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De democratie van de jury
Theorie en praktijk in de Verenigde Staten*

Hoe kun je in de Verenigde Staten een onpartijdi-

1. Waarom zij wel en wij niet:
de jury als grondrecht

ge jury vinden voor de berechting van Oliver
North, als kort tevoren North via de televisie zo'n
indruk maakte op het grote publiek dat men zich
massaal in Ollie for President-T-shirts ging hullen?
Heeft de verdreven Panamese dictator Noriega in
de Verenigde Staten kans op een fair trial met
een jury? Is het correct van Imelda Marcos om na
haar vrijspraak de leden van de jury gezellig thuis
op de thee te vragen? Dit zijn enkele meer spectaculaire aspecten van het fenomeen juryrechtspraak, dat in de Verenigde Staten ook in de 11\)rmale routine van het rechtsbedrijf een belangdjke
rol speelt. In dit artikel wordt de juryrechtspraak
in de Verenigde Staten belicht. De nadruk ligt
hierbij op het grondwettelijk karakter van het

In de Verenigde Staten speelt juryrechtspraak een belangrijke rol. De petit jury is een willekeurig gekozen groep burgers die afkomstig is uit het district waar de zaak dient. De
jury beslist over de feiten. In het strafproces besluit de petit
jury dus over de schuld of onschuld van de verdachte; de
rechter - in de eerste instantie altijd een units iudex - stelt
de strafmaat vast. Er is één belangrijke uitzondering: in zaken waarin de doodstraf kan worden opgelegd, besluit de
jury meestal ook over de strafmaat. In het civiele proces
oordeelt de petit jury over het gelijk van de partijen en stelt
doorgaans ook de hoogte van de schadevergoeding vast.
Naast de petit jury bestaat ook een zogenaamde grand jury.
De grand jury speelt een rol in het eerste stadium van het
strafproces, als besloten moet worden of een verdachte vervolgd zal worden. In de praktijk ziet een verdachte vaak af
\'an het recht op onderzoek door de grand jury. Door middel van de procedure voor de grand jury verkrijgt men in
zaken betreffende misdrijven (jelonies) een zogenaamde in·
dictement. Het gaat hier om een vóórprocedure als eerste
stap naar daadwerkelijke vervolging. In dit artikel beperken
wij ons tot de bespreking van de petit jury, dat wil zeggen
de jury die voor een bepaalde rechtszaak wordt samengesteld. De weergave van het selectieproces van juryleden gaat
overigens ook voor een deel op voor de grand jury.
Vraag aan een Nederlands jurist om een paar verschillen
tussen het Amerikaanse en het Nederlandse rechtssysteem
op te sommen, en de kans is groot dat juist het jurysysteem
genoemd wordt. Stel vervolgens de vraag wat men van jury-

recht op een jury, de wettelijke garanties voor
onbevooroordeeldheid van de potentiële juryleden en de effectiviteit hiervan, de rol van partijen
bij de juryselectie in hun eigen rechtszaak en de
hulp die psychologen daarbij bieden. Ten slotte
wordt op de diverse punten een korte vergelijking gemaakt met de rechtspraak in Nederland.
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':. Dit artikel is voor een deel een uitwerking van de tekst van een lezing gehouden
voor de SIB Amsterdam op 31 januari
1990. Het artikel kwam mede tOt stand
door de gastvrijheid van het Netherlands
Institute for Advanced Study in the Humal1ities and Social Sciences (NIAS) te
\\1 assenaar aan Peter van Koppen.
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'éJ.,l[ hed't lijn eisel1 rL'L'ht"\"ileeJll meI d.1.\rn.ust ,'n ,;cllc'cI·
:t.'~ijK d.l.lrbmL·n hL" Il'lkr,lle reLhbW'itL'e\l1. DL' L'S Cunsti·
tutiul1 is bijlll<lrlcL",ld ,'ndndL'l,1 \,111 hel lL'lkr.1k r"c'h[s-'.\·,·
Leem. LJ,\.1I'IU,I'1 hebhen ,k .Itzun,!crlijke St.Hl'n <luk el'n
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De ,dl'ctie \'.111 jm...tcden Llient L(1d,lI1i~ te ,;cbêlll'cl1 •. LH Ull'
ein,!ciijk ieder.: Luk .l.1n ee:n jun' I\'urdt \llurè;eIL'c:d ,Ii,' Uil'
belLlL1l'llnrdeeid is ell e,'tl "uede ,lt,piq~eliil~ I'urllll \'.lil de
bel'()lkin~ in het deÓ1bt.'lrerïende LlistricL D.1.lrtue Sc:,;,'hiL'c!t
dc ,electie il1 een .1,lnt.,1 ,t.\ppc:n, ELTSt kUll1t ml'n lLlt ,','11
,\I,;elllene 'electie I ,lil k.lIl,!id.HL'n en I','rnll,;,'ns kiest lllen
d,uruit \'(lur een b,'p.l.llde I'cclnsz,l,lk eL'n jun', Het eer,l, i,
l'en .1dlllillistr,Hid f'l'Uces, .\kt de ,ll,;elllene ",Iec'liè is eL'n
jllry UJlllIllISsilJ1i "i ,Ic (h')',~ u(II.'l' l'[mrt bL'!.I" <llldc'!' ,UPL'!"
I·i.,ie I.ln de reLhterlijk,' ill.1Cht. D,' jun' di,' UilL'illdeliik ill
L'eil bep.l.llde z,uk llf'lreedt. ""rdt I'i,l seleclie ,llHlr cic rech·
ter ~'n de pr(lccsp:lrtiil'll ,.\Illl'n~L'stL'1c1.
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De regeling betekent overigens niet dat elke bevolkingsgroep in elke jury vertegenwoordigd moet zijn; het betekent
.1lleen dat geen enkele groep systematisch uitgesloten mag
worden v;-tn declname aan de jury. [);-tt is nn belang voor
verschillende ;-tspecten van het functioneren van de jury.
