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Ten 
geleide

Inhoud

In de laatste onderwijsvrije week 
had ik een mooi plekje in een bus die 
toerde  door de Schotse hooglanden. 
Terwijl we door de prachtige onaan-
tastbare natuur reden, langs adem-
benemende meren en hoge bergtop-
pen, moest ik denken aan vrijheid. 
Het gevoel van vrijheid wordt door 
iedereen anders opgevat. Ik dacht 
aan hoe het zou zijn om daar een 
huisje te hebben. Niet te groot, maar 
ook zeker niet te klein. Zorgeloos 
vrij… Niks moet. Alles mag.

Vrijheid, het thema van alweer het 
derde Pamflet van dit jaar. Doden-
herdenking en Bevrijdingsdag zijn 
net achter de rug, en omdat we geen 
deprimerende editie van het Pamflet 
wilden schrijven hebben we besloten 
de schrijvers zo vrij mogelijk te laten 
in wat ze wilden schrijven. Omdat 
vrijheid door iedereen anders geïn-
terpreteerd wordt, is dit dus ook een 
veelzijdige editie geworden. Er zit 
een stuk in over Geertje, de vrijheid 
van de student en zelfs een stuk 
waarin beweerd wordt dat vrijheid 
overschat wordt. Zelf zijn we daar-
naast zo vrij geweest om een artikel 
van vier studenten dat in de krant 
verschenen is, te plaatsen.  

Ik wens jullie bij deze weer eens veel 
leesplezier toe. 

Martijn Drinkwaard

Usocia Agenda     2
Vrzttr      3
Het vieren van vrijheid anno 2014  4
Meer letten op belang kind   6
Vrijheid      7
Van recht naar plicht    8
De maatschappelijke struggle van Geert 10
Over de vrijheid     11
Keuzevrijheid een belemmering?  13
Grensverleggend     14
De vrijheid van een student   15
Vrijheid is Overrated    16
Commissie in de Kijker: de LesCo  17
Studiereizen     18
Colofon      18

Usocia Agenda
8 mei 2014: Bedrijvenavond ‘socioLOGISCH’

9 t/m 10 mei 2014: Batavierenrace

13 mei 2014: Eerstejaarsuitje

13 mei 2014: DUS-feest ‘Superhelden’

15 mei 2014: LesCo-activiteit ‘Wereldverbeteraars’

5 juni 2014: Sportdag

10 juni 2014: FSW50 Festival

17 juni 2014: Ledenborrel

Voor meer informatie en data neem een kijkje op de 
website: www.usocia.nl



3
Vrijheid

Vrzttr
Lieve leden,

Eindelijk kan je hem vasthoud-
en, alweer de derde oplage van 
ons mooie Pamflet. En het kan 
toch niet onder betere omstan-
digheden? Het mooie weer is 
present, de laatste onderwi-
jsvrije week staat nog vers in 
het geheugen en ook de zomer-
vakantie komt met rap tempo 
onze kant op. En wat is nou een 
beter moment om je grenzen 
te verleggen dan tijdens een 
vakantie? Het verleggen van 
grenzen is natuurlijk iets dat 
vanuit meerdere oogpunten 
gezien kan worden; van vakan-
tie tot bestuursjaar, het blijven 
grenzen die je opzoekt en alli-
cht ook overheen gaat. 

Een van mijn grenzen die ik 

recentelijk heb opgezocht was 
op studiereis. Ik kon, en kan, 
het maar niet geloven hoe fas-
cinerend de Zweedse taal kan 
zijn. Sorry, inside joke, vraag 
er later maar meer aan. Wat 
echter geen inside joke is, is dat 
het je kan verbazen in hoeverre 
het verleggen van je persoonli-
jke grenzen tot groei leidt. Van 
een semester naar het buiten-
land tot het uiten van je passie 
voor onze fijne vereniging, 
het blijven mijlpalen voor een 
persoon. 

Maar genoeg met het retor-
ische nadenken, laten we even 
stilstaan bij de mijlpalen die wij 
dit jaar nog gaan bereiken; het 
verslaan van de prestatie van 
het vorige Batavierenrace team, 
het spetterende FSW50 festi-

val en de zoektocht naar het 
Lustrumbestuur. Om natuurlijk 
af te sluiten met de beste stud-
ieresultaten van het jaar. De 
winterdip is voorbij, dus blik op 
oneindig en gaan!

Laat dit Pamflet je dan ook 
betoveren met de prachtige 
grensverleggende verhalen, de 
ervaringen en natuurlijk het 
hele fijne leesplezier. En voor-
dat jullie allicht denken dat dit 
mijn laatste verhaal aan jullie 
zal zijn, wees gerust, ook bij de 
volgende editie sta ik paraat.

Liefdevolle liefjes,

Jullie voo’tje 
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Deze nieuwe uitgave van het 
Pamflet staat vol met bijdragen 
over vrijheid. In Nederland 
hebben we één dag waarop we 
jaarlijks stil staan bij dit thema: 
5 mei, ofwel Bevrijdingsdag. 
Maar wat is nu precies de 
functie van deze dag? En wat 
betekenen vrijheid en 5 mei 
eigenlijk voor Nederlanders 
anno 2014? En, denken alle 

Nederlanders hier hetzelfde 
over of staan bijvoorbeeld ou-
dere mensen hier anders in dan 
jongere Nederlanders? En wat 
vinden medelanders met een 
niet-Nederlandse achtergrond 
eigenlijk van 5 mei? In januari 
2013 is de afdeling sociologie 
een driejarige samenwerking 
aangegaan met het Nationaal 
Comité 4 en 5 mei om deze 

vragen te beantwoorden.

In 1983 ontwikkelden 
Hobsbawm en Ranger de thesis 
van Invention of Tradition: het 
idee dat nationale dagen vaak 
direct ontworpen zijn met het 
doel de cohesie in samenlevin-
gen te verhogen. Ook Durkheim 
wees op het belang van nation-
ale vieringen voor de algemene 

Het vieren van 
vrijheid anno 2014
DOOR MANJA COOPMANS EN SABRINA DE REGT
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cohesie in een samenleving. 
Interessant genoeg is er ech-
ter vrijwel geen bewijs voor 
deze stelling. Is het echt zo dat 
mensen nadat ze bijvoorbeeld 
een Bevrijdingsfestival bezocht 
hebben zich meer betrokken 
voelen bij de samenleving? En 
hechten ze daarnaast ook meer 
waarde aan vrijheid? Eerste re-
sultaten, gebaseerd op data van 
het LISS panel (http://www.
lisspanel.nl/website), laten zien 
dat Nederlanders inderdaad 
meer verbondenheid met Ned-
erland en andere Nederlanders 
ervaren wanneer zij vaker 
participeren in 5 mei door 
bijvoorbeeld de vlag uit te 
hangen. Om meer inzicht te 
krijgen in de rol die nationale 
vieringen kunnen spelen bij 
het verhogen van de cohesie in 
onze samenleving, zullen wij dit 
jaar ook een groot onderzoek 
uitvoeren onder de bezoekers 
van verschillende Bevrijdings-
festivals. 

