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Introductie  

 
Tijdens de dr. Martin Luther King jr. (MLK) Lezing op 4 april 2017 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 hotel Krasnapolsky. 
 
Mr. S.J.J. Wiersema 
 
 

 Wat is uw naam? Sirp Wiersema 

 Wat is uw leeftijd ? 78 

 Wat is uw beroep (geweest)? Notaris in Amsterdam 
 Waar hebt u gewoond in 1965 ten tijde van het bezoek van MLK? In 

Amsterdam  

 Waar bent u momenteel woonachtig?  Bussum.  

 Ik ben na mijn afstuderen steeds werkzaam geweest in het notariaat in 
Amsterdam. Ik had een Amsterdamse praktijk en werkte samen met vier 

collega’s en een groot aantal medewerkers. Binnen de orde Notariaat was ik 

actief in de commissie buitenland. Ook  was ik lid van de Kamer van Toezicht en 
docent beroepsopleiding Notariaat.   

 
❖ Introductie  

 Wanneer studeerde u aan de VU en welke opleiding? Dat was van 1961-1968. 

Mijn studies: Notariaat en Nederlands Recht. 

 Hoe bent u betrokken geraakt bij het bezoek van MLK?  Dat ging via het 

studentencorps aan de Vrije Universiteit.  Samen met Arend Soeteman en nog 

drie andere studenten waren we gekozen als nieuw bestuur van die vereniging. 

Op de Diesvergadering op 21 oktober 1965 in Hotel Krasnapolsky en na de 

toespraak van MLK werden we geïnstalleerd.  Het was een leerzame tijd. Ik was 

niet betrokken bij de voorbereiding van het bezoek van King.  

 Hebt u gemerkt dat het bezoek van MLK enigszins controversieel was toen 

der tijd?  Nee 
  

❖ De ceremonie zelf  

 Ik was niet aanwezig bij de uitreiking van het eredoctoraat zelf in het 

Concertgebouw.  

 Welke rol speelde u tijdens het bezoek? Ik was als toekomstig bestuurslid 

aanwezig op de bijeenkomst in Hotel Krasnapolsky.  

 Kunt u zich nog een specifiek moment herinneren? Kunt u dit omschrijven? 
De ceremonie in Hotel Krasnapolsky was heel bijzonder. In 1963 was ik ruim 
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drie maanden in Amerika en daardoor op de hoogte van wat zich rond King 
daar afspeelde. Ik begreep King’s motivatie. Bij mijn weten was King maar met 
een heel klein groepje naar Krasnapolsky gekomen. Dus zonder entourage. Hij 
werd keurig door Roel Dijk naar binnen gebracht. De bijeenkomst had een 
relatief informeel karakter, althans voor die tijd. 

 De speech van King in Krasnapolsky. Zijn manier van presenteren was heel 
bijzonder. Dat kwam bij die bijeenkomst sterk naar voren. Studenten waren met 

stomheid geslagen. Jammer dat de complete speech niet beschikbaar is. Het was 

een heel emotioneel gebeuren van zijn kant. Hij sprak zeer bewogen. Qua stijl en 

opbouw zo anders dan we gewend waren. Een andere taal ook.  Geen Engels 
maar Amerikaans, met een sterk zuidelijk accent. Hij zong een beetje. Je hoort 

dat ook aan het einde van zijn dankwoord in Hotel Krasnapolsky. Die 

slotwoorden zijn gelukkig wel bewaard gebleven en staan op de SERVUS 

website. King was uitstekend verstaanbaar, hij had een enorm volume. Velen 
van ons hebben toen een religieuze ondertoon ervaren. Vreemd vonden we dat 

toen niet. King was per slot van rekening een predikant. Al bij al voor de 

honderden aanwezige studenten qua vorm en inhoud een indrukwekkende 

toespraak. In het begin van King’s speech zaten we er zelfs wat onwennig bij, 
maar dat veranderde snel. De speech van King duurde vrij lang, langer dan een 

half uur. De huishoudelijke vergadering daarna werd snel afgewerkt. King heeft 

een onvoorstelbare indruk gemaakt. Iedereen was perplex. Dat hij zwart was 
speelde niet zo’n grote rol. Maar wel hoe hij dat voordroeg. Op de VU waren we 

als studenten een totaal andere manier gewend. Dat is me echt bijgebleven.  

 Voor personen die geen deelgenoot hebben kunnen zijn is het soms moeilijk 

een ervaring te beschrijven. Waarmee was deze ervaring voor u te 
vergelijken? Vergelijken met iets of iemand rond 1965 lukt me niet. Het was 

King zoals we hem later nog veel beter hebben leren kennen van zijn toespraken 

voor radio en TV.  Voor velen was de bijeenkomst in oktober 1965 de eerste 

kennismaking met King en een onvergetelijke gebeurtenis. 