Het r;-ts van juryleden blijkt bijvoorbeeld van invloed te zijn
(lP de besluitvorming. Zwarte verdachten van verkrachting
worden over het ;-tlgemeen eerder schuldig bevonden dan
blanke verdachten. Dat geldt met name als het slachtoffer
blank w;-ts. Dit effect wordt echter uitsluitcnd veroorzaakt
door blanken; voor zwarte juryleden heeft het ras van het
~lachtoffer geen invloed. De wijze waarop potentiële juryleden in eerste instantie \vorden geselecteerd, kan dus een directe invloed hebben op de beslissing van de jury in een
zaak. Een vergelijkbaar verhaal geldt voor het toelaten van
vrouwen in de jury. Pas sinds de twintiger jaren is dat in de
meeste staten toegestaan. Het is dus bijzonder belangrijk
dat selectie van de juryleden zodanig geregeld is dat representatieve jury's ontstaan.
Een belangrijke voorwaarde voor een goede jury in dit
soort zaken is eveneens dat de jury heterogeen is; even heterogeen als de gemeenschap zelf. De juryleden moeten de
'taal' en de gewoontes van het milieu, waarin de feiten
plaatsvonden of van waaruit verdachte of getuigen afkomstig zijn, kunnen begrijpen. Raadsheer Marshall- het eerste
en tot nu toe enige zwarte lid van het federale Hooggerechtshof - verwoordde dat als volgt in Peters v. Kif!
'[W]hen anI' large and identifiable segment of the community is excluded from jury service, the effect is to re move
from the jury room qualities of human nature and varieties
of human experience, the range of which is unknown and
perhaps unknowable. Ir is not necessary to assume that the
excluded group will consistentlI' vote as a class in order to
conclude as we do, that its exclusion deprives the jury of a
perspective on human events that may have unsuspected
importance on anI' case that may be presented'. Sommige
blanken komen bijvoorbeeld nooit in wijken waarin overwegend zwarten wonen. Men is dus vaak onbekend met de
bijzondere gewoontes die haar heersen. Soms kan een zaak
pas goed worden beoordeeld als men bekend is met dit
soort gewoontes. Als een of enkele zwarten in een jury zitten, kunnen zij in ieder geval de overige juryleden hierover
voorlichten.
Sinds de Jur}' Selection and Service Act van 1968 is men
verplicht de lijst van stemgerechtigden als uitgangspunt te
nemen bij de selectie van potentiële juryleden. Zoals gezegd,
moet men zich, bij afwezigheid van een burgerlijke stand,
actief laten registreren als stemgerechtigde. Blanken doen
dat vaker dan zwarten of latino's. Van de blanken is 73 procent geregistreerd, van de zwarten 66 procent en van de latino's slechts +4 procent. Maar er zijn ook verschillen tussen
mannen en vrouwen, tussen ouderen en jongeren en tussen
rijken en armen. Deze verschillen hebben dus vanzelf tot
gevolg dat bepaalde groepen uit de Amerikaanse bevolking
minder vaak lid zullen zijn van een jur\'.
Ook de objectieve criteria, hierboven beschreven, kunnen
voor vertekening zorgen. In de Verenigde Staten leven grote
groepen resident aliens, dat wil zeggen mensen met een verblijfsvergunning, voornamelijk immigranten die volwaardig
deelnemen aan het maatschappelijk leven maar die nog niet
het staatsburgerschap bezitten. Zij zijn uitgesloten van jurydienst. Ook de eis dat men de Engelse taal moet kunnen
lezen, schrijven en spreken zorgt voor vertekening en ondervertegenwoordiging van bepaalde minderheden.
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Er vinden nog meer selecties plaats die de jury minder representatief doen zijn. Zoals gezegd, krijgen potentiële jurvleden een vragenlijst thuisgestuurd, die zij verplicht zijn in
tc vullen en terug te sturen. Ook hier werkt het sy<;teem in
het voordeel v;-tn blanken, mannen, ouderen en rijken: zij
')turen vaker de vr;-tgenlijst terug. Vijftien tot dertig procent
van degenen die worden ;-tangeschreven ontvangen de vr;-tgenlijst niet of antwoorden niet.
Op b;-tsis v;-tn de vragenlijsten wordt beoordeeld of de potentiële juryleden voldoen aan de formele vereisten, m;-tar
wordt nak ook al een selectie gemaakt door een rechter of
ambtenaar, bijvoorbeeld door mensen die w;-t;-trschijnlijk
toch zouden worden disqualified (dus niet toegestaan zijn
als jurylid re dienen) of exempted (zichzelf kunnen excuseren) eruit te h;-tlen. Daarbij wordt soms gediscrimineerd, in
veel gevallen onbewust. De undlle hardship or extreme inconvenience-vrijstelling leidt ook tot overtegenwoordiging
van 'professionals, managers and proprietors.' De zogena;-tmde 'blue collar worker' zal eerder uit angst zijn b;-t;-tn
te verliezen proberen onder de jurydienst uit te komen. Het
effect dat voor personen met beter betaalde banen de financiële prikkel om geen werk te willen missen groot is doet
hieraan nier af. Het aantal verzoeken om vrijstelling blijkt
in de pr;-tktijk groot.
Bij de pogingen juryleden aselect te kiezen, bn het soms
anders uitpakken. Wij zullen twee voorbeelden geven. In
Adantic Counry was de selectie van juryleden georganiseerd
met behulp van computers. Een prachtig systeem: verschillende lijsten werden gecombineerd, zoals de voterslist en de
Licensed dri~'ers list. Na een aantal ingewikkelde controles
op de samenstelling van de lijst, werden de namen gezet op
volgorde van de vijfde letter van de achternaam nn elke
naam, de vierde letter van het ;-tdres en het tweede cijfer in
het nummer van het rijbewijs. Daarna werd steeds een jury
gekozen door bij een willekeurige naam te beginnen en
steeds een vast aantal namen over te slaan. \Vat bleek: er
ontstonden jury's die vrijwel "Ileen uit joden of vrijwel alleen uit Italianen bestond. Verder kwamen bijzonder vaak
familieleden van elkaar in de jury terecht. Wij zullen niet
alle mechanismen uideggen, maar een is de volgende: veel
joodse namen hebben als vijfde letter de om' (Wiseman,
Feldman); veel italiaanse namen hebben als vijfde letter de
or' (Ferarro, Dinardo) of de 'i' (Fellini, Martini).
