
POSITIONERING 

Anton Nijholt (1946) studeerde Wiskunde en Informatica aan de TH Delft van 1968-1974 

en promoveerde aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Sindsdien is hij werkzaam 

geweest bij verschillende universiteiten in binnen- en buitenland. Momenteel is hij 

hoogleraar Informatica aan de Universiteit Twente met als belangstellingsgebieden 

theoretische informatica, natuurlijke taal en mens-machine communicatie. Hij participeert 

in tal van nationale en internationale wetenschappelijke organen op het terrein van zijn 

onderzoek. In het begin van de jaren zeventig was hij studentlid voor de AAG-fractie in 

de HR. 

 

 

DE DELFTSE METHODE: EEN KRITISCHE TERUGBLIK 

 

HOE BELANGRIJK HET WEL NIET WAS 

Tja, was het zo belangrijk allemaal? Nee dus. Ik zit met verbazing te luisteren als ik 

anderen met een in mijn ogen onvoorstelbaar herinneringsvermogen hoor praten over hun 

tijd als activist of lid van afdelingsraad of hogeschoolraad. Hoogtijdagen blijkbaar. Was 

het zo uniek? Hebben ze daarna niets meer gedaan wat de moeite waard was of waarbij ze 

dezelfde betrokkenheid aan de dag konden leggen? Wat bezielt hen om AAG of HR 

reünies te organiseren en te ijveren voor het uitkomen van ‘gedenkboeken’? 

 

De reden dat ik 'in the picture' kwam voor een plaats in de AAG fractie van de HR kwam 

voort uit activiteiten binnen de Onderafdeling Wiskunde van de TH. De afdeling wenste 

onder voorzitterschap van de hoogleraar Van Spiegel roomser te zijn dan de paus en 

introduceerde een vierjarig programma, enkele jaren voordat dit verplicht werd. In die 

vier jaar waren vijf jaar samengeperst, en misschien nog wel meer. Dat liep volledig uit 

de hand, maar desondanks moest het nodige werk verricht worden om de staf ervan te 

overtuigen dat een slaagpercentage van minder dan vijftien procent op het eind van het 

eerste jaar toch niet helemaal in overeenstemming kon zijn met het uitgangspunt dat 

dankzij een strakke begeleiding van acht uur per dag vrijwel alle volgens de schema's 

werkende studenten de verschillende examens netjes in volgorde succesvol zouden 

kunnen afleggen. Aangezien de AAG-fractie binnen Wiskunde consequent opkwam voor 

de belangen van de eerstejaarsstudenten en daarbij in de eerste plaats er voor zorgde dat 

deze studenten zelf de mogelijkheid kregen om de tekortkomingen in het programma aan 

te kaarten, was het wellicht niet verwonderlijk dat bij volgende verkiezingen voor de 

'onderafdelingsraad' nergens binnen de TH het succes bij Wiskunde geevenaard werd. 

 

 

GEKOZEN IN DE HOGESCHOOLRAAD! 

Plaats 18 (of was het 15?) op de AAG lijst voor de HR leek ver verwijderd van een 

verkiesbare plaats. Het feit dat een tiental (tja, zo precies weet ik het echt niet meer) 

hoger geplaatsten besloten om toch maar af te zien had een waarschuwing kunnen zijn. 

Blijkbaar speelden andere motieven dan het woord willen geven aan de studentenkiezers 

een rol bij het plaats innemen op de lijst van verkiesbare studentenvertegenwoordigers. 



Die 'andere motieven' werden ook zichtbaar tijdens fractievergaderingen en de HR 

vergaderingen. 

 

Om te voorkomen dat ik alles en iedereen over een kam scheer, eerst het volgende. 

Binnen elke fractie in de HR waren mensen aanwezig die uit een zeker 'idealisme' hun rol 

vervulden en daarbij alle moeite deden om 'hun achterban' zo goed mogelijk te 

vertegenwoordigen. Dat gebeurde vaak met een enorme investering in tijd, zowel wat 

betreft voorbereiding en voorbereidend overleg, als wat betreft de soms eindeloze 

vergaderingen (en extra vergaderingen) zelf. Met bewondering over hun inzet heb ik 

gedurende mijn HR periode tal van mensen gade geslagen en heb ik van tal van mensen 

geleerd. 

