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Introductie
Tijdens de dr. Martin Luther King jr. (MLK) Lezing op 4 april 2017 op de VU is het project
‘Herinneringen aan MLK’ aangekondigd van SERVUS in samenwerking met Alumni-relaties
VU, de VU Vereniging en andere VU-betrokkenen. Dit project houdt in dat VU-alumni worden
geïnterviewd die erbij waren toen King op 20 oktober 1965 het VU-eredoctoraat in de Sociale
Wetenschappen verkreeg en/of op 21 oktober 1965 aanwezig waren bij de ontmoeting tussen
King en VU studenten in Grand Hotel Krasnapolsky in Amsterdam.
! Wat is uw naam? Andele Nauta
! Geboren 1946
! Waar hebt u gewoond in 1965 ten tijde van het bezoek van MLK? Amsterdam
! Waar bent u momenteel woonachtig? Hilversum
! Wanneer studeerde u aan de VU en welke opleiding? Nederlands Recht van 1964-1970.
! Herinneringen aan Martin Luther King in Krasnapolsky. De bijeenkomst in
Krasnapolsky was in het kader van de 17e Lustrum Dies jaarvergadering van het VUCorps. Daar ging je als dispuuts-en corpslid naar toe. Zeker nu dr Martin Luther King
daar een lezing zou houden. Samen met andere VU studenten heb ik vooraf in de zaal
het lied ‘We Shall Overcome’ ingestudeerd o.l.v. mijn jaargenoot Sijbolt Noorda. Dat
moesten we zingen op het moment dat Martin Luther King binnenkwam. Dat herinner ik
me nog heel goed. Er waren naar schatting een paar honderd mensen in de zaal. Na
binnenkomst ging King achter het katheder staan. Een man met een wat donkere
indrukwekkende stem. En op een gegeven moment zei King “We have to go a long long
way.” En dat heeft hij tijdens zijn rede een paar keer herhaald. Dat maakte op mij een
enorme indruk. Ik weet niet meer of er daarna geapplaudiseerd werd. Het was wel zeer
indrukwekkend. Ook aanwezig was, naar ik mij herinner, de oud-president van de Hoge
Raad Jan Donner, toen president-curator van de VU. Van enige bestuurlijke weerstand
die er was voorafgaand aan de komst van dr. King heb ik niets gemerkt. Als 2e jaars
student ging dat langs me heen. Dat wist je allemaal niet. Ik ken enkele VU alumni die
ook in deze MLK interview reeks voorkomen: studiegenoten Arend Soeteman , Sirp
Wiersma en Roel van Dijk.
! Mijn studententijd. In juni 1966 deed ik kandidaatsexamen op de Keizersgracht. Ik
herinner me dat we in september 1966 gingen verhuizen naar Provisorium, het
noodgebouw van de VU aan de Boelelaan. De oerlelijke betonnen kolos bestond toen
nog niet. Prof. Dooyeweerd was vermaard hoogleraar Rechtsencyclopedie
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https://www.geheugenvandevu.nl/personen/dooyeweerd-h . Ik heb nog 1 jaar college
van hem gehad, zeer boeiend. Het was helaas zijn laatste (na bijna veertig) jaar voor hij
met pensioen ging. In het tweede jaar hadden wij maar 4 uur college per week met 15
minuten pauze. In die 15 min. gingen we nog weleens biljarten in een café om de hoek
op de Leidsegracht. Dus de 2e helft van het college volgden we dan niet. Ik ben
afgestudeerd in Privaatrecht bij Professor Gerbrandy, een zeer kleurrijk en geliefd
docent. Waarover meer verderop in dit interview.
! Het collegegeld was 4 x 200 gulden per jaar. Na 4 jaar hoefde je geen collegegeld meer
te betalen. Het verschijnsel van de eeuwige student, die soms zelfs langer dan 10 jaar
studeerde, was geen uitzondering. Na vier jaar was de studie immers gratis. De
studiefinanciering was toen heel behoorlijk. Ik weet nog goed, de studiebeurs was 3000
gulden per jaar. Daar hield je aan over. Ik betaalde 50 tot 60 gulden huur per maand.
