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Op 26 november 2016 werd door de onderzoeksgroep een bijeenkomst georganiseerd om 

aan donateurs en andere belangstellenden verantwoording af te leggen over de voortgang 

van het onderzoek. Deze bijeenkomst in Groningen werd bijgewoond door 34 

belangstellenden, die daarvoor uit het hele land waren gekomen: Maastricht, Breda,  

Leiden, Beverwijk, Hoorn, Amsterdam, Malden, Zwolle en talrijke andere plaatsen. 

Natuurlijk waren er daarnaast ook veel deelnemers afkomstig uit Groningen. 

Voor de pauze hield Ruud Weijdeveld een inleiding over de achtergronden en het verloop 

van het onderzoek en over de geschiedenis van de ‘oude’ studentenbeweging. In het 

bijzonder betrof dit laatste deel de geschiedenis van de Studenten Vakbeweging (SVB) in 

Groningen. Na de pauze volgde een discussie waarin verschillende deelnemers hun visie 

over het onderzoek naar voren brachten. In deze Nieuwsbrief is een samenvatting 

opgenomen van zowel de inleiding van Ruud alsook van de daarop volgende discussieronde. 

Jullie vinden in deze Nieuwsbrief ook de toespraken van Christiaan Brinkhuis, de huidige 

voorzitter van de GSb, en Paul Ulenbelt, voorzitter in het jaar 1972-’73. Beide toespraken 

werden gehouden tijdens de GSb-bijeenkomst ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van 

de GSb, die tijdens de avond van de 26e november plaatsvond. Deze bijeenkomst werd 

opgeluisterd door een gelegenheidskoortje van ‘oude’ en nieuwe’ GSb-ers. Dit bracht 

‘oude ‘strijdliederen ten gehore, die soms echter nog weinig aan actuele betekenis leken 

te hebben verloren. 

Verder nemen we in deze Nieuwsbrief afscheid van Bert Runhaar als voorzitter van de 

stichting. Tevens stellen Janneke van der Werf, Henk van der Velde en Rob de Koff zich 

voor als de nieuwe bestuursleden. 

Ook is de onderzoeksgroep inmiddels weer uitgebreid. Deze bestaat nu uit Marijke van 

Winsum-Westra, Max de Ruiter, Jos de Groot en Ruud Weijdeveld (onderzoekscoördinator). 

Sinds de bijeenkomst op 26 november wordt de groep ondersteund door Johan Bommerson 

en Jaap Hooiveld bij het afnemen en/of uitwerken van interviews. Een welkome 

versterking.  

En last but not least in deze Nieuwsbrief aandacht voor onze donatiecampagne, waarvan 

de stand inmiddels is opgelopen tot 18.445 euro, zijnde 61% van het noodzakelijke 

eindbedrag. Als je dat nog niet bent: wordt donateur! Bij deze nieuwsbrief is ook een 

folder gevoegd. Als je al donateur bent, stuur ‘m door naar andere belangstellenden die 

dat nog niet zijn! 

De onderzoeksgroep  
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VERSLAG BIJEENKOMST ONDERZOEKSGROEP 

26 NOVEMBER 2016 

Opening van de bijeenkomst door Max (voorzitter). 

Max meldt de afzegging van Johan Straatman, die ons het beste toewenst. Daarna licht hij 

de bedoelingen van de bijeenkomst toe, n.l. om te verantwoorden wat de onderzoeksgroep 

tot dusver heeft gedaan en om iedereen in de gelegenheid te stellen zijn of haar mening te 

geven over het onderzoek, suggesties te doen of kritiekpunten naar voren te brengen. 

INLEIDING VAN RUUD WEIJDEVELD (SAMENVATTING) 

De doelstelling van het onderzoek 

 Om te beginnen werd de doelstelling van het onderzoek nog eens omschreven: het 

vastleggen van de ervaringen van de studentenbeweging in de jaren ’70 en de drijfveren 

die daarbij een rol hebben gespeeld, geplaatst in de context van de toenmalige 

maatschappelijke omstandigheden, en het doorgeven daarvan aan de toekomstige 

generaties. 

 Dat is ook nodig aangezien er tot nog toe nauwelijks iets over de geschiedenis van 

de studentenbeweging in Groningen is geschreven. En waar dat al het geval is, dan is deze 

geschiedschrijving sterk gekleurd. Om dit te illustreren haalde Ruud een citaat aan uit het 

boek van Henssen: 

“In die jaren in Groningen kalfde de macht van zo’n SVB-tje, de in 1970 opgerichte 

GSb sinds het midden van de jaren ’70 allengs af, een macht die zij onder meer te 

danken had gehad aan het verlangen naar een eng-begrensde intellectuele ruimte 

bij vele dogmatisch opgevoede en van hun geloof afgevallen gereformeerde en 

rooms-katholieken.” (Rijksuniversiteit Groningen 1964-1989) 

Uiteraard leidde dit citaat tot enige hilariteit op de bijeenkomst, maar Ruud wees 

erop, dat dit in 1989 uitgegeven boek vrijwel het enige is, waarin überhaupt iets over de 

geschiedenis van de GSb is geschreven. Verder verschenen in de loop van de jaren 

voornamelijk artikelen, waarin over het algemeen wordt benadrukt dat de GSb een door de 

toenmalige CPN geïnitieerde en beheerste organisatie was. 

De stand van het onderzoek 

 Vervolgens ging Ruud in op de stand van het onderzoek. Om te beginnen zijn zo’n 

50 interviews afgenomen of staan deze op de rol. Het gaat hierbij om betrokkenen vanuit 

verschillende invalshoeken. Bij de geïnterviewde personen behoren natuurlijk vooral 

voormalige GSb-, Gronstra- en SVB-activisten, maar ook personen als Reg ten Zijthoff 

(voormalig UK-hoofdredacteur) en Doeke Bosscher (voormalig rector van de RUG). 

