Activiteiten van Stichting MENS anno 2017/2018
De afgelopen jaren heeft onze stichting, mede dankzij de inzet van Jannemieke
Ouwerkerk (tot voor kort voorzitter) en Ralph Hermans (tot voor kort penningmeester),
veel activiteiten ontplooid: van krantenartikelen tot misdaadcongressen en van
wetenschappelijke artikelen tot debatavonden.
Om als stichting (nog meer) bekendheid te genereren en daadwerkelijk een invloed te
kunnen uitoefenen op de visie van burger en politiek op het strafrecht, is blijvende inzet
nodig. Met gepaste trots en enthousiasme brengen we dan ook graag de meest recente
activiteiten onder de aandacht:
-

Met een door Stichting Porticus verstrekte subsidie is een filmplan over
herstelrecht in Nederland ontwikkeld, genaamd ‘Salomons Kamer’.
In 2017 is een derde Misdaadcongres met als onderwerp “Strafrecht en stoornis”
georganiseerd.
Voor het eerst heeft in 2017 een vierdelige debatserie met topsprekers
plaatsgevonden.
Ook was in tal van (vak)bladen en kranten het “menselijk geluid” vanuit
Stichting Mens en Strafrecht te horen, om daarmee over actuele onderwerpen een
gefundeerd tegengeluid en tegenwicht te bieden.

De komende jaren zal Stichting Mens en Strafrecht verder van zich laten horen. Er
staan op dit moment diverse activiteiten op de agenda. Zo denkt het bestuur erover een
‘tour’ door het land te organiseren teneinde de – uit het filmplan resulterende –
documentaire over herstelrecht in Nederland (voorafgaand aan de vertoning op de
nationale televisie) te vertonen en te bediscussiëren voor allerlei groepen mensen in het
land. Hierbij valt te denken aan onderwijs- en overheidsinstellingen, maar ook aan ‘de
gewone burger’.
Een vierde Misdaadcongres met als onderwerp “Strafrecht en religie” is daarnaast in
voorbereiding. Ook zijn er nieuwe contacten gelegd met redacties van populaire bladen.
Politiek Den Haag en ook adviesorganen als de RSJ weten steeds gemakkelijker de
Kerngroep van Stichting Mens en Strafrecht te vinden voor advies en feedback. Een
connectie met specialistenverenigingen op het terrein van het strafrecht wordt afgetast.
En last but not least: de redactie van Strafblad heeft verzocht in het najaar een
themanummer met “menselijk geluid” te vullen. Op dit moment is een interessante
groep schrijvers hiervoor hard aan het werk.
Graag danken wij via deze weg ook alle bij de stichting betrokken personen die hun inzet
tonen. Hierdoor zijn wij in staat om een krachtig geluid te verspreiden!
Hartelijke groet vanuit het bestuur,
Alrik de Haas, Jacques Claessen en Marlies Bakker

