
geroepen dat zij slechts een minderheid van 
de studenten wist te organiseren.
Het wordt tijd dat daarin verandering wordt 
aangebracht. Daarom heeft een groep 
oud-leden van de GSb in 2014 het initiatief 
genomen tot schrijven van een boek over de 
geschiedenis van de GSb. Uitvoerig historisch 
onderzoek wordt daarvoor gedaan. In de 
eerste twee jaar van het onderzoek ging 
de aandacht vooral uit naar vooronderzoek 
en bronnenverzameling (Nait Soez’n, 
Universiteitskrant, notulen beleidsraad, 
pamfletten, brochures, enz.). Ook werd de 
voorgeschiedenis van de GSb onderzocht 
en werden personen geïnterviewd uit de 
SVB-tijd (zoals oud-Gronstra-voorzitter 
Jacques Wallage). In de komende jaren zal 
het hoofdonderzoek worden uitgevoerd, dat 
uiteindelijk zal leiden tot een publicatie in het 
jaar 2021, als de GSb vijftig jaar zal bestaan.

Wordt donateur!

Onderzoek doen kost geld, veel geld. Tot nog 
toe worden de kosten 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. 
Maar er is meer geld nodig om ook de komende 
jaren de kosten van het onderzoek te dekken. 
Uiteraard gaat het dan uitsluitend om de 
onkosten voor archiefwerk, e.d., dus niet om de 
uren, die de medewerkers van het onderzoek 
maken. Daarom doet de onderzoeksgroep een 
beroep op elke geïnteresseerde: ondersteun 
het onderzoek, wordt donateur!

Bijdragen kunnen worden gestort op 
bankrekeningnummer NL70 TRIO 0198 
1185 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).

Stichting Onderzoek GSb-geschiedenis 
www.gsbonderzoek.nl
info@gsbonderzoek.nl

Op 1 juli 1971 werd de Groninger Studentenbond 
(GSb) opgericht. Als uitgangspunt nam de GSb 
het concept van de politieke vakbond. In dat 
concept werd de belangenstrijd van de studenten 
in een breder kader geplaatst en verbonden 
aan het perspectief van maatschappelijke 
vernieuwing. Daarmee onderscheidde de 
GSb zich van haar voorloper, de Studenten 
Vakbeweging (SVB). Ook zou de ‘internationale 
solidariteit’, zoals bij de Vietnam-acties, een 
belangrijk deel gaan uitmaken uit van de 
activiteiten van de nieuwe vakbond.
Door het optreden van de studentenbeweging 
in de jaren ’60 en ’70 zijn de universiteiten 
ingrijpend veranderd. Inspraak van studenten is 
niet meer weg te denken, zowel op bestuurlijk 
niveau als met betrekking tot de studie-inhoud. 
Ook is de betrokkenheid van de universiteiten 
bij maatschappelijke ontwikkelingen aanzienlijk 
groter geworden. En dan niet alleen als het gaat 
om de wensen van het bedrijfsleven, maar ook 
om de wensen vanuit de bevolking.

DE GESCHIEDENIS VAN DE GRONINGER
STUDENTENBOND (1971-1978)
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De voorgeschiedenis

Met de snelle groei van het aantal 
beursstudenten werd na de oorlog de basis 
gelegd voor de studentenbeweging. Dat leidde 
in 1963 tot de oprichting van de Studenten 
Vakbeweging (SVB). In het Demokratisch 
Manifest werd afgerekend met het tot dan toe 
heersende beeld van de ‘eeuwige student’ en 
kwam de belangenbehartiging centraal te staan. 
Acties werden gevoerd tegen verlaging van de 
subsidies voor de mensa’s en tegen verhoging 
van het collegegeld. In 1966 organiseerde 
de SVB een landelijke demonstratie voor 
verbetering van het beurzenstelsel met zo’n 
3.000 deelnemers. Deze werd vooraf gegaan 
door de eerste demonstratie van studenten in 
Groningen. Ook klonk  de roep om inspraak 
van studentenzijde steeds luider. Onder invloed 
van de gebeurtenissen in Parijs in 1968 raakte 
de democratisering van de universiteiten in een 

stroomversnelling. 
Daarop kwam in 
1970 in Groningen 
de Tussentijdse 
Bestuursvorm (TBV) 
tot stand, de eerste 
universiteitsraad van 
Nederland, nog voor 
de invoering van 
de landelijke wet-
Veringa.