 Daarnaast zijn periodieken verzameld en gedigitaliseerd: Nait Soez’n (1972-1979), 

Universiteitskrant (1971-1979, belangrijkste artikelen), Der Clercke Cronike (1924-1971). 

Vervolgens is hetzelfde gedaan met de notulen van het bestuur en beleidsraad van de GSb 
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(1971-1979) en de Gronstra (1969-1972). Tenslotte zijn de belangrijkste artikelen 

verzameld uit het Nieuwsblad van het Noorden (1963-1979) Als we dat alles bij elkaar 

optellen is er met deze bronnen al zo’n 12.000 pagina’s aan onderzoeksmateriaal 

verzameld! 

 Tenslotte wees Ruud op de vele overige bronnen, die zijn verzameld: jaarverslagen, 

seminarmappen, beleidsplannen, brochures, pamfletten en curiosa zoals affiches, 

bandopnames, stickers, buttons en zelfs t-shirts! Wat betreft de foto’s werd in het 

bijzonder nog gewezen op  de fotoarchieven van de UK en van verschillende oud-activisten 

zoals Elmer Spaargaren en Theo Maas. 

 Uit al deze gegevens is een ‘tijdlijn’ geconstrueerd, waaraan voortdurend nieuwe 

onderzoeksgegevens worden toegevoegd. Deze tijdlijn wordt onder meer gebruikt bij de 

interviews en zal uiteindelijk de basis vormen voor het boek. 

 

 

De voorgeschiedenis van de GSb (tot 1963) 

 Ruud benadrukte dat de studentenbeweging ‘geen uitvindsel was van doorgedraaide 

intellectuelen die zo opgewonden waren van de situatie in Parijs’ of ‘de activiteit van een 

klein groepje’.  Integendeel: ‘De studentenbeweging in de jaren ’60 en ’70 was het logisch 

uitvloeisel van de ontwikkelingen aan de universiteit in de twintigste eeuw!’ 

 Deze ontwikkelingen begonnen in 1924 met de uitgave van De Clercke, het eerste 

blad in Groningen dat aan studenten een stem gaf. Vervolgens ging Ruud kort in op de 

betekenis van het studentenverzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij noemde de Veraan 

Reint Dijkema, die als lid van de Landelijke Knokploegen na een dodelijke aanslag op een 
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landverrader op 22 augustus 1944 in Vught werd geëxecuteerd. Ook wees hij op de 

Ariërverklaring, die de overgrote meerderheid van de studenten weigerde te 

ondertekenen. 

 Afgesloten werd dit deel van de inleiding  met een verwijzing naar de rol van de 

Nederlandse Studentenraad (NSR) op het vlak van de belangenbehartiging van studenten. 

O.m. toonde hij een copie van het beurzenrapport van de NSR uit 1962. Het wees erop dat 

de belangenbehartiging niet pas begon in 1971 begon met de oprichting van de GSb of zelfs 

met de oprichting van de SVB in 1963. Voor die tijd lag deze in handen van de corpora, die 

mede daartoe in 1940 de NSR hadden opgericht. Het beurzenrapport uit 1962 was daar een 

uitdrukking van. Dat gold ook voor de eerste studentenverzekering, de SSGZ, die in de 

jaren ’50 tot stand kwam. 

De oprichting van de SVB (1963) 

 De oprichting van de SVB had vooral te maken met de veranderende samenstelling 

van de studentenpopulatie na de oorlog. Een belangrijke oorzaak daarvan was de 

aanpassing van het beurzenstelsel. Beurzen waren er altijd geweest, maar nu kwam de 

studiefinanciering voor het eerst ten goede aan de midden- en de lagere inkomensgroepen. 

De beursstudenten maakten daardoor een steeds groter deel van de studentenpopulatie 

uit. Dat betekende dat ook de belangenstrijd meer en meer werd gedragen door de 

beursstudenten. Maar de beursstudenten voelden zich minder of niet thuis in de corpora en 

vooral zij vormden de basis voor de oprichting van de Studenten Vakbeweging. 

De Gronstra-verkiezingen (1964) 

 De SVB was in haar beginfase met name gericht op materiële belangenbehartiging: 

mensa’s, studiebeurzen, collegegelden, enz.. Maar de opkomst van de SVB had ook nog een 

ander effect: de Groninger Studentenraad, kortweg Gronstra genoemd. Die bestond reeds 

als overleg- orgaan van de studentenverenigingen, maar na de oprichting van de SVB in 

1963 werd de Gronstra omgevormd tot een studentenparlement. Bij de eerste verkiezingen 

in 1964 kreeg de SVB 7 van de 30 zetels, een aantal dat op zou lopen tot 17 van de 30 

zetels in 1969. 

De beurzendemonstratie (1966) 

 In september 1966, toen de SVB een steeds sterkere positie kreeg, werd in Den 

Haag de eerste landelijke demonstratie georganiseerd. Centraal stond de eis voor 

verbetering van het beurzenstelsel. Drieduizend mensen namen er aan deel. Dat was toch 

wel zo bijzonder, dat er in het Polygoon-journaal aan het eind van het jaar, van maar zes 

minuten, een stukje was ingeruimd voor déze demonstratie. 

Het Sindikaal Manifest (1966) 

 Na de landelijke demonstratie kwam de SVB langzaam maar zeker in een ander 

vaarwater. De materiële belangenbehartiging kwam op de achtergrond te staan en de roep 

om verandering van de studieprogramma’s op de voorgrond. Dat kwam tot uitdrukking in 

het Sindikaal Manifest. Een citaat uit dit manifest: 
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“Het plaatsen  van het wetenschapelijk onderwijs in het kader van het gehele 

onderwijs, en het plaatsen van het onderwijs in de maatschappelijke kontekst, dat 

is het uitgangspunt van een sindikalistische studentengroepering.” 

De democratiseringsbeweging (1968-1971) 

 Maar na 1966 kwamen vooral de acties voor de democratisering tot ontplooiing. Het 

voortouw werd genomen door de psychologen. Zij begonnen daarmee al in het voorjaar van 

1968. In maart 1969 vond in de Korenbeurs een congres plaats, waarop tot verregaande 

democratisering van de subfaculteit werd besloten. 