Daar kon je lekker van naar de kroeg. Dat is nu bijna niet voor te stellen. Nu kun je er
nauwelijks huisvesting van betalen. Ik woonde in Den Haag en ging iedere
maandagochtend liftend naar Amsterdam. De zaterdag erop weer liftend naar huis. Bij
het Aalsmeerplein - Hoofddorp-plein in de buurt stond je dan met 10 a 15 studenten te
liften naar Den Haag. Veel kosten had je daardoor niet. Vaak had je leuke gesprekken in
de lift-auto.
! 17e VU Lustrum. Dit is het boekje Vurore, zie foto 1 in de bijlage, met de cover van het
Lustrum boekje. In Vurore werd ook het progamma-overzicht gepubliceerd van de
achteraf gezien historische Dies Corpsvergadering in Krasnapolsky, zie foto 2 in de
bijlage. We vierden het 17e lustrum van het studentencorps, vanwege het 85-jarig
bestaan van de VU. Het studentencorps bestond sinds 1880. In dit Vurore boekje staat
het lied dat we moesten instuderen en begon met: “Corpus Studiosorum in Universitate
Liberia Reformata, viert Uw Lustrum daverend, laat uw stemmen horen, ’t Lustrum zijn
wij ingegaan, ’t zeventiende lustrum, Vurore, Vurore, Vurore…”.etc.” Normaal
gesproken duurt een lustrum 1 week, vol met feesten en speciale bijeenkomsten. Maar in
1965 duurde het Lustrum notabene 2 weken, met feesten, lezingen, concerten, autorally,
etc. Hoe kan dat, 2 weken? In 1965 bloeide de economie als nooit tevoren. We gingen
bedrijven langs voor een bijdrage voor dit lustrum. Toen is er meer dan 80.000 gulden
opgehaald. Dat was voor die tijd een gigantisch bedrag. Ik weet dat omdat destijds een
dispuutsgenoot van mij lid was van de Lustrum commissie, Dick Goedhart. Zo’n vijftig
bedrijven hebben toen een donatie gegeven ! Het Lustrum duurde van 6 tot 21 oktober
1965. Op de laatste dag van het Lustrum was de Diesvergadering met Martin Luther
King als spreker. Twee dagen daarvóór was er een autorally voor het hele VU-corps. Die
rally hebben wij als amper 2e jaars met zijn vieren gewonnen, ongelofelijk, zie foto 3 in
de bijlage.
! Mijn leermeester Prof. Sjoerd Gerbrandy. In 1964 deed ik eindexamen gymnasium B. Ik
wilde naar de VU, want dat was de enige voor de hand liggende universiteit als je van
gereformeerde huize kwam. Ter oriëntatie ben ik in januari 1964 naar de
voorlichtingsdagen politicologie gegaan. Een hoogleraar vertelde enthousiast dat ze
bezig waren met een interessant onderzoek naar de maatschappelijke effecten van
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fluoridering van het drinkwater. Toen een actueel thema. Dat interesseerde me geen bal.
De tweede keuze was rechten. En nu kom ik op een heel belangrijk punt. Want degene
die daar over de rechtenstudie vertelde was professor Sjoerd Gerbrandy. Zeer prominent
jurist aan de VU. Hij was klein van postuur met een snor, hij praatte wat nasaal. Hij leek
sterk op zijn vader de minister-president in de Tweede Wereldoorlog Pieter Sjoerds
Gerbrandy in Londen. https://nl.wikipedia.org/wiki/Pieter_Sjoerds_Gerbrandy Prof.
