit voor om van de UK een veertiendaags blad te maken en rond 1980 speelde een conflict 

tussen het stichtingsbestuur en de redactie, die uiteindelijk leidde tot de benoeming van een interim-

bestuur en nieuwe statuten. Problemen binnen de redactie waren er ook; in 1980 verschenen twee 

UK’s: een van de toenmalig hoofdredacteur en een van de rest van de redactie. Niettemin kan het blad 

– juist vanwege het voortdurende debat over universitair bestuur, onderzoek, onderwijs, verhouding 

universiteit en maatschappij et cetera – door haar toon en inhoud een prachtig beeld geven van de 

Groningse universiteit sinds de jaren zeventig.  

 

De Groninger Studentenkrant 

Tot de universitaire pers in Groningen behoort ook de Groninger Studentenkrant. Dit blad werd in 

1985 opgericht. Menno Buiskool nam het initiatief tot de oprichting van de Studentenkrant omdat hij 

ontevreden was over de monopolie positie van de UK, waar – volgens hem – de redactie pluriformiteit 

en objectiviteit niet hoog in het vaandel had staan. De krant verscheen een keer per maand en werd 

verschillende malen opgeheven.89  

 De krant heeft als uitgangspunt de leefwereld van de student. In eerste instantie werd de krant 

opgericht voor de studenten in Groningen, maar vervolgens zijn verschillende pogingen gedaan om de 

krant een landelijk karakter te geven door medewerkers in alle universiteitssteden aan te stellen. 

Daarmee wil de krant ook tegemoetkomen aan de bestaande wens van studenten om te vernemen wat 

er in andere universiteitssteden leeft en gebeurt. Een vraag waarin – volgens de Studentenkrant – door 

de UK en andere universiteitsorganen niet wordt voorzien. Studenten van de opleiding journalistiek 

werken mee aan de krant, die grotendeels door vrijwilligerswerk tot stand komt.  

 

Faculteitsbladen en vakbladen  

In dit hoofdstuk is een overzicht gegeven van de Groningse universitaire pers in de twintigste eeuw. 

Tot die universitaire pers behoren ook de faculteitsbladen en vakbladen, die echter niet zijn 

opgenomen in dit overzicht. In dit overzicht zijn alleen universiteitsbrede bladen opgenomen; bladen 

 
88 Lustrumnummer UK 20 (1991) 39/40 (27 juni 1991). 
89 Documentatiemap Universiteitskrant, Universiteitsmuseum Groningen. De krant wordt niet gesubsidieerd door 

de universiteit, maar ontvangt wel geld van de studentenbelangenorganisatie SORUG. De krant komt tot stand 

door vrijwilligerswerk.  
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door en voor alle leden van de academische gemeenschap. Het Mededelingenblad en Academisch 

Perspectief hadden weliswaar ook een specifieke doelgroep, namelijk respectievelijk de studenten en 

het personeel, maar het betrof wel alle studenten en al het personeel. Bovendien speelden deze 

voorlichtingsbladen een belangrijke rol in de geschiedenis van de universiteitsbrede bladen. 
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6. Secundaire literatuur over universitaire pers  

 

In deze paragraaf wordt een kort overzicht gegeven van reeds verricht onderzoek naar universitaire 

pers. Een overzicht van overige secundaire literatuur met betrekking tot de (Groningse) 

universiteitsgeschiedenis, universitaire pers en persgeschiedenis is opgenomen in de bijlage. De titels 

in het overzicht van literatuur over persgeschiedenis heb ik voornamelijk ontleend aan gesprekken met 

Huub Wijfjes en Marcel Broersma, beiden verbonden aan de journalistieke opleidingen van de 

Rijksuniversiteit Groningen.  

 

Onderzoek universitaire pers algemeen: 

- Martine van Deursen, Hogeschool- en universiteitsbladen: een eigen geluid of gedoemd tot 

echo van het bestuur? In hoeverre kunnen de Nederlandse hogeschool en universiteitsbladen 

in de praktijk onafhankelijk zijn van de onderwijsinstellingen waar ze verschijnen. (Scriptie 

Journalistiek Fontys Hogeschool Wageningen, Wageningen 2007) (35 p.).  

Deze scriptie geeft een kort, algemeen overzicht van de manier waarop hogeschool- en 

universiteitsbladen zich onafhankelijk proberen te positioneren namelijk door redactiestatuut, 

redactieraad en een stichting als uitgever. Verschillende universiteitsbladen komen willekeurig aan 

bod ter illustratie van de genoemde begrippen. 

- Cor Klaasse, Openbaarheid en democratie. Een aanzet tot onderzoek naar de rol en positie 

van universiteitsbladen in Nederland (Rotterdam 1980). 

 

Onderzoek universitaire pers andere universiteiten: 

- F. K. Amberg en H. Post, Van preek tot porno. De ontwikkeling van het Nijmeegse 

universiteitsblad 1951-1968 (171 p.): 

Dit boek (oorspronkelijk geschreven als doctoraalscriptie geschiedenis) is een onderzoek naar de 

inhoudelijke ontwikkeling van het blad aan de hand van de jaargangen en archiefmateriaal. De 

inhoud van de jaargangen is kwantitatief in kaart gebracht en wordt gepresenteerd in 

chronologische volgorde. In de studie komen de volgende aandachtsgebieden aan de orde: 

‘levensbeschouwing/katholicisme’, ‘studenten(leven)’, ‘politiek’ en ‘kunst/cultuur’. In de studie 

blijven de invloeden van maatschappelijke ontwikkelingen op het blad grotendeels buiten 

beschouwing. Evenals de invloed van het universiteitsblad op bijvoorbeeld de universiteit. 

