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Op de valreep van 2017 vinden jullie in deze nieuwsbrief de voortgang van het GSb-

onderzoek. 

 

De onderzoeksgroep wenst iedereen fijne 

feestdagen en het beste voor 2018 

 

 

Vooraankondiging 

 

VOLGENDE INFORMATIEVE BIJEENKOMST GSB-

ONDERZOEKSGROEP 

De volgende informatieve bijeenkomst van de GSb-onderzoeksgroep zal 

plaatsvinden op zaterdag 28 april 2018. De locatie zal weer het Heerenhuis aan de 

Spilsluizen zijn. Het aanvangstijdstip zal nog bekend worden gemaakt, evenals de 

onderwerpen die zullen worden besproken. Uiteraard zal dit ruim van tevoren 

gebeuren. 

Noteer deze datum alvast in je agenda! 

 

ZATERDAG 28 APRIL 2018 
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De voortgang van het onderzoek 

Het is inmiddels al weer ruim een half jaar geleden, dat we jullie de laatste Nieuwsbrief 
hebben gestuurd. Dus de hoogste tijd om jullie op de hoogte te brengen van de nieuwste 
stand van zaken van het onderzoek naar de geschiedenis van de GSb. 

Samenstelling van de onderzoeksgroep 

Om te beginnen lijkt het erop dat de onderzoeksgroep nu zijn definitieve samenstelling 
heeft gekregen. Marijke van Winsum-Westra (natuurkunde/psychologie) maakte al vanaf 
het prille begin (2014) deel uit van de onderzoeksgroep. In december 2015 sloot Max de 
Ruiter (medicijnen) zich aan en tenslotte Jos de Groot (wiskunde) in maart 2017. 

Taakverdeling 

Ook is er inmiddels een min of meer vaste taakverdeling gegroeid. Max neemt de 
interviews mee af en werkt deze ook uit. Daarnaast verricht hij van tijd tot tijd 
archiefonderzoek in Groningen en Amsterdam. Marijke werkt mee aan het 
archiefonderzoek, zoals onder meer het verzamelen van relevante artikelen uit de diverse 
kranten of het doornemen van kamerstukken, zoals de handelingen rond het 1000-gulden-
debat in de Tweede Kamer, enz.. Jos legt zich sinds enige maanden toe op het verzamelen 
van statistische gegevens, zoals de studentenaantallen en de aantallen beursstudenten 
(verdeeld naar studierichting, geslacht, enz.). Ook brengt hij de verschillende verhogingen 
van het collegegeld en de hoogte van de studiebeurzen in de loop van de tijd in kaart. 

Ondersteuning 

Daarnaast heeft de groep in de afgelopen periode ondersteuning gehad van Wim Berg, 
Johan Bommerson en Jaap Hooiveld bij het afnemen en/of uitwerken van interviews en 
van Rob de Koff bij het verzamelen van documenten op het Internationaal Instituut voor de 
Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam. Zo heeft Rob daar o.m. de jaargangen van het 
FSO-blad Ruggelinks opgespoord en gedigitaliseerd. 

Interviews 

Sinds het begin van het onderzoek zijn 62 interviews afgenomen en uitgewerkt. Voor 
ongeveer de helft betreft dit interviews met oud-activisten uit de SVB-periode en uit de 
Gronstra-tijd na het uiteenvallen van de SVB. Daarbij gaat het dus om de voorgeschiedenis 
van de GSb tijdens de periode 1963-1971. Onderwerpen als de oprichting van de SVB, de 
eerste landelijke beurzendemonstratie in 1966 en de invoering van democratisering op 
faculteitsniveau (b.v. psychologie) en universitair niveau (de TBV en de WUB) zijn daarbij 
uitgebreid aan de orde gekomen. Inmiddels is het accent verlegd naar de eigenlijke 
onderzoeksperiode, de jaren ’70. Uit alle besturen en uit de belangrijkste 
faculteitsgroepen zijn nu personen geïnterviewd. Het is de bedoeling dat deze interviews 
in komende periode worden voortgezet. Het is goed er in verband nog op te wijzen, dat 
niet alleen oud-activisten worden geïnterviewd, maar ook andere betrokkenen, zoals Wim 
Hofstee (staflid psychologie) en Reg ten Zijthoff (hoofdredacteur Universiteitskrant). 
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Periodieken 

