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jan scheffers

'.
Vrijdag 22 febJinriom

"r'"'

:r

:

20.00 uur:· haastige geschiedenis-stud~nten:;'kbin~n,

met hun buik net vol van·de chinees, het 'Ac~damiegebouwinhollen'omt~horen
dat de .ó'ierdondere·nde·actie van een week' met suc~és bekroo~d

iS-: 'de U~raád .
,

r

heeft me·t 25' voo'r', 1 tegerï en' 4 blanco-stemmen Thet'-voo'rstel om :een"stop bij
geschiedenis af .'te -wijzen aangenomen. 'De 'emot{es ·la.aiè~ 'hoog öp~'~ '-\t6~'/:een
enkeling is het te veel, nachten en dagen "hgrd ge~èrkt~lang'ê'·:{ijd· 'in

'6'ri-· .'

zekerheid gewe'€st, spanningen die' te·snij·cien· war'en, kortom de' v'ê~iosË;'êhde .
woorden kwamen als. een bevri:Jding over.

Donderd~gmiddag' 21' februa~i :- 15 •.00 uur: het potente geluid van' agi tator;._
I'.'

en b~roepsrevolutionairt Paul van Tonger~n klonk opzwepend via .de
megafoon.
_.
door de kamers en gangen van het Historisch Inst.;i..tuut.• Met

~ind€r~:nd.e.. st~rn.

drijft'hij d~'historici naar de grote leeszaal. De g~ote meeting kan beg~ne?,
Met

zij~: :allen t~g~n' de' stUdentenstop:.

.

; . ,','

DinElP-agavond:.19
februari:· een goed" ,bezo:chte' Algemene Vergadering: bi'jeen..
.
...
geroepen door· çle AA. ~ •• Dikke disc.1.l;s.s;ie.3 .... 1 Is een handtekeninge,nactic vol-'
doen,de •••• ? Jan Sch.e.ffers dr.ukt de voorzitter een plandecanipagne. in-::'handen ••• Er woro.t druk. gûtelefone.Grdf,· een stencil rolt van cl€' ma6hine •.•·• . ' '.'
MuurJ.<ranten verschijnen overÇl..l in het gebouw ...... Een bezet·tingsrae.dbe·re·idt·
ree~,~

draait

een, b~~et~ing voor,
opvolle~toeren••••

.f

voor· het, geval dat.'••• de A.A .. propaganda-machiné
:.

..
,

,

Vrijdagmiddag·15·'februà.~i~ve~.arring in h~i'Let~ercin~e~ou~;'om half zev~n

zou het:gebouw gesloten

~oeten wotden, ~nde ~er~ad~rin~":at~elopen~oei~~

zijn, Uer is n0g geen beslis~ing" gevallén. Ijsberende acti~i~t'ent'en' dan" i~.

.

eens een motierm~cihti~ het D.~~ 'zelfstart~i~ besiuiten te nem~n:daarm~e
was de rstöp'bij 'geschiedenis 'een feit.·

î:
I

,

;

.. ~

.f,"
I!

'.

I
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Ja, het was me het weekje wel, en het zal ook .??g .. V!e~ e~~ .. yeJ;yq.lg_.~I:ijg.en ..
biIlnen "het' .trist:!. t~üt'~'-'M~~;-h~e. h~d"h~-t 'aïl~-ma'al zo ver kunnen komen?
Zoals ieder jaar te doen gebruikelijk werd het-Instituut ook dit jaar weer
opgezadeld met het probleem van de steeds in groter getale aanstormende eerstejaars studenten, net frisch und fr~lich van de middélbate school" lekker gecshiedenis gaan stmderen. De heer Lipschits merkte dan ook terecht op in de
.,
laatste vergadering van de Afdelingsraad dat men niet weer moest vervallen
_0"

. . . .~

in h-et· einde-l'oz-e 'geouwehoer vàrCdë" vorTg-e""já.·reiï; De Äfdëi-i;;g~'raa:d had de

•

-

•

studentenstop.,in
haa~ v.ergadering
va~. 4 januari reeds QP principiële gronden
.
. .
~

gewezG~

van de hand
vraagd,

s~ggereerde

maar omdat

.~e ~f~eling ~ederlands

een:stop had

~ange-

.