Sjoerd Gerbrandy heeft ook de richting van mijn leven bepaald. Tijdens de Open Dag
ging hij zitten in zo’n zaaltje met ouders en aankomende studenten. Hij begon met:
“Dames en heren, als u besloten hebt rechten te gaan studeren, dan ziet u mij de eerste
twee jaar niet. Maar als u eenmaal bent geslaagd voor uw kandidaatsexamen, dan komt
u bij mij. En dan wordt het interessant, heel interessant.” Dat trof mij zo. Ik dacht, die
man daar wil ik les van hebben. Ik heb mijn scriptie bij hem gedaan. In die tijd begon
ook de democratisering, midden zestiger jaren. In 1968 was ik voorzitter van de
democratiseringscommissie van de studenten. Op foto 5 (zie bijlage) zie je de
beginpagina van het verslag van een vergadering van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid,
30 oktober 1968. Het ging onder andere over de beoordeling van studieresultaten
doctoraal nieuwe stijl: “Gesproken werd over de verschillende
interpretatiemogelijkheden van cijfermateriaal, zoals die door de heren Kooijmans,
Mulder en Nauta naar voren zijn gebracht.” Toen mocht ik als student vergaderingen
bijwonen van de Faculteitsraad. Samen met de hoogleraren zoals Gerbrandy en
Kooijmans gingen we in overleg over inspraak en medezeggenschap, beter voorlichting
over de studie, over hoe je een scriptie moet opbouwen, indeling van je studie, wanneer
moet je je scriptie schrijven, indeling tentamens. Het was echt nieuw om meer aan te
sluiten bij de behoeften van de studenten. Het was voor mij een bijzondere ervaring, als
enige student te midden van allemaal docenten en hoogleraren. Ik weet nog dat
Gerbrandy op een gegeven moment zei, toen ik nog even wat wilde zeggen: “meneer
Nauta, u heeft nu voldoende gezegd.” Met andere woorden: hou nou maar je mond. Ook
zijn colleges herinner ik me nog goed. Hij vroeg eens in de altijd stampvolle zaal: “Nu ik
heb een vraag voor iemand met buitengewone intelligentie.” Het werd doodstil, Nadat
de door hem aangewezen student wat hakkelend had geantwoord, zei Gerbrandy:
“Meneer, u bent toch minder intelligent dan ik dacht.” Ik kon het erg goed met
Gerbrandy vinden. Ik woonde Willemsparkweg 200 en Gerbrandy woonde Johannes
Verhulststraat. Dat was 5 minuten lopen bij hem vandaan. Als voorzitter van de
democratiseringscommissie van de studenten werd ik bij hem thuis uitgenodigd. We
bespraken allerlei dingen. Bij binnenkomst zei hij: “Neem een sigaar.” Heel wat keren
bij hem thuis geweest. We hebben ook een drama meegemaakt in 1969. Gerbrandy
klaagde erover dat onderwijs, onderzoek en democratisering hem veel te veel tijd
kostten. Hij zei resoluut: “Ik houd ermee op.” Hij is toen overgestapt naar het
Gerechtshof in Amsterdam als raadsheer. Een enorm verlies voor de Juridische Faculteit
van de VU. Hij was bovendien ook dekaan van de faculteit. Ondanks zijn vertrek van de
VU hielden we contact. Gerbrandy zei tegen me: “met jou kon ik het altijd goed vinden
in de tijd van de democratisering. Zodra jij weg was, was er geen houden meer aan.”
Overdreven natuurlijk. Maar toen begon ook de studentenbezetting. Eerst de
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Maagdenhuisbezetting aan de UvA. Maar kort daarna begon het ook behoorlijk te
rommelen aan de VU. Dat heb ik niet meer daadwerkelijk meegemaakt. Ik was aan het
afstuderen, en net getrouwd. Daarna ben ik Gerbrandy wel heel vaak weer
tegengekomen. Hij werd een paar jaar na mijn afstuderen voorzitter en ik bestuurslid van
de Calvinistische Juristen Vereniging, in 1923 door Prof Anema opgericht. Gerbrandy
heeft ook college gegeven in Zuid-Afrika. Hij vertelde dat hij het zo bijzonder vond dat
de studenten zo enorm leergierig en ijverig waren. Ze wilden alles weten. Dit in
tegenstelling tot de Nederlandse studenten die er soms de kantjes vanaf liepen. Ik las in
een ander MLK-interview over de uitwisseling met de universiteit van Potchefstroom in
Zuid-Afrika. Dus in die tijd bestond de uitwisseling met Zuid-Afrika nog wel. Het zou
kunnen dat die contacten pas later zijn verbroken vanwege het apartheidsregime.