De Groninger Studentenbond

Na de teloorgang van de SVB aan het 
einde van de  jaren zestig en onder druk 
van de grootscheepse bezuinigingsplannen 
van de regering-Biesheuvel, kwam de 
studentenbeweging in 1971 in een nieuw 
vaarwater. De GSb werd opgericht en landelijk 
sloten de plaatselijke organisaties zich aaneen 
in het Landelijk Overleg Grondraden (LOG).
De eerste jaren van de GSb werden 
overheerst door de strijd tegen de 
verhoging van het collegegeld van 200 naar 
1.000 gulden. Al direct na de oprichting 
organiseerde de GSb collegestakingen en 
demonstraties om deze verhoging tegen 
te houden. In mei 1972 demonstreerden 
12.000 studenten in Den Haag. Toen het 
hogere collegegeld door de Tweede Kamer 
toch werd aangenomen, besloot de GSb 
samen met de studentenvakbonden in de 
andere universiteitssteden tot een boycot. 
In Groningen namen duizenden studenten 
aan deze boycot deel en weigerden zij het 
collegegeld te betalen. Collegestakingen, 
demonstraties en bezettingen waren het 
gevolg. Uiteindelijk zag de Tweede Kamer 
op voorstel van de regering-Den Uyl zich 
genoodzaakt de 1.000-gulden-wet weer in te 
trekken en de verhoging van het collegegeld 
terug te brengen van 800 naar 300 gulden.

Direct daarna kwam de ingrijpende 
herstructurering van het wetenschappelijk 
onderwijs onder de aandacht, met de 
verkorting van de studieduur van 6 naar 4 
jaar als belangrijkste onderdeel. Op 22 maart 
1975 demonstreerden 15.000 studenten 
in Utrecht tegen het wetsvoorstel. Ook 
deze wet werd ondanks het brede verzet 
in alle lagen van de universitaire bevolking 
aangenomen, zij het dat in de universiteiten 
nog belangrijke verbeteringen konden worden 
bereikt. In de jaren daarna nam de kracht van 
het studentenprotest af. Belangrijke acties 
volgden nog in 1976 voor verbetering van 
het beurzenstelsel en in 1977 tegen verdere 
bezuinigingen op de universiteit. Ook in de 
jaren daarna zette de GSb zich in voor behoud 
van de kwaliteit van het onderwijs en ageerde 
zij tegen de ‘nota-Pais’.

Na 1979

In het midden van de jaren ’70 veranderde 
het politieke klimaat. Het elan van het begin 
van de jaren ’70 ebde weg en in 1977 kwam 
er na de regering van Den Uyl zelfs weer 
een rechtse regering van CDA en VVD. 
Binnen de universiteit was dat voelbaar. 
In 1976 verloren de progressieve fracties 
hun meerderheid in de universiteitsraad. 
Het ledental van de GSb liep terug. En ook 
raakte de studentenbeweging in Groningen 
opnieuw verdeeld. Die leidde in het voorjaar 
van 1979 tot het loslaten van het concept 
van de ‘politieke vakbond’. De GSb werd 
vanaf dat moment weer een ‘gewone’ 
studentenvakbond. De hoogtijdagen van 
de studentenbeweging kwamen tot een 

einde, alhoewel er in de loop van de jaren 
daarna van tijd tot tijd nog massale protesten 
waren. Zo demonstreerden op 4 november 
1988 maar liefst 35.000 studenten tegen 
de bezuinigingsplannen van de minister 
Deetman. Deze acties bleken door de 
jaren heen ook steeds weer noodzakelijk. 
De democratisering werd gedeeltelijk 
teruggedraaid en in veel opzichten werden 
de bezuinigingen uit de jaren ’70 toch 
doorgevoerd, met de invoering van het 
‘leenstelsel’ in 2015 als triest dieptepunt.

Historisch onderzoek

In de loop van de tijd heeft de Groninger 
Studentenbond maar weinig aandacht 
gekregen in de geschiedschrijving van de 
Groningse universiteit. Daarbij werd vooral 
het beeld geschapen, dat de GSb een door 
communisten beheerste organisatie was, 
die geen democratie kende. Zelfs wordt 
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