.het.:Dagelijks Bestuur· van de Faculteit aan .de Afdeling

om zich oPr+ieu",,: over::de

prol;.ü~matiek ,t~ b.~i.gen

terwi.jl bekend ;was dat het

D.B. een
gelijke.
lijn
volgen.:yo-or alle grote Afdel.ingen binnen :de'
.
.wilde
..

Facul t~i t.

~.uideli jke

s.uggestie ..dus •••

De Afdelingsraad wist .zich ui t.einEieli jk- te vin.den in. :de motï.:e· van de heer
• I

•

_.

_

' .

~'"

•

Lipachi ts om een studentenstop af te wijz.en" door' zic'h achter het standpunt
van de Sectie Geschiedenis van de Academische Raad .te plaatsen. Deze ha4
unaniem ~~n studente~stop afg~wezen

ei

zou zich rechts~ree~s tot de Minist~r.

me~"~e' eis 6~ meer' s~~i ~~. l~ermiddel~n toe te W;jz~~. Deze zoude~"
bi~ priori~eit aan de ~fdel~n~~n Nij~egen en Gr~ningep·toegewezen·~or-,..

wenden
dan

.

'

•

',I'

•

den, omdat deze e~'het slechts voorstaan en zij op dez~ manier in gro;tte.
konden groeien naar het peil van andere Afdelingen. De Afdelingsraad aanvaardde deze resolutie'.. bijna unaniem: '16 vóór en1 onÜl·ouding. D~idelijker
hdd het niet: gekund •.·.Eeri d'ag na deze int~r'im-afdeiing~r~adv~t'gaderingvan"
14 februari, boog de Faculteitsraad zich' ëver de problematiek van'de stuaèntenstops. ~a urenlang ~eëtter .(gevleüg~lde-uitdrukkingvan Piet Hieltje~!)'"
vooral door toedoen-·vári de Afdeling·Kunstgei3chicdenis, kwam het 'berichtbi~-"· "
nen dat. de vergadering op moest.s~hieteri want·het'geb6uw·moest dicht. Lang
leve de democratische besluitvorming!! Enfin, als een detts 'ei~&china kwam' ",~'
een lid van .de. Afdeling Geschiedenis me.t het
~

,

'.

voo.rste~ .:.á>m

dan . maéfr het ·:D.B •... '.

p

te machtigen deze
hele kwestie
te regelen
terwijl
de.Raad
.
.
•
.'
r

duidelij~

WaS ge- .

maakt dq.t het D.B. af zou treden als .er .n.ier· v·oor alle i.grote .Afdelingen e:en.
stop kwam. De.spanning steeg ten top. Pit .wq.s· toSh .w,e:rkeli jk tè ge.ke· 'De Facul teitsraad had al eerder gemeend te

moet~n.afwijken

·van haar 'usance ~ ..:om .'

in gevallen van studentenstops alleen een brievenbusfunctie te vervullen en

...2°5.,..
de

beslissinge~

de.Afdel~ngen

van

vera~der+ngen

zonder

hogerop door te geven.

De .v'acultei tsra~d mee~d'~ zon~'dig een eigen verantwoordelijkheid te hebben in
deze, zaak, maar
ze wist.
deze verantwoordelijkheid niet waar te maken. Geef
.
,'.
de verantwoordelijkheid maar uit handen, en machtig het D.B.! De eerste stem
ming_over deze motie gaf een staken van stemmen to zien, 15 tegen 15, met
'.

twee blanco stemmen. Regelementair moest er opnieuw gestemd worden: natte
handjes alom natuurlijk, wtc zou er om gaan, en naar welke kant? De tweede
stemming gaf een minimale meerderheid v66r het vporstel, 16 voor, 15 tegen en
1 b+anco. Het D.B. had zijn vrijbrief en zette deze spoedig om in het aanvragen bij het College van Bestuur van een aantal studentenstops, waaronder
.. ':: Geschiedenis.•.
werd reeds bekend dat het CvB het verzoek van het DB overgenoemen

