
  

 

 

Tilburg University

100 jaar I.K.V.

Groenhuijsen, M.S.; van der Landen, D.

Published in:
De moderne richting in het strafrecht

Publication date:
1990

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
Groenhuijsen, M. S., & van der Landen, D. (1990). 100 jaar I.K.V. In M. S. Groenhuijsen, & D. van der Landen
(Eds.), De moderne richting in het strafrecht: Theorie, praktijk, latere ontwikkelingen en actuele betekenis (pp. 1-
5). Gouda Quint.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 23. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/5248f6f9-48d5-43a5-986a-d45994263ae3


prof.mr. M.S. Groenhuijsen, mr. D. van der Landen

100 jaar I.K.V.: een inleiding

Op 1 januari 1889 werd de Internationale Kriminalistische Vereinigung opgericht door de
Belg Adolphe Prins, de Duitser Franz von Liszt en de Nederlander Gerard Anton van Hamel.
Met deze vereniging, die ook bekend staat als de Union International de Droit Pénal,
beoogden de oprichters een platform te scheppen voor de gezamelijke studie van het strafrecht
door criminalisten uit alle landen van de wereld. Deze ambitie kon niet geheel worden
gerealiseerd. Afgezien van de inbreng van een enkele Egyptenaar, Braziliaan en Amerikaan,
vond vooral een gedachtenwisseling plaats tussen deelnemers uit Europa. Maar daar was de
vereniging dan ook een succes. Op haar hoogtepunt telde ze meer dan 1000 leden, waaronder
een enkele minister, (hoge) ambtenaren, leden van de rechterlijke macht, en veel hoogleraren. 

Ter gelegenheid van de honderdste stichtingsdag van de I.K.V. werd op 16 juni 1989
aan de Katholieke Universiteit Brabant een studiedag georganiseerd. Doel van de bijeenkomst
was na te gaan welk effect de vereniging heeft gehad en welke actuele betekenis toekomt aan
de destijds ontwikkelde denkbeelden. Daartoe zijn twee vraagpunten opgesteld, die door
deskundigen uit België, de Bondsrepubliek Duitsland en uit Nederland werden behandeld. De
eerste vraag had betrekking op de opvattingen omtrent het doel en de methoden van de
strafrechtswetenschap; de tweede ging over de visie op het sanctiestelsel. Het resultaat van de
samenspraak over deze kwesties is neergelegd in de voorliggende bundel. Ter introductie op
de hieronder opgenomen teksten maken wij enkele opmerkingen over de werkzaamheden van
de I.K.V. Tevens volgt een korte verantwoording van de indeling van dit boek, en wordt in
enkele alinea's aangekondigd welke onderwerpen door de diverse auteurs worden behandeld. 

De sleutel van het succes van de I.K.V. lag in de uitgangspunten waarmee de vereniging  het
verschijnsel criminaliteit benaderde. Niet de op technische vaardigheid gerichte
rechtsvergelijking, maar de verwezenlijking van gezamelijke crimineel-politieke idealen stond
centraal in dit gezelschap. Tot 1897 ging deze binding zelfs zover dat alle leden de zgn.
'Glaubenssatze' van de vereniging moesten onderschrijven. Deze 'negen geboden' waren
neergelegd in art. II van de statuten (zie voor de integrale tekst p. .. infra). Hierin waren
doelstellingen en onderwerpen van onderling geheel verschillende aard beschreven. De vraag
naar de betekenis van de criminologie voor de strafrechtswetenschap, de bijdrage van de
sociale politiek aan de preventie van misdaad, de eis dat strafrechtelijke dogmatiek meer
gericht moet zijn op praktische bruikbaarheid en minder gefixeerd moet zijn op innerlijke
consistentie, het standpunt dat speciale preventie bij de berechting van recidivisten een
doorslaggevend gezichtspunt moet zijn voor het bepalen van de strafmaat, en de idee dat bij
de inrichting van het regiem waaronder een tot vrijheidsstraf veroordeelde wordt geplaatst
rekening moet worden gehouden met enerzijds de gepleegde strafbare feiten en anderzijds de
omstandigheid of het een eerste of een volgende veroordeling betreft, lijken op het eerste
gezicht weinig met elkaar gemeen te hebben. Bij nadere inspectie blijken al deze kwesties
evenwel een onderdeel te vormen van een conglomeraat van samenhangende gedachten dat de
strafrechtsbedeling in de daarop volgende decennia ingrijpend heeft beïnvloed. 

