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25 jaar met de kont tegen de krib. 25 jaar actievoeren,
het College van Bestuur bevechten en opkomen voor de
studenten. Kortom, 25 jaar bevlogenheid. Drie genera-
ties AKKU vertellen over de passie voor hun club. "Er
is in 25 jaar niks veranderd."

Kwart eeuw studentenvakbond
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~NOl1zeg. het College van Bestuur
heeft jullie hanclig weggestopt"
Toon van Dijk (48), nu wetenschap-
pelijlc onderzoeker aan de lwent~e
wliversiteit en een [0.vart eeuw ge-
leden de oprichler van AKKU, loopt
met onverwoestbare strijdbaarheid
het huidige kantoor van AKKU bin-
nen. Inderdaad, behoorlijk onzicht-
baar in de kelder van het GYlllna"
sion. Zelf liet Van Dijk na een be-
zetting van hel- Erasffiusgebollw
gedurende ecn half jailr een kamer
op de achtste verdieping niet meer
los. Eis: kantoorruimtes in het halt
van de campus. "Wt!.schreven in
een nota wat we wilden hebben,
tot aan de prullenbakh::n en as-
bakken toe." Met succes. de 'seven
persom mission' van Toon kreeg
een vleugel in de Thomas van
Aqtlinostraat. Een laatste nieuws-
gierige blik op de muren van het
rommelige AKKU-kantoor doet Van
Dijks kritische opening verzach-
ten: "Die poster hadden wij ook
al! Eigenlijk is er verder niks ver-
anderd. Behalve dan datje niet
meel' mag roken."'
René Danen (39), projectleider van
het NederJands Sociaal FOl"Um,

stond in hel shldiejaar '901"91 aan

het roer van de studentenval(bond.
Net als Van Dijk sociologiestudeut,
net als Van Dijk volop bezig met
het bezetten van het Erasmusge-
bouw. Minister Ritzen kondigde
hevige bezuinigingen aan en dat
ZOl) de generatie van bej,\Üljaren
negentig niet zonder slag or stoot
slild(en.
F-Iuubvan den Hosch (23) beluistelt
de bezettingsverhalen van zijn
voorgangers met rode konen. De
politicoloj"tieshldent heeft het voor-
recht zijn vakbond te mogen be-
sturen in deze feestelijke jubileum-
tijd. "Dat moet todl een belang-
rijI( hoogtepunt van dit jaar wor-
den. Tk ben de derde voorzitter in
de geschiedenis van AKKU die jon-
ger is dan AKKUzele "Ja, dat krijg
je vanaf nu", knikt Toon van Dijk.
Goed voorbeeld doet goed volgen,
althans, dat zou Vim den Bosch
maar wat graag willen als het gaat
om radicale actievoering. Hij voelt
echter een belemmering die er
vroeger niet was: "Nog los van dat
erwéleerstietsmi~moetzijn
voor je de straat op gaat, bezet
onze fractie AKKUraatd vier van
de acht gekozen ~.ete]s in de uni-
versitaire studentenraad (USR).Ik

zeg niet dat je daardoor acries
ITIoet,1its]uiten, maar het zetje in
een andere relatie met het College
van Bestu\1J.je bent een vasle
gespreksparlner van het college,
een gesprekspartner die ze
serieus nemen. Onze fractie zal er
niet altijd blij mee zijn als wij een
grote aelie opzetten."
"Dat is onzin", vindt Toon van DijI<.
~Moctjejegee.n reet van aantrek-
ken. Als dal her motiefwordt, i~
het gedaan met AKKU."Huub geeft
niet zomaar op: "De mentaliteit
van studenten is bovendien veran-
derd. En ze hebben met die hoge
studiedruk geen tijd om zich druk
te maken."
Van Dijk: "Ook in de jaren tachtig
was dat het algemene ad'lgium. Het
interesseelt ze niet, ze hebben
geen tijd ... Alles wat jij nu noemt,
gold toen ook a!."
Dilnen: "Bij mij precies zo! Moetje
hier kijken> een artikel uit begin
jaren negentig, met als kop: 'Snl-
denten geloven niet meer dat Vl;'r"
zet helpt'."
Van Dijk: ~Het is een te makkelijk
argument om te zeggen dat men-
sen er n.iet meer aan mee willen
doen. Je moet gewoon de situatie

creëren en dat is nou eenmaal niet
altijd even eenvoudig."
Van den Boseh: "Ik zeg ook niet
dat ze niet meer mee wîlien doen.
Er zijn tl.'Ouwens nog steeds genoeg
mensen bij AKKUbetrokken. Er
zijn nog ~teeds mensen die zes,
zeven. achtj:wrshlderen, die houd
je toch. Dat kan geen overheid te-
genhouden."