 Wat is u het meest bijgebleven van het evenement in Hotel Krasnapolsky?  De 

enorme impact op de aanwezigen in de zaal.  
 Weet u of er die middag beeld- of geluidsopnames zijn gemaakt? Destijds was 

dat nog niet zo gebruikelijk. Dan moest je veel meer in de wereld van radio en tv 
zitten. Daarbuiten speelde dat nog niet zo’n rol. En binnen de universiteit was 
dat ook nog niet zo gewoon. Ik heb ook nooit een college gehad waarbij een 
geluidsinstallatie gebruikt werd. Behalve de eerstejaars colleges voor alle VU 
studenten van Prof. Zuidema, maar dat was in een kerk. 
Heeft het gedachtengoed van MLK een speciale plek in uw leven? Kunt u 

hiervan een voorbeeld geven? Ja zeker. In mijn archief vond ik Ad Valvas van 

29 okt. 1965 en Pharetra Studentenblad, 21e jaargang, nr. 1,  1 oktober 1965. Ik 

moet toen toch wel zeer onder de indruk van King zijn geweest.  Anders had ik 
die bladen niet bewaard, zie beide foto’s in de bijlagen.  

 Wat betreft de VU identiteit, is MLK belangrijk voor de VU? De jaarlijkse  
herdenking op de VU door middel van de MLK Lezing vind ik passen bij het 
karakter van de VU. Het is anno 2020 een geschenk uit de hemel, actueler kan 
het eigenlijk niet zijn. Terwijl het nu zo opspeelt in de USA en wereldwijd in de 
protestbeweging ‘Black Lives Matter’. Ik vind het nog altijd een moedige stap 
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dat ze King toen hebben uitgenodigd om een eredoctoraat in ontvangst te 
nemen. Er was destijds weerstand heb ik later gehoord. De toenmalige VU 
bestuurders traden hiermee buiten de gereformeerde kaders. Je kunt nu 
achteraf wel zeggen dat de mensen die toen die visie hadden hun tijd ver vooruit 
waren. De weg is wel gebaand destijds door MLK. Tot enkele jaren geleden zat ik 
in de ledenraad van de VU vereniging en voel nog altijd en band met de VU 
identiteit.  

 Welke herinneringen hebt u aan het VU studentenleven in de jaren zestig?  Je 
kon goed merken dat de maatschappelijke verandering eraan kwam. Dat begon 
toen steeds sterker te spelen. Weliswaar in het begin wat bescheiden op de VU. 
In de Rechtenfaculteit was dit in 1965 nog niet zo merkbaar. Als student heb ik 
samen met twee medestudenten de Vereniging van Notariële Studenten VIVA 
opgericht.  Vorig jaar bestond VIVA 50 jaar en werden de oprichters in het 
zonnetje gezet. 

 Was er een grote afstand tussen hoogleraar en studenten, bijvoorbeeld 
stonden de studenten op als een hoogleraar binnenkwam?  Zeker wij stonden 
op bij binnenkomst van een hoogleraar. Het aantal notariële studenten was 
destijds klein. De afstand tussen docent en student was binnen die faculteit 
daardoor relatief klein. De faculteit Nederlands recht telde veel meer studenten 
en daar was wel sprake van wat meer afstand tussen docenten en studenten.  
Heel veel rechten studenten uit die jaren herinneren zich de voortreffelijke 
colleges van Prof Mr S. Gerbrandy. Hij genoot groot respect en je zou het als 
student niet in je hoofd halen te blijven zitten als hij de collegezaal binnen 
kwam.  

 Momenteel wordt Amerika geteisterd door rassenrellen. Dat doet velen 
terugdenken aan MLK. De onlusten in Amerika zijn zorgwekkend , ze escaleren. 
MLK was erg moedig door letterlijk op straat geweldloosheid te benadrukken. 
Hij nam daarbij een enorm risico door als leider voorop te lopen bij een 
protestmars. Bedenk daarbij dat J.F. Kennedy eerder op straat was vermoord. 
MLK is van grote betekenis geweest voor Amerika. Neem alleen het feit al dat er 
een nationale MLK dag is in dat land.  Je vraagt je af, was dat aan de orde 
geweest als King was blijven leven?  
  

❖ Hieronder treft u de eerdere interviews aan met VU Alumni. Het zou fantastisch 

zijn als u na het lezen van een interview, enkele reflecties wilt opschrijven. 

Wellicht brengt het u tot een aanvullend inzicht en/of associatie op het thema. 
 

• Interview met Roel Dijk, 6 sept 2019 (pdf)  Leuk om te lezen. Roel Dijk was er heel 
nauw bij betrokken. Hij kon er later boeiend over vertellen. Deed dat gelukkig 

ook. 

• Interview met Arend Soeteman, 6 april 2020 (pdf)  Bevat interessante  

achtergrond informatie.  Uitstekend stuk.  

 
 
 
 
 
 

https://www.geheugenvandevu.nl/download_file/805/885
https://www.geheugenvandevu.nl/download_file/805/885
https://www.geheugenvandevu.nl/download_file/817/885
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Foto’s uit de 1960  
zie bijlage 
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