- Jos Dohmen, Academische toestanden: de Universiteit van Amsterdam volgens vijftig jaar 

Folia (191 p.): 

Boek gemaakt in opdracht van Folia ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan waarin de 

naoorlogse universiteit en het academisch klimaat wordt beschreven zoals dat is ‘waargenomen’ 

door het Amsterdamse universiteitsblad. De onderwerpen die in vijftig jaar Folia (1948-1998) aan 
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de orde kwamen zijn door oud-redacteur Dohmen thematisch gebundeld, uiteenlopend van 

‘studententypes’ tot ‘emanciperen’.  

- Danie de Hiep en Joost Klarenbeek ed, 125 jaar Vox Studiosorum: 1864-1990: het oudste 

Nederlandse studentenblad (168 p.): 

De schrijvers geven een globaal overzicht van de ontwikkeling van het blad aan de hand van de 

jaargangen en secundaire literatuur. Deze ontwikkeling wordt geïllustreerd door een bloemlezing 

van typerende artikelen, verhalen en gedichten. Ook zijn bijdragen van enkele oud-

hoofdredacteuren opgenomen. 

- Lucas Ligtenberg en Bob Polak, Een geschiedenis van Propria Cures 1890-1990 (382 p.): 

Ligtenberg en Polak, oud-hoofdredacteuren, hebben aan de hand van de jaargangen onderzoek 

verricht naar het Amsterdamse studentenblad Propria Cures. De geschiedenis van 100 jaar is 

verdeeld in 18 perioden chronologisch weergegeven. Per tijdvak wordt aan de hand van vier 

gekozen thema’s, namelijk ‘journalistiek’, ‘koningshuis’, ‘katholicisme’ en ‘cultuur’ een beeld 

van de ontwikkeling van het blad geschetst.  

- Kees Ribbens, Universitaire journalistiek tussen onafhankelijkheid en informatievoorziening: 

een geschiedenis van het U-blad (224 p.): 

Deze studie is een geschiedenis van de inhoudelijke ontwikkeling van het universiteitsblad vanaf 

de oprichting in 1969 tot aan de overgang van de Stichting Utrechts Universiteitsblad naar de 

Dienst U-blad in 1999. Het onderzoek is gebaseerd op de jaargangen, archiefmateriaal en 

interviews. Centraal in het onderzoek staat de vraag hoe het blad onder wisselende 

omstandigheden gestalte gaf aan de journalistieke wensen (onafhankelijkheid) en de universitaire 

verwachtingen (informatievoorziening). 

  

Onderzoek universitaire pers Groningen: 

- Agnes de Jong, Der Clercke Cronike. Van der schole tho sunte meerten. Algemeen Groninger 

studentenweekblad, 1924-1941 (Doctoraalscriptie afdeling Geschiedenis; Groningen 2001) 

(84 p.). 

De Jong geeft in haar doctoraalscriptie een overzicht van de geschiedenis van de Clercke van 1924 

tot 1941. Ze gaat uitgebreid in op de oprichting, inhoud, ontwikkeling en opheffing van de Clercke 

aan de hand van de jaargangen. De nadruk ligt op de periode 1938-1941 en de vraag in hoeverre 

politieke betrokkenheid van studenten in het blad tot uiting komt.  
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7. Overzicht primaire bronnen 

 

Voor een geschiedenis van de universitaire pers in Groningen zijn ook de primaire bronnen van 

belang. Voor de geschiedenis van de universitaire pers van de negentiende en twintigste eeuw worden 

de primaire bronnen gevormd door de jaargangen van de betreffende bladen en eventueel bewaard 

archiefmateriaal. Voor de geschiedenis van de UK kunnen deze primaire bronnen ook nog worden 

aangevuld door een andere informatiebron: namelijk het interviewen van personen die in allerlei 

functies betrokken zijn geweest bij de UK. In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de 

primaire bronnen van de betreffende (studenten)bladen.  

 Het bestuur van de Stichting Universiteitsblad die de UK uitgeeft heeft voor dit vooronderzoek 

toestemming gegeven om het archief van de UK te raadplegen. De heer H. J. Huizinga, beheerder 

Depot-Archief van de universiteit, heb ik benaderd voor informatie over archiefmateriaal van de 

naoorlogse universitaire pers in het Bestuurlijk archief van de Rijksuniversiteit Groningen. Voor het 

studentenweekblad Minerva heb ik gesproken met Prof. W. Otterspeer, voorzitter van de Commissie 

Geschiedschrijving van de Rijksuniversiteit te Leiden en heb ik het Regionaal Archief te Leiden en de 

studentensociëteit van studentenvereniging Minerva bezocht.  