Uiteraard kan een dag als 5 
mei enkel de cohesie verho-
gen als alle Nederlanders min 
of meer achter de boodschap 
van deze dag staan. Zowel het 
LISS panel als het Nationaal 
Vrijheidsonderzoek (http://
www.4en5mei.nl/onderzoek/
toegepast_onderzoek/nation-
aal_vrijheidsonderzoek) laten 
echter zien dat oudere Neder-
landers significant meer waarde 
hechten aan 5 mei dan de 
jongeren in ons land. De grote 
vraag is natuurlijk: Waarom? 
Het blijkt dat oudere Neder-

landers een ander idee hebben 
over de inhoud van deze dag 
dan jongeren. Traditioneel 
gezien is 5 mei onlosmakeli-
jk verbonden met de Tweede 
Wereldoorlog. Jarenlang was 
dit een vanzelfsprekendheid. 
Tegenwoordig komen er echter 
elk jaar weer geluiden naar 
boven of de Tweede Wereldoor-
log nog wel zo een belangrijke 
rol moet spelen. Niet geheel 
verrassend geven vooral jon-
geren aan dat zij op 5 mei niet 
(alleen) stil staan bij de Tweede 
Wereldoorlog, maar ook bij 
bijvoorbeeld de rechtsstaat en 
mensen die nu in oorlog leven. 
Het feit dat jongere mensen 5 
mei minder vaak associëren 
met de Tweede Wereldoorlog 
blijkt ook de reden dat zij 5 mei 
minder belangrijk vinden dan 
oudere mensen (voor de MTS 
fans: dit is een mediatie-effect). 

Hierboven hebben we stil 
gestaan bij verschillen tussen 
generaties wat betreft steun 
voor 5 mei. We hebben in ons 
land ook veel medelanders met 
een niet-Nederlandse achter-
grond. We kennen allemaal nog 
de nieuwsberichten dat jonge 
Marokkanen met herdenking-
skransen gingen voetballen. 
Is dit een teken dat de Ma-
rokkaanse gemeenschap in ons 
land geen waarde hecht aan 
deze nationale dag? En hoe zit 
dit met andere immigranten-
groepen in Nederland? Uit een 
eerste blik op het LISS panel 
blijkt dat Nederlanders zonder 
Nederlandse achtergrond 
(bijvoorbeeld Marokkanen) 
minder lijken deel te nemen 
in de activiteiten rondom 5 
mei. Tegelijkertijd zien we 
dat wanneer zij dit wel doen, 
bijvoorbeeld door een vlag uit 
te hangen, dit een veel sterker 
gevoel van verbondenheid met 
Nederland met zich meebrengt 

dan voor Nederlanders mét 
Nederlandse achtergrond. Ook 
hier rest de vraag: Waarom? In 
april zal een door ons ontwor-
pen vragenlijst afgenomen 
worden bij een representatieve 
groep migranten in Nederland. 
Op deze manier hopen we meer 
te weten te komen over eventu-
ele verschillen in betekenisver-
lening ten opzichte van 5 mei. 

Hopelijk hebben we jullie 
met bovenstaand stuk inzicht 
kunnen geven in waarom een 
dag als Bevrijdingsdag voor een 
socioloog belangrijk is. En ook 
wat wij sociologen te bieden 
hebben aan organisaties als het 
Nationaal Comité 4 en 5 mei. 
Mochten jullie nog vragen en/
of opmerkingen hebben, dan 
zijn jullie altijd welkom! Voor 
nu willen wij jullie alvast een 
zonnige en feestelijke Bevri-
jdingsdag toewensen. Waar 
je op 5 mei ook aan denkt en 
wat je ook doet, geniet van de 
vrijheid!

“Nieuwsbericht-
en dat jonge 

Marokkanen met 
herdenkingsk-
ransen gingen 

voetballen”

“Ouderen 
hechten meer 

waarde aan 5 mei 
dan jongeren”
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Hoe goed bedoeld ook: het 
ouderschapsplan werkt 
niet zoals het zou moeten. 
Een onafhankelijk tussen-
persoon, met beslissings-
bevoegdheid, kan uitkomst 
bieden.

Uit onderzoek van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) 
is gebleken dat er jaarlijks 
70.000 kinderen lijden onder 
een echtscheiding. Daarbij is 
in maar liefst in 25% van de 
gevallen sprake van een sit-
uatie waarbij de ene partner 
de schuld legt bij de ander, en 
waarbij ruziën de enige manier 

van omgang is - oftewel een 
vechtscheiding.

De gevolgen van een vechtsc-
heiding zijn voor kinderen 
desastreus. Kinderen met 
vechtende ouders ontwikkel-
en sneller gedragsproblemen, 
voelen vaker geen emotionele 
veiligheid, scoren lager op 
school en hebben een grotere 
kans op riskante gewoonten als 
roken, drinken en blowen. Uit 
cijfers van het CBS blijkt dat 
kinderen uit gescheiden gez-
innen later zelf ruim twee keer 
zo vaak scheiden als kinderen 
uit ongescheiden gezinnen. 

Hierdoor houdt het probleem 
zichzelf in stand en vormen 
echtscheidingen een structureel 
probleem.

Ondanks deze schokkende 
gevolgen voor de betrokken 
kinderen, wordt er door de 
overheid alleen beleid gevoerd 
in het belang van de ouders. Zo 
is er in 1998 een wetswijziging 
aangebracht die na een echtsc-
heiding beide ouders het gezag 
over het kind geeft. Hierdoor 
hebben beide ouders meer 
rechten maar is de complexiteit 
van het samen opvoeden ook 
toegenomen. Samen kinderen 
opvoeden is al gecompliceerd; 
dat geldt zeker als je gescheiden 
bent. Wanneer de communi-
catie tussen twee partners niet 
goed verloopt is gedeelde ver-
antwoordelijkheid een vrijwel 
onmogelijke taak.
 
