MLK Interview
Sieberen Idzenga

In verband met eredoctoraat Martin Luther King jr., 20 oktober 1965
1 oktober 2021
Interview verzorgd door dr. Sylvia van de Bunt

Speciale dank aan de VUvereniging en de VU School of Business and Economics
voor ondersteuning van dit SERVUS project

MLK INTERVIEW SIEBEREN IDZENGA, page 1

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 Alumnirelaties
VU, de VU Vereniging en andere VU-betrokkenen. Dit project houdt in dat VUalumni worden
geïnterviewd die aanwezig 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, zullen worden geïnterviewd over hun
ervaringen.
VU-alumnus Sieberen Idzenga
Woonachtig in Amsterdam tijdens studententijd
Studeerde aan de VU van 1663 tot 1978,
o Natuurkunde en Wiskunde, met Zendingswetenschap,
o onderzoek in Experimentele Kernfysica.
Leeftijd 76
! Diesviering in Krasnapolsky
Ik was erbij! Het was een grote gebeurtenis met ongeveer 1000 aanwezigen. Ik
herinner me, dat ik aan het gangpad zat, in het midden. In de buurt van prof.
Johannes Verkuyl, https://nl.wikipedia.org/wiki/Johannes_Verkuyl. Bij hem zou ik
later een tentamen zendingswetenschap doen op basis van een “algemene
zendingsopleiding voor niet-theologen” (AZON). Deze opleiding bestond uit 15
weekenden in Baarn en Oegstgeest.
Kunt u zich nog de speech van dr King herinneren? Ik herinner me dat hetgeen hij
vertelde al bekend was. Dezelfde onderwerpen waarover King ook al gepubliceerd
had, maar nu hoorde je het in het echt.
Hoe kwam u daar terecht, via het Corps? Nee, ik zat niet bij het Corps. Ik was lid
van NECTAR, een “vrij dispuut”. Ik vermoed dat de aankondiging van de
Diesviering met als gastspreker Dr King in Ad Valvas stond. Ik ging alleen, niet in
een groepje. Er was wel publiciteit over het eredoctoraat, en ik dacht ‘dit is mijn
kans’. Ik was nieuwsgierig. Amsterdam bood meer kansen dan Friesland. In
Amsterdam dacht dat ik overal bij kon zijn, dus ook hierbij. Ik vond het bijzonder
dat de VU dit ondernam, een eredoctoraat voor King, zoals ook bij andere
eredoctoraten. De VU nam hiermee echt een duidelijk standpunt in.
! Geweldloosheid: engagement groeide tijdens studententijd
Mijn studententijd: het gedachtegoed van dr. King was onderdeel van waar ik mee
bezig was in mijn VU-studietijd. Komend uit een gereformeerd nest, ging ik in 1963
studeren aan de VU. Uit mijn eindexamenklas in Drachten deed Enneüs Heerma
1
hetzelfde. We hebben de hele VU-studietijd, en ook daarna, met elkaar
opgetrokken. In mijn VU-studietijd raakte ik meer geïnteresseerd in geweldloosheid.
Ik weet niet precies waarom, want ik kom niet uit een geweldloos nest. Ik was zelfs
bijna beroepsmilitair geworden om piloot te kunnen worden. Ik was niet de enige
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hoor. Het heeft wat, probeer het maar eens; geslagen worden en niet terugslaan.
Dat blijkt ontwapenend.
! Verdere verdieping in geweldloosheid binnen en buiten de VU.
Tijdens mijn studie ben ik ook een keer naar Amerika geweest, ook om meer te weten
te komen over geweldloosheid. Dus als het kon, dan ging ik. Ik heb ook enkele
cursussen gevolgd bij een de Stichting voor Geweldloze Weerbaarheid. Tijdens deze
cursussen zag je ook dat het kon, dat het in de praktijk werkte. Dit waren geen
cursussen vanuit de VU. Het was daarbuiten, maar de sfeer op de VU was zo, dat
het helemaal niet gek was dat je dat soort dingen deed. Er waren altijd wel meer
studenten die hier belangstelling voor hadden. Daarnaast deden deze studenten
bijvoorbeeld jeugdwerk in oude wijken van Amsterdam. Het was een kleine, maar
groeiende groep. Je had toen het gevoel dat het die groep was die aan de winnende
hand was. Vergelijk dat met wat je nu om je heen ziet. Het lijkt wel alsof de huidige
groep voor geweldloos verzet, de groep die vooruit wil, en optimistisch is, steeds
vaker verliest helaas.