 

Jaargangen en archiefmateriaal  

Minerva (1876-1923): 

In de Universiteitsbibliotheek in Groningen zijn van Minerva de jaargangen van 1876 tot 1915 

aanwezig (incompleet). Archiefmateriaal van Minerva (redactiestukken etc.) bevinden zich volgens 

een medewerkster van het Regionaal Archief in Leiden in de Sociëteit van het Leidse Studenten 

Corps. Dit archief wordt binnenkort overgebracht naar het Regionaal Archief Leiden. Momenteel zijn 

echter zowel het archief als de inventaris niet raadpleegbaar omdat het depot op de Sociëteit gesloten 

is in verband met problemen met de atmosfeerregelaar waardoor archiefstukken beschimmeld zijn 

geraakt. Een overzicht van de inhoud van het archief van Minerva kan dus pas gegeven worden als het 

is overgebracht naar het Regionaal Archief. Verwijzingen naar of opmerkingen over het weekblad 

Minerva zullen waarschijnlijk ook te vinden zijn in de archieven van het Leids Studentencorps en de 

Sociëteit in Leiden, die al zijn overgebracht naar het Regionaal Archief. Ten slotte kunnen de 

studentenalmanakken van Leiden, maar ook van de andere steden waar correspondenten gevestigd 

waren, dienen als bron voor bijvoorbeeld de samenstelling van de redactie.  

 Voor de Groningse deelname aan het blad is het archief van het Groningse Studentencorps 

(GrA) een belangrijke bron. In de verslagen van de corpsvergaderingen zullen waarschijnlijk 

opmerkingen te vinden zijn over het studentenweekblad Minerva, maar misschien ook over de De Vox 

of over de oprichting van een eigen studentenblad. Het archief vormt derhalve voor de geschiedenis 

van de Groningse universitaire pers een belangrijke bron.   
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De Clercke (1924-1971): 

In het Universiteitsmuseum in Groningen zijn alle jaargangen van de Clercke aanwezig. Er is niet veel 

archiefmateriaal bewaard gebleven van de Clercke. Alleen van de periode dat het blad werd 

uitgegeven door de Stichting Groninger Studentenpers (1961-1976) is het redactiearchief bewaard 

gebleven. Het betreft de correspondentie en de financiële administratie van de stichting. Het archief 

(0,5 meter) is aanwezig in de Groninger Archieven (GrA) en is openbaar. Daarnaast is van de Clercke 

archiefmateriaal te vinden in het Vindicat-archief en misschien in het archief van de Groninger 

Studentenraad (later de Groninger Studenten Bond) (beide GrA).  

 

Het Groninger Universiteitsblad (1941-1966): 

In de Universiteitsbibliotheek zijn van het Groninger Universiteitsblad de jaargangen van 1941 tot 

1942 aanwezig en de jaargangen van 1950 tot 1966 (incompleet). Stukken betreffende het Groninger 

Universiteitsblad bevinden zich in de Groninger Archieven in het Archief van Curatoren (1933-1960). 

Het betreft stukken over het staken van de uitgave van de Clercke en de uitgave in plaats daarvan van 

het Groninger Universiteitsblad onder censuur van de secretaris van curatoren. Het blad verscheen van 

8 januari 1942 tot 27 november 1942 (14 afleveringen). In 1950 verscheen het Groninger 

Universiteitsblad opnieuw. Het werd (nu) uitgegeven door het Groninger Universiteitsfonds. In het 

archief van het Groninger Universiteitsfonds (GrA) bevinden zich ook stukken betreffende het 

Groninger Universiteitsblad (1953-1967) (1 omslag). In het College van Curatoren (1960-1972) in het 

Bestuurlijk archief van de Rijksuniversiteit Groningen bevinden zich vijf dossiers van de Stichting 

Universiteitsblad waarin zich ook stukken aangaande het Groninger Universiteitsblad en de overgang 

naar Academisch Perspectief bevinden. 

 

Academisch Perspectief (1963-1970): 

In de Universiteitsbibliotheek in Groningen zijn alle zeven jaargangen aanwezig. Het blad werd 

uitgegeven door de Rijksuniversiteit Groningen. In het archief van het College van Curatoren (1960-

1972) in het Bestuurlijk archief van de Rijksuniversiteit Groningen bevindt zich 1 dossier met stukken 

over Academisch Perspectief.  

 

Mededelingenblad (1967-1971): 

In de Universiteitsbibliotheek in Groningen zijn van het Mededelingenblad alle vier jaargangen 

aanwezig. Het blad werd uitgegeven door de Rijksuniversiteit Groningen. In het archief van het 

College van Curatoren (1960-1972) zijn twee dossiers over het Mededelingenblad aanwezig.  

 

Samenscholing (1969): 

Alle acht nummers van Samenscholing bevinden zich in de Universiteitsbibliotheek in Groningen. Het 

blad werd uitgegeven door de universiteit (er zijn geen archiefstukken in het archief van het College 
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van Curatoren van Samenscholing) en door de Groninger Studenten Raad (Gronstra). Het archief van 

de Gronstra is aanwezig in de Groninger Archieven – misschien dat daarin ook nog stukken over het 

blad Samenscholing te vinden zijn.   