Ouderschapsplan
Een poging om dit probleem 
op te lossen is het verplicht 
gestelde ouderschapsplan. Dit 
is een regeling waarin ouders 
die uit elkaar gaan afspraken 
maken over hun minderjarige 
kinderen. Voor sommige ge-
broken gezinnen biedt dit een 
houvast, maar vaak vormt dit 

Meer letten op 
belang kind

Onderstaand artikel is geschreven door vier eerstejaars sociologiestudenten naar 
aanleiding van de cursus ‘Sociale Problemen’. Het artikel werd op 31 maart 2014 
geplaatst in Het Nederlands Dagblad. 

DOOR PAULA ESINK, ELEONORA KERSTENS, KIM STIENSTRA EN FLOOR VEERMAN
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Sommige zeggen dat vrijheid 
bestaat uit de afwezigheid van 
externe belemmeringen van 
private belangen. Anderen 
denken zich pas vrij op het 
moment dat zij in staat gesteld 
worden om datgene te doen dat 
goed is voor hen als mens. Er 
zouden vanuit de natuurstaat of 
anders een “original position” 
afspraken gemaakt moeten 
worden over wat vrijheid voor 
gelijke mensen betekent in de 
samenleving, of er moet een 
praktische rede opstaan door 
middel waarvan een gesprek 
op gang komt waarin wordt 
bepaald in welke mate iedereen 
vrij mag, kan en wil zijn.

Deze vormen van vrijheid 
spelen zich allemaal af binnen, 
buiten of door middel van de 
politiek-sociale sfeer. Ik wil 
graag aandragen dat de vrij-
heidsvraag alleen tot rijping 
kan komen als deze sfeer 
opnieuw in verband wordt 
gebracht met de religieuze 
sfeer, die ons intellectuele 
modernen dood voorkomt, 
maar eigenlijk welig tiert. Zo 
vindt Fox (2007) dat de meer-
derheid van de democratieën 
zicht laat inspireren door haar 
religieuze opvattingen en in 
feite geen scheiding van kerk en 
staat kennen. Religiositeit is zo 
misschien wel de conditie voor 
een politiek-sociale concep-
tie van vrijheid zoals wij haar 
kennen in onze democratische 
rechtstaat. 

Is het niet vreemd dat we onze 

externe maatschappij inrichten 
op grond van een tweedeling 
van de interne menselijke 
belevenis in haar religiosite-
it enerzijds en haar politiek 
sociale wezen anderzijds, als 
ware het mogelijk dat twee 
compleet losstaande entite-
iten in de mens zelf zouden 
kunnen bestaan. Zo toont een 
geschiedenis van de mensheid 
sinds het ontstaan van het 
schrift aan dat religiositeit alti-
jd met ons is geweest. Zelfs nu 
God dood zou zijn, zijn velen 
overtuigd van hun geloof. Is 
het niet in hem, dan wel in de 
astrologie of enig ander newage 
pseudowetenschap. We geloven 
in iets, dus waarom wordt dat 
niet verbonden met de staat? 
Niet een abstracte burger, maar 
een religieuze burger. 

Vrijheid
DOOR JULIUS POTGIETER

goed bedoelde plan een bron 
van strijd. Het ouderschapsplan 
biedt ouders een nieuwe reden 
om met elkaar te discussiëren 
of zelfs een advocaat erbij te 
betrekken. Dit zorgt ervoor dat 
ouders vooral naar hun eigen 
rechten kijken, terwijl de rech-
ten van het kind voorop zouden 
moeten staan. En de afspraken 
in het ouderschapsplan zijn 
niet bindend, wat kan zorgen 
voor onenigheid. Kinderen 
worden dus ondanks, of zelfs 
juist door het ouderschapsplan 
de dupe van een echtscheiding. 
Het ouderschapsplan was een 
goed bedoelde maatregel, maar 
functioneert duidelijk niet zoals 
het zou moeten. Het lijkt ons 
een goed idee om de regeling 
aan te passen.

Mediator
In het geval dat het ouder-
schapsplan een bron van 
strijd wordt, en ouders dus niet 
samen tot overeenstemming 
kunnen komen, zou er een 
mediator aangewezen moeten 
worden, die de ouders helpt om 
samen beslissingen te mak-
en die in het belang van het 
kind zijn. In het uiterste geval, 
wanneer zelfs een mediator niet 
kan zorgen voor overeenstem-
ming, zou een onafhankelijk 
tussenpersoon kunnen worden 
aangesteld die uiteindelijk de 
beslissingsbevoegdheid krijgt, 
zodat er hoe dan ook beslissin-
gen worden gemaakt ten gunste 
van het kind.

In elk geval moet heroverwegen 
worden of een ouderschapsplan 
het geschikte middel is, hoe dit 
zou moeten worden ingericht, 
en wanneer dit wel en niet 
in het belang van het kind is. 
Scheiden is een recht, maar 
de zorg voor kinderen is een 
plicht.
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In de tweede helft van 2013 
staan de kranten er vol mee, er 
is een mazelenepidemie in Ned-
erland. Hoewel de epidemie 
inmiddels ten einde loopt, is 
het probleem rondom mazelen 
nog niet verdwenen. “Zij gokten 
met het leven van mijn kind” 
luidde de titel van het artikel in 
de Volkskrant dat de discussie 
omtrent het recht van kinder-
dagverblijven om niet ingeënte 
kinderen te weigeren flink aan-
wakkerde. In dit artikel wordt 
het geval beschreven van een 
acht maanden oude baby die 
mazelen opliep in de kinderd-
agopvang, van een niet ingeënt 
kind. Zelf was de baby nog niet 
ingeënt, omdat dit vaccin pas 
wordt gegeven aan kinderen 
van veertien maanden. Belan-
genvereniging BOINK pleitte 
vervolgens ook voor het recht 
van kinderdagverblijven om 
kinderen zonder vaccinaties 
te mogen weigeren. Het RIVM 
meldde daaropvolgend in 
Trouw dat ook kinderen zonder 

vaccin gewoon naar de crèche 
mogen, “Het is niet wettelijk 
verplicht om je kind in te enten. 
Daarom kan de kinderopvang 
dat ook niet 
verplicht stel-
len.”.