In de zitkuil
Het gesprek vindt pl,l<ltsop een na"
m.idd<lg in het bomvolle Cultuur
Café, kOlt voor de reÜnie in café
Piecken (zie kader). Onder genot
VaJl eell biertje en f'en sigarettrak-
tee1'tVan Dijk zijn toehoorders op
het verhaal over het prille begin
van wat altijd 'zijn club' zal blijven.
~Eind jaren zeventig richtte ik een
jaargroep op binnen mijn studie
sociologie. Samen met de jJ.<u"b'roe-
pen van psychologie en geOl,'Tiltie
besloten we in het vOOljaal' van
1980 tot de oplichting van het Cen-
h'aal Alct:ieKomité. Maar ja, dat bek-
te niet zo lekker en CAI<is ook
geen erg geslaagde afkorting. En
zo werd het in 1980 ActieKomité
Kritische Universiteit (AKKU)."Niet
voor lang, AJ(](1J kreeg meer leden



en onderging weer een naamsver-
andeling: 'Universitair I3asisover-
leg' (UBO) zou de lading van de
beweging beter dekken. "Het URO
!,ting aan zijn eigen grootheid en
besluiteloosheid ten onder. Er wa-
ren l,mge sessies die nergens toe
leidden. Een aantal mensen vond
dat er iets moest veranderen. Uit-
eindelijk werd in 1982 bij mij thuis
in de :Ótkui.lbesloten om weer te"
rug te keren naar AKKU." In één
adem gaat V;m Dijk door op de
grootste actie uit zijn tijd, zijn ab-
solute hoogtepunl: de Erasrnusbe-
zetting in '!lSo "We bezetten het
gebouw drie weken l,mg met dui-
zenden mensen. '!Wee keer per dag
voerden we actie. Binnentweeda-
gen stond er een complete kook-
ploeg voor de deur die voor ieder-
een kookte. 's Avonds werd el' na-
tuurlijk feest gevierd. Ik heb uit-
gerekend dat de hoeveelheid bier
die er in dje dlie weken opgedron-
ken is genoeg was om de hele vloer
van hel gebouw van een laag van
tien centimeter bier te voorzien."
Een kleine tien jaar later - AKKU
maakt inlniddels deel uit van de
gevestigde orde - wordt René
Danen voorziUer van het bestullr.

"In mijn jaar waren er veel onder-
wijsbezuinigingen. Wij stelden ons-
zelf de vraag: gaan we lobbyen of
gaa,n we actievoeren? We kozen
voor een combinatie. We begonnen
met een grote handtekeningenac-
tie op de nnlversiteit. Zelfs Carolus
Magl1us deed mee! We haalden dui-
zenden h<lndtekeningen op." Tege"
lîjkertijd deed Danens generatie
verwoede po),,>ingentot het uitvoe-
ren van radicale '1(ties. ~We be-
gonnen met de bezel ting van het
Eraslllusgebouw, Illaar na een dag
werden we er door de politie uit-
gezet Het Psychologisch Lab volg-
de, zelfde verhaal. Tot sJot trokken
we in het Collegezalencomplex
met het Cultuur Calë als actiecen-
trum. De politie dacht: 'Ja dág, we
g,lan niet elke keer een blik MD

. open te tt'ekken'. En zo konden we
er anderhalve week blijven zitten.
Toen was het College van I3estUlJ1'
bereid om re onderhandelen. Dat
leidde lOl' grappige taferelen, aan-
gezien wij vonden dat de onder·
handelingen in het openbaar moes-
ten gebeuren."
Van Dijk lacht: "JuUie ook alT'
Danen: ~Dr werd onderhandeld in
de grootste zaal van ele wiskunde-

fa<.:ulteit, met zo'n driehonderd
shldenten op de tribune. Na een
half1mfonderhandelen moest het
college de gang op, zodat de zaal
kon stemmen of er ingegaan zou
worden op hun voorstel. Ook zijn
we dal j,l<lfIllet 35 bussen naar Den
Haag gega,m om te protesteren"
Van Dijk: "Ha, wij hadden er 53!"

Zebrapaden
DegroOl's<.:halige acties van toen
blijven alweer jaren a<.:htelwege,
maar hetactievoerenis nog niet
verdwenen uit het programma van
AKKU.Voorzitter Huub van den
Bosch: "In 2003 stonden erduizen-
den mensen in Den Haag en vorig
jaar hebben we een handtekenin-
genactie georganiseerd tegen de
komst van de Jeel'l'echten en zijn
er zelfS drie AKKU-leden in de Hof-
vijver gesprongen." Toch geeft
H1mb miterlijk toe jaloers op de
'H.:tiesvan weleer. Hij geniet zicht-
baar van de anekdotes van de twee
oudgedienden. "Ik zou het gewel-
dig vinden als AKKUweer zoiets
op zou zetten. Maar er moet wel
eerst iets mis zijn."
Van Dijk "Dat is waar. Je moetje
niet doodst,m'n op het bezetten