In de eerste plaats is natuurlijk de aandacht uitgegaan naar de jaargangen van Nait Soez’n.  
Deze zijn al weer geruime tijd geleden ook op de de GSb-onderzoekssite geplaatst. 
Daarnaast zijn, zoals we eerder al lieten weten, de jaargangen van Der Clercke Cronike 
(over de periode 1924-1971), de Universiteitskrant (over de periode 1971-1979), 
Demokrater (1963-1969) en het Nieuwsblad van het Noorden (1963-1979) doorgenomen . 
Het afgelopen jaar hebben we besloten ook De Waarheid aan een nader onderzoek te 
onderwerpen, wat een behoorlijke klus bleek te zijn. Waar het Nieuwsblad over de jaren 
1963 -1979 ca. 500 maal over de SVB/Gronstra/GSb publiceerde, bleek De Waarheid dat 
rond de 4.000 maal te hebben gedaan. Al deze artikelen zijn van het internet gedownload 
en in ordners gearchiveerd. In de komende tijd zal aanvullend nog aandacht worden 
besteed aan De Volkskrant, die naar verwachting ook binnenkort op het internet te 
raadplegen zal zijn.  
 
 
 

 

 

 

Kees de Graaf tijdens zijn legendarische optreden op de 

boycot-bezetting van februari 1973. 

 



 
De Spoorzoeker - Nummer 4 - Nieuwsbrief GSb-onderzoek - december 2017  5 

Archieven 

Vele geïnterviewde personen deelden niet alleen hun herinneringen, maar stelden ook 
authentiek materiaal ter beschikking, zoals brochures, posters, seminarmappen, enz.. 
Daarnaast zijn verschillende archieven bezocht. De belangrijkste daarvan: Groninger 
Archieven (w.o. 17 meter GSb-archief, inclusief Gronstra-stukken), het Universiteitsarchief 
(met o.m. een uitgebreide pamflettenverzameling), het Internationaal Instituut voor 
Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam (met o.m. de archieven van de SVB en van Ton 
Regtien) en last but not least het archief op het GSb-kantoor (m.n. de jaargangen van Nait 
Soez’n). Onder meer zijn (m.n. op de Groninger Archieven) de notulen van de beleidsraad 
verzameld, geordend en gedigitaliseerd. Ook zijn van bepaalde jaren de DB-notulen 
teruggevonden. 

Literatuur 

De belangrijkste literatuur is inmiddels verzameld en doorgenomen. Specifieke literatuur 
over de studentenbeweging is er echter weinig en heeft bovendien voornamelijk 
betrekking op de jaren ’60. Uiteraard is er daarnaast meer algemene literatuur over de 
geschiedenis van de RUG of over de meer algemene politieke situatie in de jaren ’70, 
waaraan aandacht wordt besteed. 

Overige werkzaamheden 

Naast deze genoemde onderzoeksactiviteiten zijn er uiteraard ook nog aanvullende 
werkzaamheden, waarvan de belangrijkste wel het opbouwen van de tijdlijn wel is. In 
deze tijdlijn zijn – om het overzicht te houden – de belangrijkste gebeurtenissen uit de 
GSb-geschiedenis opgenomen. Gezien de enorme veelheid aan activiteiten van de GSb 
(denk alleen al aan de talrijke actiemomenten al in de 1000-guldenstrijd) is dat geen 
overbodige luxe. De tijdlijn is intussen goeddeels afgerond en bevat nu meer dan 2.000 
items. 
 