Ik vind dat vac-
cinaties tegen 
kinderziek-
tes verplicht 
moeten worden 
om op deze manier de vrijheid 
van het kind te beschermen. En 
als dat niet kan volgens de wet, 
dan wijzigen we deze toch?

In juli 2013 pleit Janneke Ba-
zelmans in de Volkskrant voor 
meer transparantie omtrent 
vaccinaties. Zij beroept zich op 
keuzevrijheid van de ouders; 
“Gepleit wordt zelfs voor het 
van overheidswege verplicht 
laten stellen van vaccinaties. 
Van recht naar plicht. Een 
plicht die botst met het recht 
op lichamelijk integriteit.” Nu 

deel ik haar 
waarde omtrent 
lichamelijke 
integriteit, 
keuzevrijheid 
en transpar-
antie. Alleen 
er speelt meer. 
In plaats van 
keuzevrijheid 

over het eigen lichaam of dat 
van een kind, gaat het hier 
tevens om het de gezondheid 
van een ander. De filosoof John 

Stuart Mill (1962) 
beargumenteerde: 
“….you may justi-
fiably limit a per-
son’s freedom of 
action only if they 
threaten to harm 
another”, een 
stelling die jaren 

later nog steeds door velen 
wordt gedeeld. Gezien mazelen 
een zeer besmettelijke ziekte 
is en de gevolgen zeer ernstig 
kunnen zijn (ruim 2600 geval-
len waarvan 182 ziekenhuisop-
names en 1 sterfgeval in 2013), 
bestaat de dreiging een ander 
fysiek te schaden. Moet licha-
melijke integriteit en keuzevri-
jheid dan boven het in gevaar 
brengen van de gezondheid van 
een ander staan? Ik vind van 
niet. Ik vind dat iedereen recht 
heeft op vrijheid op medisch 
gebied, maar niet ten koste van 
de gezondheid een ander. 

Op basis van dit argument 
kan er gepleit worden voor het 
beperken van het risico een 
ander te besmetten door niet 
ingeënte kinderen te weigeren 
van bepaalde publieke gele-
genheden, zoals het kinderdag-
verblijf. Echter wil ik nog een 

Van recht naar plicht; 
een legitieme inbreuk op vrijheid van de 
ouder, een bescherming van de vrijheid 
van het kind
DOOR JULIA PENNING DE VRIES

“Vaccinaties 
tegen kinder-

ziektes moeten 
worden verplicht”
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stapje verder gaan en pleiten 
voor het verplichten van deze 
vaccins. Vaak wordt er in deze 
discussie slechts gekeken naar 
de keuzevrijheid van de ouder. 
Ik vind dat er in deze discussie 
meer gekeken moet worden 
naar de vrijheid van het kind en 
de mogelijke gevolgen van de 
keuze omtrent vaccineren. In 
een welvarend land als Neder-
land is vrijheid om eigen keuzes 
te maken, doelen te stellen en 
deze te verwezenlijken zeer 
van belang. Door het besluit 
een kind niet in te enten en 
het risico op ziekte niet uit te 

sluiten, komt de vrijheid van 
het kind om zich te ontwik-
kelen en zelf doelen te stellen 
en te behalen onder vuur te 
liggen. Niet alleen loopt het 
kind risico om ziek te worden 
en wellicht ook andere (jonge) 

personen te besmetten, ook op 
latere leeftijd bestaat de kans 
om ziek te worden (zo betreft 
bijvoorbeeld het sterfgeval in 
november vorig jaar een meisje 
van 17 jaar). Het ziek worden 
terwijl dit door een vacci-
natie voorkomen had kunnen 
worden, beperkt naar mijn 
mening ook de vrijheid van 
het kind omdat schade aan de 
gezondheid het kind beperkt in 
optimale vrijheid om doelen te 
stellen en deze ook te behalen. 

Daarnaast is het argument voor 
velen om hun kind niet te laten 
vaccineren er een van religieuze 
aard: “…ziekte en gezondheid 
worden gestuurd door God; de 
mens mag niet ingrijpen in de 
Goddelijke voorzienigheid”. De 
angst om voor het vaccineren 
gestraft te worden door God, 
doet men besluiten om niet 
te vaccineren. Ook hier speelt 
de geloofsovertuiging van de 
ouder een rol bij de keuze om 
wel of niet in te enten, maar de 
mogelijke gevolgen zijn voor 
het kind. Vrijheid van religie is 
naar mijn mening een belangri-
jke waarde in onze samenlev-

ing. Maar het mag geen invloed 
hebben op gezondheidsrisico’s 
van een kind. Nogmaals, hier-
door wordt de vrijheid van het 
kind juist beperkt. Ik vind dat 
vaccinaties tegen kinderziektes 
verplicht moeten worden. De 
keuzevrijheid van de ouder 
wordt weliswaar beperkt, maar 
de vrijheid van het kind wordt 
hiermee beschermd. 

Benieuwd naar Julia’s bron-
vermelding? Stuur een mailtje 
naar pamflet@usocia.nl

“De ouder maakt 
de keuze, 

de gevolgen zijn 
voor het kind”
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De maatschappelijke 
struggle van Geert

“Willen we méér of mínder 
Marokkanen?”

Ik mag aannemen dat deze uit-
spraak niet onbekend is, anders 
heb je echt onder een rots ge-
leefd. Geert Wilders, partijlei-
der van de Partij voor de Vrij-
heid (PVV), heeft al een groot 
aantal ‘discutabele’ uitspraken 
gedaan over de Islamitische 
bevolking in Nederland (en dan 
breng ik het nog mild). Zijn uit-
spraken worden niet altijd met 
open armen ontvangen door de 
Nederlandse samenleving. 

Na afloop van de gemeenter-
aadsverkiezingen op woensdag 
19 maart 2014 deed Geert 
wederom een duit in het zakje. 
Of was het de druppel die de 
emmer deed overlopen? De 
gevolgen van zijn uitspraak 

DOOR JOS BEEUWKES

zijn groter dan dat men ooit 
had kunnen bedenken. Ob-
jectieve media hebben opeens 
een kant gekozen en Geert is 
hét gespreksonderwerp op de 
Usocia-kamer. Kortom: Geert is 
een hot topic.

Ik verwacht dat je nu denkt na 
het lezen van het bovenstaande: 
nu gaat ie het vast hebben over 
vrijheid van meningsuiting, 
Geert Wilders zou alles moeten 

kunnen zeggen et cetera. Nee, 
lieve Usocianen, dat ga ik niet 
doen. Ik wil namelijk de andere 
kant van de medaille belichten. 
Na elke uitspraak van Geertje 
vraag ik mij altijd af in welke 
mate zijn persoonlijke vrijheid 
wordt ingeperkt. 