 

Universiteitskrant (1971 -): 

Van de Universiteitskrant zijn alle jaargangen aanwezig in het Universiteitsmuseum en in de 

Universiteitsbibliotheek in Groningen. Het archief van de UK bevindt zich in het pand waar de 

redactie van de UK gevestigd is (Oude Kijk in ’t Jatstraat, naast het voorpleintje van het 

Harmoniecomplex).90 Het archief bevindt zich op zolder, in een archiefkast in de kamer van een van 

de redacteuren (René Fransen) en in een kast op de begane grond. Het meeste archief omvat verslagen 

van de vergaderingen van de Universiteitsraad en bijbehorende stukken. Daarnaast zijn er veel 

archiefstukken aangaande bank- en girozaken, boekhouding, jaarrekeningen et cetera. Het archief 

bevat echter ook stukken betreffende de redactie van de UK, de redactieraad van de UK en het bestuur 

van de Stichting Universiteitsblad. Deze archiefstukken zitten grotendeels in ordners (ca. 45) en 

daarnaast in verhuisdozen (ca. 3) en documentatiemappen (ca. 25). 

 Van het bestuur van de Stichting Universiteitsblad zijn over de gehele periode agenda’s, 

notulen en besluitenlijsten en soms bijbehorende stukken van de vergaderingen bewaard gebleven. 

Van de redactieraad van de UK zijn ook agenda’s en notulen van de redactievergaderingen bewaard 

gebleven (over de periode ca. 1980-2003). Van de redactievergaderingen zijn slechts van enkele jaren 

notulen bewaard gebleven. Daarnaast omvat het archief veel stukken van uiteenlopende aard: 

sollicitatiebrieven, verslagen van de vacaturecommissies, correspondentie, beleidsplannen, 

lezersonderzoeken, contracten, statuten. Maar ook stukken aangaande de huisvesting, de 

automatisering, adverteerders of bijvoorbeeld stukken betreffende de Gemeenschappelijke 

Universitaire Pers Dienst (GUPD), het Haags Persbureau, het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP) en 

een landelijk universiteitsblad.  

 Naast het archief van de UK bevatten ook andere archieven materiaal over de UK. 

Bijvoorbeeld het archief van het College van Bestuur (Bestuurlijk archief 1960-1995, Rijksuniversiteit 

Groningen) en het archief van de Universiteitsraad (Bestuurlijk archief 1960-1995, Rijksuniversiteit 

Groningen). Maar ook bijvoorbeeld het archief van de Groninger studentenbond (Gsb) (GrA) bevat 

stukken betreffende de plannen voor een nieuw universiteitsblad (uit 1969) (inv. nr. 51). 

 

Interviews  

Voor een geschiedenis van de UK kunnen ook interviews dienen als bron. Personen die door hun 

functie betrokken zijn (geweest) bij bijvoorbeeld het maken, beheren, controleren of subsidiëren van 

 
90 De voorzitter van het bestuur van de stichting Universiteitsblad en de voorzitter van de redactieraad van de UK 

hebben voor dit vooronderzoek toestemming gegeven om het archief in kaart te brengen – het archief is namelijk 

(nog) niet geïnventariseerd. 
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de UK – en daarover zouden kunnen vertellen. Bijvoorbeeld leden/voorzitters van het 

Stichtingsbestuur; hoofdredacteuren/redactieleden; leden van de redactieraad; zakelijk leider(s); leden 

van het College van Bestuur; voorlichters van de Dienst voorlichting van de universiteit; medewerkers 

van andere (studenten)bladen zoals bijvoorbeeld de Groninger Studentenkrant.91   

  

 
91 Enkele voorbeelden van personen uit deze ‘categorieën’ zijn oud-hoofdredacteuren Hans Kuné – werkzaam bij 

Bestuurlijke informatievoorziening – en Guus Termeer – thans werkzaam bij Studium Generale. Een oud-

medewerker en columnist is Hans Wijnberg, hoogleraar Organische chemie, inmiddels met emeritaat.  
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8. Conclusies en Aanbevelingen 

 

1. De geschiedenis van de universitaire pers is een wezenlijk onderdeel van de 

universiteitsgeschiedenis.  

 

a. De universiteit is een complexe organisatie waarbinnen de universitaire pers een 

bindend element vormt.   

b. De universitaire pers weerspiegelt de academische gemeenschap niet alleen, maar 

vormt als forum en samenbindend element de academische cultuur. 

c. Zodoende brengt een geschiedenis van de universitaire pers ook de ontwikkeling van 

de universiteit in beeld op een manier die in de historiografie nog niet eerder is 

beproefd. 

d. Een geschiedenis van de universitaire pers is ook zinvol in het huidige debat over de 

onafhankelijkheid van de universitaire pers. 

 

2. De universitaire pers wordt in de geschiedschrijving wel gebruikt als bron, maar is zelden zelf 

onderwerp van studie. 