Liefde op de actievloer
Café Piecken, gelegen op het terrein
van Nijmeegs grootste studentenflat
Hoogeveldt, is nog maar zo kort her-
opend dat het spannend was ol de
verbouwing af zou zijn voor de AKKU-
reünie op 16 maart. Een stuk ol dertig
oud-leden komen opdagen, de 'AKKU-
kinderen' niet meegeteld. Devakbond
bleek niet alleen strijdbaar, maar ook
vruchlbaar. Belle van Bree,voorzil1er
in het derde bestuur, heeft maar liefst
vijf kinderen met eveneens AKKU-man
Jos Slapak. Jon Slangen en Wilbert
Schapendonk zaten begin jaren '90
samen in het bestuur en zijn ook nog
al1ijdheel gelukkig samen. Inmiddels
hebben ze twee kinderen:lotte van
achten Rein van zes. Ze ogen metde
dreads van Jon en de paardenstaart
en oorringen van Wilbert als ware
AKKU'ers. Jan vindl het niet erg dat
AKKU tegenwoordig heel anders te
werk gaat dan vroeger: "Zolang er maar
aelie wordt gevoerd. Verandering is
juist goed."
IgorvanderVlistenlngeBesselink
zijn getrouwd en ook zij hebben twee
kinderen. "Wij hebben elkaar pas echt
goed en intiem leren kennen tijdens
de bezettingen van 1990." Inmiddels
woont Igor met zijn vrouw in lenten
heeft nog steeds contact met zijn
AKKU-collega's van vroeger. "We zien
elkaar op het schoolplein." Ookziltend
voorzitterHuubis hevig verliefd op zijn
Stéfanie, fractielid van AKKUraatd.
Toon van Dijk is druk in gesprek met
een langharige kerel meteen muts op
zijn hoofd. Metindeenehandeen glas
bieren in de andere een sigaret mijme-
ren zij wellicht over vervlogen tijden.
Aan hel einde van de reünie wordt de
AKKU-kennis van de aanwezigen op
de proef gesteld door middel van een
quiz. De verschillende groepen krij-
gen de keuze tussen het beantwoorden
van de gestelde vraag, of hier onder-
uitkomen door het podium te 'bezet-
ten'. Onder luid geroep van "actie,
actie, actie!" wordt het podium meer-
dere malen bestormd. Na de quiz is
hel tijd voor het open feesl,datwordt
geopend door de band Chopped Suzy.
Helaas komen er naast wat verdwaal-
de Hoogeveldtbewoners weinig nieuwe
gasten op het feest al,maardat deert
de leden en oud-leden van AKKU niet.
Ze vermaken zich prima met elkaar.
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"De mensen die ik vandaag zag op
het AKKU-kantoor lijken zó weggelopen
uit 1982"

van het Erasmusgebouw.~ Prompt
vervalt hij weel'in het verhalen
over vroeger: ~Dan leenden we een
koe van een boer waar we op ~chre-
ven: 'we worden uitgemolken'.~
Van den Bosch: ~Het onderwijs
staat momenteel niet zo heel hoog
op de politieke agenda. Er zijn
geen grote vernieuwingen. Het is
nu even afwachten of er nieuwe
dingen komen waar je a(tie tegen
kunt voeren. Ik weet zeker dat we
nog een heleboel mensen kunnen
Il10biliseren als de overheid bijvOOl'"
beeld aan de OV~iaarkaart gaat
morrelen. Er zijn ook gewoon din-
gen verschoven. Zo hebben we nu
het juridisch steunptlllt. Geen in-
drukwekkende actie misschien,
maar je helpt er wel wekelijks twee
of drie mellSen mce.n Hl"t is het
pragrnatisme van de 21eeeuw: zo
noemt Huub als een van zijn AKKU-
hoogtepunten de aanleg va.n de
dlie zebrapaden op de Erasmus"
laan. "We hebben daar jaren voor
gestreden en nu is het eindelijk ge-
lukt. Dat klinkt misschien als iets
heel kJeins, zeker als je het verge-
lijkt met het bezelten van de halve
campus, ma,lr studenten zijn er
heel enthousiasl' over. Het werkt
namelijk echt: auto's stoppen d;wl-
werkelijk waardoor de veiligheid
enorm is toegenomen,"
Waar de club van René Danen leer-
de van de bezettingen uit de tijd
van Toon, en waar Toon en consor-
ten tien tot vijftien 'oefellbezettin-
gen' organiseerden voorafgaand
aan de Grote EraSlllUsbezetting in
'85, kan Huub in ieder geval vast
de ervaIingen VaIl zijn voorgangers
in zijn zak steken: ~Dit is absoluut
een leerzaam gesprek voor mij."