Een ander geval van discriminatie bij de selectie, nu bewust,
bleek zich voor te doen bij het proces tegen de AttÏt:;-t
Brothers. In 1970 brak een opstand uit in de Attica State
Prison in New York. Bij een aannl van het staatsleger vielen .+3 doden. Tijdens het proces tegen de opstandelingen
bleek dat degenen die de samenstelling van het juryp;-tnel
verzorgden veel meer mannen dan vrouwen hadden geselecteerd. Zij zeiden dat dit gebeurde omdat vrouwen toch
meestal vrijgesteld worden. Bovendien bleek dat op een deel
van de systeemkaarten van het jurypanel het ras van de betreffende persoon was vermeld. Daardoor ontstond het vermoeden dar het ras bij de selectie een rol speelde.
Er kunnen dus allerlei elementen in het selectieproces binnen sluipen die er niet horen en gewild of ongewild wordt
in veel gevallen gediscrimineerd. In feite is het, door het
ontbreken van een burgerlijke s[;-tnd, vrijwel onmogelijk een
jury samen te stellen die echt voldoet aan de grondwettelijke eisen.
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C. Dan maar een andere jury:
change of venue
De verdachte heeft het recht om berecht te worden binnen
het district waar het misdrijf is gepleegd. Dat heeft enorme
voordelen. De juryleden kennen bijvoorbeeld de plaatselijke
situatie goed en dat kan in veel zaken een groot voordeel
zijn. Deze regel wordt echter direct een probleem als de
zaak voor het proces al veel aandacht in de pers hedt getrokken zodat iedereen ervan afweet. Het houden van een
proces in zo'n omgeving kan dan in strijd komen met de eis
dat de jury onbevooroordeeld moet zijn. Dit speelt met
name een rol in kleine gemeenschappen waar de lokale pers
tevoren al uitgebreid over de zaak bericht heeft. Hierbij
dient bedacht te worden dat de lokale pers. met name de
lokale TV-stations, uitgebreid aandacht besteden aan misdaad. Details van misdrijven worden zonder enige terughoudendheid gemeld en vaak wordt van een verdachte \'anaf het
moment van arrestatie de volledige naam én het huisadres
vermeld. Een goed voorbeeld van een geval waarbij dat een
grote rol speelde was Joan Little.
Op 27 augustus 1974 werd Clarence Alligood dood gevonden in de cel van Beaufort County J ail (Washington,
North-Carolina). Alligood was een blanke man \'an 64 jaar
oud. Hij was doodgestoken met een ijspriem en hij had
sperma op zijn been. Zijn broek en schoenen lagen buiten
de cel. De cel zat op slot en de sleutel was toetsie. Dat gold
ook voor de persoon die in de cel opgesloten had gezeten.
Joan Little, een 20 jaar oude, zwarte vrouw. Gedurende de
daarop volgende dagen werd uitgebreid gezocht naar Joan
Little. Toen men op het punt stond haar vogelvrij te verklaren, meldde zij zich met haar advocaat bij de autoriteiten in
Raleigh, de hoofdstad van North-Carolina. Zij werd onmiddellijk beschuldigd van moord.
In een geval als Joan Little is het moeilijk te voorkomen
dat de meeste potentiële juryleden zich reeds een oordeel
hebben gevormd. Het kan overigens nog erger: er zijn processen waar alle leden van het jurypanel de verdachte wd
direct of indirect kenden.
De verdachte of een civiele partij kan in dit soort gevallen
om een zogenaamde change o!-vemte vragen, het verplaatsen
van het proces naar een ander district. In strafzaken heeft
het OM niet het recht om een verzoek tot een change of
venue in te dienen. Een change of venue kan worden toegestaan op de grond dat een fair and impartial t)'ial binnen
het oorspronkelijke district niet mogelijk is. De verdachte
kan overigens ook om andere redenen worden toegestaan
om berecht te worden in een ander district, namelijk wanneer dit' for the convenience of parties and witnesses, and
in the interest of justice' is.
Hier ligt een goudmijn voor Amerikaanse rechtspsychologen en die maken daarvan dankbaar gebruik. Van oudsher
ondersteunden advocaten hun verzoek om een change of
venue met bewijs dat bestond uit knipsels uit de lokale
kranten en verklaringen van lokaal prominente burgers.
Sinds een jaar of vijftien wordt voor dit soort \'erzoeken in
toenemende mate enquêtes gebruikt, hoewel dit incidenteel
ook al in de vijftiger jaren gebeurde.
In de zaak van Joan Little werd ook een dergelijk onderzoek gehouden. Daarvoor werd een van de in dit werk gespecialiseerde bedrijven - die opereren onder namen als Lit·
igation Sciences - ingehuurd. Voor de z:tak Joan Little werd
een zeer uitgebreid telefonisch onderzoek gehoudcn in
Beaufort COUnty, waar het misdrijf plaatsvond, en in 24
omringende counties. Men vroeg de ondervraagden hoeveel
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ze van Je zaak wisten, wat ze dachten uver de schulJ van
Joan Litde en een aantal vragen over racisme en seksisme.
Driekwart van de underv:tagJen had uver de zaak gehuord
of gelezen. De mensen in l3eaufort Cuunty verschilden hierin niet \':In de mensen in de andere cuunties. :Vlaar de men~en in Beaufort Cuunty en de omliggenJe counties hadden
wel tweemaal zo vaak een vooroordeel tegen Joan Little en
bleken ook tweemaal zo racistisch en seksistisch als de andere ondervraagden. De rechter liet daarop het proces verplaatsen naar Wake COUnty.
D. De selectie voor een bepaalde
rechtszaak: voir dire
Het proces zelf begint met de seleccie van de juryleden. Beide partijen hebben hct recht kandidaten te weigeren. De
potentiële juryleden worden ondervraagd en vervolgens
kunnen bepaalde kandidaten worden afgewezen. Dit proces
heet ·voir dire, hetgeen 'de waarheid spreken' betekent. Dit
wir dire is niet aan formele regels gebonden: de rechter bepaalt de tijdsduur en welke vragen gesteld kunnen worden.
De rechter kan zelf de voir dire-procedure voeren of dit aan
de raadslieden overlaten. In het federale svsteem is het
meestal de rechter die de vragen stelt.
Een jurylid kan worden gewraakt als hij of zij bevooroordeeld is. bijvoorbeeld door de publiciteit die er reeds over
een zaak is geweest. Ook kan men iemand diskwalificeren
wegens bepaalde opvattingen. Bij misdrijven waar de doodstraf op staat, speelt bijvoorbeeld de overtuiging een rol die
de potentiële juryleden hebben over het opleggen van de
doodstraf. LAJS een van de partijen gegronde redenen heeft
om een potentieel jurylid af te wijzen, kan zij de rechter
\'erzoeken dat jurylid te wraken. Op zo'n zogenaamde challenge jor cause volgt een zogenaamde dismissal lor cause als
ook de rechter overtuigd kan worden. Het aantal challenges
for cause in onbeperkt.