D~nsdag

had, en dat betekende dat de U-raadsvergadering van 22 februari de enige
mOE~lijkh~id

was om een stop bij geschiedenis tegen te houden. Dit besefte

de A.A. donders goed. Vrijdagavond nog hinh Paul van Tongeren onder eigen
....
.
.~

muurkrant
op met daarop een
' .

verahtwoordel~jkheideen g~OtB
..,

'.

qe

.:

-'.

schilderi~g

.:

.

van

het . auto.ritair .negeren
van Afdelinsbeslui ten en
riep o,P
.
. .
,
.
tot een
algemene
vergaqering
van
de
A.A.
op
dinsdagavond.
Daar
zou
besloten
.
.t.
...
,.worden welke vormen van actie verder gevoerd zouden moeten .worden om alsnog
gebeurte~issen,
.

~'.'

.

~

d13ze, ga;ng van

terugt.e draaien •.

zak~n

...Tn de A.A. gelederen wer,dde spanning voelbaar •. Het kwam zelfs zover dat
ook nog oude ponzen op kWamen draven, die allang met emiritaat gegaan waren,
..

••

t

.-'

. :

•

:.

:

'

:

'

•

• • • •

~an.

I'Q.aar ja, het revolutionaire ;bloed kruipt. Waar het niet gaan
o

vergad~ring

zochte

-

. '

~

••

,

'.:

•

De 'goeC\ be-

•

•

•

begon wat aarzelend, Leo Hagedoorn pleitte fel voor het
.

.

.'.

'''.';.,

":

.

.

.. all.een maar voeren .yan een handteke.!).ingen-actie die de beslui ten van. de
..

,'I

. '

"

•

.

Afdelingsraad kracht zou bijzetten. Maar het was duidelijk dat de meerderJ• • ~ •

•

heid van

de.verg~dering

deze kwestie zó
...

;"

belangrij~
.

"

t'

.'._

vond dat er hardere acties
:..

'.

",

.

mgesten komen. Een college-staking werd van de hand gewezen, dit was niet, .
haalbaar.
.

Uiteindelij~·.wi,~t d~

vergadering, ,na h'evige

.

~isd~·ss:i.'es:tus'se~
.

.

','

:.'~'

voorname~ijk Leo Hagedoorn ~nerzijds, Herma Ver~aan en,Ruudje Wi~develd

ançler.zijds all;> GSB-adepten en van de oude

A.~.kern ;yooral

Henk van Veen

('.swa,mpY'i!anky') en Jan .s.ch,effers ('Jumping .Johnny') waa.:r:1?ij, bonzen als
...

",'"

:.

,
' .. 1

Piet ~i~iij~s, en Paul. van Tongeren "
zich opvallend
rustig hielden.(~as
dit
. '
.
afgesp~oken

neerkwam:

werk?), zich te vinden in een adie-voorstel dat qp het volgende
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er zou een informatief atencil ko en met handtekeningenlijsten die op alle
colleges ~on~ zou~en~aan
- onder'de staf zou gewerkt ~ordè~'met een handtekeningenl~jst van'gematigder
versie
- d.m.v~ "muurkranten' zou de Instituutspopulatie de ernst van de zaak duidelijk gemaakt worden
in alle propaganda zou opgeroepen worden tot een demonstratieve meeting
donderdagmiddag om 3 uur in de grote studiezaal
uit de meeting zou in ieder geval een krachtige resolutiè moeten roil~n

,.

die naar de U-raad zou gaan
- een voorlopige bezettingsraad zou een bezetting van het Instituut gaan voorbereiden voor het geval de grote meetong van donderdag besluiten zou over
te gaan tot een bezetting
.

.-

~

- alle actievormen zouden uiteindelijk op de U-raad van vrijdag 'worde'n ge-'
richt
Nadat dit vooistel aangeno' men was, werden de di~e~se taken;~er~eeld ~~~egon
de A.A.-machine op volle t~~~en te draaien. Diezeif~~ nach~ fioiiing het'In~
sti tuut vol met muurkranten, was het nodige ste'ncilwèrk' verricht en vlogen::"
diverse t~lefoontjes over en weer.
Re~ds woensdagmiddag bleek de handtekeningen actie een gr;ot succes, er wa

ren ai 126 handtekeningen binnen. Van de persen róldë een tweede fn~ormatie
b:ulletin, dat helemaal gericht" was op de' gr~te donde~dagmidda:g-ineeting.·
"' Het was op 'dat moment al duidelijk dat een grote meerd'e'rheid op het' :I!·nsti':"
tuut zich tegen de studentenstop keerde. Men zet~8 zich in voor het recht op
onderwijs en tegen drempels in het ·onderwijs. Daarnaast ging'het om de autonomie van de basis - geen stops voor d~ afdelinge~ die dat riiet wensen! .