Een van mijn helden is Liesbeth Zegveld, mensenrechten-advocaat2. Als ik zie hoe
ze knokt en het soms niet voor elkaar krijgt, dan maak ik me toch wel een beetje
zorgen. Als je dit vergelijkt met Dr King. Hij had een groot podium, en uiteindelijk
kreeg hij ook mensen mee. De discussie over wanneer gebruik je wel en wanneer
gebruik je geen geweld, is wel moeilijk. Dat is voor mij ook niet af. Mahatma
Gandhi was een rolmodel voor Dr King. Gandhi had ook in Zuid-Afrika gezeten
waar het allemaal begon. Hij riep toen heel duidelijk de ellende over zichzelf af.
Hij had daar ook volgelingen.
Kortom, ik heb mijn Amsterdamse tijd niet alleen gebruikt voor de studie. Ik had het
gevoel, dat ik alle lezingen van bezoekers van buiten de VU moest meemaken. Ik
herinner me het verhaal van Prof. Tenhaef (parapsychologie) en David Grenfell,
een Britse theoloog werkzaam in Angola 3 . Ook Dos Santos (Angola) werd
uitgenodigd door SRVU. Dat gebeurde zonder CvB toestemming. Het lezen van
boeken van/over Dr. King en zijn speech in Krasnapolsky pasten in mijn gedachten
ontwikkeling. Dus wilde ik erbij zijn toen hij naar de VU kwam. Ik had toen de
indruk, dat een minderheid in mijn omgeving met dezelfde dingen bezig was. Maar
ik was niet de enige. Bij de beta-wetenschappers was er wel belangstelling voor
deze activistische denkers en doeners.
! Discussie over en verzet tegen kernwapens.
Toen prof. Dr. G. Brillenburg Wurth 4in 1963 overleed, deed prof. Johannes Verkuyl
een stap naar voren met de absolute veroordeling van kernwapens. Dat was me uit
het hart gegrepen. In de Gereformeerde Kerken werd op een bepaald moment een
discussie over (kern)wapens georganiseerd. Prof. Johan Blok 5 was toen mijn baas
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voor mijn onderwijswerk op de VU. Door hem werd ik uitgenodigd om mee te doen
aan de discussie in Badhoevedorp. Tot mijn verbazing had ik daar prima aansluiting
bij een beroepsmilitair, die mee deed aan dezelfde discussie. We wisten alle twee
een beetje wat het betekende als je kernwapens zou inzetten. Johan Blok heb ik ook
goed leren kennen via zijn dagopeningen bij een cursus Natuurkunde voor
Biologiestudenten. Die dagopeningen met veel aandacht voor een kritische houding
tegenover geweld (kernwapens) werden naderhand op verzoek van de studenten
vermenigvuldigd, voor mij de VU op zijn best!

! Mijn promotie.
Na enige tijd kwam er naast het werk voor het natuurkunde praktikum voor
bijvakstudenten ook ruimte voor onderzoek. Daarbij kon ik doorgaan op een
onderwerp, waar ik als student al was betrokken: richtingscorrelaties van
kernstraling.
Met een aantal studenten (eentje uit Salatiga – Indonesië) hebben we een
meetopstelling gebouwd, veel werk gestoken in computerprogramma's voor de
verwerking va meetresultaten en metingen uitgevoerd. Voor metingen aan
kortlevende atoomkernen werd dezelfde techniek gebruikt als voor metingen in het
CERN – Geneve. De resultaten zijn samengevat in een proefschrift met de titel
Directional correlation studies of some nuclei around closed proton shells. Op de
titelpagina heb ik geprobeerd het principe van richtingscorrelatiemetingen samen
te vatten in een tekening van Gerard Dekker.
Figuur, zie titelpagina proefschrift, p.12. Toelichting: >we beginnen met een
vraagteken> we willen iets weten over de eigenschappen van atoomkernen>
daarvoor gaan we tegelijk van verschilllende kanten kijken naar de straling die
wordt uitgezonden door die kernen > door die meetresultaten te verwerken komen
we tot een conclusie > maar de vogende vraag dient zich dan alweer aan.
Bij elk hoofdstuk heb ik geprobeerd om de essentie te vatten in een schets. Daar
kreeg ik commentaar op van mijn promotor professor Henk Verheul, toen het boekje
al was gedrukt, waarbij hij in Geneve zat en ik in Oegstgeest (voorbereiding voor
werk in Botswana). Het is nog goed gekomen. Toen ik hem bij het promotiediner
een boekje aanbood, gokte hij dat dit wel een verzameling cartoons zou zijn, maar
het was een boek over Steve Biko, naar aanleiding van onze discussies over
apartheid.