! Begin van de democratisering en opstanden. Het waren roerige tijden, medio jaren
zestig. Alles riep om verandering. De gevestigde orde wankelde. De Provo-tijd deed
haar intrede, met o.a. Jasper Grootveld. Het was een zeer ludieke tijd waarin alles mocht
en kon. Het begin van de democratiseringsgolf, een enorme overgang. Pim Fortuyn was
er ook bij. Ook op de VU begon een democratiseringsbeweging, maar je merkte daar in
het onderwijsprogramma van de Juridische Faculteit nog maar weinig van. Dat geldt ook
van het gedachtegoed van Martin Luther King. Dr King en zijn missie voor sociale
rechtvaardigheid was nog niet in brede VU-kring bekend. Het onderwijs op de
Juridische Faculteit was nog klassiek. Wel zag je in de omgangsvormen al een
verschuiving. Bij docenten en hoogleraren groeide het besef dat je de studenten toch wel
serieus moet gaan nemen als daar behoefte aan is. Daar stond men wel open voor. Ik
herinner me dat de minister van Landbouw Barend Biesheuvel een lezing kwam geven
op de sociëteit L.A.N.X. over het Europese landbouwbeleid. Na zijn lezing stelde een
corpslid als één van de eerste vragen: “Meneer Biesheuvel, waarom hebt u indertijd al na
een jaar het corps verlaten?” Biesheuvel antwoordde: “Vrouw, waar is mijn tas, we gaan
nu weg.” Deze anekdote laat zien dat de omgangsvormen tussen generaties nogal kon
botsen. Meer anekdotes over de roerige studentenjaren heb ik als hoofdstuk beschreven
in het Lustrum boek van Areopagus A. Nauta (2013) Impressies uit de zestiger jaren, pp.
67-70.
! VU Corps en vrienden voor het leven. In mijn tijd zorgde het Corps voor een VU
gemeenschapsgevoel, en dat draag je bij je voor het leven. Een aantal van mijn VU
jaargenoten is met een studiegenoot getrouwd. We komen elkaar nog wel eens tegen, zie
ook foto 10 in de bijlage. Zo zei laatst tijdens een reünie een jaargenoot tegen de ander:
“Ik weet nog wel dat jij je vrouw je eerste zoen gaf toen we met een groepje door
Amsterdam liepen.” Ze hadden elkaar nog maar een uur daarvoor voor het eerst ontmoet.
En inmiddels zijn ze al 50 jaar getrouwd. Die gezamenlijke herinneringen draag je met
je mee, en dat verbindt. Deze vorm van verenigingsleven vervlakt in de huidige tijd door
de vergaande individualisering. De vereniging als gemeenschap leeft ook minder dan
vroeger. Totdat de coronatijd begon hadden we bijna elk jaar een alumni bijeenkomst
van juristen van de VU. Meestal zijn er een paar lezingen door hoogleraren tijdens zo’n
alumni bijeenkomst met daarna een borrel. Kan dat weer in de toekomst? Nu heb je via
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social media en internet veel mogelijkheden. Ik ben ook nog lid van oudleerlingenvereniging Hermes, opgericht in 1955, van het Christelijk Gymnasium
Sorghvliet.in Den Haag. Destijds werd iedereen daar lid van. Dat zie je minder worden
omdat men elkaar op een andere manier kan vinden.
