
 

Nieuwsuur in de klas 
Onschuldig ter dood 
veroordeeld 
 

Leeftijd: 16-18 jaar  
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
In de Verenigde Staten van Amerika wordt 
in negen staten nog steeds de doodstraf 
uitgevoerd. Het is de zwaarst denkbare 
straf en onomkeerbaar. Uit onderzoek 
blijkt dat 1 op de 25 ter dood 
veroordeelden onterecht vastzit. Vaak 
wordt pas na de executie bekend dat de 
terdoodveroordeelde onschuldig was. 
 
Vakgebied 
Maatschappijleer en 
Maatschappijwetenschappen: 
Straffen, rechtssysteem. 
 
Kernbegrippen 
Doodstraf, terdoodveroordeling, executie, 
alibi, gratie 
 
Eindtermen 
Deze video sluit aan bij de volgende 
domeinen in het examenprogramma: 
A1: informatievaardigheden 
A3: benaderingswijzen 
F2: de rechtsstaat 
F4: functies van straffen 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Nieuwsuur in de klas’. Op de site van 
Schooltv.nl is meer te vinden over de 
straffen. Bijvoorbeeld Levenslang een heel 
leven lang? 
 
Antwoorden 
1a Texas b Dodelijke injectie 2 Onterecht 
veroordeelde gedetineerden helpen hun 
onschuld te bewijzen 3C 4D 5 Elektrische 
stoel, vuurpeloton, vergassing, ophanging 
6 1870. Van 1945 t/m 1952 weer tijdelijk 
ingevoerd maar alleen voor 
oorlogsmisdadigers uit WOII. 7 Doodstraf is 
onherroepelijk. Bij gevangenisstraf heb je 
uitzicht op eventuele uiteindelijke 
vrijlating. Voor: zware criminelen hebben 
geen enkel recht meer. 
 
 
 
 

Kijkvragen 
1a In welke Amerikaanse staat worden de 
meeste doodstraffen uitgevoerd?  
b Hoe worden ter dood veroordeelden in 
deze staat ter dood gebracht? 
 
2 In de VS heeft Peter Neufeld het ‘innocents 
project’ opgezet. Leg uit wat dit project 
inhoudt. 
 
3. Welk van de volgende stellingen is waar: 
A 1 op de 25 ter dood veroordeelden komt 
uiteindelijk vrij omdat ze onschuldig blijken 
te zijn. 
B Anthony Graves heeft de moorden niet 
gepleegd maar was wel betrokken bij de 
moordpartij.  
C Als Anthony Graves rijk was geweest, was 
hij waarschijnlijk niet schuldig bevonden. 
 
4 Anthony Graves wordt uiteindelijk 
beschuldigd van moord ondanks dat hij een 
alibi heeft. Wat is een ‘alibi’? 
A Een moordwapen 
B Een dodelijke ziekte 
C Een verzoek tot gratie 
D Een bewijs van onschuld 
 
Verdiepingsvragen 

 
 
5 De meeste ter dood veroordeelden in de VS 
worden vast gebonden op een tafel en 
geïnjecteerd met een dodelijke stof. 
Noem nog twee andere manieren waarop 
mensen ter dood worden gebracht in de 
Verenigde Staten.  
 
6 In Nederland hebben we vroeger ook de 
doodstraf gehad. Wanneer is in Nederland 
de doodstraf afgeschaft? 
 
7 De zwaarste straf die in Nederland 
opgelegd kan worden, is levenslange 
gevangenisstraf. Bedenk twee redenen 
waarom gevangenisstraf beter zou zijn dan 
de doodstraf. Bedenk ook een argument voor 
de doodstraf. 
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