! Periode in Afrika
Van 1978 tot 1984 werkte ik in Afrika. De VU had allerlei buitenlandse contacten,
zoals met Indonesië en Zuid-Afrika, Botswana en Zambia. De internationale
uitwisseling van studenten en medewerkers kwam schoorvoetend op gang. Op een
gegeven moment was prof Phineas Makhurane uit Botswana bij de VU op bezoek.
Daar had ik een gesprek mee. Na afloop zei hij: “Als je dit als een sollicitatiegesprek
wilt zien, dan ben je van harte welkom”. Via dit contact kwam ik in Botswana
terecht. We zijn met onze kleine kinderen van 2 en 3 jaar naar Botswana vertrokken.
Daar hebben we het heel goed gehad, ook al was er oorlog in alle buurlanden. Ik
heb 6 jaar op een Afrikaanse Universiteit van Botswana gewerkt. Ik gaf les,
natuurkunde en was betrokken bij onderzoek (elektriciteitsonderwijs en
zonnekoeling). Er was op deze universiteit ook een project van de VU, Pre Entry
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Science (PESC). Daarbij ging het om een samenwerking tussen middelbaar
onderwijs en de universiteit, een soort schakelklas waarmee het gat tussen het
examen van de middelbare school en de toelating tot de universiteit werd opgevuld.
Het programma bestond uit de vakken natuurkunde, scheikunde, wiskunde, biologie,
Engels en studievaardigheden. Er werd veel aandacht gegeven aan praktika, omdat
dat er om de middelbare school vaak bij inschoot, ook door gebrek aan materiaal.
Leerlingen werden in zo in 6 maanden bijgespijkerd en konden daarna toegelaten
worden tot de universiteit.
Botswana was een van de eerste landen, dat hieraan meedeed. De VU coördineerde
het opzetten van deze programma’s in Botswana en aantal andere Afrikaanse
landen. De VU was hier echt een voortrekker in, om op inhoud samen te werken met
andere universiteiten. Men had de beschikking over een practicumprogramma, een
goed gebouw, en budget. Dat was goed te doen in zo’n groot project van de VU. Als
docent Natuurkunde kreeg ik studenten in de les die daarvoor hadden meegedaan
in het VU-project Pre Entry Science.
Ook het eredoctoraat van ds Beijers Naudé 6 in 1972 herinner ik me goed. Wat op
mij nog meer indruk maakte, was de viering van het honderdjarig bestaan van de
VU, waarbij een lege stoel beschikbaar was voor de eredoctor, die er niet bij kon
zijn. Hoewel ik toen in Botswana niet meer voor de VU werkte, kreeg ik, net als alle
VU-medewerkers in Zuidelijk Afrika, een brief van de rector van de VU, mijn
promotor Prof. Verheul, als steunbetuiging voor ons werk.
Destijds had ik nogal een discussie met mijn promotor Prof. Verheul over ZuidAfrika. Toen speelde, de discussie over de samenwerking van de VU met (witte)
universiteit van Potchefstroom – Zuid-Afrika. Die samenwerking werd verbroken
vanwege het apartheidsbeleid, maar ook omdat de samenwerking mat andere
universiteiten uit de regio anders niet van de grond zou komen.

! Kleinkinderen in Afrika
Onze twee oudste kinderen zijn zo geboeid geraakt door het leven in Afrika, dat ze
weer terug zijn gegaan naar Afrika. Onze oudste dochter Arianne woont en werkt
al jaren in Burkina Faso. En onze zoon zit in de zonne-energie business in Zambia.
Onze zwarte dochter (uit Botswana) woont nog steeds in Nederland.
Inmiddels hebben we drie kleinkinderen in Burkina Faso, en vier in Nederland. Toen
ik de oudste kleinkinderen in Burkina Faso, nu 16 en 17 jaar, vertelde over mijn
ontmoeting met Martin Luther King in 1965, waren ze helemaal onder de indruk
“Hoe kan dat toch pake, wat goed van u!”. Ik steeg in hun achting, maar dat slaat
natuurlijk nergens op. Op hun school werd tijdens de geschiedenisles aandacht
besteed aan Martin Luther King. Ze genieten daar Franstalig onderwijs. Er wordt
daar heel weinig aandacht geschonken aan geschiedenis buiten Frankrijk, erg
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genoeg. Maar toch is er wel aandacht besteed aan Martin Luther King. Dus dat
kregen ze toch wel mee.
