beste leden,
Een tijd geleden begon een gerucht de ronde te doen dat er een aanklacht bij het bestuur
was gedaan over seksueel wangedrag door Ysbrand Lamers. Sindsdien zijn er een hele
hoop namen gevallen van vrouwen die door Ysbrand dronken gevoerd, opgesloten in de
commissiegangen, en aangerand zouden zijn. Dit zijn wij in de afgelopen dagen uit gaan
zoeken in de hoop dat er duidelijkheid over geschept kon worden.
Het jammere hieraan is dat, ondanks dat er veel vrouwen toegaven dat er wel het één of
ander gebeurd was, zij meestal geen getuigenis wilden afleggen, uit angst, of schaamte.
Dat, óf zij vonden dat hun verhaal niet meer relevant was omdat het lang geleden was, of zij
vonden dat het misschien allemaal niet zo heftig was en gewoon gedrag was van een
dronken Quint. Dit geldt voor zo velen van hen, zo ook voor de anonieme getuigenis die wij
wel hebben gekregen van een meisje van Vampierelles. Dit valt dus niet meer te zien als
een geïsoleerd incident. U kunt zelf beslissen of u dit gedrag zou bestempelen als “niet zo
heftig”:
“Ruim een jaar geleden was ik op een afstubo waar Ysbrand ook was. We waren aan het
kletsen maar toen waren we zonder dat ik het doorhad ergens heen gelopen, (later hoorde ik
dat dit de commissiegangen waren) daar deed hij de deur achter me dicht, terwijl ik niet echt
doorhad waar we waren. Hij begon mij te regelen, wat ik niet wou, maar ik kon er niet zo
veel tegen doen, want hij duwde me de hele tijd daar tegen de muur zodat ik niet weg kon.
Hij zat ook de hele tijd aan mijn billen en borsten en probeerde onder mijn rokje te komen.
Uiteindelijk heb ik maar mijn nummer gegeven om van hem af te komen en toen ben ik door
de nooduitgang daar weggevlucht.
Op dat moment heb ik gekozen om er niets mee te doen, omdat ik toen geen lid van Q was,
niet wist dat hij bestuur zou worden en dacht: ach, misschien gewoon een gekke uitspatting
van een dronken gefrustreerde gast. Maar nu denk ik: als ik toen wel iets gedaan had waren
er misschien geen andere meisjes door hem lastig gevallen. Wat mij gebeurd is is misschien
niet het allerheftigste wat kan gebeuren, maar het was ongewild, en had dus helemaal niet
moeten gebeuren. En het feit dat wij als vereniging gerepresenteerd worden door iemand
die ongewenste intimiteiten bij verenigingsleden uitvoert is beschamend en ronduit
walgelijk.”
Nu is dit een getuigenis waar wij graag van Ysbrand een reactie op krijgen, en daarnaast
willen wij uitleg over
1. de aanklacht die het bestuur heeft gekregen over Ysbrand,
2. hoe het bestuur hiermee om is gegaan, zowel intern als extern ( hoe is het
behandeld en is het door het bestuur geheim gehouden )
3. en eventueel: wat de sancties waren die Ysbrand heeft gekregen als gevolg van
deze aanklacht

Mocht deze uitleg ontoereikend zijn, dan willen wij bespreekbaar maken of Ysbrand Lamers
uit zijn bestuursfunctie gezet moet worden.

Met vriendelijke groet,
Namens de dispuutsvoorzitters van JoJo, Sjap Eisjedies, Olympus, Amigos en Vampierelles,
Jeroen Lindhout