 Kort daarna volgden de bezettingen van de katholieke hogeschool in Tilburg en het 

Amsterdamse Maagdenhuis. Hoe radicaal het vaarwater was, waarin de studentenbeweging 

in de tussentijd verzeild was geraakt, zien we aan de naam, die de bezetters aan de 

Tilburgse hogeschool gaven: de Karl Marx Universiteit! 

 Groningen volgde zijn eigen weg. Hier was een rector, Snijders, die al betrokken 

was bij de ontwikkelingen bij psychologie en daarvoor openstond. Hij was van mening dat 

de studenten inspraak moesten krijgen. En niet alleen de studenten, maar ook de 

stafleden, want ook zij hadden net als TAP-leden en studenten toen nog niets te vertellen. 

 Uiteindelijk leidde dat in 1971 tot de invoering van de Tussentijdse Bestuursvorm 

(TBV): de eerste (gedemocratiseerde) universiteitsraad van Nederland. Nog voor de 

invoering van de landelijke wet-Veringa! 

 Op faculteitsniveau moesten er bij de invoering van de democratisering echter nog 

heel wat weerstanden worden overwonnen. Zo vond in dat kader in het voorjaar van 1970 

de bezetting van de Groningse letterenfaculteit plaats. 

Het oprichtingsseminar van de GSb (1971) 

 Afgesloten werd de inleiding met een foto van het vroegere noodgebouw voor de 

studentenvoorzieningen, waar de GSb op 1 juli 1971 werd opgericht. Op een volgende 

bijeenkomst zal hierop nader worden ingegaan, alsmede op de verdere de geschiedenis van 

de GSb. 

DISCUSSIERONDE  

Voorstelrondje 

Er zijn 34 aanwezigen, verdeeld over negen studierichtingen: psychologie (9 personen), 

WSN (6 personen), PAW (4 personen), sociologie (3 personen), filosofie (3 personen), 

medicijnen (2 personen), geschiedenis (2 personen), theologie (1 persoon), scheikunde (1 

persoon). Daarnaast zijn er 3 personen van de huidige GSb. Onder de aanwezigen zijn 

voormalige bestuurders, beleidsraadsleden, U-raadsleden, medewerkers van Nait Soez’n, 

Voorwaarts-leden, SSH- en CBO-bestuurders, Gronstra-activisten, de huidige GSB-

voorzitter, enz.. 

In het voorstelrondje worden al direct verschillende aandachtspunten benadrukt: 

- de humanistische traditie is een basisvoorwaarde geweest voor de democratisering. 

- speciale aandacht wordt gevraagd voor de ‘fluwelen revolutie’ bij andragogie 



 
De Spoorzoeker - Nummer 3 (april 2017)   7 

- in ’71 waren de meeste studenten niet CPN- maar PSP-georiënteerd 

- speciale aandacht wordt gevraagd voor de geschiedenis van de groepen 

- onder het motto ‘onderzoek  doen kost geld’ wordt een ieder door Wim Berg 

(penningmeester van het onderzoek) opgeroepen om zich bij hem te melden. 

Rondje met suggesties, op- en aanmerkingen 

In dit rondje wordt door verschillende mensen om speciale aandacht gevraagd voor de 

volgende onderzoekspunten: 

- de geschiedenis van de groepen (‘iedere groep was wel een buitenbeentje’) 

- de interne en externe democratisering 

- de relatie met de CPN 

- de studentenbeweging in het hele land 

- de periode na de 70-er jaren (wat was de oorzaak van de neergang, welke factoren 

hebben daartoe bijgedragen?)  

- de inspiratie, overtuiging en twijfels die de activisten hebben overgehouden aan 

deze tijd 

 

 

- de kracht, successen en uitstraling van de GSb (‘wat was nu het succesverhaal?’) 

- de onderwijsvernieuwing bij PAW (in het kader van de ‘fluwelen revolutie.’) 

- de BVD-rapporten (‘de BVD heeft ons nauwkeurig bijgehouden en kan een bron zijn 

voor informatie’) 
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- wat de GSb voor elkaar heeft gekregen (‘je zat overal in, dus je kunt nagaan, wat 

de GSb allemaal voor elkaar heeft gekregen, van heel kleine zaken tot heel grote’). 

- de motieven, die toen speelden, vergeleken met wat er nu aan de hand is (‘wij als 

GSb hebben geprobeerd de maatschappelijke verschillen meer te egaliseren, meer 

samen te trekken’) 

- wat de GSb teweeg heeft gebracht in de maatschappij 

- de fundamentele wijziging in het sociaal-economische klimaat rond ’72 ’73: de 

dollarcrisis, de oliecrisis, de crisis van het kapitalisme in West-Europa, het 

schrappen van de uitbouw van de verzorgingsstaat door het grootkapitaal en de 

sociaaldemocratie (‘daarom kwamen er acties’) 

Een greep uit de andere opmerkingen die worden gemaakt: 

- ‘we werden tegen het einde te dogmatisch: niet alleen tegen de rechtsen, maar 

ook tegen andersdenkenden aan de linkerkant’ 

- ‘op een gegeven moment werd de richtingenstrijd belangrijker dan de materiële 

belangenbehartiging’ 

- ‘Ruud was erg defensief in zijn inleiding’ 

- ‘we stonden niet alleen, er was van alles in beweging en dat beïnvloedde elkaar, in 

de jaren ’70 was er maatschappelijk een tijdgeest, waarin het precies paste’ 

- ‘er moet een specifiekere en aangescherpte vraagstelling komen, om het boek niet 

alleen te lezen met herkenning, maar ook om die tijd te begrijpen’ 

- ‘wat heeft het te schrijven boek te bieden voor de huidige generatie studenten?’ 