Vele studenten en onderzoekers op het gebied van het strafrecht stuiten vroeger of later op de
inzichten van de I.K.V., onafhankelijk van de vraag of ze zich verdiepen in de
wetenschapstheorie, de dogmatiek, de criminele politiek, de penologie, of het penitentiaire
recht. Daarbij ondervinden ze dan direct een opvallend gebrek aan deugdelijke informatie.
Monografieën over de vereniging zijn er nauwelijks. Het standaardwerk van F. Kitzinger (Die



Internationale Kriminalistische Vereinigung, München 1905), waarin de eerste jaren van de
vereniging worden beschreven, heeft om onnaspeurbare redenen geen evenknie van recenter
datum. In 1969 verscheen een bijzonder nummer van het Zeitschrift für die gesamte
Strafrechtswissenschaft naar aanleiding van de vijftigste sterfdag van Von Liszt, waarin
enkele deelonderwerpen aan de orde worden gesteld. Daarom leek het ons van groot belang in
dit boek een compleet overzicht te geven van het functioneren van dit gezelschap van het jaar
van oprichting tot en met de laatste internationale vergadering in Kopenhagen in 1913. Voor
de werkzaamheden van de latere Association Internationale de Droit Pénal verwijzen wij naar
het bekende opstel van H.H. Jescheck daaromtrent (Der Einflusz der IKV und der AIDP auf
die internationale Entwicklung der modernen Kriminalpolitik, ZStW 1980, p. 997-1020).

De I.K.V. vormt het belangrijkste bolwerk van wat doorgaans de Moderne Richting in het
strafrecht wordt genoemd. Ook deze stroming wordt als zodanig in de vakliteratuur niet
uitgebreid behandeld. In de leer- en handboeken over strafrecht zijn meestal enkele bladzijden
ingeruimd om schetsmatig het verschil uit te leggen tussen de Klassieke Richting en de
Moderne Richting, waarbij de trefwoorden zijn dat de eerste een 'daadstrafrecht' was en de
tweede een 'daderstrafrecht'. Naar ons oordeel kan de vernieuwing die in gang is gezet door
Von Liszt c.s. niet op waarde worden geschat zonder te beschikken over een bredere kennis
van verschillen en overeenkomsten tussen de beide scholen. Vandaar dat in de eerste hierna
afgedrukte bijdrage deze verhouding uitvoerig aan de orde wordt gesteld. Wij zullen daarin
aantonen dat de dogmatische uitgangspunten van de classici en van de vernieuwers weliswaar
diametraal tegenover elkaar staan, maar dat de toepassing daarvan in de rechtspraktijk leidt tot
een vervlakking van deze verschillen. Hoe is dat mogelijk? Dit is te begrijpen wanneer  het
verband wordt onderzocht tussen de twee zojuist genoemde vraagstellingen die centraal
stonden op de studiebijeenkomst te Tilburg. Onze hypothese is namelijk dat een visie op de
strafrechtswetenschap niet geheel los kan worden gemaakt van een bepaalde straftheorie
annex een bepaald oordeel over de inrichting van het sanctiestelsel. Deze hypothese wordt
getest door tot in de details te onderzoeken in welke mate en op welke gronden de leden van
de I.K.V. de klassieke rechtsbeginselen wensten te behouden. De beschouwing wordt vooral
toegespitst op het probleem van de korte vrijheidsstraf en de bejegening van jeugdige daders
en recidivisten.