 
 

 

 
Aan de onmisbare stencilmachine… 
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Planning voor de komende tijd 

Het onderzoek naar de voorgeschiedenis van de GSb kan inmiddels als afgerond worden 
beschouwd. De activiteiten van de SVB (zoals de beurzendemonstratie in 1966) en de 
Gronstra (o.m. haar betrokkenheid bij de TBV) zijn voor zover mogelijk in beeld gebracht. 
Ook over de oprichting van de GSb in 1971 is nu voldoende onderzoek gedaan. De komende 
periode zal het onderzoek naar de jaren ‘70 de eigenlijke hoofdperiode, worden 
voortgezet en afgerond. Zoals bekend moet dat leiden tot de publicatie van het boek in 
2021, als de GSb 50 jaar bestaat. 
 
 
Ruud Weijdeveld (onderzoekscoördinator) 

Uit de onderzoeksgroep 

Max de Ruiter 

Sinds ik in de onderzoeksgroep zit, heb ik menig interview, samen met Ruud afgenomen. 
En dat niet alleen, ik heb ze ook woordelijk, voor zover verstaanbaar, uitgetypt. Dat 
laatste is een heidens, tijdrovend karwei, waar inmiddels vele uurtjes mee gemoeid zijn. 
Maar zo leer je het meest over de geschiedenis van de GSb en de voorgeschiedenis (SVB-
tijd). En vorm je je gedachten over wat de hoofdlijnen of contouren van ons boek moeten 
worden. En dat bespreken we dan in de maandelijkse bijeenkomsten van de 
onderzoekswerkgroep! 
Wat leuk is, dat de interviews met de mensen vanuit de GSb tijd, die nu nog aan de diverse 
universiteiten werken, ons veel inzichten verschaffen over de betekenis van onze strijd 
voor de huidige tijd! En dat is meer dan we dachten! Studenten weten nu bijvoorbeeld 
verdomd goed, wat hun rechten zijn en hoe ze die moeten benutten! Dat is een resultaat 
van onze strijd en zo zijn er legio zaken! 
 

Marijke van Winsum-Westra 

Sinds mei 2014 draai ik mee in de onderzoeksgroep. Ik heb veel geleerd over de 
studentenbeweging in relatie met de tijdgeest door het lezen van veel publicaties over de 
studentenbeweging in de jaren ’60 en ‘70. Publicaties uit zeer verschillende bronnen, van 
zowel uitgesproken activisten als publicaties van tegenstanders van de linkse 
studentenbeweging. Veel over Amsterdam en Nijmegen, relatief weinig over Groningen. 
Sinds najaar 2014 maak ik de verslagen van de besprekingen van de onderzoeksgroep in de 
vorm van een uitgebreide besluitenlijst. Daarnaast ben ik al snel met een lijst met 
afkortingen begonnen, omdat ik al die afkortingen steeds door elkaar haalde en behoefte 
had aan overzicht. Het is ondertussen een lijst met een kleine 250 items. Ik houd deze lijst 
nog steeds bij en vul hem regelmatig aan. Verder ben ik tijdens het lezen heel snel 
begonnen met een chronologisch overzicht om zicht te krijgen op wat er wanneer 
gebeurde. Ruud heeft dit na enige tijd overgenomen en dit heeft intussen geresulteerd in 
een omvangrijke tijdlijn.  
Daarnaast ben ik me al snel gaan toeleggen op het doen van archiefwerk, vooral van 
materiaal dat digitaal te vinden is. Ik heb de Waarheden van de ’60 jaren doorgenomen en 
doe nu onderzoek naar specifieke onderwerpen, waarover we meer willen weten. Een 
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aantal dagbladen uit de jaren ’60 en ’70, zoals Algemeen Handelsblad/NRC, Het Vrije Volk 
en De Telegraaf, is al geruime tijd digitaal op Delpher te raadplegen. Sinds kort zijn daar 
ook de onlineversies van veel van de kranten van de Persgroep, zoals de Volkskrant, Trouw 
en Het Parool digitaal te vinden. 
Verder heb ik op me genomen om de kamerstukken van de Eerste en Tweede Kamer en 
wetsvoorstellen na te slaan op voor ons onderzoek relevante onderwerpen en trefwoorden. 
Een aantal kamerstukken over de Maagdenhuisbezetting heb ik ondertussen bekeken. Alle 
kamerstukken zijn digitaal beschikbaar, chronologisch geordend en gemakkelijk te 
doorzoeken als je weet wat je zoekt en wanneer het was. Ook neem ik de bij de BVD 
opgevraagde stukken over de GSb en de SVB door. 
 