 

a. Er is wel onderzoek gedaan naar (studenten)bladen afzonderlijk – zoals bijvoorbeeld 

een onderzoek naar Propria Cures, de Vox en het U-blad. Deze onderzoeken geven 

een overzicht van de ontwikkeling van het desbetreffende blad, maar niet van de 

ontwikkeling van de universitaire pers als zodanig.  

b. Een structureel onderzoek naar de universitaire pers als zodanig brengt in beeld: 

a. Hoe de universitaire gemeenschap zich representeert; wat de identiteit 

is van de universiteit. 

b. Hoe de universitaire pers de universitaire gemeenschap tot stand 

brengt en vormt.  

c. Een geschiedenis van de ontwikkeling van de universitaire pers geeft tegelijkertijd een 

beeld van de ontwikkeling van de universiteit.  

d. Een onderzoek dat begint in de negentiende eeuw – bij het ontstaan van de 

universitaire pers – kan de ontwikkeling van de rol en betekenis van de universitaire 

pers voor de moderne universitaire gemeenschap in beeld brengen. 

 

3. Om de ontwikkeling van de universitaire pers in kaart te kunnen brengen, is het noodzakelijk 

dat het onderzoek de hele geschiedenis van de universitaire pers omvat. 
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a. De geschiedenis van de huidige universitaire pers lijkt op het eerste gezicht een van de 

universiteiten afzonderlijk; het begin van de universitaire pers betrof echter 

interacademiale bladen. 

b. Het beperken van het onderzoek tot de geschiedenis van de huidige 

universiteitsbladen geeft dus een vertekend beeld van de ontwikkeling van de 

universitaire pers. 

c. Alleen een onderzoek dat de hele geschiedenis van de universitaire pers omvat, kan in 

kaart brengen wat de rol en betekenis van de universitaire pers is binnen de 

universitaire gemeenschap; dus hoe zij die verbeeldt, maar ook vormt.  

 

4. Omdat de universitaire pers de universiteit niet alleen representeert, maar ook definieert en 

vormt, kan een studie naar de ontwikkeling van de universitaire pers niet ontbreken in de 

geschiedschrijving van de Rijksuniversiteit Groningen. 

 

a. De universitaire pers bestaat in de negentiende eeuw uit studentenbladen op landelijk 

en plaatselijk niveau. In de twintigste eeuw wordt de universitaire pers een plaatselijke 

aangelegenheid en verbreedt de universitaire pers zich tot faculteitsbladen, 

mededelingenbladen, vakbladen en professionele universiteitsbladen.  

b. Een structureel onderzoek naar de geschiedenis van de universitaire pers in Groningen 

in de negentiende en twintigste eeuw – die loopt van het landelijke studentenweekblad 

Minerva tot de Universiteitskrant – brengt in kaart: 

a. Hoe de universitaire pers de universiteit verbeeldt en representeert en 

daarmee de ontwikkeling van de Groningse universiteit. 

b. Hoe de universitaire pers die verbeelde gemeenschap ook vormt en 

tot stand brengt; dus wat de rol en betekenis van de universitaire pers 

is binnen de Groningse universitaire gemeenschap.  

c. Hoe de universitaire pers zich ontwikkelde van interacademiale pers 

tot plaatselijke universitaire pers. 

d. Hoe in de twintigste eeuw de universitaire pers zich professionaliseert 

en of Groningen hierbij een exemplarische rol vervulde (als een van 

de oprichters van de Gemeenschappelijke Universitaire Persdienst 

(GUPD)).  

c. Behalve een doctoraalscriptie over de vooroorlogse Clercke is er nog geen onderzoek 

verricht naar de Groningse universitaire pers. Behalve lustrumnummers in de 

betreffende bladen is er derhalve geen secundaire literatuur over de Groningse 

universitaire pers. 
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5. Een structureel onderzoek naar de geschiedenis van de universitaire pers van Groningen in de 

negentiende en twintigste eeuw is zeer goed mogelijk omdat de jaargangen en het 

archiefmateriaal van de betreffende bladen bewaard zijn gebleven. 

 

6. Een structureel onderzoek naar de geschiedenis van de universitaire pers van Groningen in de 

negentiende en twintigste eeuw vereist een methodologische benadering waarbij: 

 

a. Het kwantitatief in kaart brengen van één jaargang van iedere vijf jaar een goed beeld 

geeft van de ontwikkeling van de universitaire pers en daarmee van de ontwikkeling 

van de universiteit. 

a. De universitaire pers is een seriële bron en dat maakt het mogelijk aan 

de hand van een representatieve steekproef daarover generaliseerbare 

uitspraken te doen. 

b. Het kwantitatief en kwalitatief in kaart brengen van seriële bronnen is 

in de persgeschiedenis een onderzoeksmethode die binnen de 

wetenschap als vernieuwend wordt bestempeld en steeds meer 

navolging krijgt (Groningen: Marcel Broersma gebruikt deze methode 

in het VIDI-project ‘Reporting at the boundaries of the public sphere. 