Ik ben het absoluut niet eens 
met zijn standpunten en 
wellicht wat ongenuanceerde 
woordkeuzes, maar ik heb wel 
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erg veel respect voor deze man. 
Laten we wel wezen: Geert 
maakt zijn eigen leven niet echt 
gemakkelijk. 

In hoeverre kan hij samen met 
zijn vrouw naar de stad zonder 
uitgescholden of bedreigd te 
worden? Kan hij nog normaal 
door de supermarkt wandel-
en zonder dat er een tomaat 
naar zijn blonde coupe wordt 
gegooid? Zouden zijn lijfwa-
chten intussen al samen met 
Geert aan de ontbijttafel zitten 
omdat er een bom tussen zijn 
cornflakes zou kunnen zitten? 
Dit zijn vragen die ik mezelf 
oprecht wel eens stel. 

Enkele BN’ers spreken zich (op 
soms wat gênante wijze) uit. 
Thijs Römer twitterde bijvoor-
beeld het volgende: ‘Volkert, 
waar ben je als je land je nodig 
heeft…’. Ik schaamde mij 
wellicht meer voor deze tweet 
dan voor de uitspraken van 
Geert. Ook al is hij een man die 
uitspraken doet waar wij ons 
allemaal van zouden moeten 
distantiëren, toch verdient hij 
respect voor de manier waarop 
hij nu zijn leven moet leven. 
Wat dat betreft krijgt hij in 
ieder geval mijn respect.

Een tijdje terug las ik in een 
studieboek over politiek filo-
sofen een hoofdstuk met de 
titel vrijheid. Een paragraaf uit 
dit hoofdstuk werd toegewijd 
aan de Engelse politiek filosoof 
John Stuart Mill, ook wel JSM. 
Het ging over de theorie van 
John Stuart Mill over wanneer 
een overheid wel en wanneer 
niet mag ingrijpen in de vrijhei-
den van haar burgers. Daarbij 
werden nogal komische en 
bizarre voorbeelden genoemd. 
Namelijk of de overheid 
bijvoorbeeld ingrijpen tegen 
zaken als dwergwerpen onder 
omstandigheden die het risico 
op schade uitsluiten, iemand 
die met zijn familie en vrienden 
besluit dat hij na zijn overlijden 
tijdens een geheim feestelijk 
diner zal worden opgegeten 
of de kunstenaar die op legale 
wijze de hand weet te leggen op 
menselijke foetussen en deze 
vriesdroogt, tot oorbellen ver-
werkt en in die hoedanigheid in 
een galerie tentoonstelt. Valt dit 
volgens John Stuart Mill onder 
de vrijheid van burgers of gaat 
dit té ver en mag de overheid 
dus wel degelijk ingrijpen bij 
deze net genoemde zaken? Om 
deze vraag te kunnen beant-
woorden zal ik een introduc-
tie geven van de theorie over 
vrijheid van John Stuart Mill 
zoals hij deze verkondigde in 
zijn beroemde opstel over de 
vrijheid verschenen in 1859. 

John Stuart Mill introduceerde 
in dit opstel een zeer eenvoudig 
beginsel om bemoeienis van de 
samenleving met het individu 

te beoordelen, namelijk het 
schadebeginsel. Het schadebe-
ginsel bestaat uit een positieve 
en een negatieve stelling. De 
positieve stelling stelt simpel-
weg dat de overheid alleen  de 
vrijheden van burgers mag 
inperken om zo schade aan 
anderen te voorkomen. De 
negatieve stelling gaat over 
wanneer het juist niet rech-
tvaardig is dat de overheid 
ingrijpt in de vrijheden van 
haar burgers. John Stuart 
Mill onderscheidt daarbij drie 
onderdelen: antimoralisme, 
antipaternalisme en het aan-
stootbeginsel. Volgens het an-
timoralisme mag een overheid 
nooit ingrijpen op basis van een 
bepaalde moraal. Daarnaast 
stelt het antipaternalisme dat 
ook het welzijn van de persoon 
zelf nooit een reden mag zijn 
voor de overheid in te grijpen. 
Tot slot behelst het aanstoot-
beginsel dat iets nooit door de 
overheid verboden mag worden 
omdat bepaalde groepen in de 

DOOR HANS BIEZENAAR

Over de vrijheid

John Stuart Mill
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samenleving er aanstoot aan 
nemen. 

De voorbeelden waarmee ik 
dit stuk begon kunnen het best 
worden gerekend onder morele 
kwesties. Echter het feit dat 
deze kwesties in strijd zijn met 
de gangbare moraal is dus vol-
gens Mill niet genoeg om een 
overheidsingrijpen hiertegen 
te rechtvaardigen. Daarvoor 
dienen de gedragingen ook 
schade toe te brengen aan 
anderen. Is dit het geval bij de 
genoemde voorbeelden? John 
Stuart Mill zal waarschijnlijk 
stellen van niet. Het dwergw-
erpen bijvoorbeeld zou alleen 
schadelijk kunnen zijn voor 
de lilliputter die wordt gewor-
pen, echter wanneer dit zoals 
in het voorbeeld onder veilige 
omstandigheden gebeurd, is 
het zelfs niet schadelijk voor 
de lilliputter zelf. Ook is het 
moeilijk denkbaar dat het na 
de dood worden opgegeten 
bij een geheim feestelijk diner 
schade kan toebrengen aan 
derden. Hoewel misschien het 
eten van menselijk vlees slecht 
voor de gezondheid zou kun-
nen zijn. Tot slot kan ook het 
verwerken van foetussen tot 
oorbellen niet worden betiteld 
als een gedraging die schadelijk 
is voor anderen. De foetussen 
zijn in het voorbeeld immers 
legaal verkregen en blijkbaar 
dus met toestemming van de 
moeder. Het zou natuurlijk een 
heel ander verhaal zijn wanneer 
deze foetussen op illegale wijze 
waren verkregen. 

Aan de hand van het schade-
beginsel van John Stuart Mill 
zouden alle voorbeelden dus 
niet mogen worden verboden 
door de overheid. 