- ‘waarom is ervoor gekozen om de geschiedenis te presenteren in een boek en niet 

met een breder palet van middelen?’ 

- ‘in tegenstelling tot anderen vind ik dat de GSb helemaal geen in zichzelf gekeerde 

secte was’ 

- ‘de GSb was ook saamhorigheid, gezelligheid, muziek, als je daar van hield, sociale 

kontakten , cafébezoek.’ 

- ‘ik hield niet van gezelligheidsverenigingen, maar de GSb kwam daarvoor in de 

plaats’ 

- ‘er was een groot verschil tussen de faculteitsgroepen’ 

- ‘als je naar de CPN werd geroepen en je was braaf gebeurde er niets, maar als je 

minder braaf was kreeg je daar op de kloten’ 

Reactie van de onderzoeksgroep 

Daarop reageert Ruud uitvoerig namens de onderzoeksgroep. Hij bedankt voor alle 

bijdragen, maar geeft ook aan dat de slagkracht van de onderzoeksgroep helaas beperkt is, 

zodat wel keuzes moeten worden gemaakt. Ruud benadrukt dat alle opmerkingen op de 

band zijn opgenomen en belooft dat deze zullen worden uitgewerkt. Alle opmerkingen en 

aanbevelingen zullen op hun waarde zullen worden beoordeeld en ‘indien nuttig en nodig 

zullen we contact zullen opnemen met de mensen, die deze opmerkingen hebben 

gemaakt.’ Tevens vraagt hij om herinneringen op papier te zetten en deze in te sturen of 

op de site van de onderzoeksgroep te plaatsen. 
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Afsluiting van de bijeenkomst 

Van verschillende kanten wordt het nut van een vervolgbijeenkomst genoemd. Max 

onderschrijft dat en zegt toe dat de onderzoeksgroep t.z.t. een nieuwe bijeenkomst zal 

beleggen om over de verdere onderzoeksresultaten van gedachten te wisselen. Daarna sluit 

hij de over het algemeen als positief ervaren bijeenkomst. 
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45-JARIG BESTAAN VAN DE GSB  

(TOESPRAKEN) 

CHRISTIAAN BRINKHUIS 

Beste aanwezigen, bondgenoten, vrienden, 

 Een half jaar geleden was voor mij het moment aangebroken dat ik, als derdejaars 

student Geschiedenis, de scriptie moest gaan schrijven. Waar zou ik het eens over gaan 

hebben? In de jaren daarvóór had ik genoeg essays geschreven over interessante 

onderwerpen. Maar ik wist dat de scriptie iets moest worden dat het sluitstuk zou moeten 

zijn van de eerste fase die ik aan de universiteit doorbracht. Ik besloot heel dicht bij huis 

te gaan kijken. Ik had inmiddels al bijna een vol jaar het penningmeesterschap van het 

bestuur van de Groninger Studentenbond erop zitten. In die tijd was ik erachter gekomen 

wat een rijke geschiedenis deze organisatie heeft. Een geschiedenis die al 45 jaar 

teruggaat. 

 Om die 45 jaar te vieren zijn wij hier allen vanavond bijeengekomen. Velen van 

jullie zien elkaar na vele jaren pas weer. Voor anderen is het de afsluiting van een week 

lang deelnemen aan activiteiten. In de afgelopen dagen heeft de Lustrumcommissie een 

openingsreceptie, een lezing, een avondje ‘Wie is de Mol?’ en een groots diner 

georganiseerd. De lustrumweek eindigt vanavond met deze reünie, in de Glazen Zaal van 

het Van Swinderenhuys. In de wandelgangen werd de bijeenkomst ook wel 

‘Ouwelullenavond’ genoemd. ‘Oud’ kunnen we de GSb in ieder geval noemen. Van de 5 

belangenbehartigingsorganisaties voor studenten in Groningen is de GSb ouder dan de 4 

andere bij elkaar. Althans, als we de partijen in de medezeggenschapsraden in 

ogenschouw nemen. Sinds 2000 bestaat de SOG, sinds 2004 de HSV, sinds 2005 Lijst 

Calimero en de jongste spruit is Lijst Sterk, sinds 2014. 

 Wat maakt ons zo uniek? Wat is de rode draad door die bijna halve eeuw van ons 

bestaan? De Groninger Studentenbond heeft als missie om de belangen van studenten in 

Groningen zo goed mogelijk te behartigen en de positie van studenten te verbeteren. Deze 

missie vloeit voort uit onze visie. Onze visie is dat studenten zo min mogelijk 

belemmeringen op het gebied van financiën en mobiliteit mogen ervaren, een zo hoog 

mogelijke onderwijskwaliteit moeten genieten en dat studenten geen belemmeringen 

mogen ondervinden bij het zoeken en aannemen van een woonruimte. Wij zijn de enige 

organisatie in heel Groningen die op alle terreinen voor de belangen van de studenten 

opkomt. Op alle fronten waar de student in de hoedanigheid van het student-zijn wordt 

bedreigd, daar waar zijn maatschappelijke positie in gevaar wordt gebracht, staat de GSb 

voor je klaar. Of dat nou thuis is, in college of op de weg daarnaartoe, wij waken ervoor 

dat onze medestudenten een goede studententijd in Groningen  

 Het onderzoek voor mijn scriptie heeft me geleerd dat de acties van de GSb kort na 

de oprichting vooral gericht waren op het tegenhouden van de verhoging van de 

collegegelden. Dit collegejaar mogen studenten 1.984 euro ophoesten. Wat een enorm 

verschil met wat ik tijdens mijn onderzoek ben tegengekomen. In 1971, toen de GSb werd 

opgericht, bedroeg het collegegeld nog 200 gulden! De toenmalige minister, jonkheer Mauk 

de Brauw, wilde koste wat kost in één klap het tarief omhooggooien naar 1000 gulden. Als 
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we even gaan omrekenen zouden we 45 jaar geleden maar 90 euro hoeven te betalen aan 

de universiteit! En andersom betalen we nu een astronomisch hoog bedrag: 4.372 gulden! 