! Mijn familie-achtergrond en gereformeerde wortels. Van november 1967 tot november
1968 was ik voorzitter van het dispuut Areopagus van het VU Corps in Amsterdam. Het
was een van de oudere disputen. Mijn vader (’37) zat ook in hetzelfde dispuut en
woonde de eerste jaren in het VU hospitium aan de Keizersgracht. In de VU
studententijd van mijn vader kon je eigenlijk alleen maar studeren als je rijke ouders
had. Studiebeurzen van de overheid bestonden voor de 2e wereldoorlog nog niet. Mijn
vader heeft van zijn moeders erfdeel gestudeerd. Dat is vrij bijzonder dat de
nalatenschap op die manier werd gebruikt. Want meestal bleef dat bij degene die
overbleef. Mijn grootvader was architect in Leeuwarden. Hij heeft meer dan 20 kerken
gebouwd. Het betrof bijna de helft van alle Gereformeerde kerken in Friesland, veelal
gebouwd in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw. Ook heeft hij mede het
Gereformeerd Gymnasium in Leeuwarden ontworpen. Mijn vader was in 4 jaar klaar
met zijn rechtenstudie in oktober 1941 vóór de sluiting van de VU door de Duitse
bezetter.
In 1886 was mijn overgrootvader ouderling in Hijlaard in Friesland. Daar had je toen
een bekende hervormde dominee Sikkel. In dat jaar zijn dominee Sikkel en de kerkeraad
uit de Hervormde kerk gestapt, en gereformeerd geworden. Dat was de tijd van de
doleantie. Zodoende ben ik dus ook gereformeerd geworden. Dat stamt allemaal uit de
beslissing die mijn overgrootvader destijds heeft genomen. Ik ben nog steeds
praktiserend, en lid van PKN. Zo wordt dus toch een stempel op je leven gedrukt door
wat er in de geschiedenis is gebeurd. Dat vind ik altijd wel bijzonder.
Ik ben geen familie van het Nauta-Dutilh advocatenkantoor in Rotterdam. Dat wordt me
heel vaak gevraagd. Ik ben in 1946 geboren in Den Haag. We woonden in de Vogelwijk,
een bekende wijk in Den Haag. Ik heb op hetzelfde gymnasium gezeten als waar ook nu
prinses Amalia heeft gezeten. Nu het Christelijk Gymnasium Sorghvliet, in mijn tijd
heette het s’Gravenhaags Christelijk Gymnasium. Dat was een echt categoraal
gymnasium, in mijn tijd niet meer dan 300 leerlingen. Dat is nu meer dan het dubbele.
Ook Paul van Vliet heeft op deze school gezeten, en in 1954 daar zijn diploma gehaald.
Hij heeft later een conference over de school en enkele karakteristieke leraren gemaakt.
Heel indrukwekkend. Een bijzonder school. De indertijd bekende schaker Jan Hein
Donner zat er ook op.
! Kunt u iets vertellen over uw beroepswerkzaamheden? Na mijn studie ben ik in militaire
dienst gegaan, als reserve-officier der Artillerie. Van 1971-1977 was ik advocaat gaan
bij Advocatenkantoor Benthem in Zwolle Daar werd ik meteen in het diepe gegooid,
echtscheidingen, huurzaken, strafzaken. Na drie maanden moest ik als curator al een
faillissementszaak behartigen. Tegenwoordig ondenkbaar, erg veel geleerd. Daarna heb
ik diverse (bedrijfs)juridische leidinggevende functies vervuld, onder meer bij de
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toenmalige PTT en latere KPN 15 jaar als General Counsel. Tenslotte was ik van 20062016 tot mijn zeventigste advocaat ondernemingsrecht bij Collet Advocaten in
Rotterdam en Alkmaar.
! Maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast zet ik me in de afgelopen twee decennia
steeds vaker onbezoldigd in voor maatschappelijke organisaties zoals de Rechtswinkel
Hilversum, medewerker pensioen en juristentelefoon KBO-PCOB, bestuurslid van de
Seniorenvereniging van Hilversum en lokaal bestuurslid van een politieke partij en
penningmeester van het Prof. dr.W.Th. Nautafonds Deze maatschappelijke
dienstverlening, het luisteren naar problemen van mensen en oplossingen zoeken, zijn
essentieel in mijn leven. Deze levenservaring heeft me enorm geholpen om ook in mijn
juridische beroepspraktijk het werk goed te doen en goede juridische oplossingen te
zoeken voor hulpbehoevende mensen. Hier zie ik ook een link met het gedachtegoed van
dr. Martin Luther King.
