
Amsterdam, 12 mei 2017 

aan de informateur, mevrouw E.I. Schippers  
Postbus 20018 
2500 EA 'S-GRAVENHAGE 

verbod op de doodstraf is achterhaald 

Zoals aangegeven in mijn eerste brief van 12 april 2017, maak ik gebruik van de mogelijkheid 
de (in)formateur te schrijven, over vaak verzwegen politieke en sociale thema's. Deze brief 
gaat over de doodstraf. Niet over 'herinvoering', want hier wordt geen herstel van de vroegere 
wetgeving bepleit, maar over bredere innovatie in het strafrecht. Een voorwaarde daarvan is het 
terugdraaien van het Europees verbod op de doodstraf, in Protocol 13 van het Europees Verdrag 
voor de Rechten van de Mens: 

The death penalty shall be abolished. 
No one shall be condemned to such penalty or executed.  

Nederland kan wellicht het verdrag omzeilen, bijvoorbeeld door de doodstraf op zee uit te 
voeren, buiten de territoriale wateren. Maar als dat niet mogelijk is, dan kan Nederland ook 
simpelweg derogeren, en uit de Raad van Europa stappen. Het is dus niet 'onmogelijk', zoals 
soms wordt geroepen. Het is omstreden, dat wel. 

Er zijn vele argumenten tegen de doodstraf. Sommigen zijn overtuigend, bijvoorbeeld dat het 
onherroepelijk is, en dat het leidt tot verruwing van de samenleving. Daartegenover staat dat 
velen de doodstraf wensen, en er is geen grond om hun wensen te negeren. Peilingen in 
westerse landen laten zien dat steun voor de doodstraf daalt, maar niet tot nul. Een grote 
minderheid blijft voorstander. Deze groep wordt wordt niet gehoord door de politieke elites, en 
dat versterkt het populisme. Een consensus voor afschaffing komt er niet. Om vooruit te komen 
moeten we kijken naar het model van de nationale rechtsstaat zelf. 

Nederland heeft een eenheidswetgeving, een nationale wetgeving. Dat is niet vanzelfsprekend, 
het is een ideologie. Historisch waren wetgeving en rechtspraak versplinterd: de nationale staat 
bracht de nationale eenheid, ook op dit gebied. De huidige nationale rechtsstaat combineert 
liberale en nationalistische modellen. Maar ook de 19e-eeuwse nationale staten waren niet 
vies van legal pluralism, in de koloniën dan wel, met bijvoorbeeld adat-rechtbanken in 
Nederlands-Indië. 
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De 19e-eeuwse eenheidswetgeving was een stadium in het moderniseringsproces, maar is nu 
een hindernis. We kunnen het vergelijken met de overgang naar de massa-productie. De eerste 
auto's waren met de hand gemaakt, en allemaal anders. De eerste grote autofabrieken 
daarentegen, moesten alles standaardiseren: één model, in één kleur. Met moderne 
productietechniek en bedrijfsvoering is dat geen dwingende norm meer. In theorie kan de 
consument een product naar eigen wens samenstellen, met behulp van een keuze-menu. 

De nationale eenheidswetgeving is een 19e-eeuws model. Met een keuze-menu in de 
wetgeving kunnen we voor- en tegenstanders van de doodstraf wetten aanbieden, naar eigen 
voorkeur. Ook de delicten, waarvoor de doodstraf opgelegd worden, kunnen verschillen naar 
keuze. Hoe zou dat in de praktijk werken? 

De eenvoudigste manier om keuze-wetgeving aan te bieden, is om dat geografisch te regelen. 
In de Verenigde Staten, bijvoorbeeld, verschillen de drankwetten niet alleen per staat, maar 
soms ook per county. Daarvan zijn er meer dan drieduizend. In Nederland, ligt het voor de 
hand om de doodstraf per provincie te regelen. Het is aannemelijk dat steun voor de doodstraf 
geografisch met PVV-stemmen samenvalt, en daarom zou de doodstraf eerst worden ingevoerd 
in Brabant en Limburg. Het kan ook per stad: in dat geval ligt invoering in Rotterdam voor de 
hand. 

Bij een provinciale invoering, zou de doodstraf waarschijnlijk voor de traditionele delicten 
gelden, zoals moord en landverraad. Dan is er wel sprake van 'herinvoering', zij het niet op 
landelijk niveau. Er valt geen provinciale consensus te verwachten, over invoering van de 
doodstraf voor niet-traditionele delicten. Op kleinere schaal is dat wel het geval. Daarmee 
bedoel ik niet de gemeenten, want ook op dat niveau is consensus moeilijk, maar binnen 
bijvoorbeeld gebouwen en organisaties. 