Form, Style and Strategy of European Journalism, 1880-2005’; 

Utrecht: in het VIDI-project van José de Kruyf verrichten zij en 

Rutger de Graaf (aio) op een dergelijke wijze onderzoek naar kranten 

en pamfletten; UvA: M. Wolf gebruikt deze methode bij een 

onderzoek naar De Telegraaf). 

c. Bij de kwantitatieve inhoudsanalyse wordt van de jaargang in kaart 

gebracht wat de totale redactionele omvang van het nummer is en wat 

de inhoud van het nummer is.  

d. De inhoud van het nummer wordt ondergebracht in een categorie 

waarbij ook wordt vastgesteld wat de omvang en de aard (genre) van 

het stuk is.  

e. Categorieën: studentencultuur; onderwijs; onderzoek; universitaire 

mededelingen; universitair beleid, hoger onderwijs (beleid), 

digitalisering; commercie; cultuur; stad; regio, maatschappij, politiek, 

buitenland. 

f. Aard van het stuk: letterkundige bijdrage; recensie, nieuwsreportage, 

achtergrondartikel, analyse, opiniestuk, interview, column.  
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b. De kwantitatieve inhoudsanalyse wordt gecombineerd met een kwalitatieve 

inhoudsanalyse en de context van de journalistieke productie wordt in kaart gebracht: 

a. De kwantitatieve gegevens kunnen worden gecomplementeerd en het 

geheel kan in een historische context worden geplaatst.  

b. Aan de hand van de inhoud van de artikelen, het archiefmateriaal van 

het betreffende blad en secundaire literatuur wordt duidelijk niet 

alleen ‘wat’, maar ook ‘waarom’ de bijdragen werden geschreven.  

c. Brengt ook het organisatorisch aspect van een blad in beeld: 

financiering, medewerkers, redactie, redactieraad, stichtingsbestuur, 

lay-out et cetera. 

 

7. Het is noodzakelijk dat het archief van de UK, dat zich bevindt op de zolder van het UK-pand, 

wordt geïnventariseerd en wordt overgebracht naar de Groninger Archieven. Het archief wordt 

nu niet onder de juiste omstandigheden bewaard, is niet overzichtelijk opgesteld en is 

uitzonderlijk moeilijk te raadplegen. 

 

8. Het is van groot belang dat – mede in het kader van het lustrum van 2014 – op korte termijn 

wordt aangevangen met een onderzoek naar de geschiedenis van de universitaire pers in 

Groningen. Gezien de omvang van het onderzoek moet hiervoor een aio worden aangesteld. 
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Bijlage I. Overzicht secundaire literatuur 

 

Literatuur over universiteitsgeschiedenis  

Academica Batavia. Bulletin van de Nederlandse werkgroep universiteitsgeschiedenis I-X (1983-

1993). [Met lopende bibliografie van universiteitsgeschiedenis] 

Academia Groningana MDCXIV-MCMXIV (Groningen 1914). [Gedenkboek 300-jarig bestaan van de 

universiteit – historicus J. Huizinga richtte zich vooral op periode 1814-1876] 

Berkel, Klaas van, Academische illusies. De Groningse universiteit in een tijd van crisis, bezetting en 

herstel, 1930-1950 (Amsterdam 2005). [Geschiedenis van de Clercke en het Groninger 

Universiteitsblad komen aan de orde] 

Berkel, Klaas van en Smit, F. R. H. (red.), Een Universiteit in de twintigste eeuw: opstellen over de 

Rijksuniversiteit Groningen 1914-1999 (Groningen 1999). 

Boiten, E. A. J. ed., Groningen in oorlogstijd. Aspecten van de bezettingsjaren 1940-1945 (Haren 

1980). 

Bueren, H. G. van, ‘De universiteit als dierbare en dienstbare instelling. Functie en betekenis van de 

universiteit in de informatiemaatschappij’, De Gids 148 (1985) 697-712. 

Caljé, P. A. J., Groningse studenten en hun academie: de inbedding van de universiteit in de 

samenleving in de negentiende eeuw (Maastricht 2006). 

Caljé, P. A. J., ‘Continuïteit en discontinuïteit in de studentencultuur van de twintigste eeuw’ in: Een 

universiteit in de twintigste eeuw (zie hierboven), 11-66. 

Caljé, P. A. J., Vera: Vorming en Vriendschap 1899-1974. 75 jaar gereformeerd studentenleven 

(Groningen 1989).  

Dorsman, L. J., P.J. Knegtmans ed., Universitaire vormingsidealen. De Nederlandse universiteiten 

sedert 1876 (Hilversum 2006). 

Duijvendak, Maarten Gerrit Jan en Kooij, Pim, RUG en regio. Balans van een buitengewone band: 

Rijksuniversiteit Groningen en Noord-Nederland (Groningen 2004). 

Gemert, G. A. van, J. Schuller tot Peursum-Meijer, A. J. Vanderjagt ed., ‘Om niet aan onwetendheid 

en barbarij te bezwijken’. Groningse geleerden 1614-1989 (Hilversum 1989). 

Hagendijk, Rob, Het studentenleven. Opkomst en verval van de traditionele studentencultuur 

(Amsterdam 1980). 

Hensen, E. W. A., De Rijksuniversiteit Groningen 1964-1989 (Groningen 1989). [Het studentenblad 

de Clercke wordt gebruikt als bron, maar de geschiedenis van de universitaire pers als zodanig komt 

niet aan de orde] 

Holsteijn, Bert, Lustrum Groene Uilen 1957-1987 (Groningen 1987). 
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Janssen, Jacques en Paul Voestermans, Studenten in beweging. Politiek, universiteit en student 

(Nijmegen/Baarn 1984). [Nadruk op Nijmegen, maar eerste helft van het boek bevat een algemene 

geschiedenis over studenten(cultuur), beginnend in de negentiende eeuw]. 