Tot slot is het nog leuk te ver-
melden dat het schadebeginsel 

van John Stuart Mill ook door-
klinkt in het Europees Verdrag 
van de Rechten van de Mens 
(EVRM) waarin verschillen-
de grondrechten van burgers 
worden erkend, zoals bijvoor-
beeld het recht op vrijheid van 
meningsuiting en recht op een 
eerlijk proces. Bij veel van deze 
wetsartikelen uit het EVRM 
zijn clausules opgenomen die 
situaties schetsen waarbij het 
wel gerechtvaardigd is voor de 
overheid inbreuk te maken op 
zo’n grondrecht. Zo wordt bij 
het recht op privéleven gesteld 
dat hierop een inbreuk mag 
worden gemaakt indien dit 
noodzakelijk is in het belang. 
van de nationale veiligheid, 
de openbare veiligheid of 
het economisch welzijn van 
het land, het voorkomen van 
wanordelijkheden en strafbare 
feiten. Deze uitzonderings-
gronden staan op een lijn met 
het schadebeginsel van Mill. 
Een afwijking hierop is de 
uitzonderingsgrond ‘ter bes-
cherming van de goede zeden’ 
welke het soms rechtvaardigt 
een grondrecht te beperken. 
Een dergelijke uitzonderings-
grond is in strijd met het 
uitgangspunt dat de overheid 
niets mag verbieden op ba-
sis van een bepaalde moraal. 
Waarschijnlijk zou John Stuart 
Mill zich omdraaien in zijn 
graf als hij zou horen van deze 
uitzonderingsgrond. 
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De raadselen van lust & liefde 
door Corine Koole. Een vaste 
rubriek in Volkskrant Maga-
zine. Iedere week vertelt een 
anoniem persoon over zijn/
haar ervaringen en denk-
beelden over de menselijke 
hartstocht. Het blijkt dat 
mensen er vrij eigenaardige 
voorkeuren op nahouden. Zo 
was er laatst een man die al 
lang geleden zijn liefde voor 
bondage had ontdekt, maar 
erg kritisch was in de partner 
om dit fenomeen voor het eerst 
mee te ontdekken. Maar nog 
langer geleden las ik een wel 
erg opmerkelijk artikel. Een 
vrouw vertelde 
over haar be-
hoefte om altijd 
een halsband 
te dragen. Ze 
vond het fijn om 
aan de voeten 
van haar man 
te liggen als een 
trouwe hond. 
Alles liet ze door 
hem bepalen, dit gaf haar on-
gelofelijk veel rust. In het begin 
vond ik dit te gek voor woor-
den, met zo’n leven kan je toch 
niet tevreden zijn? Maar toen ik 
er langer over nadacht begon ik 
het toch enigszins te begrijpen. 

Nog niet zo lang geleden lag 
het vanaf je geboorte vast hoe 
je leven eruit ging zien. Je ging 
naar dezelfde kerk als je ouders 
en trouwde met iemand uit de 
straat die er wel mee doorging. 
De mannen leerden voor het 
beroep dat hun vader uitoe-
fende, de vrouwen baarden 
kinderen. Als je een keer in de 
Ardennen kwam was dit een 
behoorlijke luxe. 

In deze maatschappij zijn de 
keuzes eindeloos. Opleidingen, 
carrièremogelijkheden, reis-
bestemmingen. Omdat alles 
kan, moet het ook. Wie met de 

tent op vakan-
tie gaat naar 
Zuid-Frankrijk 
is suf, want je 
kan ook drie 
maanden trek-
ken in Thailand. 
En omdat je er 
toch bent neem 
je meteen heel 
Zuidoost-Azië 

maar mee. Wie in drie jaar 
afstudeert is gek, want je kan 
ook stages lopen en bestuurs-
functies uitoefenen. De keuze 
uit partners is ook een stuk 
groter. Een huwelijkspartner 
moet tegenwoordig intelligent, 
sportief en goed verdienend 

zijn. En als het even kan ook 
nog vier vreemde talen spreken. 

Meer keuze, meer geluk. Toch? 
Waren de mensen in de jaren 
dertig ongelukkig? Niet per se. 
En nu? Veel mensen zijn onze-
ker over hun toekomst en de 
burn-outs rijzen de pannen uit. 
Generatie Niks heeft het zwaar. 

Kiezen betekent ook andere ke-
uzes niet kunnen maken. Nooit 
zullen weten of het gras bij de 
buren groener is, kan ongeluk-
kig maken. Maar dit moeten we 
niet laten gebeuren. We moeten 
blij zijn met alle mogelijkheden 
die we hebben, we moeten 
het zien als kansen. In ons 
jonge leven zal er nog zoveel 
op ons pad komen, alles kan 
nog gebeuren. Vrijheid moet 
geen belemmering worden. Die 
halsband mag door de hond 
gedragen worden. Of de kat. 
Kies maar.

Keuzevrijheid een 
belemmering?
DOOR MEREL VENHUIZEN

“Kiezen 
betekent ook: 
andere keuzes 

niet kunnen 
maken”
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Dat is de naam van 
mijn AIESEC internship 
waarmee ik mij de afge-
lopen twee maanden heb 
beziggehouden. AIESEC is 
een internationale studen-
tenorganisatie die student-
en en pas afgestudeerden 
begeleidt in het vinden van 
vrijwilligersprojecten en 
betaalde stages ‘abroad’. 
Over de hele wereld is 
AIESEC in meer dan 1700 
universiteitssteden te vin-
den. Zo ook in het noorden 
van Maleisië, waar mijn 
buitenland-avontuur in 
februari begon.

Wat ik het meest opvallend 
vond aan Maleisië, is de grote 
verscheidenheid aan cul-
turele groepen, die verrassend 
vreedzaam met elkaar samen-
leven. Ongeveer de helft van de 
bevolking is ‘Malay’ (moslim), 
meer dan een kwart Chinees en 
ruim vijftien procent Indiaas. 
Deze mengelmoes zie je niet 
alleen overduidelijk terug in 
het straatbeeld, waar je bijvoor-
beeld een Hindoe tempel in 
Kuala Lumpur’s China Town 
vindt. Ook het eten is rijk aan 
verschillende culturele inv-
loeden. Elke dag weer heb je 
ruime keuze uit Chapati-gere-
chten, een maaltijd met chop-

sticks of het heerlijke, spicy 
Malay eten.