Jos de Groot 

Tja, als je wiskunde gedaan hebt gaat iedereen er zomaar vanuit dat je getallen snapt. 
Daarom zat ik in de U-raad al in de commissie Begroting en Ruimtelijke Ordening. En 
daarom word ik in de onderzoeksgroep gebombardeerd tot de statistiekenbouwer. Wel leuk 
werk trouwens.  
Landelijk viel er wel wat te halen bij het CBS. Aantallen studenten totaal, naar geslacht en 
per faculteit vanaf 1900. De RUG heeft die ook, ook digitaal, maar pas vanaf 1980. 
Daarvoor alleen op schrift. Dus de eerste 80 jaar ben ik handmatig aan het invoeren: per 
kalenderjaar, per faculteit, geslacht en zelfs studiejaar (1e t/m 23e jaars). Alles bij elkaar 
meer dan 10.000 getallen, maar met een beetje handigheid toch wel efficiënt in te 
voeren. Daarna wordt het leuk: in de statistieken (tabellen, grafieken) vallen interessante 
dingen op. Bijvoorbeeld de collegegeldstaking in 1972. Leidde voor ons tot wetsherziening, 
maar het ruïneerde ook alle statistieken.  
Hierna ga ik getallen vergaren over studiefinanciering. We hopen daarmee o.a. te zien of 
onze acties de externe democratisering bevorderd hebben. Of omgekeerd? Ook kan de 
hoogte van die studiefinanciering daarin worden meegenomen en als het enigszins lukt 
proberen we zelfs te linken aan de aantallen studenten vanuit diverse lagen van sociale 
afkomst. En het verband met waar de GSb mede voor streed: de externe democratisering. 
Kortom: genoeg te delven in die ‘saaie’ getallenbergen. 
Het vergaren van al deze gegevens is zeker een hele opgave. Als iemand een bron of tip 
weet houd ik mij aanbevolen. 
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Stand van de donaties 

De vijftigste donateur is binnen! 
 
Voor onderzoek is geld nodig, veel geld. Door het bestuur van de Stichting GSb-onderzoek 
worden de kosten voor het hele onderzoek geraamd op 30.000 euro, zowaar een fiks 
bedrag. We zijn erg blij te kunnen melden, dat op basis van eenmalige en periodieke 
donaties inmiddels een bedrag is ingezameld c.q. toegezegd van 21.755 euro, zijnde 73% 
van het benodigde budget. Onlangs hebben we de vijftigste donateur mogen begroeten! 
Wij zijn onze donateurs zeer erkentelijk en willen ze bij deze nogmaals hartelijk 
bedanken. 
Maar we zijn er nog niet. Ook het resterende bedrag van 8.245 euro moet er nog komen. 
Ben je nog geen donateur: meldt je aan. Het bankrekeningnummer is: NL70 TRIO 0198 
1185 62 t.n.v. Stichting GSb onderzoek te Groningen. Meer informatie is te verkrijgen bij 
onze penningmeester Wim Berg: wim.berg1951@gmail.com  
 
 

Een optreden van Voorwaarts. 
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