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LIVESTREAM SESSION

“VOOR WIE ZICH WILT INLEZEN:” 
• Ellie Smolenaars – Passie voor Vrijheid, Clara Wichmann, 

(2005) Aksant Amsterdam, 
• Herman Franke – Twee eeuwen gevangen, (1990) 

BoomUitgevers, 
• Hans Smits - Strafrechthervormers en hemelbestormers, 

(2009) Aksant Amsterdam. 

GEEF JE HIER OP

Dit keer gaat het over strafrechthervormers. Mensen 
en organisaties die ons allen inspireren om anders te 
kijken naar en denken over het strafrecht. Sprekers 
zullen vertellen over Clara Wichmann, de Coornhert-
Liga, Herman Bianchi, Louk Hulsman, maar ook over 
schrijvers als Herman Franke. 

http://www.rescaled.net/
http://www.rescaled.net/
https://ellie-smolenaars.net/2009/01/13/passie-voor-vrijheid-biografie-clara-wichmann/
https://www.boomdenhaag.nl/webshop/twee-eeuwen-gevangen
http://bol.com/nl/f/strafrechthervormers-en-hemelbestormers/30555475/
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-5-strafrechthervormers-129866800095
http://www.strafrechthervormers.eventbrite.com
http://www.restorativejustice.nl/


08DEC

12 JANUARI Livestream 
over architectuur in 
het Engels; ‘Size does 
matter’. Welke soorten 
gevangenissen zijn er en 
hoe verhoudt dit zich tot 
de missie van RESCALED? 

ELLIE SMOLENAARS is wetenschapsjournalist in de sociale wetenschappen 
en sociaal-wetenschappelijk onderzoeker. Zij schrijft over sociologie, 
maatschappij, mensen, sociale trends, economie. In 2005 schreef zij het 
boek ‘passie voor de vrijheid’ over Clara Wichmann, een pionier als het gaat 
om strafrechthervormers. In 2022 verschijnt Passie voor Vrijheid in een 
Nederlandse digitale uitgave en in Duitse vertaling.

SIMON VUYK is onderzoeksjournalist en eindredacteur die samenwerkt met 
Peter R. De Vries. Hij is van oorsprong criminoloog (1984, VU) en beschouwt 
Herman Bianchi als zijn geestelijk vader. Simon legt momenteel de laatste 
hand aan de 2e editie van de Bianchi Herstelrecht Courant.

GERT JAN SLUMP is criminoloog en medeoprichter van Restorative Justice 
Nederland en Jongerenrechtbanken Nederland en medeontwikkelaar van 
Communityprocessing. Dit jaar bestaat RJN tien jaar. Welke rol hebben de 
strafrechthervormers gespeeld in zijn werk en denken? 

RENE VAN SWAANINGEN is professor criminologie aan de Erasmus School of 
Law in Internationale & vergelijkende criminologie, Criminologische theorie, 
Sociale theorie, Penologie, en lokale veiligheidspolitiek. Rene is een tijdlang 
nauw betrokken geweest bij de Coornhert-Liga, een invloedrijke groep 
strafrechthervormers in de jaren ’70, ’80 en ’90. Hierover zal hij meer vertellen.  

MIRANDA BOONE is Hoogleraar Criminologie en Vergelijkende Penologie bij 
het Instituut voor Strafrecht & Criminologie. Samen met Jolande uit Beijerse, 
universitair hoofddocent Strafrecht aan de Erasmus Universiteit,  heeft ze het 
initiatief genomen tot een herdruk van het proefschrift van Herman Franke; 
twee eeuwen gevangen. Het boek zal binnenkort verschijnen bij BoomUitgevers. 

‘HET GROOTSTE PROBLEEM 
VOOR MENSEN IS NIET HET 
ACCEPTEREN VAN NIEUWE 

IDEEËN, MAAR HET VERGETEN 
VAN DE OUDE’

JOHN MAYNARD KEYNES

https://ellie-smolenaars.net/2009/01/13/passie-voor-vrijheid-biografie-clara-wichmann/
https://www.boomdenhaag.nl/webshop/twee-eeuwen-gevangen
https://www.boomdenhaag.nl/webshop/twee-eeuwen-gevangen

