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Osama moet hangen! 
De doodstraf., otndat het tnoet 

VVD-ideoloog Paul Cliteur vindtl dat Nederland geen recht van spreken heeft als de 
Verenigde Staten overgaan tot de terechtstelling van Osama bin Laden. In zijn pleidoo · 
gebruikt Cliteur handzame retoriek en hij reduceert internationale mensenrechtenver
dragen tot een Hollands domineesvingertje. Hij banjert daarmee dwars door de begin... 
selen van zijn eigen partij2, maar dit terzijde. 

door Arthur Olof 
hij moet allereerst het vlees zelf snijdbaar C liteur moet niet alleen zijn messen slijpen, Strafhof kennen de 'capitale straf (Cliteur) noc 

voor genocide of oorlogsmisdaden, noch voo 
maken. Daarvoor zijn nogal wat capriolen 

vereist. Hij vergelijkt Osama bin Laden met Adolf Hitler, redu
ceert internationale mensenrechtenverdragen3 tot Nederlandse 
betutteling, bombardeert Harry Mulisch tot ons ethisch geweten 
en suggereert dat een tienjarige taakstraf met aansluitende ver
volgloopbaan als loketbeambte het enige alternatief is voor de 
doodstraf. Dat doet hij zo. 

Grote problemen 

Als een Amerikaanse soldaat Bin Laden in de kraag vat, kunnen 
'we' korte metten maken, zoveel is duidelijk. Bush heeft er zelfs 
over gedacht om daarvoor een speciale rechtbank in het leven te 
roepen. Een vertrouwd geluid. De schuldvraag, de kwaliteit van 
'gewone' Amerikaanse rechtbanken, waarborgen voor een eerlijk 
proces zijn echter zaken waarbij Cliteur niet stil wil staan. Zijn 
rampscenario is dat niet een Amerikaan, maar een Brit de ver
dachte arresteert: 'Dan hebben we grote problemen. De Britten 
kennen de doodstraf niet. Zij hebben, net als wij, het Handvest 
voor de grondrechten van de Europese Unie ondertekend. Daarin 
is de doodstraf verboden. ( ... ) De Amerikanen willen namelijk wel 
hun eigen Adolf Hitier berechten. Maar wij hebben gewetensbe
zwaren: wij, Europeanen, leveren in beginsel geen verdachten uit 
aan een land dat de doodstraf kent. En in het bijzonder Nederlan
ders doen over die doodstraf nogal moralistisch.' 
Een vergelijking van Bin Laden met Hitier ziet toch wat details 
over het hoofd. Misschien wil Cliteur een terroristische misdaad in 
oorlogsaferen trekken voor wat meer juridische speelruimte? Op 
19 september 2001 zei Thom de Graaf in de Tweede Kamer: 'Het 
is begrijpelijk dat in Amerika wordt gesproken over oorlog, maar 
het is niet zonder gevaar. Ik zou zelf die terminologie niet tot inzet 
van onze betrokkenheid willen maken.' 

Fijntjes 

Juridische speelruimte voor de doodstraf bieden de bestaande 
instellingen van het internationaal recht al evenmin. De ad hoc
tribunalen voor Joegoslavië en Rwanda en het Internationaal 
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misdaden tegen de mensheid (in burgeroorlog o 
tijdens bezetting). Dat komt omdat de internationale gemeen 
schap deze straf in strijd acht met de mensenrechten. Hier is geen 
Hollands vingertje in beeld. 
Niettemin reduceert Cliteur (jor the sake of punishment?) de in 
ternationale verbodsbepaling toch via Europese gewetensbezwa 
ren tot Hollands moralisme. En hij vervolgt: 'Zo heeft onze minis 
ter-president nog in 2000 de Chinese minister van buitenlands 
zaken ernstig over dit onderwerp onderhouden. Dat wij in zo' 
gesprek uiterst zwak staan schijnt ons niet te deren. Wij zwaaie 
wel met het vingertje, maar de Chinezen en Amerikanen kunnen 
fijntjes opmerken dat in Nederland nog in 1952 veertig mense 
zijn geëxecuteerd wegens misdaden die in oorlogstijd waren be
gaan. Zij kunnen ook aanvoeren dat niemand tegen de doodstr 
was voor AdolfEichmann. Zelfs onze progressieve topauteur Har
ry Mulisch (. .. )was daar niet tegen. ( ... ) Ook vond iedereen he 
heel gewoon dat de Neurenbergse processen met de galg eindig
den. En als we de van aanzienlijke strafbare feiten verdach 
Adolf H. in handen zouden hebben gekregen had echt niemand 
een tienjarige taakstraf met daarna een baantje als loketbeambte 
voorgesteld. De vraag is dus: zijn wij nu wel in de morele positi 
om de Amerikanen de les te lezen over de toepassing van de dood 
straf? Ik vind, eerlijk gezegd, van niet.' 