Zo is het mogelijk om in een specifiek gebouw de doodstraf in te voeren voor een specifiek 
delict. Het moet dan wel absoluut en onmiskenbaar duidelijk zijn, dat het gebouw een 
afwijkende status heeft: de hele gevel beplakt met waarschuwingen in meerdere talen, in grote 
letters, met doodshoofden en galgen. Op die manier kan bijvoorbeeld een winkelier de 
doodstraf invoeren voor winkel-diefstallen en overvallen, gepleegd in zijn winkel. Het zijn niet 
de grote ketens die hiervoor zullen kiezen, maar vooral de PVV-stemmende kleine 
middenstander, zeker als hij slachtoffer is geweest van een overval. Het dient ook vooral ter 
afschrikking, want niemand zal zo'n winkel overvallen. Daartegenover staat, dat vele klanten 
zullen wegblijven, want het is nu eenmaal huiveringwekkend. Het is dan aan de winkelier, om 
de afweging te maken - klandizie of veiligheid. 

Het hoeft niet bij winkels te blijven. Zo kan een kinderdagverblijf de doodstraf invoeren voor 
kindermisbruik. Dat wil zeggen, dat als er in het gebouw een kind door een volwassene 
misbruikt wordt, de dader de doodstraf krijgt. Vele ouders, en vooral PVV-ers, zullen dat 
geruststellend vinden. Hun kinderen worden in hun ogen niet voldoende beschermd, door het 
slappe optreden van het OM in zulke gevallen. Ook hier moet het voor elk bezoeker 100% 
duidelijk zijn, dat in het gebouw de doodstraf geldt. Dat schrikt zeker af. Daartegenover staat, 
dat bijna niemand wil werken in een doodstraf-kinderdagverblijf, en dat hoogopgeleide ouders 
het kinderdagverblijf zullen vermijden. Er zijn voor- en nadelen. Het is aan de ouders om te 
kiezen: dat is nu eenmaal de bedoeling van een keuze-wetgeving. 
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De doodstraf kan ook binnen specifieke organisaties worden ingevoerd. Het zou dan gelden 
voor de onderlinge handelingen, dat wil zeggen, voor wat de leden elkaar aandoen. Er is een 
historisch model voor een organisatie-specifieke doodstraf: in vele landen werd de doodstraf 
gehandhaafd binnen de krijgsmacht, na de afschaffing in de burgermaatschappij. Omdat derde 
partijen niet betrokken zijn, is het voldoende dat de leden van de organisatie zelf op de hoogte 
zijn van de strafbepaling. Zo zou een bedrijf de doodstraf kunnen invoeren voor seksistische 
opmerkingen tegenover vrouwelijke collega's, of voor het kijken van porno in werktijd. Tijdens 
sollicitaties moet dan absoluut duidelijk worden gemaakt, wat de gevolgen zijn, en de 
waarschuwing moet vaak herhaald worden. Ook hier zal de afschrikking werken: veel 
vrouwen zouden het een opluchting vinden, om bij zo'n bedrijf te werken. Daartegenover staat 
dat de meeste mannen het bedrijf zullen vermijden, niet alleen als werknemer, maar ook als 
klant. Het is aan elk bedrijf om de overweging te maken: dat is, nogmaals, de bedoeling van 
een keuze-wetgeving. 

De doodstraf voor een winkel-overval lijkt 'typisch rechts', ook omdat we kunnen vermoeden 
dat de winkelier autochtoon is, en de overvaller allochtoon. De doodstraf voor seksistisch 
gedrag op het werk is zeker niet typisch rechts. Deze twee voorbeelden laten zien dat de 
doodstraf op zich noch links, noch rechts is. Het is een middel tot implementeren van een 
maatschappijvisie, een middel om de samenleving bij te sturen, in een bepaalde richting. 

In mijn eerste brief aan de informateur (12 april) werd de invoering van de segregatie in 
Nederland bepleit, in antwoord op de polarisatie. Een territoriale of organisatie-gebonden 
doodstraf kan worden beschouwd als een bijzondere vorm van segregatie, en dat geldt voor 
legal pluralism in het algemeen. De scheidslijnen zijn nu al voor iedereen zichtbaar. De 
waarden en idealen van een laagopgeleide Brabantse PVV-er staan heel ver af, van de waarden 
en idealen van hoogopgeleide jonge bewoners van Amsterdam-Zuid. Het is ook om die reden 
niet langer zinvol, om een eenheidswetgeving te handhaven. Legal pluralism past heel good bij 
een beleid van segregatie en herzuiling. Met de doodstraf kan een deel van de diverse idealen 
worden gerealiseerd. De PVV-middenstander krijgt bijvoorbeeld zijn gewenste veiligheid, de 
feministische juriste een vrouwvriendelijke werkomgeving. 