Naast de nodige sightseeing 
moet er natuurlijk ook gewerkt 
worden. Zoals de naam wellicht 
doet vermoeden, is het doel van 
het Cultural Understanding 
Through Exchange project - 
(C.U.T.E.) - culturele uitwisse-
ling tussen studenten van ver-
schillende achtergronden. Met 
onze projectgroep bestaande 
uit lokale, Maleise AIESEC’ers 
en interns uit Japan, Vietnam, 
Duitsland, China en Neder-
land, hebben we op zowel de 
universiteit als een Chinese 
middelbare school verschillen-

Grensverleggend

Cultural Understanding 
Through Exchange
DOOR SABINE VAN SLEEUWEN
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Iemand die voor een minimum-
loon werkt, gecommandeerd 
wordt en altijd de rotklusjes op 
moet knappen (lees: de gemid-
delde student met een bijbaan) 
kan zich alsnog vrij voelen. Met 
die bijbaan wordt namelijk geld 
verdiend, waarmee weer dingen 
gekocht kunnen worden. Geld 
wordt namelijk steeds vaker 
gezien als vrijheid. Hoe meer 
geld je hebt, des te minder zor-
gen heb je. Je kan toch gewoon 
alles wat je wil hebben kopen 
zonder er meteen een torenho-
ge schuld bij cadeau te krijgen? 

Diezelfde student betaalt van 
het geld wat hij verdient met 
zijn bijbaantje zijn studie. Of 
nouja, af en toe studieboeken 
als je niet het geluk hebt dat 
je ouders die voor je kunnen 
betalen. Maar wees nou eerlijk; 
op kamers gaan is toch hele-
maal niet nodig? Met het gratis 
OV kan je prima op en neer 
reizen terwijl je gewoon thuis 
blijft wonen, met je ouders die 
alles voor je betalen. Toch gaat 
het merendeel van de student-
en op een gegeven moment op 
kamers. Vaak met de reden dat 
ze “dichterbij de universiteit 
willen zijn, want dan heb je 

meer tijd om te leren”. Stiekem 
weet iedereen dat je op kamers 
gaat om wat meer vrijheid te 
krijgen. Geen zeurende ouders 
meer (“Heb je nou alweer een 
krat bier gekocht?!”) en je loopt 
ook meteen geen risico meer je 
oude docenten van de middel-
bare school tegen te komen die 
voor de zoveelste keer vragen 
hoe het met je studie gaat. Nee, 
als student wil je alles kunnen 
doen wat je hartje begeert; 
elke nacht iemand mee naar je 
kamer nemen in de hoop dat 
diegene ’s ochtends nog net zo 
oogverblindend mooi is als de 
avond ervoor (mits je je dat 
nog kan herinneren) en alleen 
nog maar ontbijten met kleffe 
broodjes van de Spar of de 
AH to Go. Dat is pas vrijheid, 
ook al kost het je 400 euro per 
maand.

DOOR MARGOT VAN DIJK

De vrijheid van 
een student

de activiteiten georganiseerd; 
culturele workshops, language 
classes, cooking classes en 
country exhibitions. Met vele 
enthousiaste reacties vanuit 
de studenten! En helemaal 
geweldig als tijdens je afscheid-
savond je hele projectgroep het 
refrein van ‘Het is een Nacht’ 
(die ene van Guusje) uit volle 
borst meezingt…

Kortom, een fantastisch leer-
zame ervaring en een absolute 
aanrader voor iedereen die er 
even 6-8 weken tussenuit wilt. 
Waarom AIESEC? Het fijne 
aan de projecten vond ik ten 
eerste dat je keuze hebt uit zeer 
uiteenlopende onderwerpen, 
van ‘teaching’ en ‘cultural un-
derstanding’ tot ‘social entre-
preneurship’. Daarnaast zijn er 
projecten in 124 verschillende 
landen over de hele wereld te 
vinden en kan je in principe elk 
moment dat het jou het beste 
uitkomt binnen/na je studie 
vertrekken. Interesse? Voor 
meer informatie over de ver-
schillende AIESEC projecten en 
voorlichtingsavonden: www.
aiesec.nl/students/go-abroad. 
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Vrijheid is 
overrated

In hoeverre zijn wij tegenwoor-
dig nog in staat om van onze 
vrijheid te genieten? Hoe vrij 
moet je als mens willen zijn? 

Het leven van de vrije Neder-
landse student  is maar zwaar. 
’s Ochtends bij het ontbijt be-
gint het al, er is zoveel te kiezen 
dat we van gekkigheid maar 
sambal op onze boterham met 
pindakaas smeren. Lekker? Al-
licht! Nodig? Ik dacht het niet! 
Dan op weg naar de studie, 
maar welke? Tja, in ieder geval 
geen studie waar je een beroep 
leert, want dan zit je je hele 
leven vast aan dezelfde baan. 
Dan maar sociologie, want iets 
met mensen is altijd wel leuk. 
En mocht je dat soort mensen 
dan toch niet leuk vinden, is dat 
niet erg, want in de gemiddelde 
universitaire bachelor opleid-
ing zit tegenwoordig zo veel 
profileringsruimte dat ik met 
mijn sociologiediploma altijd 
nog psycholoog kan worden. 
Oftewel, geen enkel uitzicht op 
een vaste baan.

Uitgeput thuisgekomen na 
die loodzware studieweek van 
maar liefst twaalf contacturen, 
toch nog even boodschappen 
voor het avondeten  doen bij 
de supermarkt. Na een half uur 
wikken en wegen, toch maar 
gekozen voor de Albert Heijn, 

want die uit man uit de reclame 
kan zo leuk een motor nadoen. 
Een half uur later ook alweer 
thuis, de keuze tussen de veer-
tien verschillende boemboepa-
kjes was te overweldigend. Dan 
maar een kant en klare maalti-
jd, daar hebben ze alvast wat 
ingrediënten voor je bij elkaar 
gedaan, scheelt weer kiezen.

Eindelijk, met de voeten om-
hoog, op de bank zittend, doet 
het volgende dilemma zich al 
weer voor; welke tv-zender 
wordt er aangezet? Er moet de 
volgende dag natuurlijk wel 
meegepraat kunnen worden 
over hoe Adam zijn Eva heeft 
gevonden en hoe snel Matthijs 
van Nieuwkerk dit keer de na-
men van zijn gasten van de au-
tocue kon oplezen.  Dan maar 
om de vijf minuten van zender 
wisselen, waardoor je achteraf 
van geen van de programma’s 
iets hebt meegekregen.