De jonkheer zou in zijn nopjes zijn met deze doorgeslagen uitvoering van het 

profijtbeginsel waar de GSb zich vanaf het begin keihard tegen heeft verzet.  

 

 
 Het profijtbeginsel houdt in dat iedereen die gebruik maakt van een 

overheidsdienst daarvoor moet betalen. Onderwijs waar geen ‘vraag’ naar is dient de 

burger maar zelf voor op te draaien. De ‘vraag’ wordt bepaald door wat de bedrijven nodig 

hebben. Ga dus maar vooral iets studeren waar Shell, of AkzoNobel, of andere 

multinationals aan de Amsterdamse Zuidas behoefte aan hebben. Het is nog net geen 

officieel regeringsbeleid. Tegenwoordig heeft het profijtbeginsel zich ontwikkeld tot 

‘macrodoelmatigheid’: je studeert niet om het beste uit jezelf te halen, maar om jezelf 

een plaats op de arbeidsmarkt te verzekeren. “Studeer je geschiedenis? Jammer joh! Een 

cursus ‘uitkering aanvragen’ is niet zo heel moeilijk hoor!” Ik heb het meer dan eens 

moeten aanhoren. 

 De GSb ziet het hoger onderwijs als een middel tot emancipatie. Wij willen dat je 

je tijdens je studietijd kunt ontplooien zoals je dat zelf graag wilt. Den Haag daarentegen 

ziet het hoger onderwijs als kostenpost. “Investeren in jezelf,” noemt minister Bussemaker 

het zelf. Onder dit voorwendsel is 2 jaar geleden het ‘sociaal’ leenstelsel ingevoerd. Het 

kabinet moet zich de ogen uit de kop schamen dat ze dit ‘sociaal’ durven te noemen! De 

basisbeurs is de nieuwste lichting studenten afgepakt en ze moeten ook nog fors meer gaan 

lenen. “Investeren in jezelf?” “Alleen studeren als je het geld ervoor hebt,” past hier 

beter. 

Nominaal is de norm. Studenten moet je zo snel mogelijk door de bachelor en de 

master heen jassen: 3 jaar in de bachelor, 1, 2, misschien 3 jaar in de master. We worden 
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meer en meer gedwongen om al meteen de juiste keuze te maken, terwijl zoveel 17- en 

18-jarigen nog geen flauw benul hebben wat ze later willen worden. Het ministerie van 

Onderwijs is net één grote show van Theo Maassen, als die spreekt over wat voor soort 

mensen eigenlijk wel weg kunnen in de wereld. Aan het einde van je eerste jaar krijg je 

een bindend studieadvies, waarbij je een minimumaantal punten van de propedeuse moet 

hebben gehaald. Te weinig? Weg. Binnen twee jaar moet je je propedeuse gehaald 

hebben. Niet gehaald? Weg. Bussemaker cum suis hebben een nieuw systeem van 

studiefinanciering ingevoerd. Wat is er van de basisbeurs terecht gekomen? Weg. Het zijn 

allemaal maatregelen om te selecteren wie wel en wie niet geschikt is om zich verder te 

mogen ontwikkelen. Het is een schande en de GSb heeft zich er dan ook altijd tegen 

uitgesproken. 

 De druk om te presteren is gigantisch. In 2011 had toenmalig staatssecretaris Halbe 

Zijlstra het voor elkaar gekregen dat overheid en onderwijsinstellingen heuse 

prestatieafspraken met elkaar gingen. Wat was het gevolg? Universiteiten en hogescholen 

moesten doelen behalen onder het dreigement dat ze anders minder geld van Den Haag 

zouden krijgen. De werkdruk voor studenten én docenten is fors toegenomen. De lezing 

afgelopen dinsdag, die het thema stress en burn-outs had, besteedde hier uitgebreid 

aandacht aan. De geestelijke gesteldheid van menig student loopt rake klappen op. Tijd 

voor iets erbij naast, zoals een commissie, een jaar bestuur of een bijbaantje, is steeds 

schaarser geworden. Daarnaast hebben bijvoorbeeld studies die niet ‘renderend’ genoeg 

zijn, dus die minder opleveren dan ze kosten, het veld moeten ruimen of tot nóg grotere 

studies moeten fuseren. Groot, groter, grootst is het credo van deze tijd.  

 Megalomanie is helemaal niet iets waar de student op zit te wachten. Het individu 

verdwijnt dan in de massa. De student wordt een nummer in plaats van een drager van de 

toekomst. De GSb ijvert voor kleinschaligheid. In een kleinschalige omgeving komt de 

relatie tussen de student en de docent het beste tot zijn recht. Op die manier krijgt de 

student de aandacht die hij of zij nodig heeft en kan die het beste studeren. De 

studentenpartijen in de medezeggenschapsraden van zowel de universiteit als de 

hogeschool houden er dezelfde standpunten op na. Maar zoals de naam al aangeeft, ze 

hebben alleen maar medezeggenschap. Tot 1997 hadden studenten zeggenschap in het 

besturen van de universiteit. De academische gemeenschap bestuurde zichzelf. Sindsdien 

zijn studenten teruggedrongen tot raadswerk. Ze hebben veel te zeggen, maar uiteindelijk 

is het College van Bestuur het orgaan dat het daadwerkelijke besturen uitvoert. Nou ja, we 

hebben op centraal niveau en op facultair niveau een studentassessor in het bestuur. 

Diegene vertegenwoordigt slechts de stem van de studenten in het bestuur. Hij is daarmee 

niets meer dan een façade om te verhullen hoe de vork écht in de steel zit. Wij willen dat 

de studenten weer gewoon deelnemen aan het bestuur van hún universiteit en hún 

hogeschool! 