Een keuze-menu wetgeving biedt echter meer: het volledig personaliseren van de wet. Elk 
individu kan bepalen dat de doodstraf wordt toegepast, bij een delict waarvan hij de slachtoffer 
is. Wat een delict is, mag hij of zij zelf bepalen. Kinderontvoering en kindermisbruik, 
bijvoorbeeld, zijn voor vele ouders een nachtmerrie. Ouders zouden kunnen bepalen, dat wie 
hun kind in de openbare ruimte ontvoert, mishandelt, of misbruikt, de doodstraf krijgt. 
Vrouwen zouden kunnen bepalen, dat iemand die ze op straat beledigt, de doodstraf krijgt. 

Een eenheidswetgeving heeft wel het voordeel, dat het Wetboek van Strafrecht overzichtelijk 
en makkelijk opvraagbaar is. Het publiek is redelijk op de hoogte van wat strafbaar is. Daarom 
wordt het principe algemeen aanvaard, dat elke burger 'de wet hoort te kennen'. Bij een 
gepersonaliseerde wetgeving is dat onmogelijk, en daarom moet de bijzondere bescherming 
duidelijk gecommuniceerd worden. In de openbare ruimte, kan dat vooral door middel van 
kleding. Personen, die voor bescherming door de doodstraf kiezen, zouden bijzondere kleding 
dragen. Het moet er juist heel vreemd uitzien, bijvoorbeeld een lange jas met zwart en 
fluorescent-groene strepen, met daartussen witte doodshoofden op oranjerode driehoeken. Dat 
is uitdrukkelijk afwijkend en opvallend. 
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Kleur en details kunnen verschillen, maar het moet onmiskenbaar een waarschuwing zijn, ook 
met tekst: 'beschermd door de doodstraf' in meerdere talen. Ook moet het delict omschreven 
worden, met bijvoorbeeld 'beschermd door de doodstraf tegen straatroof'. Zolang de vreemde 
kleding voor iedereen duidelijk maakt, dat deze personen door de doodstraf beschermd zijn, 
zal het inderdaad afschrikkend werken. Maar ook hier zijn er nadelen te verwachten. Op straat 
zal iedereen met een wijde boog om deze personen heen lopen, en de kans is groot dat ze in 
een sociaal isolement belanden. Omdat ze een gevaarlijke uitstraling hebben, moeten de 
overige burgers ook niet gedwongen worden, tot omgang met de 'doodstrafmensen'. Bedrijven 
moeten het recht krijgen, om ze aan de deur te weigeren. Maar ook hier geldt, dat iedereen vrij 
moet zijn om zelf de afweging te maken - sociale acceptatie tegenover persoonlijke veiligheid. 

Gezien de nadelen, is mijn inschatting dat slechts 1% of 2% van de bevolking zou kiezen voor 
volledige personalisering. Ook voor een organisatie-gebonden doodstraf is geen grootschalige 
toepassing te verwachten. Voor een territoriale herinvoering van de doodstraf is er, zeker in de 
rechtse provinces, wel een meerderheid te verwachten. Ook de plaatsgebonden doodstraf, om 
de eigen huis of zaak te beschermen, zal populair blijken, is mijn inschatting. 

Hoe zit het met de tegenstanders? In het geval van een territoriale herinvoering, per provincie 
of in een bepaalde stad, hebben ze de mogelijkheid om te verhuizen. De overheid moet dat 
juist faciliteren, en dat past ook goed bij een landelijk segregatiebeleid. Zo zal Rotterdam, 
bijvoorbeeld, verder verrechtsen, als tegenstanders van de doodstraf de stad verlaten, en 
voorstanders hun plaats innemen. Zoals uitgelegd in mijn brief van 12 april 2017, is het in een 
gepolariseerd land wenselijk, om de bevolking te scheiden naar ideologie en 
levensovertuiging. Verhuisstromen doen dat effectief, en zonder dwang. 

Bij de plaatsgebonden en organisatie-gebonden doodstraf, is verhuizen juist overbodig. Het 
enige wat de tegenstanders van de doodstraf hoeven te doen, is die plaatsen en organisaties 
vermijden, waar de doodstraf van toepassing is. Het zullen er niet zoveel zijn, dat het leven 
daarbuiten onmogelijk wordt. Ook hier is de beperkte invoering van de doodstraf goed te 
combineren, met mijn eerdere voorstellen tot een rigoureuze herzuiling in Nederland. Vooral 
PVV-instellingen zullen belangstelling hebben voor een in-house doodstraf, en dat zijn toch 
niet de instellingen die tegenstanders van de doodstraf zullen opzoeken. En ook voor de 
persoonsgebonden doodstraf geldt, dat niemand er last van heeft, zolang ze uit de buurt blijven 
van de beschermde individuen. 

Samenvattend: het is mogelijk om gebruik van de doodstraf te maximaliseren, zonder dat 
tegenstanders van de doodstraf daar last van hebben. Dat lijkt qua logica beter, dan een 
compromis-model waar niemand mee tevreden is. 

Paul Treanor
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