Daarnaast kent men de peremptory challenge. Bij deze uitsluiting hoeft de partij die een potentieel jurylid wil wraken
geen reden op te geven. Het aantal peremptory challenges is
echter beperkt. De theorie is dat een peremptory challenge
door een der partijen kan worden gebruikt om iemand te
weren waarvan die partij denkt dat hij vooringenomen is,
zonder dat men dit voldoende hard kan maken. Zodoende
bevordert de peremptory challenge een eerlijk proces. Hoewel dit cen rol speelt, is de praktijk ook dat beide partijen
kunnen beslissen of men, populair gezegd, iemand als jurylid wel ziet zitten, of men vermoedt dat het jurylid positief
bevooroordeeld is. Daarom hebben beide partijen peremptory challenges. De rechter heeft hier geen vetorecht. In zaken waarin de doodstraf kan worden opgelegd, heeft elke
partij de mogelijkheid tot 20 peremptory challenges. Het
.lantal neemt af naar de mate waarin de mogelijk op te leggen straf lager is. In federale civiele zaken heeft elke partij
maximaal drie peremptory challenges. Met moet natuurlijk
wel oppassen vanwege de beperking die ligt in het aanul
juryleden dat men kan wraken. Als men dat aantal heeft
uitgeput, blijft alleen de challenge for cause nog over.
Overigens kan de peremptory challenge ook misbruikt worden om minderheden uit de jury te weren. Hoewel de zorg
in de Verenigde St:tten voor een representatieve jury groot
is - hetgeen blijkt uit de boven beschreven procedure van
master wheel naar jury panel - zijn de mogelijkheden om
ecn bepaalde jury af te wijzen als niet-representatief zeer
beperkt. De discussie hierover is in de Verenigde Stak!1 nog
gaande. In de praktijk zal een partij zijn challenges dus
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goed moert:n gebruiken.
De jury bestaat uit twaalf personen, althans in het federale
systeem. In civiele zaken kunnen partijen overeenstemming
bereiken over een kleinere jury. Als een langdurig proces
wordt verwacht, wordt meestal ook een aamal rese'rve juryleden benoemd. Zij wonen het gehele proces bij, maar kunnen alleen deelnemen aan de beraadslagingen, als een van de
:mdere juryleden is uitgevallen.
Aan de vair dire wordt veel belang gehecht. De vair dire
kan daarom bijzonder veel tijd vergen. In de zaak tegen DeLorean, de autofabrikant die werd verdacht van handel in
drugs, duurde de vair dire vijf weken. In de zaak tegen Joan
Little duurde de voir dire 10 dagen en werden meer dan 2S0
potentiële juryleden ondervraagd, voordat men tot een selectie van 12 personen en twee reserves was gekomen.
De voir dire heeft, naast de selectie van de jury, voor advocaten nog een functie: zij kunnen bij het ondervragen van
de juryleden alvast beginnen met het bepleiten \'an hun
zaak. Een goed voorbeeld is het probleem van het stratblad.
De advocaat kan een jurylid dan vragen of een stratblad
voor hem of haar een probleem zal vormen en of het jurylid bereid is de wet te volgen en het stratblad te negeren bij
het oordeel over deze zaak. Dit heeft twee voordelen: ten
èerSte wordt de advocaat hierdoor geloofwaardiger, omdat
hij zelf schadelijke informatie over zijn cliënt naar voren
brengt. Bovendien licht de advocaat de jury dan al voor
over hoe de wet moet worden toegepast en heeft het betrokken jurylid in het openbaar reeds toegegeven de wettelijke weg te \'olgen. Het is een vaststaand fenomeen dat ais
iemand in het openbaar al ergens zijn oordeel over heeft
gegeven, het bijzonder moeilijk is daarna van mening te veranderen.
Advocaten blijken een overheersende voorkeur te hebben
\'oor een zo naïef mogelijke jury. Luc van Langehoven deed
onderzoek naar de Belgische jury en vond dat het vrijwel
onmogelijk is in een jury terecht te komen als je de middelbare school hebt afgemaakt. Advocaten hanteren meestal
intuÏtieve criteria die overigens vaak tegenstrijdig zijn. Darrow suggereerde onder andere de volgende vuistregels: laat
Ieren altijd zitten, gooi presbyterians er altijd uit, omdat zij
'cold as the grave' zijn, en neem nooit een rijke man. Bryan
stelt voor nooit een jurylid te nemen die een beroep uitoefent dat met een 'p' begint, zoals 'pimp, prostitute,
preacher, plumber, procurer, psychoIogist, physician, psychiatrist, printer, painter, philosopher, professor or parttime anything'. De eenvoudigste regel komt van Wagner: 'if
you don't like a juror's face, excuse him.' Met moet zich
hierbij realiseren dat de advocaten niet zozeer uit zijn op
een onpartijdige jury, maar op een jury die zal beslissen in
het voordeel van hun cliënt. In een strafzaak zal de advocaat streven naar een jury die een zo groot mogelijke kans
geeft op vrijspraak. Onderzoek laat zien dat advocaten in
bepaalde gevallen daarin slagen, maar over het algemeen
heeft hun selectie weinig effect. Dat is overigens niet verwonderlijk. Advocaten gaan bij hun intuïtieve oordeel immers af op hetgeen potentiële juryleden hen zelf vertellen.
Deze methode is wel eens vergeleken met de vraag aan een
alcoholist of hij zijn drinken kan beheersen. Het is immers
voor juryleden moeilijk om in een indrukwekkende raadzaal hun gevoelens en meningen geheel bloot te leggen. Juryleden blijken zelfs regelmatig te liegen. Advocaten zijn
daarom steeds meer hun toevlucht gaan zoeken bij psychologen die voor elke zaak speciaal onderzoek verrichten.