Na dat uitvoerige voorwerk zijn de andere opstellen per land gerubriceerd. De Belgische
bijdrage over de aard van de strafrechtswetenschap is van de hand van de Leuvense hoogleraar
Françoise Tulkens. Zij stelt met name het mede door de I.K.V. gegenereerde concept
'maatschappelijke verdediging' centraal. Op basis van een meta-theoretische reflectie
concludeert zij dat de ideeën van de Belgische 'school voor het sociaal verweer' zijn
overgenomen van de I.K.V. en gedurende de gehele twintigste eeuw zodanige invloed hebben
doen gelden op de ontwikkeling van het strafrecht, dat zij thans een vaste plaats hebben
verworven. Deze definitieve inbedding laat overigens onverlet dat de gedachte van sociaal
verweer nog steeds omstreden is, dat wil zeggen een bijzondere mélange van instemming en
weerstand oproept.

De ontwikkelingen in het sanctiestelsel bij onze zuiderburen worden besproken door dr.
J. Vervaele van het NISER te Utrecht en prof. T. Peters uit Leuven. ...

De bijdragen over de Bondsrepubliek Duitsland zijn geschreven door prof. Schüler-
Springorum uit München en prof. Schaffmeister uit Leiden. Eerstgenoemde gaat in op het
verschijnsel dat de maatschappelijke verhoudingen doorgaans relatief sneller veranderen dan
de strafrechtelijke theorieën die daarin een plaats hebben. Dit blijkt zich ook te hebben
voorgedaan in relatie tot de binnen de I.K.V. ontwikkelde concepten van de 'gesamte
Strafrechtswissenschaft', 'gesamte Strafrechtspflege' en 'gesamte Kriminalpolitik'. De schrijver



trekt daaruit de conclusie dat  de vraag naar de actuele waarde van de denkbeelden omtrent de
strafrechtswetenschap niet met wetenschappelijke middelen kan worden beantwoord. Op dit
gebied spelen persoonlijke voorkeuren en waarderingen steeds een rol. Dit neemt echter niet
weg dat kan worden vastgesteld dat het spoor waarlangs tegenwoordig wordt gezocht naar
oplossingen voor de zware en georganiseerde criminaliteit, de milieumisdrijven e.d., op
hoofdlijnen identiek is aan de wijze waarop de I.K.V. sedert 1889 strafrechtelijke
vraagstukken benaderde. Wij merken nog op dat de bijdrage van prof. Schüler-Springorum in
de Duitse taal is gesteld. 

D. Schaffmeister besteedt bijzondere aandacht aan de invloed van het oeuvre van Franz
von Liszt op de ontwikkeling van het sanctiestelsel in de Duitse Bondsrepubliek. In zijn
bijdrage staan de strijd tegen de korte vrijheidsstraf en de daarvoor in de plaats tredende
alternatieven centraal. In west-Duitsland is de weerzin binnen de I.K.V. tegen relatief
kortstondige gevangenisstrafffen op een radicale wijze gehonoreerd, door vrijheidsstraf van
minder dan 6 maanden eenvoudig onmogelijk te maken (§ 47 StGB). Schaffmeister beproeft
tevens een verklaring voor het hardnekkige voortbestaan van de alom gekritiseerde korte
detenties in andere landen door te wijzen op het eerder door hem ontwikkelde begrip van
'vrijetijds-' of 'vakantiestraffen'.