Kampman, Jacqueline, Door studieband vereend. De geschiedenis van G.V.S.C. Magna Pete 

(Groningen 1998). 

Kingma, J., W. R. H. Koops en F. R. H. Smit (red.), Universitair leven in Groningen 1614-1989. 

Professoren en studenten, boek en uitgeverij (Groningen 1989).  

Knegtmans, Peter Jan, Een kwetsbaar centrum van de geest. De universiteit van Amsterdam tussen 

1935 en 1950 (Amsterdam 1998). 

Kossmann, E. H., ‘De universiteit’ in: idem, Geschiedenis is als een olifant (Amsterdam 2005) 323-

338. [Essay over geschiedenis en functie van het instituut universiteit algemeen] 

Leemten in de geschiedschrijving over de Groningse universiteit. Eindrapport van de Commissie 

Geschiedschrijving RuG (Groningen 1994). 

Moor, R. A. de, Studentenprotest en universiteit (Rotterdam 1970). 

Nieuwsbrief Universiteitsgeschiedenis. (1994-nu) [voortzetting Academia Batavia. Met lopende 

bibliografie universiteitsgeschiedenis].  

Otterspeer, W., De wiekslag van hun geest. De Leidse universiteit in de negentiende eeuw (Den Haag 

1992). 

Reinink, H. J., Vijl en zwaard. Spiegel van Groninger studentenleven 1815-1945 (Groningen 1946). 

[Bundel uitgegeven door Vindicat over het student-zijn (als lid van het corps)] 

Rienks, K. D. ed., Ora et bibe. R.K.S.V. Albertus Magnus 1896-1996 (Utrecht 1997).  

Rigthart, Hans, De eindeloze jaren zestig. Geschiedenis van een generatieconflict 

(Amsterdam/Antwerpen 1995). 

Schreuder, O. en J. Brabers, Vijfenzeventig jaar Katholieke Universiteit Nijmegen 1923- 

1998 (II dln; Nijmegen 1998).  

Smit, F. en J. Kingma, Gids voor onderzoek naar de geschiedenis van de RuG (Groningen 1996).  

Te Velde, H., P. de Rooy en H. de Liagre Böhl, Het koninkrijk der Nederlanden. Een politieke 

geschiedenis 1848-1998 (Groningen/Amsterdam 1997).  

Uit Vindicats verleden. Gedenkboek ter herinnering aan het 100-jarig bestaan van het Groninsch 

studentencorps (Groningen 1934). 

Visser, Elizabeth ed., Universitas Groningana MCMXIV-MCMLXIV. Gedenkboek ter gelegenheid van 

het 350-jarig bestaan der Rijksuniversiteit Groningen (Groningen 1964). 

Vlammonumenten. Vijftig jaar uit anderhalve eeuw Vindicat atque Polit 1815-1965 (Groningen 1999). 

Walsum, S. van, Ook al voelt men zich gewond. De Utrechtse universiteit tijdens de bezetting 1940-

1945 (Utrecht 1995). 
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Literatuur over universitaire pers (algemeen) 

‘Academische gemeenschap heeft geen belang bij onkritisch orgaan’, De Volkskrant, 3 april 2007. 

Amberg, F. K. en Post, H., Van preek tot porno. De ontwikkeling van het Nijmeegse 

Universiteitsblad 1951-1968 (Nijmegen 2001). 

Boekraad, H. C., P. H. H. Hawinkel, M. J. van Nieuwstadt, Waarom kinderen altijd willen dat de 

indianen winnen: een bloemlezing uit het Nijmeegs Universiteitsblad en de Vox Carolina 

(Amsterdam? 1968). 

Bol, C., ‘De restauratieve façade, de jaren 1946-1966’, in: ‘H. W. von der Dunk, W. P. Heere en A. W. 

Reinink ed., Tussen ivoren toren en grootbedrijf. De Utrechtse universiteit, 1936-1986 (Maarssen 

1986) 78-81.   

Broeyer, Frits, ‘Het Utrechtse aandeel in de Nederlandse studentenpers van de negentiende eeuw’, 

Jaarboek van Oud-Utrecht, vereniging tot beoefening en tot verspreiding van de kennis der 

geschiedenis van stad en provincie Utrecht (Utrecht 2005) 77-129. 

Catalogus der bibliotheek van het Algemeen Nederlandsch Studentenweekblad Minerva (Leiden z.j.). 

Coenen, Linda, Mannen en vrouwen in studentenbladen: een onderzoek naar seksebeeldvorming aan 

de Vrije Universiteit (Amsterdam 2001). 

‘De verhipping van de u-bladen. Steeds meer universiteitskranten worden ingeruild voor een full 

colour magazine. Ook de inhoud verandert: de aandacht voor het universitair bestuur verdwijnt. Maar 

opheffen kan niet zomaar. ‘Een universiteitsblad is het cement van de academische gemeenschap’, 

Academia 12 (2001) 43-45. 

Deursen, Martine van, Hogeschool- en universiteitsbladen: een eigen geluid of gedoemd tot echo van 

het bestuur? In hoeverre kunnen de Nederlandse hogeschool en universiteitsbladen in de praktijk 

onafhankelijk zijn van de onderwijsinstellingen waar ze verschijnen. (Scriptie Journalistiek Fontys 

Hogeschool Wageningen, Wageningen 2007).  