 Mensen over de hele wereld staan steeds meer in contact met elkaar. Het 

modewoord daarvoor is ‘globalisering’. In Groningen is de globalisering ook goed te 

merken. Een dogma van ‘internationalisering’ heeft zich genesteld in de hoofden van de 

beleidsmakers. Hele studies worden alleen nog maar in het Engels aangeboden. Het Engels 

van docenten daarentegen is meer dan eens belabberd tot ronduit slecht. Grote aantallen 

buitenlandse studenten volgen hun studie in Groningen. Volgens de laatste metingen is 

bijna eenvijfde van het totaal aantal ingeschreven studenten afkomstig uit het buitenland. 

Maar wat doen de RUG en de Hanze om al die internationals op te vangen in hun nieuwe 

omgeving? Niets. Ze bedrijven koehandel met woningcorporaties over de ruggen van de 
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internationals. En de kansen voor internationals om een woonruimte te krijgen zijn sowieso 

al stukken lager dan voor Nederlandse studenten. Bovendien betalen ze gemiddeld 75 

procent meer huur. 

Ons Huurteam bezoekt studentenhuizen waarvoor een maandelijkse huur van soms 

wel 100 euro teveel wordt gevraagd door de huisbaas. Degene die dan een eerlijke, 

rechtvaardige huur wil afdwingen wordt slachtoffer van het schrikbewind van de 

huisjesmelker. Verhuurders in deze stad houden er praktijken op na die de Siciliaanse 

maffia in de schaduw stellen. Hun repertoire bestaat uit huisvredebreuk, intimidatie, 

diefstal, vernieling en zelfs aanranding. En de politie? Het blijft meestal bij aangifte en 

daarna over tot de orde van de dag. Verhuurders kunnen in deze stad dus Monopoly spelen 

zonder de kaart ‘Ga naar de gevangenis’. Sinds juli van dit jaar kan elk slachtoffer zijn of 

haar verhaal doen bij ons Meldpunt Ongewenst Verhuurdersgedrag. Alle horrorverhalen 

worden vastgelegd en doorgestuurd naar de ambtenaren van de gemeente. Daar, in het 

Stadhuis aan de Grote Markt, mogen ze gerust weten in wat voor permanente staat van 

onderdrukking de studentenhuisvesting verkeert. 

 De student van dienst zijn is de centrale doelstelling van ons bestaan vandaag de 

dag. Ik noemde net het Huurteam al, waarvan de medewerkers de juiste huur voor een 

studentenkamer berekenen en de student helpen om de huur omlaag te krijgen. We 

hebben het Juridisch Steunpunt, waar juridisch geschoolde studenten hun medestudenten 

helpen om de juridische problemen die zij hebben op te lossen. Daarnaast is er het 

Onderzoeksbureau, dat problemen van studenten onderzoekt en in kaart brengt. De 

resultaten van die onderzoeken zijn een welkome bron van informatie voor beleidsmakers 

bij zowel de gemeente als de onderwijsinstellingen. Bovendien organiseert de 

Activiteitencommissie informatiebijeenkomsten met voor studenten relevante inhoud. 

Vorige week nog gaven 2 psychologen tekst en uitleg over uitstelgedrag en time-

management. En tenslotte, last but not least, is de Nait Soez’n al sinds 1972 ons blad dat 

duiding geeft aan de nieuwsstromen die ons dag in, dag uit, tegemoet komen. 

 Afgaande op de nieuwsstromen krijgen we het beeld voorgeschoteld dat we in 

turbulente tijden leven. Overal in de wereld worden traditionele machtsverhoudingen op 

z’n kop gezet. De verkiezing van een complete buitenstaander tot president van het 

machtigste land op aarde is de laatste ontwikkeling in deze trend. Angst en onzekerheid 

zijn steeds meer waarneembaar in het maatschappelijke klimaat, ook in de 

studentenwereld. Wat als ik na mijn studie geen baan op niveau kan krijgen? Wat als mijn 

schulden zó hoog worden dat ik ze niet kan afbetalen? Wat als mijn zusjes, die over een 

half jaar hun eindexamens maken, überhaupt niet eens kunnen studeren? Ik ben de eerste 

van mijn familie die naar de universiteit gaat. Ik kon van huis uit niets mee krijgen. Het is 

zeker geen vanzelfsprekendheid dat ik hier nu voor jullie sta, als voorzitter van een 

organisatie die met zoveel trots kan terugkijken op een bewogen geschiedenis van 45 jaar. 

 Elke student die ons steunt om een rechtvaardiger samenleving na te streven kan 

lid worden van de Groninger Studentenbond. Ook voor iedereen die geen student is maar 

onze strijd wel wil steunen is er de mogelijkheid om donateur te worden van de Stichting 

Vrienden van de GSb. Want lid zijn van de Groninger Studentenbond is je uitspreken vóór 

de vrijheid om je eigen keuzes binnen het onderwijs te maken. Vóór onderwijs waarin niet 

nominaal afstuderen maar zelfontplooiing de norm is. Vóór gelijke kansen voor iedereen 

om goed onderwijs te volgen. Voor die idealen vechten wij al 45 jaar en dat zullen we 

blijven doen! 
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Dank jullie wel!  

 

 

PAUL ULENBELT 

 In april heb ik een interview met Ruud Weijdeveld en Ruurd Kunnen gehad. Dan 

besef je hoe gebrekkig het geheugen van een mens is. Ruurd en Ruud leken hypnotiseurs. 

Ze haalden dingen uit mijn geheugen omhoog die ik op eigen kracht nooit had gevonden. 

Thewis Wits was de eerste voorzitter van de GSb. Eigenlijk zou hij hier moeten staan. Maar 

hij is niet meer onder ons. Begin van vorig jaar hebben we afscheid van hem genomen. 

 Toen ik op de middelbare school zat, wilde ik naar Amsterdam om te studeren. Je 

had daar net de Maagdenhuisbezetting gehad. Ik wilde erbij horen, ik wilde meedoen. 