De hulp van psychologen bij de voir dire verloopt meestal
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als volgr. Uit de bevolking van het district waaruit ook de
jury afkomstig zal zijn, wordt vooraf een aselecte ~teekproef
getrokken. Aan de personen in de )[Cekproef wordt ':en
,lamal vragen gesteld over (a) hun mening over en kennis
van de betreffende zaak, (bl hun mening over algemene (juridische) ,1speCten die in de zaak aan de orde zullen kunnen
komen en (c) hun demografische kenmerken, zoals opleiding, leeftijd, geslacht en sociaal-economische status. Vervolgens slaat de psycholoog .un het rekenen. ?vlet behulp van
l!en statistische analyse van de verbanden tussen de demografische kenmerken \';1n de personen in de steekproef en
hun meningen over de zaak kan een model worden gemaakt
waarmee op grond van de demografische kenmerken van
een individu, zijn mening over de zaak kan worden voorspeld. Daarnaast kan de psycholoog aan de advocaat de
kans opge\'en dat een willekeurig potentieel jurylid zijn
cliënt zal ondersteunen. Dat laatste is belangrijk als de advocaat tijdens de vair di re moet beslissen of een bepaald
jurylid gewraakt moet worden of niet. Hij kan dan immers
zijn kansen bij het jurylid dat de gewraakte persoon zal vervangen, afwegen tegen de bezwaren die hij heeft tegen het
te wraken jurylid.
De opzet \'an deze zogenaamde wetenschappelijke juryselectie ziet er mooier uit dan de werkelijkheid. Zoals hierboven
bleek. is het jurypanel zelden een aselecte steekproef uit de
bevolking in een district en zullen de conclusies die de psycholoog trekt op basis van zijn eigen steekproef niet geheel
opgaan \'Oor de leden van het jurypanel. Bovendien zijn statistische \'erbanden nooit perfect en is dus de \'Oorspelling
op grond van die statistische verbanden imperfect en niet
geheel betrouwbaar. Uit onderzoek van Penrod blijkt dat
het nut \'an het wetenschappelijk jury selecteren weliswaar
niet geheel nihil is, maar in ieder geval zeer beperkt. Dat
desalniettemin een bloeiende bedrijfstak heeft kunnen Ontstaan, houdt vermoedelijk meer verband met het magisch
wetenschappelijk karakter ervan dan met de geboekte resultaten. Die laatste zijn immers niet controleerbaar: de werkelijke mening van gewraakte juryleden krijgt men niet te horen en een ongunstige beslissing van de geselecteerde jury
kan worden afgedaan met de opmerking dat zonder wetenschappelijke selectie het resultaat nog ongunstiger zou zijn
geweest.
E. Selectie en de doodstraf
In het federale rechtssysteem bestaat geen wettelijke regeling \'oor het opleggen en uirvoeren van de doodstraf; elke
staat heeft zijn eigen regeling betreffende de doodstraf. Binnen het federale rechtssysteem wordt echter wel getoetst of
de regeling van de Staten voldoet aan de eisen die uit de
federale Constitutie zijn af te leiden. Het federale Hooggerechtshof dwingt momenteel via uitleg van de Constitutie
de Staten om een proces waarin de doodstraf kan worden
opgelegd (bij zogenaamde capital ojJenses) in twee fases te
VOèren: eerst vaststelling van hei: 'schuldig' en ven'olgens in
een zogenaamd penalty trial de beslissing over al dan niet
opleggen van de doodstraf. In dit penalry trial worden op
het individu en zijn misdrijf toegespitste verzwarende en
verzachtende omstandigheden naar voren gebracht. Het verplicht opleggen van de doodstraf bij bepaalde misdrijven is
hiermee uitgebannen. In de meerderheid \'an de Staten is
het de jury die over de doodstraf beslist; er is echter geen
constitutioneel recht op een jury tijdens een penalty trial.
Indien iemand tot de doodstraf wordt veroordeeld. volgt
altijd beroep, zodat in laatste instantie niet de jury, maar Je
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rechter over de doodstraf beslist.
In zaken waarin de doodstraf geëist wordt, pleegt het openbaar ministerie juryleden te vragen of zij op principiële
gronden tegen de doodstraf zijn, om degenen die daarop
bevestigend antwoorden vervolgens te wraken. De basis
daarvoor is gelegd in Witherspoon v. IllirlOis. Het Amerikaanse Hooggerechtshof besliste in die zaak dat juryleden
gewraakt kunnen worden, als zij onder geen enkele omstandigheid de doodstraf zouden kunnen opleggen. [n Wit herspoon beperkte het Hooggerechtshof overigens een daarvoor
bestaande verdergaande regeling, waarbij elke jurylid dat
maar enige bedenking tegen de doodstraf uitte. uitgesloten
kon worden. Maar ook na deze uitspraak konden jur.deden
worden gewraakt die hetzij nooit voor de doodstraf zouden
stemmen, hetzij altijd voor niet-schuldig, om te voorkomen
dat de doodstraf wordt opgelegd.
Onderzoek van Ellsworth c.s. laat zien dat aldus samengestelde (death qual~(zed) jury's, ongeacht de strat, \'aker het
schuldig uitspreken dan jury's waaruit dergelijke jury-leden
niet zijn verwijderd. Deze jury's zijn ook afwijkend samengesteld: er zitten relatief weinig zwarten in of vrouwen en
linkse mensen, relatief weinig ~lrme mensen en - nog ernstiger - relatief veel mensen die weinig waarde hechten aan de
mogelijkheid tot verweer op grond van toerekeningsvatbaarheid of aan de beginselen van due process. :.vlen blijft juist
zitten met relatief veel juryleden die een autoritaire persoonlijkheid hebben. In deze gevallen produceert de selectie
van een jury dus geen representatieve afspiegeling n.n de
bevolking in het desbetreffende district.
Niet alleen de resultaten van de voir dire in die zaken b'ert
een probleem op, maar juist ook het uitvoeren \'an de voir
di re zelf. Doordat men vragen stelt over het al of nier toekennen van de doodsrraf, wordt het voor de porentiële juryleden eenvoudiger de doodstraf ook werkelijk uit te spreken. Door erover te praten wordt immers de mogelijkheid
van de doodstraf al aan de juryleden gepresenteerd en worden zij er al in een vroeg sradium mee vertrouwd gemaala
dat zij mogelijk de doodstraf gaan uitspreken. Bovendien is
het voor juryleden eenvoudiger dat te doen, als zij eenmnl
in het openbaar hebben uitgesproken in principe daartoe
bereid te zijn.