De Nederlandse situatie wordt eerst belicht door de Rotterdamse, thans Leuvense
hoogleraar C. Fijnaut. Gelet op diens eerdere publicaties is het niet verwonderlijk dat hij zijn
probleemstelling heeft aangegrepen voor een nieuw pleidooi voor de (weder-)opbouw van een
geïntegreerde strafrechtswetenschap. Hij is zich er van bewust dat dit streven niet klakkeloos
kan worden geënt op wat er rond 1900 in dit opzicht is gebeurd. Naar zijn oordeel is destijds
echter wel gebleken dat een confrontatie en een synthese van de empirische criminologie en
de normatieve strafrechtswetenschap niet alleen theoretisch, maar ook, via de politiek, op
praktisch niveau zeer vruchtbaar zijn geweest. Dit zou een belangrijk argument kunnen zijn
om de desintegratie van de 'klassieke' geïntegreerde strafrechtswetenschap, die in de jaren 60
is opgetreden aan de meeste Nederlandse universiteiten, weer ongedaan te maken.

De reeks opstellen wordt besloten door de bijdrage van A.M. van Kalmthout uit Tilburg.
Hij toont aan dat de gedachtenvorming binnen de I.K.V. rechtstreeks invloed heeft gehad op
een groot aantal hervormingen van het Nederlandse sanctiestelsel in de 20e eeuw. Naast de
erkenning van het opportuniteitsbeginsel in 1921 en de invoering van de voorwaardelijke
veroordeling en de voorwaardelijke (later: vervroegde) invrijheidstelling, kan vooral ook
worden gewezen naar de belangrijke Wet Vermogenssancties uit 1983. Zijn beschouwing
wordt afgerond met een bespreking van drie onderwerpen die de huidige discussie in ons land
beheersen: het terugdringen van de vrijheidsstraf, de veranderende plaats van de vervangende
hechtenis, en de toenemende betekenis van maatregelen in het strafrecht. 

Overzien we nu de resultaten die worden gepresenteerd in de voorliggende bundel, dan valt op
dat de intellectuele omwenteling die Von Liszt c.s. tot stand hebben gebracht, op gevarieerde
wijze wordt geëxploiteerd in de actuele strafrechtsbedeling. Wij zijn van mening dat deze
stand van zaken een voortgezette studie van de denkbeelden binnen de I.K.V. niet alleen
wenselijk maakt, maar in feite zelfs noodzakelijk doet zijn. 

Toch is het niet steeds gemakkelijk om te profiteren van de ideeënrijkdom van de
Moderne Richting, al was het alleen maar omdat het bronnenmateriaal uit die tijd tamelijk
ontoegankelijk is. De I.K.V. organiseerde vanaf 1889 jaarlijks, later tweejaarlijks een
internationale vergadering. Dergelijke bijeenkomsten werden voorbereid door verschillende
preadviseurs, die (doorgaans) een schriftelijk antwoord voorbereidden op de door het bestuur
voorgelegde vraagpunten. De probleemstellingen, de uitgebrachte preadviezen, de ledenlijst,
de namen van de aanwezigen, en de notulen van de beraadslagingen ter vergadering zijn



opgenomen in de Mitteilungen der Internationalen Kriminalistischen Vereinigung (c.q.
Bulletin de l'Union Internationale de Droit Pénal). Daarnaast bevatten deze banden nog de
verslagen van de bestuursvergaderingen en allerlei berichten vanuit de verschillende zgn.
Landesgruppen. Deze omvangrijke boekenreeks vormt een onmisbaar hulpmiddel bij de
zelfstandige studie van de werkzaamheden van de I.K.V. Een moeilijkheid in dit verband is
evenwel dat de serie niet erg toegankelijk is. De diverse bijdragen zijn in steeds wisselende,
dus onberekenbare volgorde opgenomen, er wordt afwisselend in het Duits en het Frans
gepubliceerd, terwijl sommige stukken zelfs in deze twee talen zijn afgedrukt, en de
Mitteilungen werden gaandeweg steeds dikker en onoverzichtelijker. Teneinde de ontsluiting
van dit materiaal te bevorderen hebben wij als bijlage in dit boek een lijst opgenomen van de
internationale vergaderingen die de vereniging organiseerde (met de agendapunten), alsmede
een opsomming van alle preadviezen die in de Mitteilungen zijn opgenomen (zie p. .. e.v.). 
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