 

Aan de andere kant, op tal van momenten heb ik me ongemakkelijk gevoeld. Je speelt het 

spel mee, in de fractie, in de commissies en in de HR. Maar, ondanks dat iedereen zijn 

mond vol had van het vertegenwoordigen van een aanzienlijk deel van de kiezers en op 

grond daarvan met meer of minder gewicht zijn of haar (nee, echt niet, de AAG fractie 

bestond enkel uit mannen, erger nog, de hele HR bestond enkel uit mannen en enkel via 

de buiten-universitaire leden en de secretaresse van de HR-voorzitter werd zichtbaar dat 

er ook nog vrouwen in de wereld bestonden) mening verkondigde, werd in ieder geval 

voor mij duidelijk dat er een grote kloof bestond tussen (in mijn geval de AAG-fractie) en 

de studenten die in Delft rondliepen. Natuurlijk, een grote meerderheid van de studenten 

koos voor de AAG, maar de vrijbrief die de AAG zich toe-eigende om met die 

meerderheid zich het gelijk toe te eigenen in tal van kwesties was tamelijk arrogant. 

 

 

DE AAG YUPPIES 

De 'yuppies' van de AAG, druk bezig in fractie, HR, commissies en als het even kon in 

landelijke organen zwijmelden bij de komst van Jane Fonda, maar ook een contact met 

een staatssecretaris, het tegen het lijf lopen van Joop den Uijl of het zichtbaar zijn op een 

bezettingsfoto in de Delftsche Courant werd niet versmaad. Niet de student werd 

vertegenwoordigd, maar eerder een 'ideaalbeeld' van de student. Een student die 24 uur 

per dag verontwaardigd was over de verhoging van het collegegeld tot f.1000,-, een 

student die uit verontwaardiging over het onrecht wat hem of de democratie werd 

aangedaan met volle inzet meedeed aan een bezetting van het Hoofdgebouw van de TH. 

'Relativeren' was een sport die niet beoefend werd. En dat zo'n bezetting in eerste 

instantie uiterst gezellig was, in tweede instantie een uiterst interessante 

wapenvermelding opleverde (in 1973 heb ik nog meegedaan met ...; uit de Volkskrant heb 

ik nog een knipsel, kijk die rug hier half achter die auto is van mij) en in derde instantie 

ook wel spannend was (Jezus, die ME-er slaat zomaar het glas van die deur in, zijn ze 

nou helemaal gek geworden), tja, dat zijn zaken die toen nauwelijks genoemd werden. En 

dat het merendeel van de bezetters voor de ‘onderhandelaren’ van de AAG-fractie weinig 

meer waren dan ‘kanonnenvoer’, al helemaal niet. Dat die ‘onderhandelaars’ van destijds 

nu hun tijd besteden aan het organiseren van reünies en het uitgeven van gedenkboeken, 

tja, eigenlijk is het wel humoristisch. 

 



Betekent bovenstaande nu een volledig afstand nemen van het gedoe in de HR-fractie van 

de AAG of het lid zijn van de HR in de beginjaren van de jaren zeventig? Nee, niet 

volledig. Laat ik eerst nog proberen de negatieve aspecten samen te vatten. Er was geen 

of weinig behoefte van de AAG-fractie om zich echt te verdiepen in de beweegredenen 

van haar kiezers. Het zou teleurstelling opgeleverd hebben. Contact tussen de leden van 

de fractie en haar kiezers was er niet. Veel sociaal bewogen fractieleden hadden de mond 

vol over hoe mensen met elkaar dienden om te gaan, maar noch binnen de fractie, noch 

binnen de HR wisten ze er vorm aan te geven (om het maar even positief uit te drukken). 

Voor een belangrijk deel, en dat gold zeker niet alleen voor de AAG-fractie, was men 

zich zeer goed bewust van de mogelijkheid die men kreeg om zich binnen de HR en de 

universitaire gemeenschap te profileren. Het carriere-perspectief werd door tal van HR-

leden in het oog gehouden. 

 

 

WAT VIEL ER TE LEREN? 