3. Stilzitten en luisteren: het
proces
Nadat met de voir dire een jury is samengesteld. begint her
eigenlijke proces. Hoewel dat geheel gericht is op de jury,
mogen zij niets anders doen dan stilzitten en luisteren; zij
mogen geen vragen srellen. Zij mogen in die periode. die
zich kan uitstrekken tot enkele maanden, niet met anderen
over de zaak praten. Zij mogen zelfs niet met elkaar over de
zaak praten. Dar is lastig, te meer daar zij dagelijks met elkaar lunchen. Ondanks dit spreekverbod blijken juryleden
na een proces en voordat de beraadslagingen begonnen zijn
al een redelijke indruk te hebben van elkaars oordeel, vermoedelijk omdat zij elkaar goed hebben leren kennen.
De leden van de jury mogen van oudsher geen .umekeningen maken, omdat men aanneemt dat daardoor \'erschillen
tussen de juryleden omstaan tijdens de beraadslagingen. Het
ene jurylid maakt nu eenmaal betere J.antekeningen dJ.n het
andere. Dit betekem overigens wel, dat ook bij een l.1ngdurig proces de juryleden grotendeels op hun geheugen moeten afgaan_ Daarom wordt nu op verschillende plaatsen aan
juryleden wel toegestaan aantekeningen re maken.
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A. De presentatie aan de jury
Een rechtszaak wordt in de Verenigde Staten geheel anders
gevoerd dan in Nederland. [n de Verenigde Staten wordt
nog zeer strak de hand gehouden aan het beginsel dat alles
ter zitting moet gebeuren. Documenten die van belang zijn
moeren ter zitting als bewijs worden aangeboden en getuigen moeten ter zitting verhoord worden; verwijzen 'naar Je
,;tukken' zoals in Nederland gebeurt wordt onacceptabel
geacht. De jury krijgt dus alles tcr zitting netjes uitgelegd.
Of anders gezegd: het feit dat er een jury is, noodzaakr tot
een procedure waarbij het bewijs ter zining gepresenteerd
wordt. Her is onduidelijk wat hier oorzaak en war gevolli
is, ook cchter in zaken zonder jury geldt de regel dat bewijs, inclusief getuigenverklaringen, ter zining geleverd
diem te worden. De presentatie aan de jury is in een procedure in de Verenigde Staten derhalve van cruciaal belang.
:\iiet alles kan overigens zomaar aan de jury worden voorgelegd. De rechter kan, op voorstel van partijen, beslissen
dat bepaalde informatie de jury op het verkeerde been zou
zetten of anderszins onjuist beïnvloeden en dat het bewijs
daarover rer rerechtzirting niet geleverd mag worden. De
discussie hierover gebeurt ter zirting buiten aanwezigheid
\'an de jury. In de Verenigde Staren bestaat over de toelaatbaarheid van bewijs uitgebreide regelgeving. Het srratblad
van de \'erdachre komt de jury bijvoorbeeld nooit te weten.
behalve als de verdachte ook als getuige optreedt en zijn
geloofwaardigheid moer worden vastgesteld. Met name in
civiele zaken wordt veel voor de jury verborgen gehouden,
zoals of de partijen verzekerd zijn, hoe onderhandelingen
tussen hen verliepen of dat de schadevergoeding die de jur;:
vaststelt in sommige zaken, zoals een antitrust-zaak, automatisch met 3 wordt vermenigvuldigd (punitive damages).
Voor de advocaten blijft echter meestal genoeg over om de
jury mee te proberen te beïnvloeden. Daarbij worden zij in
toenemende mate geholpen door psychologen, die daarvoor
weer gebruik maken van zogenaamde mock-juries. Een
mock-jury is een groep perscnf!n aan wie de zaak wordt
\'Oorgelegd en daarover beslist, als ware zij een echte jury
geweest. Een goed voorbeeld daarvan is de civiele zaak van
MCI Communications Corporation tegen A T & T (American Telephone and Telegraph Company). Dat was een amitrust zaak, waar het erom ging dat A T & T aan anderen,
in casu aan MCI, toegang moest geven aan de lange afstand
telefoonkabels.
Een onderzoeksbureau in Chicago deed, in opdracht van de
advocaten van MCI, een relefonisch onderzoek en vulde dat
aan met persoonlijke inter.'iews. Het ging er dus om te onderzoeken of men vooraf geneigd was de een dan wel de
ander gelijk te geven. Het bureau onderzocht hoe demografische kenmerken van de ondervraagden samenhing mer
hun meningen hierover. Daarnaast werden drie sessies mer
mock-jury's gehouden. Daarvoor werd een verkorte versie
van her proces gevoerd en werd daarna het overleg tussen
de juryleden door de one-way screen geobserveerd. De eersre .wond bleek dat de jury tijdens de beraadslagingen stevig
debaneerde over de vraag of de wet die dit soort mono poliepraktijken verbiedt wel eerlijk was. Bij de tweede mockjury legden degenen die de advocaren van lvlCI speelden er
de nadruk op dat de jury zich aan de wet moet houden. En
dat hielp. Daarnaast bleek dat, nadat gemeld was dar de
schade \'an MCI in de orde van grootte van 100 miljoen
dollar was, de mock-jury precies dat bedrag toewees. Die
informatie werd bij de derde sessie weggelaten, en toen
wees de jury 900 miljoen dollar toe. Bij de werkelijke zaak
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wees de jury uiteindclijk hOO miljoen clollar toe. Omdat de
\vettclijke regeling zodanig is dat voor dit soort gevallen dit
bedrag met drie vcrmcnihvuldigd wordt (pnnitive darnages),
moest A T t% T dus aan MC1 1,8 miljard dollar betalen. De
strategie van de advocaten was overigens te succesvol. O m cl^ het bedrag zo hoog was, ging A T g T in hoger beroep
en werd de uitspraak in appel vernietigd. [n een tweede proces kwam een jury tot een veroordeling van slechts 37,8
rnilioen dollar.

B. Vertellen wat zij moeten doen: de
instructie
De jury moet oordelen over de feiten. Hoewel in de Verenigde Staten over her algemeen een scerkere scheiding
wordt gemaakt tussen recht en feiten dan wij gewend zijn,
wordt de iury na de presentatie van het bewijs en voordat
hij zich terustrekt voor de beraadslagingen, door de rechter
voorgelicht over zijn taak en het recht. H e t zal duidelijk
zijn dat deze zogenaamde instructie van de jury een grote
invloed kan hebben o p het oordeel van de jury. Daarom
wordt veel gebruik gemaakt van standaard formuleringen en
leest de rechter die voor. De jury krijgt niet altijd de instructie mee o p papier, maar uit onderzoek blijkt dat het
geven van de instructie op schrift niets uitmaakt.