! Adviezen aan studenten van nu. Studenten aan de Rechten Faculteit lezen deze MLK
interviewreeks ook. Welke adviezen wilt u hen meegeven voor hun latere
beroepspraktijk?
-

Ga werken in een rechtswinkel. Als je het vak echt wilt leren, dan moet je een paar
jaar in een rechtswinkel werken. Deze rechtswinkels zijn ontstaan naar aanleiding van
het zwarte nummer van Ars Aequi in 1969 (bestaat nog steeds) over de leemte in de
rechtshulp door de te hoge drempel voor de advocatuur in die tijd. Nog steeds een
actueel thema. Het is een goede praktijkschool. Het helpt je bovendien enorm om de
kwetsbare mensen in de samenleving beter te leren kennen, hun noden en mogelijke
oplossingen. Denk maar even aan de toeslagenaffaire Het is een goede leerschool voor
de sociale advocatuur, maar ook andere juridische beroepen.

-

Zorg dat er op de VU weer een Bureau voor Rechtshulp komt. Ook als toekomstig
docent heb je een taak in het bevorderen van sociale rechtvaardigheid. De VU had
vroeger een eigen bureau voor rechtshulp onder de naam Bureau Rechtshulp VU. Dit
bureau was dienstbaar voor kwetsbare mensen in Amsterdam en omgeving, waarvoor
de toegang tot het recht te hoog is. Helaas is dit bureau op de VU verdwenen. Maar
ook in deze tijd kun je als docent hierin initiatieven tonen, en studenten aansporen zich
voor de kwetsbare mensen in de samenleving in te zetten, in lijn met Martin Luther
King’s idealen. Jammer dat dit VU Bureau voor Rechtshulp uit de jaren zeventig en
tachtig teloor is gegaan. Het was een uitermatig nuttig bureau. Juist in deze tijd
kunnen VU studenten door het herstarten van zo’n bureau voor rechtshulp dienstbaar
zijn aan de samenleving.

-

Voorkom vervlakking door individualisering. Ik wil studenten en medewerkers van de
VU aanraden om betrokkenheid naar elkaar te bevorderen. Je studeert en ontwikkelt je
niet alleen, maar door samenzijn en kameraadschap met medestudenten. In mijn tijd
zorgde het Corps voor een VU-gemeenschapsgevoel, en dat draag je bij je voor het
leven.
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-

Voorkom juridisering van ethische zaken, houd oog voor menselijkheid. Er wordt
enorm veel gejuridiseerd. De overrheid wil zoveel mogelijk in regeltjes vastleggen.
Alex de Tocqueville heeft indertijd al gewaarschuwd dat democratisme kan leiden tot
mild despotisme. Zie ook de toeslagen affaire en de vele slachtoffers die dit tot gevolg
heeft. Als je iets verkeerd aanvinkt, ben je de klos. Het wordt steeds ingewikkelder.
Gelijkberechtiging kan in zijn strikte toepassing leiden tot doorgezakte bureaucratie.
Hoe kun je rechtvaardigheid borgen? Een vraag die ook Martin Luther King al
bezighield. Bij de toeslagen affaire heeft men het recht zeer en te strikt toegepast. Het
hoogste recht, is het hoogste onrecht. Summum ius Summa iniuria leerden wij al. De
ongeschreven norm van rechtvaardigheid is de correctie die je altijd moet hebben. Je
moet je afvragen of het wel redelijk is. Daarom is maatwerk zo belangrijk.
Onrechtvaardigheid door de te strikte toepassing van rechtsregels. Recht is
rechtvaardigheid. In het latijn: Ius est Iustitia. Recht is een hulpmiddel. ICT maakt het
mogelijk om het zo extreem fijnmazig te doen dat het contraproductief wordt.