De

donderdagmiddag naderde, de spanning steeg. Hier en daar werden al slaap-

zakken waárgenoemn, Sierd van Randen, met Jan Schêffers'de nog Bnigovergebleven ~~~ic~tcir vari 'de A.A.·; wás ~e~ignaleerd; gerdchten deden~e ronde: de
beheerder

zo~

de 'meeting in de bibliothéek

:~~~b6den 'hebben!:

Met welk recht,

en waarom?' Had 'deze 'kwestie" nie't" 'alles te maken met zaken -di~ voor hét' Instituut en de 'populatie daarvan van leve~sbeiang waren? Het bleek uiteinde~
lijk maar een gerucht omdat van een effeétief verbod helemaal geen sprake
'.

' .

'~_

0"

i .1.

-.

_ ..

was, er stond niemand bi j' de deur van de bibliotheek óni de" toégang te····verbieden •••
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Toen. de meeting zo t;,egeI]. half:

vi~r

.begon was de bibli.otheek satmp:vo1, zo '.n.

85 à .·90 man; de s.ch.rijvend,e perer en

d'~

radio Waren aanwezig, . da?rItaast. U-.raads-

leden van GSB en GROS" Naar wat bleek? In het forum, samengesteld uit
Hieltjes (lid van de Afdelingsraad en van de

Faculteits~aad,:Jan van

Pie~:.

der Bij

(van de Afdeling Engels),. Albert .Mellink (voorzitter van de Afdelingsraad),
Fonsje Buessink (GSB-lid van de U-raad voor de
Scheffers a·-,

v~orzitter, blee~

L~tterenfaculteit)

met Jan

Albert Mellink te ontbreken!. ·Wat was er, ge-

beurd, kon de heer Mellink niet van zijn kandidatenkollege weg,. of hB:;d,.ll;i.j
geen :toestemming gekregen om deel te nemen? Ook hierover zal duidelijkheid
'.,

~

moeten komenl
De voorzitter opende de vergadering met het voorlezen van de namen van de
stafleden die hun handtekening geplaatst
de eisen van de Sectie
. .hadden onder
..
"

•

Geschiedenis

va~

,

<,

de Academische Raad •. Een luid applaus viel hen ten deel.

Verder herinnerde de' voorzitter aan het feit dat het 6 maart precie!l 5 jaar
geleden ~s dat in de~elfde Bibliotheek het ólc'est à p~endre ou à laisser"
van grote geest Ernst Kossmann klonk en ons Instituut opgezadeld werd met
zijn eerste on4emocratische Radenstructiur. Na de praatjes van Piet Hieltjes
over de situatie in de Faculteitsraad en binnen de Afdeling Geschi~denis,' van
Jan van, d~ Bij, die de situatie bij Engels schetste, en van Fans Buessink, die
de hele kwestie Van de studentenstops in een breder theoretisch kader plaatste

end~ landel~jke si~uatie

schetste, werd er door de

voorzit~r

een reso-

lutie ingebracht, die met de handtekeningenlijsten naar de U-raad zou moeten
gaan. Deze werd bij acclamatie.aangenoemn. De inhoud hiervan luidde als volgt:
RESOLUTIE
De aanwe.zigen öp de meeting van de Afdeling GeschiedeI].is op donderdag 21
februari, zijn van mening:
- ·dat het ,recht op .onderwijs voor iedereen gegarandeerd mo.e·t
- dat. dit l?echt op onderwijs niet aangetast mag :.orden doo:r

word~n;

~et

opleggen

.van studèntensto.ps;
dat de Faculteitsraad.der Letteren een wanbeleid voert,

wa~ner

zij -

.o~der

.druk van ,dreig;i.ng. met aftreden van, het DB van de Faculteit - afdelings. besluiten

n~geert;

constateren:
dat'de Afdelingsraad zow,el op 4 januari al
stop heeft afgewezen;