Aan de jury wordt uitgelegd aan welke vereisten moet zijn
voldaan voordat men tot een bepaald oordeel komc. Partijen hebben hierover invloed; zij kunnen voor de rechter
bepaalde instructies formuleren en de rechter verzoeken
deze instructies aan de jury voor te lezen. Weigert de rechter een bepaalde instructie te geven, dan is dit grond voor
hoger beroep, mits men tijdig geprotesteerd heeft tegen de
weigering. In strafzaken deelt de rechter ook aan de jury
mee welke straffen verbonden zijn aan bepaalde misdrijven.
De jury dient vei-volgens vast te stellen of bepaalde feiten
bewezen zijn en concludeert aan de hand van de instructies
van de rechter of de feiten een bepaald misdrijf opleveren
of, in civiele zaken. toewijzing van de vordering rechtvaardigen.
De gewoonte o m standaard instructies voor te lezen, leidt
ertoe dat de instructie voor de jury doorgaans onbegrijpelijk is. Men heeft namelijk de neiging de instructies juridisch dicht te timmeren. De instructie aan de jus. is immers een rechtsvraag, en dus kan men, indien men tegen
een bepaalde instructie tijdig bezwaar heeft gemaakt, hiervan in beroep. Neem het volgende voorbeeld, uit de instructie voor een personal injirry zaak:

m 'One test that is helpful in determining whether or not
a person was negligent is [o ask and answer whether or not,
if n person of ordinary prudence had been in [he Same situation and possessed the same knowledge, he would have
foreseen or ancicipated that someone mighr have been injured as a result of his action or inaction. If such a resulr
from certain conduct would be foreseeable by a person of
ordinary prudence with like knowledge and in like situation, and if [he conduct reasonably could be avoided, [hen
not to avoid it would be negligente.'
Juryleden blijken dit soort instructies niet te begrijpen. Onderzoekers herschreven dit soort standaard instructies. O m
hetzelfde voorbeeld weer te gebruilien:
'In order to decide whethcr o r nor the defendant was
negligent, thcre is a test you can use. Consider how a rea-
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sonably careful pcrson would have acted in thc Same situn
tion. Specifically, in c~rdert» find the defcndant neglisent,
you would have co answer ',vcs' t« thc folluwint; two clliestions:
I . Would n rcasonably cnrctul person have rcaiized in .dvancc that sonicone mighc be injured as n result of [he
deiendant's conduct?
I . Cuuld [he reasonably caret'ul person have avoided behaving as the defendant did?
If your answer to Loch these questions is 'yes',' [hen [he
defendant is negligent.'
Het bliiit dan nog de vraag of de jury het recht zal toepassen. Valerie Hans en Neil Vidmar geven een groot aantal
voorbeelden van jury's die het recht niet goed hebben brgrepen. Jury's passen bijvoorbeeld civiclrechteliike concepten toe in het strafrecht. Eigen schuld van het slachtoffer
(civiel recht: contribrctory negliyencej is in het strat'recht irrelevant. Toch werd dit door de jury toegepast in een geval
waarin een automobilist vervolgd werd voor het aanrijden
van iemand die bekend stond als zware drinker en de weg
opstrompelde. In ~ n d e r egevallen beoordeelde de i u v niet
het gedrag van de verdachte - ren gewapende ovenal maar uitsluitend de gevolgen - diefstal van tn-er dollar - en
kwam zodoende tot vrijspraak. Overisens vorm[ het in de
Verenigde Staten ondemerp van discussie o i de jury het
recht heeìt het recht te negeren als hem dat dienstig liikt.

C. D e beslisregel
Zoals gezegd oordeelt de jury over de teiten. over de vraag
oì het bewijs voldoende ondersteuning vormt van de beweringen van partijen. In het strafrecht ligt ook in de Verenigde Staten een sterke bewijslast hij het O M . De verdachte
wordt geacht onschuldig te zijn tenzij het tegendeel is bewezen, de zogenaamde presumption ofinnocence, en he[ criterium voor de bewijslast voor schuld of onschuld dat de
jury moet hanteren is beyond z, reasonabk doribt. De rechter moet, in verband met het vereiste van een tkir tri11,
deze beide elementen in zijn instructie aan de jury vermeiden. Wanneer hieraan niet is voldaan is dit cchter niet automatisch een schending van de Constitutie.
De jury moet op basis van het toegelaten bewijs kunnen
oordelen dat 'no other esplanation c m be derived from the
facts escept that the defendant coniitred the crime.' Deze
laatste zin is een van de formuleringen die gebruikt wordt
om het begrip beyond a reasonalle do~ibtduidelijk te madorrlt-eis is overiken aan de jury. De beyond a re~~son~zble
gens nergens vastgelegd. H e t is dus bijvoorbeeld geen vereiste dat voortvloeit uit de Bil1 of Rights, maar in 1970 besliste
het federale Hooggerechtshot dat de beyond 'z rensonable
doubt-eis voortvloeit uit de drie process garanties in de Constitutie. Raadsheer Harlan schreef in 1970 het volgende:
'I view [he requirement o i proof beyond a reasonable
doubt in a criminal case as bottomed on a fundamental
value determination of our society that ic is f ~ nrorse
r
to
convict an innocent man than to let a guilty man go
free.'

g

De eis geldt voor alle delictsbestanddelen. In civiele zaken is
de bewijslast voor de eiser minder zwaar. Over het algemeen wordt in die zaken de preponliL.rance ofthe evidence
formule, en ook wel de clear '2nd conz~incinyerilience formule, gehanteerd.