Frontale confrontatie
Er mag dan in 25 jaar een en an-
der veranderd zijn, er is duidelijk
een rode draad te ontdekken in de
AKKU-geschiedenis. Bevlogenheid
en strijdlust zullen altijd voorop-
staan in de vakbondgelederen. loon
van Dijk: ~De mensen die ik van-
daag zag op he!"AKKU-kantoor lij-
ken zó weggelopen uit 1982. Het is
nog steeds hetzelfde slag mensen.~

Danen: ~Mcnsen die een betere
wereld wilJen_~
Van den Boseh: "Ik denk dat alle
mensen bij AKKUeen idee hebben
over hoe het beter kan en daar-
na;lst de bereidwilligheid hebben
om daar ook daadwerkelijk ict~
,Ian te doen.~ Van Dijk knikt hef-
tig. Danen: ~De intellectuele voor-
hoede belaIldt bij de studenten-

vakbond. Ze onderscheiden zich
met hun kritisch denkvermogen
van de rest van de studenten_ Her
is een pre voor de rest van je
leven. Er lopen al 25 jaar AKKU·
mensen rond die niet domweg
accepteren wat de autoriteit zegt:
die kan het ook best mis hebbe\l.~

Wal heeft AKKU door de jaren heen
nu werkelijk gepresteerd?
Van Dijk: "Die studiefinanciering-
wet wnar wij legen protesteerden,
die is er gewoon doorheen gejast.
Maar el' zijn wel wat dingen veran-
derd in die wet, en dat heeft voor
zeker tienduizend mensen bete-
kend dat ze hIfi sludie niet af hoef-
den te breken. En al zijn er toch
honderdduizenden mensen die het
moeilijker kregen door die wet.
het duurde wel jaren voor ze weer
aan de studiefinanciering bringen
morrelen."
D,men: "Wij hebben bijvoorbeeld
de tempobeurs drie jaar uit weten

te stellen, waardoor we veel men-
sen erg gelukkig maakten. Ik denk
dat je vooral de druk op de ketel
moet houden. Als je dat niet doet,
wordt er door mensen die daar
belang bij hebben meteen gebruik
v.m geIllilakt.~
Van Dijk: ~Je kunt je niet voor~tel-
len hoe belangrijk het is dat er
druk wordt uitgeoefend op de uni-

versiteit. Als dat niet gebeurt, wor·
den besturen autistisch. Ze gaan
dan beslissingen nemen die te
gek zijn voor woorden.n

Van den Boseh: "Het is inderdaad
moeilijk vast te stellen wat de in-
vloed van AKKU precies is. Maal'
ik weet zeker dat als AKKUer niet
was geweest, de universiteit er heel
anders had uitgezien. Er zou veel
minder worden geluisterd naai'
studenlen en de universiteit zou
veel comlllerciëlerzijn.~
Van Dijk: "Ik wil het bestuur niet
afvallen, maar er tree<lt altijd blind-
heid op als ze met' rust gelaten wor-
den. Dan gaan ze foulen maken
die gecorrigeerd moeten worden:'
Van den Boseh: ~Tegenwicht is ze-
kcr belangtijk, maar dat doen we
tegenwoordig dan wel door middel
van de dialoog. Het is uiet altijd
nodig om er recht tegenin te
gaan. AKKU is niet altijd alleen
maar 'tegen'."
Van Dijk: "Toen wij AKKUopzet-

ten, wilden we juist ver weg blij-
ven van de raadsfractie. Jjevc vrede
met de buren is prima, maar de
eigen doelen moeten voorop staan.
De frontale confrontalie moet op-
gezocht worden wanneer dal no·
dig is.~

Hue zim jullie de toekomst van AKKU?
Van den Boseh: ~Dc betrokken stu-
dent:7.al nooit uitsterven. Erwl-
len - alle beperkingen die de over,
heid ons oplegt ten spijt - altijd
studenten blijven die dingen an-
ders en beter wiUen en die bereid
zijn om daar wal ilan te doen."
Danen: ~Iedere revolutie begint in
Nijmegen. Dat is aUijd zo geweest.~
Van Dijk: "[k vind het bijzonder
grappig dat AKKU na 25 jaar nog
steeds alive and kicking is. De stu-
dentenbeweging is een verdomd
belangrijke leerschool. Ik zie nu,
25 jaar later, dat mensen die actief
zijn geweest in de studcntenbewe-
ging belangrijke maatschappelijke
posities betrekken in bijvoorbeeld
de politiek en milieudefensie."
Van den Boseh: "Mocht het zo zijn
dat OOil, om wat voor reden dan
ook. AKKUverdwijnt, dan zal el'
altijd weer iets dt'rgelijks voor in
de plaat~ komen. Het idealisme
krijg je el' niet lilt. AKKUkomt
altijd terug.n x
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