Er zijn natuurlijk ook positieve opmerkingen te maken. Het bewust worden van wat 

hierboven betoogd werd is zo'n positieve ervaring. Maar er is meer. Zoals boven al 

gezegd, er kon op allerlei manieren geleerd worden. Van de mensen. Wat ze te vertellen 

hadden, zoals prof. Hulsman (met een vanzelfsprekende vanzelfsprekendheid de meest 

onverwachte en desondanks volledig logische oplossingen voor problemen aanreikend), 

(de verguisde) Herman Coenen, voorzitter van de HR, het toenmalige CvB (tja, hoe het 

niet moet; ook nu nog, niets positiefs over te melden), Jan Driesse, voorzitter van de 

AAG-fractie en knap in het analyseren van situaties, het bepalen van de tactiek en de 

strategie om 'belangen' te verdedigen, en anderen wiens namen ik vergeten ben. Ik ben me 

er zeker van bewust dat door het contact met tal van mensen, de emoties die destijds 

speelden, de mogelijkheden die je kreeg om dingen te doen die normaal niet op het pad 

van een student lagen, etc., er sprake was van een zekere vorming die ook in de jaren 

daarna van invloed was (en misschien nog steeds is). 

 

 

EN HET WANTROUWEN NIET TE VERGETEN 

Toen ik uit 'Delft' terugkwam in de wereld was enige 'de-programmering' nodig. Ik kwam 

in eerste instantie terecht bij de UT en wist meteen ruzie te maken met de beheerder wat 

betreft de lengte van mijn contract. Volledig onnodig naar later bleek. Wat ik wel erg 

duidelijk meegekregen had (en waar ik me daarna van bewust werd) was een tamelijk 

diep wantrouwen tegen alle bestuurders, op welk niveau dan ook en het idee dat iedere 

bestuurder die het over een bepaalde zaak niet met je eens was, meteen als tegenstander 

gezien moest worden. Wantrouwen was overigens toch wel een tamelijk hot issue binnen 

de AAG gemeenschap, ook intern. Niet zozeer op het moment zelf, maar later kreeg ik 

het toch wel te horen van AAG-vrienden, dat men het maar een vreemde zaak vond dat ik 

in hun ogen 'van het ene op het andere moment' tot activist zichtbaar werd. Een 

gebeurtenis die ik nooit zal vergeten vond plaats na een HR vergadering waarbij een 

motie van wantrouwen in het CvB werd ingediend. De motie haalde onverwacht genoeg 

geen meerderheid. Blijkbaar had iemand van de AAG-fractie anders gestemd dan was 

afgesproken. Teruglopend naar het wiskundegebouw werd ik ingehaald door de fietsende 



A.M. (zie elders in deze publicatie voor zijn bijdrage) in gezelschap van een aantal AAG-

notabelen. "Vond je het nou echt nodig om tegen te stemmen," werd me toegevoegd in 

een onhandige poging om er achter te komen of ik degene was die uit de boot was 

gevallen. Nee dus, maar om nou te zeggen dat zo'n blijk van vertrouwen inspirerend 

werkt, opnieuw nee dus. 

 

Anderen die hun werklust aanboden werden eerst bij het ABC (Anti-Bezuinigings-

Commitee) geplaatst om te observeren hoe ze zich daar gedroegen. Openlijk werd 

gesproken over 'infiltranten' die informatie over de AAG door moesten spelen naar BVD 

of gemeentelijke politie. De 'eer' om tot Politeia te mogen toetreden viel je pas te beurt als 

je gedurende een aantal jaren op welgevallige wijze politiek bezig was geweest. In mijn 

geval was die 'welgevalligheid' zeker aanwezig, maar hoe interessant en statusverrijkend 

dan ook, ik vond het een te grote inbreuk op mijn 'onafhankelijkheid' (o.k., 

onberekenbaarheid) om op het aanbod om lid te worden in te gaan. Bovendien, laat ik dat 

nu maar eerlijk bekennen, ik had totaal geen zin om als onderdeel van mijn 'opleiding' 

marxistische teksten van het Duits naar het Nederlands te vertalen. 

 

 

IS ER LEVEN NA EEN HR? 

Heel in het kort. Ja. Ook in de periode daarna heb ik op tal van plaatsen in bestuurlijke 

organen gezeten. Leuker is om bepaalde zaken waar je ook in de AAG-tijd voor stond te 

kunnen integreren in je dagelijkse werk. Mijn blijvende aandacht voor de 

maatschappelijke effecten van informatica en wetenschap in het algemeen, voor 

gendervraagstukken (vooral mbt informatica), etc., kan zowel binnen het onderwijs als in 

het onderzoek (boeken, artikelen en in promotie-onderzoek van AiO's) uitgeleefd worden. 

Hoe leuk de AAG-tijd dan ook was (ja, ondanks bovenstaande kritische opmerkingen), 

mijn tijd wordt nu beter besteed. 