! Terugblik op VU-studententijd
Hoe kwam ik op de VU terecht? Het is stapje voor stapje gegaan. Ik had geen
andere plannen. Het was zelfs aanvankelijk de vraag of ik naar de middelbare
school zou gaan. Ik ging op het laatste moment toch maar. Daarna was het weer
de vraag of ik wel zou gaan studeren. Ach, waarom ook niet, was toen het idee. Die
kans heb ik gegrepen, om dingen voor mezelf uit te zoeken. De VU heeft ook een
opstapje gegeven richting onderzoek. Toen ik min of meer klaar was met mijn studie
stond ik klaar om vervangende dienst te doen. Maar de VU had me ook nodig. En
dat kwam eigenlijk wel goed uit. Toen ik aan de VU bleef om als praktikumleider
te werken, kreeg ik ook de kans om nog wat onderzoek te doen. Ik was er toch, en
dat gaf meer tijd om te werken aan het denken over geweldloosheid.
Ik herinner me het boekje ‘Hoera voor het leven’ (1959) van ds Buskes7 . Dat
maakte een grote indruk op me. In korte hoofdstukjes zijn onderwerpen en mensen
beschreven met duidelijke keuzes, tegen apartheid, voor geweldloosheid, enz. Ds
Buskes was een geestverwant en vriend van Martin Luther King. Hij leende zijn toga
uit aan Martin Luther King bij zijn VU-erepromotie.
Bij mijn ontgroening herinner ik me een gesprek met een ouderejaars, die tot de
conclusie kwam, dat ik nog zou gaan dienstweigeren, iets wat ik me toen absoluut
niet kon voorstellen. In mijn dispuut heb ik een verhaal gehouden over Mahatma
Gandhi, die keuze zegt vast iets.
! Weigering militaire ‘dienst’
Mijn besluit om de militaire ‘dienst’ te weigeren in 1969 was eigenlijk de conclusie
van dit denken over geweldloosheid. Als je met geweldloosheid bezig bent, wordt
zo’n besluit alleen maar duidelijker. Ik zat er vol van, en dan snap je in je
enthousiasme eigenlijk niet dat mensen ook anders kunnen denken. Het was in de
periode van de eerste acties tegen de oorlog in Vietnam. Je zag ook dat de
Amerikanen in deze Vietnam-oorlog fout zaten. De reacties op de VU gingen best
ver. Wij maakten bijvoorbeeld operatielampen als hulpmiddel voor Vietnamese
ziekenhuizen, met een fietsdynamo als energiebron. We kregen de medewerking van
het VU-laboratorium bij het bouwen van deze operatielampen. In een buurthuis in
de Schinkelbuurt werd de kist in elkaar gespijkerd, die op de TU Delft was
ontworpen voor het versturen van de “operatielampen voor Vietnam”. Alles min of
meer met (stilzwijgende) toestemming van de VU. Dan merk je als lid van de VUgemeenschap dat wat je doet echt iets te maken heeft met de wereld. Je voelde je
gesteund door de VU, en je belangstelling, nieuwsgierigheid en maatschappelijk
engagement werden aangemoedigd. Zo stimuleerde de VU je om hier ook
daadwerkelijk iets mee te doen en mensen in nood te helpen.
Het deed me goed om naderhand te lezen in ‘Voorlopig’, dat prof Johan Blok zou
kiezen voor de weigering van militaire dienst, iets wat ik deed tegen het eind van
7
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mijn studietijd. Ik was al in gesprek met het Ministerie van Defensie over de
invulling van de vervanging van de militaire dienst in het Antonie van
Leeuwenhoekziekenhuis. Maar toen werd ik gevraagd om te blijven als
praktikumleider voor het natuurkunde onderwijs aan geneeskunde studenten. Het
groeiend aantal studenten speelde bij daarbij een rol. Misschien is het wel aardig
om te vermelden, dat ik daarvoor mevrouw Kruizenga (secretaris van het bestuur
van de VU) moest overtuigen, dat mijn weigering van de militaire “dienst” niet ging
om een maniertje om uit dienst te blijven, maar kennelijk is dat gelukt.
Aan het eind van zijn leven was er wel kritiek op King. Ik herinner me een verhaal
van Albert van den Heuvel, kerkleider in de Hervormde Kerk, en journalist8. Hij
was in 1963 aanwezig bij King’s ‘I Have a Dream’ speech in Washington DC.