Bijvoorbeeld, algoritmes stapelen risicofactoren op. Dit proces werkt
onrechtvaardigheid in de hand. Voor je het weet ben je een fraudeur. Straks worden
we big brother afhankelijke geesten. Dat kan natuurlijk niet. Het digitale geheugen
kan meestal niet gewist worden. Kwetsbare mensen kunnen zich niet verdedigen. Je
krijgt voor altijd een label. Hier ligt een grote opdracht voor studenten, om ook in de
digitale wereld oog te houden voor menselijkheid.

Bijlagen:
10 foto’s
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1. Cover van Vurore boekje, 17e VU Lustrum 1965

2. Lustrum VU- Corpsvergadering 21 oktober 1965 programma-overzicht, in: Vurore
Lustrum boekje met vermelding van de lezing van Martin Luther King
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3. Onze deelname aan de grote autorally van het VU-corps tijdens het 17e Lustrum. Mijn
jaar-en dispuutsgenoot Jan Misdorp die tegen de auto aanleunt, was tevens chauffeur. We
kwamen als prijswinnaar uit de bus. Vooral dankzij de oplettendheid van onze beider
dames. Ze wisten allerlei aanwijzingen te onthouden en konden alle vragen
beantwoorden. Onzer naam was in het dispuut gevestigd!
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4. Plechtige opening van het dispuutshuis van de ov Areopagus aan Willemsparkweg 200 in
Amsterdam. De opening werd verricht door de Staatsssecretaris van Onderwijs Mr.
J.H.Grosheide. Om de opening te verrichten moest Grosheide door de deurbaricade heen.
Het was een barricade van lange papieren stroken, maar dat durfde hij niet.
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5. Beginpagina van notulen van vergadering van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 30
oktober 1968 waarin mijn naam als aanwezige is vermeld.
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6. Het 9e lustrum van Areopogus november 1968 in sociéteit L.A.N.X. aan de Korte
Leidsedwarsstaat in Amsterdam. Van Eikema-Hommes was de opvolger van Dooyeweerd
Arend Soeteman is opvolger van Van Eikema-Hommes. Op deze foto staat de vader van
Eikema-Hommes, middenin, links van een lichtflits, lachend. We zingen daar “Stijgt op,
stijgt op naar Ares top wij Areopagieten..”, het lijflied van het dispuut
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7. Receptie in het dispuutshuis Willemsparkweg 200, ter gelegenheid van het 9e lustrum van
de Oratorische Vereniging Areopagus in1968. Felicitaties worden hier overgebracht door
één van de vrouwendisputen van de VVSVU aan het bestuur van de ov Areopagus.
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8. Borrel tijdens het Lustrum in 1965. Ik zit helemaal rechts. Links Henk Scholtz. Na zijn
studie heette hij Henk Marquart Scholtz.

9.

Diesfeest op sociëteit L.A.N.X. in 1966. Met op de achtergrond de tekst: “Nil
Desperandum Deo Duce“ ofwel: “Wanhoopt niet, wanneer God ons leidt.” Dat was de
spreuk van het VU-corps. Dit is de voor-sociëteit om bier te drinken. De achter-sociëteit
werd voor vergaderingen gebruikt. Ik zit helemaal rechts. We hadden een vriendengroep
van 5 studenten. De vriendengroep bestaat nog steeds. Op deze foto mist de 5e student,
Reinder Tonkens. Hij was er kennelijk niet bij. Was het een vriendschap voor het leven?
Niet dat we elkaar jaarlijks zien. We zijn wel een van de weinige ouderejaars die op elk
lustrum compleet aanwezig is vanaf 1964. Zie ook foto 10 hieronder. Dat contact is
gebleven. Vorig jaar was een van ons 51 jaar getrouwd. Wij waren er allemaal. Een heel
gezellig feest met speeches.
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10. Dit is de club van 5. Van links naar rechts Egbert van der Hoek, Ton Peen, Reinder
Tonkens, Andele Nauta en Jan Misdorp, (Areopagus, aankomst ’64) bijna 50 jaar later.
Bij iemand thuis in Amsterdam, bijeen voordat we naar het Lustrum gingen.
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