Maar mijn moeder wilde niet dat ik naar Amsterdam ging. Ik was maar zo’n klein 

provinciaal jongetje uit Haaksbergen, in Twente. Al die gevaren in de grote stad en die 

wilde studenten? Dat zag ze niet. Dat ik psychologie ging doen, dat kon nog net. Mijn 

motivatie was nogal naïef. “Mensen helpen.” Mijn moeder vond de motivatie voor die 

studiekeuze niet erg overtuigend, maar alles beter dan haar Paultje in Amsterdam. Wat ze 

niet wist is dat het er in Groningen ruiger aan toe ging dan in Amsterdam.  De sub-faculteit 

psychologie was de meest gedemocratiseerde subfaculteit van heel Nederland. Directe 

democratie en one-man-one-vote. 

 Je wist eigenlijk nog niks, maar we vonden ons ontzettend wijs. Je dacht: kijk naar 

de wereld, al die misstanden, dat  veranderen wij. Wij gaan de wereld naar onze hand 

zetten. En daarmee beginnen we op de universiteit, op onze faculteit. En er waren meer 
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mensen die er zo over dachten. En het was natuurlijk ook de tijdgeest. In mei 1968 brak 

vanuit een studentenopstand aan de Sorbonne een algemene staking uit over heel 

Frankrijk, de Parijse studentenrevolutie. Ook in andere landen waren er grootschalige 

protesten. Al snel namen de gebeurtenissen bijna revolutionaire vormen aan, tot het 

protest uiteindelijk uitstierf na onderdrukking door de overheid. Het waren revolutionaire 

toestanden die onuitwisbare sporen in het onderwijs achterlieten. 

 Je had natuurlijk die Vietnam-oorlog.  En je had Mozambique, en de 

verzetsbewegingen tegen de koloniale overheersing. De beelden van kinderen die niet te 

eten hadden. En je had beelden van graatmagere kinderen uit Biafra. Facistische regimes 

in Portugal en Spanje. Kolonels aan de macht in Griekenland. Dat voelde allemaal niet 

goed. Dat schreeuwde om verandering . 

 Onder die omstandigheden kwam ik in Groningen terecht. We hadden college van 

Snijders, professor Snijders – en dan kwamen die jongens van de Aktie Democratisering 

binnen vallen – Ed Ebels – met die baard – en een shawl om – die kwamen die colleges 

binnen. En die begonnen daar te vertellen hoe ’t wel in elkaar zat. En die hadden discussie 

met Snijders. Dus: hier is wat te doen! Het gaat ergens over! Dus, dat was een goede 

keuze. 

 Groningen was in 1971 ook de meest gedemocratiseerde universiteit. Zelf 

ontworpen. Tussentijdse bestuursvorm in afwachting van nieuwe wetten over het 

universitaire bestuur.  Het was een bestuurssysteem, waar alle geledingen op alle niveaus 

gelijk vertegenwoordig waren. 

De GSB is opgericht als politieke vakbond van studenten. Dat concept kwam uit 

Amsterdam. Niet alleen het behartigen van de studentenbelangen, maar ook een bredere 

politiek missie. En we hadden hier de parlementaire Gronstra. Maar wij hadden een 

strijdorganisatie nodig. Dus het is hier niet bedacht. Het is overgenomen uit Amsterdam. 

De ASVA was groot en belangrijk en we dachten: dat is dus kennelijk de manier waarop het 

moet, dus moet dat hier ook. 

 De GSb is opgericht vanuit de subfaculteit psychologie. Door studenten bij de 

Themagroep Noord-Nederland.  Er wordt vaak gezegd dat de CPN de GSB oprichtte. Dat is 

niet waar. En later zie je dan dat mensen lid worden vanuit de GSb – maar de GSb is nooit 

vanuit de CPN opgezet. De GSb is opgezet door studenten. Ton Regtien, was één van de 

studenten. Overgekomen uit Amsterdam.  Het jaar na de Maagdenhuisbezetting schreef hij 

in drie weken tijd Universiteit in opstand. Europese achtergronden en de Nederlandse 

situatie. Het werd een bestseller, waarvan 15.000 exemplaren werden verkocht.  Het 

leverde toen inspiratie. 

 Hoogtepunt in mijn tijd was de strijd tegen de verhoging van het collegegeld. Van 

200 naar 1000 gulden “De Brauw kijgt nooit zijn 1000 ballen, al moet het kabinet ook 

vallen” klonk het op een dinsdag in 1972. We gingen met de Groningen-Den-Haag-express, 

een gehuurde trein, naar Den Haag. De Brauw was minister van wetenschappelijk 

onderwijs, lid van DS’70, een rechtse afsplitsing van de PvdA. Om zijn wetsvoorstel over 

het college- en inschrijvingsgeld door de Eerste Kamer aanvaard te krijgen, moest de 

minister het machtswoord uitspreken. Hij dreigde met een regeringscrisis. Zeer 

ongebruikelijk in de Eerste Kamer. Minister-president Biesheuvel woonde het laatste deel 

van het debat bij. Kort daarna viel toch het kabinet. Daarna de boycot van betaling van 

het collegegeld. Dat was een groot succes. De minister dreigde de universiteiten te korten 
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voor het geld dat ze niet bij studenten binnen haalden. De Universiteitsraad bezweek en 

wij bezetten. Uiteindelijk werd het collegegeld weer verlaagd van 1000 naar 500. Door de 

regering  den Uyl in 1973. 