Q

op

1~

februari

een'8tud~nten

,0,208--

dat de (Sectie Geschiedenis van de Academische Raad unaniem. een ·studenten-·.
stop heeft "af!sewezen~ ·en eeh directv uitb'reid:'.· g van' sta.f 'en le~r.middelen·:
...

eist;
en·eis~n

van de tt-raad:

- dat zij het

b~sluit

van de Afdeling

Ge~chiedenis 08 geen'stop~áan

te vragen

onde~sieunt'en 'reGpAktee~t;

dat zij een

~ctiever··beleid voe~tt.a~vc

fin:ánciële' middC" e~()·

..

..

en~

uitbreiding van personele

. ..

Daarna werd er ä.rul< g~discu~s:l~erd o'rer de verder tè voeren ~ctie~""Ook:nu
bleek weer dat een collBsestaking als niet ~e effectueren van de h~~d'~e~d
gcwezeno Al direkt we~d het ~6o~stel gelan~~er~ om in ee~ '6f'an~efe vo~m

~e'gaan 'tot e~n bezettinG~

ove;

Op

dit'~~nt ~eerd~~.p~et

Hieltjes

~n Ma~griet

alleen~m~a; zi9~91 is door de massaiiieit erva~. waa~~ij een gefal van min'"

stens

40

. '

.'

:.'

a~tieve seschi~derisbezetters

.

.

' .

genû~md werdo' Da~r,teg~no~er stond

de gedachte van voo~namelijk Sier~ ~a~~P~nden en Jan Scheffers dat je het
.iddel bezetting niet moet overscha~i~; ma~~ dat het voornamelijk een
. .
. ..
' .
t

~ublici-

,"

tai~ ~~.~otiv~rend k~~akter d~&a6t, zodat het ~r weinig toe doet mal hoeveel

L1'an je nu eigenli.jJ:<: b~ze'~r 'E~fin~ bGsJ.ote'n we_d om d~"\n maar eens' eerst te
...

:

I

!eilen'ho~veel ges~h~edenisBtud~nten er op dat m6~ent aariwezig w~ren;~die

bereid bleken ac'uef een b~zettins ui~ ~e vo~renc Dat b~eek to~~ wel tegen
te vallen: op dat mO~!len:~. 28., tJa Wa t geh~i:rf';·.'al· wis:;; de 'meélinl( iich 'ui t~indelijk te vinden in het
bezûtting over

~e

~oo;~tel va~'Pjet Hielt~e~ om~o~ eéri voorlopIge'

gaan, waarbij

bcp~aJ.d

zou krijgen als op ee 1 nié.lVle· a:-,rond-mÏ?.ct:l.ng de
studenten gehaald
Rond eeh'uur of
te waf; nu op' dè

deze een definitief karakter

~e~d d~t

:~O

ac·tieve geschiedenis-

we~dellc

~ljf e~ndigdedeze ze~r d~uk

dingel~.

di.e

SI

bezodhte neeting en het wach--

8.vond:s komen zouden .. Ti:.jdens de meeting' had

de GSB uiteraard verklaard in de

U-~aad

tegen Gen stidentenstop'bij'Geschie-

deniE;· te ·stcnimeno Aardig "Jas': -wel dé'l.t op di+, punt

00.< ,:;,;1

de': GROS vertegen·.

woordiger e'e:'l uitspraak gevraag5 kon wo'rde!l~ Wat· aarzelend, .maar toch duide°
' Ok ver kl_aar dOo~-.
l ~~
e nJ.J.