Cynisch pact 

China en de Verenigde Staten behoren tot de landen die sinds 
1952 (en daarvoor) elke maand veertig, zo niet meer doodvonnis 
sen voltrekken. Amnesty International heeft meer informatie 
Wonderlijk dus dat Cliteur denkt om in een cynisch pact met deze 
landen een argument in handen te hebben om Nederland er 'fijn
tjes' op te wijzen dat ook bij ons executies plaatsvonden. Nou en? 
Er is wel meer aan te merken op Nederland, of welk ander lan 
ook. Moeten we ons baseren op gedragingen uit het verleden, da 
is geen enkel land in de morele positie om wie dan ook de les te 
lezen. Zo werkt dat dus ook niet. Net zoals een samenl~ving dat 
doet met handelingen die zij niet wenst te tolereren, probeert ook 
de internationale gemeenschap zulke gedragingen tegen te gaan 
met recht. Heel beschaafd, maar moeizaam. Al was het maar van 
wege het gebrek aan medewerking van landen als China en de VS. 
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Wat Hitler betreft was dat mosterd na de maal- ..------------------------------, 
tijd, hij was waarschijnlijk de grootste inspiratie- ' 
bron. En ook de vormgeving van die internationa
le gemeenschap is niet bepaald voorbeeldig, maar 
je moet toch ergens beginnen. 

Mulisch 

Cliteur gaat echter nog een stapje verder. In 
Neurenberg en tegen Eichmann zijn doodvonnis
sen uitgesproken, dus waarom nu niet? Het 
Nederlands vingertje is overigens inmiddels bui
ten beeld. Neurenberg deden 'we' zelfs samen met 
onze Amerikaanse vrienden. Maar 'onze progres
sieve topauteur' Harry Mulisch heeft ook in Israël 
niet geprotesteerd, dus waar blijf je? Cliteur had 
evengoed de inquisitie kunnen noemen, er zit voor 
hem toch geen enkele progressie in het beestje. 
Daarmee gaat hij wel voorbij aan het feit dat de 
regels van Neurenberg (en Tokio) nu juist een 
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belangrijke basis zijn geweest voor de VN-tribu- 1-----i.-~~o-----~ 
nalen. Met als zwaarste straf levenslang. Voor 
Joegoslavië en Rwanda vonden de Verenigde 
Staten dat niet eens zo'n punt. Bij het 
Internationaal Strafhof ligt dat enigszins anders, 
maar daar zouden ze dan ook zelfs Amerikanen 
kunnen berechten. Voor het gebruik in 
Afghanistan van clusterbommen of voor het 
bloedbad in het fort Kalajangui bij Mazir-i-Sharif, 
bij voorbeeld. De Amerikanen passen dus nog 
maar even voor de internationale rechtsorde, en 
trekken vertrouwd ouderwets van leer. Ondanks 
het feit dat ook het nieuwe 'democratische' bewind 
van Afghanistan daar genoeg van heeft. 
De vraag is dus eigenlijk: zijn de VS in de morele 
positie om ons 'fijntjes' de les te lezen? Het lijkt me 
zonneklaar van niet. Curieus dat een liberaal ons 
van het tegendeel wil overtuigen. + 

Noten 

1. Buitenhof, 6 januari 2002, 'Opinie: Krijgt Bin Laden de dood
straf?' 
2. Zie de FA Q's op www.vvd.nl: 'Waarom is de VVD tegen de dood
straf? De doodstrafkent een groot aantal nadelen. De VVD is dan 
ook geen voorstander van de doodstraf. Een belangrijke reden om 
geen doodstraf in te voeren is het feit dat de doodstraf niet werkt. 
Straffen dienen als vergelding voor een delict. Maar vooral is het 
de bedoeling dat het opleggen van een straf een preventieve wer
king heeft. Door de afschrikwekkende werking moet de straf 
iemand afhouden van het begaan van een misdrijf. Hoewel het 
lijkt dat de doodstraf bij uitstek een afschrikwekkende werking 
heeft, blijkt in de praktijk dat dit geenszins het geval is. Ook 
Timothy McVeigh heeft zich bij zijn verschrikkelijke daad niet 
laten afhouden door de straf die hij zou kunnen krijgen. Dat een 
opgelegde doodstraf niet kan worden teruggedraaid is een andere 
reden om geen doodstraf in te voeren. Ook als slechts één keer 
achterafmoet worden vastgesteld dat de doodstraften onrechte is 
uitgevoerd op een onschuldige, dan is dit één keer teveel. Fouten 
zijn echter nooit uit te sluiten. Rechterswerk is en blijft mensen-
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werk. Voor de VVD zijn dit reden genoeg om geen doodstraf in tê 
voeren.' 
Voor wie Kees Lunshof wil geloven (De Telegraaf, 11.6.2001) hacl 
Cliteur nog wel terecht gekund bij Leefbaar Nederland, dat 'o 
populistische gronden' voorstander was van de doodstraf, ma 
ook die partij schijnt inmiddels tot beter inzicht te zijn gekomen. 
3. Cliteur noemt het 'Handvest voor de grondrechten van d 
Europese Unie'. Het EU-document 'Naar een succesvolle uitbrei 
ding', Brussel20.11.2001, noemt de doodstraf als een van de red 
nen waarom Turkije nog steeds niet kan toetreden tot de EU: 'He 
herziene artikel 38 van de grondwet beperkt de doodstraf tot ter 
roristische misdaden in tijden van oorlog of oorlogsdreiging. D 
gemaakte uitzondering voor terroristische misdaden strookt nie 
met protocol 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de 
rechten van de mens (EVRM) (dat geen enkele voorbehoud toe 
staat), terwijl de uitzondering in het geval van oorlogsmisdade 
wel is toegestaan krachtens protocol 6.' Nederland is partij bij he 
EVRM en bij VN-verdragen zoals de Universele Verklaring van d 
Rechten van de Mens en het Tweede Optionele Protocol bij he 
Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten 
dat afschaffing van de doodstraf beoogt. Zie bijv. ook resolutie 
2001/68 d.d. 25.4.2001 van de VN-Mensenrechtencommissie. 
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