 

  Wat is nu het verschil tussen toen en nu? In alle geschriften werd studeren 

gelijk gesteld aan werken. Je ontwikkelen om later een hoge kwaliteit aan de samenleving 

te geven. Regtien introduceerde het begrip studieloon om dat te benadrukken. Sinds die 

tijd is er een grote verschuiving op getreden. Een student is eigenlijk een zzp er, die zich 

vol laadt met leningen om dat later dubbel en dwars terug te verdienen. Het is de omslag 

die begin 80-er jaren plaats vond door Thatcher en Reagan. Regeringsleiders in het VK en 

VS. De introductie van het neoliberalisme. De student opleiden die bijdraagt aan 

ontwikkeling van de samenleving verandert tot de student als individueel verdienmodel 

 Maar er is een kentering gaande. In de Tweede Lamer zit ik naast onze hoger 

onderwijs woordvoerder. Hij was bij de bezetting van het Maagdenhuis in 2015. Studenten 

en personeel die daaraan meededen zullen er hopelijk op terug zien, zoals ik nu terug zie 

op de vele acties in 1972. Demonstraties, bezettingen van het academiegebouw. Strijd is 

iets om trots op te zijn. Als uiting van de wil om de macht terug te pakken van bestuurders 

die het om het geld en het besturen gaat, niet om de studenten en het onderwijs. 
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BESTUURSWISSELINGEN 

AFSCHEID VAN BERT RUNHAAR ALS VOORZITTER VAN HET 

STICHTINGSBESTUUR 

Na een intensieve periode, waarin de grondslag is gelegd voor een gedegen onderzoek naar 

de geschiedenis van de GSb, heeft Bert Runhaar besloten om het voorzitterschap van de 

Stichting neer te leggen. Hij wil prioriteit geven aan andere activiteiten in zijn directe 

omgeving. Het bestuur betreurt, maar respecteert dit besluit en bedankt hem hartelijk 

voor de actieve en inhoudelijke inzet in het bestuur. Het bestuur is  blij met zijn aanbod 

om ook in de toekomst ondersteuning te blijven geven aan het GSb onderzoek. 

NIEUWE BESTUURSLEDEN 

In januari heeft Bert Runhaar zijn voorzitterschap van de onderzoeksstichting neergelegd 

wegens andere werkzaamheden. Bert wordt opgevolgd door Janneke van der Werf. Van 

deze gelegenheid is tevens gebruik gemaakt om het bestuur uit te breiden. De andere twee 

nieuwe bestuursleden zijn Henk van der Velde en Rob de Koff. 

De nieuwe bestuursleden stellen zich bij deze graag voor. 

Janneke van der Werf 

 

Aangekomen in 1969, faculteit geneeskunde. In de jaren 

zeventig waren maar  weinig mensen van onze faculteit actief 

in de studentenbeweging. Dat zal misschien te maken hebben 

gehad met de overwegend "rechtse"' oriëntatie van studenten 

en docenten, maar ook met de studiebelasting. Wie weet heeft 

Ruud daar uiteindelijk ook enkele wetenschappelijk 

verantwoorde verklaringen voor? Al was ik lid van de GSb, ook 

ik was niet erg actief, wel geïnteresseerd. 

Inmiddels zijn we ruim veertig jaar verder. Na een druk leven 

als huisarts in Winschoten sinds 2015 gepensioneerd. Dus meer 

vrije tijd en meteen gestrikt om lid van het bestuur van de 

Stichting GSb-onderzoek te worden. En als we dan toch bezig 

zijn, dan maar voorzitter. Toch nog een iets meer substantiële 

bijdrage. Ik ga mijn best doen. 
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Henk van der Velde 

 

Ik ben nog steeds een beetje GSb-er. In 1975 was ik 

bestuurslid, secretaris sociaal, dus hield ik me in het bijzonder 

bezig met studentenvoorzieningen en studentenhuisvesting. 

Nog regelmatig zie ik oude strijdmakkers vanuit WSN. Nu als 

leesgenoten van boeken rond de wetenschappelijke revolutie 

en alles wat we maar interessant vinden. 

Het onderzoek naar de geschiedenis van de GSb raakt me dus 

persoonlijk. Vooral vanwege de vraag wat onze inzet en acties 

hebben betekend en voor wie. Kun je nu nog sporen zien van 

wat we toen deden? Ik draag daar graag aan bij door in en met 

het bestuur van de stichting dit onderzoek mogelijk te maken. 

Sporen van wat we toen deden zijn er in ieder geval in mijn 

eigen leven. Door het werk in het GSb-bestuur en daarna in de 

stichting studentenhuisvesting ben ik terecht gekomen in de 

volkshuisvesting. Bij een woningcorporatie en later ook bij een 

ontwikkelaar voor corporaties. Nu nog als commissaris van een 

corporatie. En in de gemeenteraad in Breda waarvan ik lid ben 

voor de PvdA. 

 

Rob de Koff 

 

Vanaf 1972/’73 actief in de GSb-afdeling sociologie en in 

1975/’76 voorzitter van de GSb. Na een paar jaar als 

onderzoeker bij RION te Haren (onderwijsonderzoek) verhuisd 

naar Amsterdam (mijn geboortestad). Tot voor kort werkzaam 

bij de provincie Zuid-Holland, laatstelijk als directiesecretaris 

Ruimte en Mobiliteit. Nu dus alle tijd voor vogels kijken en 

wandelen: een ideale combinatie. 
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WORDT DONATEUR! 

Onderzoek doen kost geld, veel geld. De kosten worden geheel gedekt door de vrijwillige 

bijdragen van oud-leden van de GSb. Zij zien het historisch onderzoek als de afsluiting van 

hun activiteiten in GSb-verband. Uiteraard gaat het dan uitsluitend om de kosten voor 

archiefwerk, e.d., dus niet om de uren, die de medewerkers van het onderzoek maken. 

Intussen is ingetekend voor 60% van het benodigde bedrag: euro 18.445. Een prachtig 

resultaat! Maar we zijn er nog niet.  Daarom doet de onderzoeksgroep een beroep op elke 

geïnteresseerde: ondersteun het onderzoek, wordt donateur! 

Bijdragen kunnen worden gestort op bankrekeningnummer NL70 TRIO 01981185 62 t.n.v. 

Stichting voor onderzoek naar de geschiedenis van de Groninger Studentenbond. De 

stichting is ANBI-erkend, dus onder bepaalde voorwaarden zijn giften aftrekbaar bij de 

belastingaangifte. 

Nadere informatie bij Wim Berg, penningmeester van de stichting 

(wim.berg1951@gmail.com). 
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