na gezien te hebben weJ.k een krachtige actie er bij Ge-

cRhiedenis gevoerd werd en welk

0Jt;.~isme e~

heerstte, dat de twee. Grosseru

w~~rschijnlijk te~èti 'eeri st~~ bi~Ge~6hiadenis·zo~den stemmen.~nat .was in i~

der geval

meegenoe~n~
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Ondertussen begon de 'lobby' machine van zowel de GSB als de AA te draaieri;
Op alle Instituten werd bekend gemaakt dat Geschiedenis bezet was, er werd
een eerste persbericht op de, telex gezet, de kranten werden benaderd, Paul
var Tongeren wer4 door de RONO g~rnterviewd,

en vanuit de voorlopige bezet-

tingsraad werd een eerste .mededelingen stexil verzorgd. Alles werd in de
puntjes geregeld: de functie van de bezettingsraad met Wiepie Lont, Herma
Verbaan, Laurens Schaaphok, Geurt Collenteur en Ruud WijdeXveld. Wim Terwisscha had de leiding over de ordedienst en de EHBO-post, Janny Poelstra leidde
de keukenploeg (moeders wil is wet), Barbar& Renkes de opruimingsploeg, Wim
~orgde,

Jonkman de ontspanningsploeg en Jan Scheffers
te~r,

met Geurtje Collen-

voor de kontakten met de buitenwereld via de Persraad en zij samen

hadden ook het typ- en stencilwerk onder zich. Al deze lui werden zeer kundig
bijgestaan door talloze andere bezetters.
Vele bezetters Bingen in de uurtjes tussen

5 en t9 naar huis om te eten,

het slaapzakje op te halen en bekenden mee naar de avond-meeting te tronen.
Het ging erom: zou de 40 man gehaald worden of niet? Het druppelde langzaam
binnen, 10, 12, 18,~25,
er

=70

35,

50 en toen de meeting om 20.30 uur begon werden

aanwezigen geteld, en bij de telling of er de 40 gesvhiedenisstuden-

ten bereid bleken, werd dit aantal ruimschoots

~vertroffen.

En dat terwijl

er nog steeds meer bij kwamen. De volgende kwestie die aan de orde' kwam was
welk karakter de bezetting zou dragen: open of gesloten?
Erg ual voeten had dit ook niet in aarde want een ruime meerderheid bleek
voor een open bezetting te zijn: tentamens, colleges, afspraken e.d. zouden
hun normale doorgang kunnen vinden. Wel zou getracht worden om vrijdagmorgen
de college-bezoekende studenten en docenten bij de activiteiten te betrekken.
In het begin van de vergadering werden vele, vele solidariteitsverklaringen
voorge~en, waaronder die van de OSGN,

de GSB, actiegroepen Geschiedenis

uit andere universiteitssteden, de NCSV, het LOG, etc. De bezettingsraad
had het niet makkelijk in het léiden van de vergadering, want de oude A.A. hap,
.

.

.

waaronder Sierd van Randen, die op de middag-~eeting al voor veel hilariteit
gezorgd had door

go~d

getimed de vergadering binnen te stappen met zijn slaap-

zak op de rug, zat achter in de zaal behoorlijk te zieken. Uit die hoek kwam
ook een solidariteitsverklaring van de klaverjasklub 'Door Leunen Sterk' (DLS)
die ineen later stadium de kamer van dhr. Lipschits tmt de zijne maakte.
De organisatie werd goed doorgesproken en veel te uitgebreid om hier dieper
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op, in te gaan. De nadruk werd gelegd op het ord~lijke 'karakter van de bezetting
iets wat,:to~ e,en ,zeer goed einde is gebracht. In de avonduren zou e"i~:n ee'n ver
gadering ,nog de vrijdag t.a.v.' de U-:p.aad, te vmer'en politiek bepalen.
E~

ging een tweede persbericht op de telex, de kranten werden weer benaderd
int~rn ~unctioneerde

de organisatie

d~ st~mming

was:

en'~at

weer uitstekend,

bovenal van belang

Qnder de bezetters Was uitstekend" De koffiekamer 'had meer 'weg

va,!l ee.n Ubbo-b,orrel dan' van' de bezettingen di-e we doorgaans hier

"in

Gr'onîngen'

gewend zijn, en dat is maar' goed ook.
Dit l.udie,ke karakte;r van de· A.A. werd no.g eens bevestigd door' een hap'pening'
na de_, nachtvergadering waprop, Sierd van Randen door het komisch :a.uà ,oFiet en
Jan, in" de goed burgerlijke traditie, tot. ere-lid van de A.A. \-Ierd verheve'n. ,';
Bij de,ze,: heuglijke.

geb~urtenis

\..,r.erd hem als afscheidsgeschenk de grote pailOra-

mafoto van de laatste verkiezingsstrijd aangeboden, het geheel voorzien van'
Ni~t

de n?dige ovaties" kussen en het edele vocht uit Twente.