Nee, dan was het leven vroeger 
toch een stuk makkelijker. 
Moeder bepaalde wat jij at en 
je geluk kon niet op wanneer 
zij een boterham met hagelslag 
voor je neerzette. Vader bep-
aalde welk beroep het beste bij 
jou paste en na je studie kon 
je meteen een baan vinden. Er 
was maar één supermarkt in de 
buurt en je had al mazzel als je 

überhaupt een televisie in huis 
had!

De vrijheid van de huidige Ned-
erlandse maatschappij heeft er 
voor gezorgd dat mensen door 
de bomen het bos niet meer 
zien. Antwoorden die je nu 
krijgt wanneer je iemand vraagt 
waarom hij of zij ergens voor 
heeft gekozen zijn: “Gewoon, 
omdat het kan”, of “Ja weetje, 
YOLO”. Zelfs politici weten 
van gekkigheid niet meer wat 
ze moeten doen om boven alle 
andere veertig partijen uit te 
komen en gaan maar dingen 
roepen  als: “Alle Marokka-
nen moeten het land uit”. En 
ja, waarom ook niet, want zij 
hebben kennelijk de vrijheid 
om dat allemaal maar te roepen 
in dit land.

Dus ook voor vrijheid geldt 
wat mij betreft: meer is niet 
altijd beter! Laten we gewoon 
weer genieten van ons stukje 
plofkip met bloemkool en droog 
gekookte aardappelen, zonder 
ons af te hoeven vragen of het 
met een mespuntje mierikswor-
tel niet toch lekkerder had 
gesmaakt. En laten we gewoon 
weer blij zijn met het überhaupt 
hebben van een baan, zonder 
onszelf af te vragen of deze 
baan wel echt laat zien wie je 
bent.

DOOR ANDREAS SCHIPPERS
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Sociologie studeren is niet alleen maar boeken 
uit je hoofd leren en proberen niet in slaap te 
vallen bij colleges. Usocia zorgt ervoor dat ook 
naast je studie genoeg te beleven valt: leden-
borrels, studiereizen en natuurlijk de lezingen 
en excursies! De LesCo zet zich met hart en ziel 
in voor de studie-inhoudelijke activiteiten van 
Usocia.

Wij proberen jullie, onze medestudenten, de 
theorie in de praktijk te laten ervaren. Zo namen 
wij een groepje enthousiaste studenten mee de 
straat op voor een rondleiding van een ex-vers-
laafde, zijn we in discussie gegaan met een imam 
over homoseksualiteit en nodigden wij Thijs 
Launspach uit die kwam vertellen over de quar-
terlife (crisis).

Dit alles doen wij met plezier; gezellige ver-
gaderingen en enkele discussies, bijvoorbeeld 
over welke spreker we wel of niet willen. Zo ook 
hebben we al heel wat zweet en tranen gestopt 

in het aankomende symposium. Het symposium 
zal plaatsvinden op donderdag 15 mei, dus komt 
allen! Het grensverleggende onderwerp hiervan 
is Wereldverbeteraars. Onder andere Boele Yts-
ma en een spreker van Greenpeace zullen komen 
spreken. Houd de site in de gaten voor meer 
informatie!

We hopen jullie allemaal op 15 mei te zullen zien 
bij het symposium.

Veel liefs,

De LesCo

Sanne van den Heuvel,
Jolijn de Jager, 
Margot van Dijk, 
Anna van der Heide, 
Fleur Schipper en 
Britta van der Grinten

Commissie in de 
         kijker
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Twee keer per jaar trekt Usocia eropuit met een groep van haar leden. Dit jaar kwamen Istanboel 
en Schotland aan bod. Lees hieronder een kort stukje over de hoogtepunten uit beide studiereizen. 
Ben je benieuwd naar de foto’s? Ook daar is aan gedacht! Op de volgende twee bladzijden vind je 
van zowel Studiereis I als van Studiereis II een kleine fotocollage. 

Het is alweer een poosje geleden dat 30 van deze 
gelukkige lezers zich lieten betoveren door de 
magie van Istanboel. De chaotische wegen, de 
gigantische drukte en de grote economische en 
culturele verschillen tussen de delen van deze 
stad zullen de reizigers immer bijblijven. Het 
was een fantastische week met een gevarieerd 
programma. Een aantal hoogtepunten van de 
week: het indrukwekkende bouwwerk van de 
Blauwe Moskee, het heerlijke Turkse eten (van 
kebab tot  pilav), de immens grote Grand Bazaar 
en natuurlijk de gezellige chillavonden bij het 
hostel, waarbij de waterpijp nooit ontbrak. Istan-
boel is een stad met veel tegenstellingen tussen 
westerse en niet-westerse bevolkingsleden, een 
stad met een rijke cultuur en een stad die zeker 
een bezoekje waard is. Twee dingen zijn zeker; 
het weer kon beter maar de reis absoluut niet.

We hebben hoge bergen en harde wind moeten 
trotseren maar onze inspanningen waren het 
allemaal waard: studiereis II naar Edinburgh en 
Glasgow was in één woord fantastisch! Waar Ed-
inburgh bol stond van de oude en mooie gebou-
wen en waar we niet om de Schotse cultuur heen 
konden, vormde Glasgow een heuse metropool 
met een architectuur waar je u tegen zegt. Deze 
twee steden vormden samen de ideale studiereis 
II van Usocia. Een bustour door de Highlands, 
een (ijskoude) rondleiding over Edinborough 
Castle, maarliefst twéé universiteitsbezoeken en 
een heuze Whiskey Experience. De mix tussen 
cultuur met een inhoudelijke insteek en avon-
tuur, zowel overdag als (diep) in de nacht, werkte 
aanstekelijk en heeft iedereen een fascinerende 
week opgeleverd!

Usocia op studiereis

Studiereis I: 
Istanboel

Studiereis II: 
Edinburgh & Glasgow

Colofon
Hoofdredacteur     Martijn Drinkwaard
Redactie   Hans Biezenaar, Johan van Erp, Nina May Fokkens, Suzanne Lith, Britta van der Grinten
Vormgeving     Britta van der Grinten
Gastredacteuren    Kasper O’Brien, Manja Coopmans, Sabrina de Regt, Andreas Schippers, Paula 
Esink, Eleonora Kerstens, Kim Stienstra, Floor Veerman, Julius Potgieter, Julia Penning De Vries, 
Jos Beeuwkes, Merel Venhuizen en Margot van Dijk.

Contact    pamflet@usocia.nl
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