Dohmen, Jos, Academische toestanden: de Universiteit van Amsterdam gezien volgens vijftig jaar 

Folia (Amsterdam 1998).  

Ettema, M. T. A. en P. H. M. Aben, De luis in de toga: 25 jaar universitaire pers in Wageningen 

(Wageningen 2003). 

Gendt, Maarten de, ‘Het Engagement van Schamper’, Nieuwsbrief Universiteitsgeschiedenis 9 (2003) 

I, 28-34. [Artikel over studentenblad universiteit Gent] 

Hiep, Danie de en Joost Klarenbeek (red.), 125 jaar Vox Studiosorum: 1864-1990: het oudste 

Nederlandse studentenblad (Utrecht 1991). 

‘Hoe vrij is de universitaire pers? – Ze zijn een kweekvijver voor journalistiek talent, maar de 

onafhankelijkheid brokkelt af: de universiteitsbladen’, De Journalist: orgaan van de Federatie van 

Nederlandse Journalisten, 101 (1997) 36-38. 

‘Hogeschoolblad mort na conflict met bestuur’, Trouw, 25 augustus 1999, 3. 
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‘Ideetje: nieuwe opleiding in Amsterdam – Een universiteitsblad in combinatie met een nieuwe 

opleiding? Een commissie denkt na’, De Journalist 101 (1997) 7-17. 

Jong, S. de, ‘Je kunt nog zo’n fraai statuut hebben, de bestuurders draaien aan de geldkraan’, De 

Journalist 102 (1997) 36-38. 

Kamerman, S., ‘Tussen Pravda en dorpspomp; de nieuwe mentaliteit van universiteitsbladen’, NRC 

Handelsblad, 28 november 1998, 4. 

Klaasse, Cor, Openbaarheid en democratie. Een aanzet tot onderzoek naar de rol en positie van 

universiteitsbladen in Nederland (Rotterdam 1980). 

Ligtenberg, Lucas en Bob Polak, Een geschiedenis van Propria Cures 1890-1990 (Amsterdam 1990). 

Moet dit een wereldbeeld verbeelden? Van en over Pé Hawinkels (2e druk; Nijmegen 1979). 

Peeters, P. H., ‘Terug naar het donderdagmiddagmoment’, De Journalist 109 (2004) 32, 33.  

Prooije, J. A. I. van, ed., Leidsch Universiteitsblad (Leiden 1945). 

Ribbens, Kees, Universitaire journalistiek tussen onafhankelijkheid en informatievoorziening: een 

geschiedenis van het U-blad (Utrecht 2003). 

‘Universiteit weert concurrenten’, Trouw, 4 februari 2004, 3. 

‘Universiteit wil geen linkse hoofdredacteur’, De Volkskrant, 15 december 1998, 1. 

Wagenings Universiteitsblad: 75 jaar 1918-1993 (Wageningen 1993). 

Walters, D. ‘Universiteit Wageningen haalt angel uit weekblad’, NRC Handelsblad, 20 september 

2006, 6. 

‘Wat niet mocht’, Vrij Nederland, 1 januari 2005. [?]  

Westra, T., Lezersonderzoek Ad Valvas (1976). 

‘Weer censuur bij universiteit’, De Volkskrant, 24 maart 2007. 

Winkel, Lydia, De ondergrondse pers 1940-45 (herziene versie; Amsterdam 1989). 

 
Literatuur over universitaire pers in Groningen 

Jong, Agnes de, Der Clercke Cronike. Van der schole tho sunte meerten. Algemeen Groninger 

studentenweekblad, 1924-1941 (Doctoraalscriptie afdeling Geschiedenis; Groningen 2001). 

Jong, Agnes de, ‘De opheffing van Der Clercke Cronike. Studentenverzet in Groningen’, Spieghel 

Historiael 40 (2005) 196-200. 

Koning, A. R. en A. T. Vos ed., Terug naar de Romantiek? Feestuitgave ter gelegenheid van het 

zevende lustrum van ‘Der Clercke Cronike’ (Groningen 1963).  

Kuné, A. J., ‘Een universiteitskrant: weet iemand wat dat is? Een terugblik’, Broerstraat 5/6 (1991) 8-

9. 

Melis, Wim In de schaduw van het nieuws: beelden uit de Groninger universiteitskrant 1994-1998 

(Groningen 1998). 

Perdok, W. G. ed., Groninger Universiteitsblad: lustrumnummer juni 1964. Het 70-ste lustrum van de 

Groninger Universiteit (Groningen 1964).  
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Tromp, Bart, ‘Handhaven en beschaven. Hoe ik hoofdredacteur van Der Clercke Cronike werd’, 

Maatstaf: maandblad voor letteren 42 (1994) 21-27.  

 

Literatuur over persgeschiedenis  

Aerts, Remieg, De letterheren. Liberale cultuur in de negentiende eeuw: het tijdschrift De Gids 

(Amsterdam 1997).  

Benson, Rodney, ‘Field theory in comparative context: a new paradigm for media studies’, Theory and 

Society 28 (1999) 463-498. 
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