'o'Iivermeld moge

blijven ,de historische woorden die Sierd op dit moment als weervlOord gaf:
iJ:< deze bezetting" -vergelijk met de situatie van 5 jaar geleden, toen de

"l~ls

gev~e~ge~de

~lon~en,~dan,mag:ik eon-

woorden ,'C!est,à prendre ou à laisser'

sta~ere~ ~at,al,het

werk niet ,voor niets geweest is'.

.,

Ja, dit
waren mooie .dingen.. voor de"menesen.
.'
Zie ,hiervpor nog het laatste nieuwsbulletin van de persdienst dat vrijdagmor~

"

gen verspreid werd.
De verdere g~b~urtenissen ZlJn in kort bestek tebehaIidelen •. ~rijda~morgen
waren de bezetters a~ vroeg uit de vere~. Omha~f'acht werd 'er gewekt, wat
••

•

...",

1

,

het nodige gevloek me.t zich mee bracht. De

ç~lleges

gingen de vrijdagmorgen

door, alleen bleek dat de Sectie Nieuwste GeEichiedenis' in staking waS

gewo~m

..'

.

gegaan. Zij kon

.

~n de~e

.

'illegale' ,situatie geen

~ollege

de bectie Contemporaine Qeschtedenis
bleek
dit geen
. '
.'

mate vreemd is

de~e

gang ,van

~aken

geven. Voor'o.a.

enkel,~robl?em. ,Uiter,

natuurliJk wel. Nog afgezien yan

het,f~it

dat alle studenten voot noppes kWél.Qen, is het contrast met de dag voor dien
,.

•

~.

•

t

'natuurJ,ijk groot: toèn moesten de. ."colleges dóórgaan. ! Enfin,
we zien
wel ••• :
.
.

.

"

De bezetters ondervonden

~eel

sympathie van de mensen: die het Instituut be-

zochten, er werden nog ve~~ handtekeningen verzafiJeld en

.

cussieerd.

undertussen ble,ek dat ,alles niet voor niets

~-Jas

er

geweest. Via het lobbyen vla'S

bereikt dat d,e Pro-T,ap frac,tie
tegen
een studentenstop zou
r '.
I
1

I

• .

'.1

..

.

werd druk gedis-

st;~mmen:"
•

en' de
•

pro-WP fractie verdeeld was. Dat gaf goede vooruitzichten voor de U-raads
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vergadering.
Dè

bez~t~irtg

werd afgesloten met· een meeting waarna·het Instituut zeer

ordelijk achtergelaten werd en de bezetters in optocht naar de

~cadernie

liepen.
Daar sloot men zich aan bij de demonstratieve meeting vam dè.GSB in het
kader van de actie
.

I

Sirp de stops 1 waarna men ma,-;saal' de tribun'es
.

,jan

dd{

U-raad ging bevolken. Enfin, na' heel lang wachten dan eindefi"jk het verlos. sende woord: geen studentenstop bij Geschiedenis.
Tja, en om dan met mijnw6ord~nuit het begin van dit stukje te eindigen,
het Was me het'weekje wel.
Belangrijk lijken file wel een aantal conclusies die' uit het geheel van deze
actieweek getrokken kunnen worden:
het is duidelijk geworden waartoe de

t\

,-,

~L

.r..

~

in staat is en waartóe zij be-

raid is
- het is bovendien duidelijk dat de

massalest~un d~e

de

ft •••

bij de laatste

verkiezingen gekrege::n heeft geen toevalstreffer is geweest maar g.l'lba.seerd
op een hechte achterban
het belang van coördinatie en samenwerking met anqere groeperingen binnen
"'de Uri-iversitcit zoals GSB,'lJro-Tap en Pro-WP is gebleken
de kwest '.
- eens te

~

m~er

nog wel zijn repercussies binnen het Instituut hebben.
bl&ek dat het parlementaire spel zijn 'buiten-parlementaire

controle hard van node heeft (da's logisch, hèl)

w.g. Uw free-lance medewerker,
'Jumpiiig .J ohnny'
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