Tijdens een radio-interview zei van den Heuvel dat de moord op King vroeger of
later te verwachten was. Door politieke tegenstand, maatschappelijke dreiging en
roddels was King’s leven ernstig in gevaar. Zijn reputatie was ook tanende. In
Amerika werd hij bekritiseerd (en gevolgd door de FBI) vanwege zijn stevige
stellingname over Vietnam. Maar King heeft absoluut lef getoond en hij heeft veel
mensen meegekregen. Dat dat nu nog weer tevoorschijn komt zoals in dit SERVUSproject, is prachtig.
Nadat ik terugkwam uit Botswana ben ik hier in het onderwijs terecht gekomen, op
dezelfde school waar ik ook al eerder gewerkt had in Drachten. Heerlijk. We
hebben veel aandacht gegeven aan praktisch werk en we hebben geëxperimenteerd
met het vak Algemene Natuurwetenschappen. Misschien niet zo bekend. Daarna
heb ik gewerkt aan de invoering van het vak NLT, een koppeling van Biologie,
Wiskunde, Scheikunde, Aardrijkskunde, Natuurkunde, Daar werk ik nu voor vanuit
het steunpunt Noord in Groningen. Dat blijft me boeien, ook vanwege de huidige
twee actuele kernthema’s: duurzame ontwikkeling en digitale technieken. Scholen
wachten momenteel op handvatten om hiermee aan de slag te gaan en we hebben
nu zoiets in de aanbieding.
Er is een mooie koppeling tussen de duurzaamheidsdoelen en mensenrechten. Dat
kan al beginnen in het basisonderwijs. Voor Afrikaanse landen is deze koppeling
van duurzaamheid en mensenrechten helemaal duidelijk. Een voorbeeld: mijn
dochter stimuleerde werk van vrouwen op het platteland in Burkina Faso. Daar liep
ze al veel eerder aan tegen de gevolgen van de klimaatverandering (in de vorm van
meer extremen) dan wij. Voor de klimaatdoelen kun je je enorm inspannen op het
Afrikaanse platteland. Dat helpt ook wel. Maar soms kun je niet eens tegen de
trend in je werk voor elkaar krijgen. Juist nu de boeren hun land een beetje voor
elkaar hebben, blijkt dat er ook andere effecten van buitenlandse politiek meespelen.
Bepaalde jihadistische groepen nemen de overhand en wakkeren oude
stamtegenstellingen aan, met alle gevolgen van dien. Dan lijkt het of zelfs steun aan
de boer(inn)en geen zin meer heeft. Dan wordt het echt een pessimistisch scenario.
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! Werkzaamheden nu
Op dit moment ben ik nog voor een halve dag per week werkzaam als coördinator
van het vaksteunpunt NOORD voor het HAVO-VWO vak Natuur-LevenTechnologie (NLT). De laatste jaren wordt vooral gewerkt aan leerlijnen en modules
over duurzame ontwikkeling en toepassing digitale technieken9.
Welk advies wilt u de huidige VU studenten geven voor hun toekomstige loopbaan?
Ik heb les gehad van Wubbo Ockels, en gezien hoe hij zijn technische kennis met
veel passie inzette voor duurzaamheidsdoelen. Dat zou een voorbeeld kunnen zijn
voor de huidige VU-studenten. Koppel duurzaamheid aan een project zoals
zonneboot- of zonneauto-wedstrijden. Dat is de moeite waard, dan wordt het
concreet. Als student nu zou ik gewoon les gaan geven op de basisschool, 1 uur per
week lesgeven over duurzaamheid. Dat kan in het kader van wetenschapsoriëntatie.
Voor studenten en leerlingen is het ook waardevol je te oriënteren op wat er gebeurt
in de wereld, en er zelf wat aan te doen. Een internationaal werkkamp is een mooie
combinatie van beide.
Toelichting bij foto’s:
•

•
•
•

Twee foto's samen met een student van de werkgroep. Op
de achtergrond van de foto van de meetopstelling een
affiche van de aktie ‘Dekens voor Angola’. De ervaring,
die we hadden met het verzamelen van dekens in de
Schinkelbuurt was opvallend. Aan de arme kant van de
Amstelveenseweg werd royaal gegeven, aan de rijke kant
hoorden we vooral smoesjes als nodig in tweede huis enz.,
pp. 9
VU-promotie, p.10
Titelpagina proefschrift, p. 11
periode met gezin in Botswana, p. 12
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Gezinsfoto voor (1978) en na (1984) zes jaar Botswana.
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