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4. De jurykamer
Na de instructie door de rechter trekt de jury zich term; in
de jurykamer en begint met de beraadslagingen. Alleen dl:
juryleden mogen daarbij aanwezig zijn. Sinds 1')50 is het
overal verboden om de besprekingen van de jury bij te IVOnen, zelfs voor wetenschappelijk onderzoek. De kennis over
wat de jury tijdens de beraadslagingen doet, is daarom gebaseerd op verhalen achteraf en op laboratoriumonderzoek
met mock-jury's. Dit onderzoek is bijzonder popubir. Het
meeste onderzoek met mock-jury's wordt als \'olgt uitgevoerd. Men neme een groep personen, vaak studenten, maar
in toenemende mate ook leden van het jurypanel. Aan de
groep wordt een videoband vertoond van een proces. D,larna wordt aan de groep, hetzij individueeL hetzij na beraadslagingen, een oordeel gevraagd. In zo'n laboratoriumonderzoek kunnen allerlei elementen van het proces en kenmerken van de juryleden systematisch worden gevarieerd. Dat
heeft onderzoekstechnisch gezien grote voordelen, omdat
men niet afhankelijk is van de toevallige om;tandigheden
die zich in een werkelijke zaak kunnen \·oordoen. Aan dit
soort onderzoek kleeft echter een tweetal grote bezwaren.
Ten eerste nemen de mock-jur;.-leden een beslissing zonder
dat zij enige verantwoordelijkheid dragen tegenOl'er partijen
of de verdachte. Ten tweede wordt - van\l'ege de kosten aan de juryleden meestal een vereenvoudigde en \'erkone
\'ersie van een proces getoond. Het blijft dus een grotendeels onbeslisbare vraag of conclusies die op basis van dit
soort onderzoek worden getrokken ook gelden voor jur;.-'s
in de werkelijkheid. In recent onderzoek kunnen echter
aanwijzingen worden gevonden dat conclusies op basis \'an
laboratoriumonderzoek in zekere mate geldig zijn voor werkelijke jury's, mits het onderzoek maar deugdelijk is uitgevoerd en wel zodanig dat de laboratoriumsiruatie zo veel
mogelijk lijkt op de werkelijkheid. Het navolgende is grotendeels op laboratoriumonderzoek gebaseerd.
Het duidelijkste beeld van de jury is dat zij het werk on~
zettend serieus nemen. Bij het begin van de beraadslagingen
hebben de meeste leden van de jury een (voorlopig) standpunt en is de jury zelden unaniem. Zoals gezegd, mag de
jury tijdens het proces niet praten over de zaak, ook niet
met elkaar. Dat geeft. zeker als het proces lang duurt, enige
spanning die ontladen wordt bij het begin van de beraadslagingen. Toch blijkt dat juryleden voordat de beraadslagingen beginnen vaak over elkaar een redelijk idee hebben hoe
ze over de zaak denken. Zij hebben immers vooral over andere dingen gepraat, die toch informatie geeft hoe men :tlgemeen in het leven staat en hoe dat zou kunnen uitwerken
op het onderwerp in casu.
De jury is onderhevig aan hetzelfde soort processen als
iedere groep mensen die bijeenkomt om een beslissing te
nemen. Allereerst moet er een foreman gekozen worden.
Dat wordt meestal degene die het eerst zijn mond open
doet of degene die aan het hoofd \'an dl:! tafel is gaan zitten.
Verder heeft men de neiging om degene met de hoogste status, bijvoorbeeld de meeste opleiding, als foreman te kiezen.
De foreman heeft doorgaans een grote indoed op het oordeel van de jury.
Daarnaast speelt ook een rol hoe de besprekingen gestructureerd worden, of men tussentijds de meningen peilt en de
wijze waarop men dat doet. In de wijze waarop de beraadslagingen worden ingericht, is de jury overigens geheel vrij.
De wijze waarop de meningen van individuele juryleden
wordt gepeild tijdens de beraadslagingen kan een enorme
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invloed ht:bben op het verloop en op de uitkormt van dt:
beraadslagingen. Als men direct bij het begin van de beraadslagingen de meningen peilt, komt de jury over het algemeen sneller tot een beslissing. Als men die peiling echtl:r
doet via een geheime stemming (met briefjes) is de kans
:.;roter dat er een zogenaamde Jmnl!, jurv ()ntsta~t, een jun'
die niet in staat is tot een unaniem oordeel te komen.
Er zijn \"oorts twee manieren waarop de jur;.' kan proberen
tot een oordeel te komen. Sommige jury's Llten zich leiden
door de beslissing die zij moeten nemen. Deze jur;."s beginnen meestal met een peiling van de meningen en vrij snel
zullen groepen ontstaan die uiteenlopende meningen hebben. Andere jury's Llten zich leiden door het geleverde bewijs. Zij beginnen eerder met het bespreken \"an het bewijs
en proberen tot een gemeenschappelijk oordeel te komen
o\"er hetgeen in werkelijkheid is gebeurd. Zij gaan ook in
een \'eel later stadium van de beraadslagingen over tot het
peilen van de meningen.
In het federale systeem moet de jurv unaniem zijn, behalve
in civiele zaken, waarin partijen overeen kunnen komen dat
een bepaalde meerderheid voldoende is. Nadat de jur;.' tot
een oordeel is gekomen. wordt de zitting heropend en het
oordeel bekend gemaakt. Als de jury aldus in een strafzaak
unaniem een schuldig heeft uitgesproken, is het de rechter
die 'Iervolgens, op een aparte zitting, de strafmaat bepaalt.
Op die zitting kan wederom bewijs worden aangedragen
door de partijen, nu relevant voor de strafmaat. ".lJs de jury
ook na lange tijd niet tot een unaniem oordeel komt, is er
sprake van een hung jur;.' en volgt: een nieuw proces.

5. Het Amerikaanse wantrouwen: sleutelen aan de jury
Dat afschaffing van de jury in de Verenigde Staten onbespreekbaar is, betekent nog niet dat de jury daar niet onderhevig is aan kritiek. Een deel van die kritiek werd verwoord
door rechter Jerome Frank: 'rhe juryapplies law it doesn't
understand to facts it can'r get straight.' De kritiek heeft
geleid tot pogingen om de invloed van de jury te beperken
en anderszins het jurysysteem te wijzigen. In strafzaken kan
de rechter bijvoorbeeld een judgement of acquittal (vrijspraak) geven vóór of zelfs nadat de jury een uitspraak
heeft gedaan. Het relevante criterium is of 'the evidence is
insufficienr to sustain a conviction'. Ook in civiele zaken
heeft de rechter de bevoegdheid om het oordeel van de jury
terzijde te stellen.
De kosten van een proces met een jury zijn enorm. De juryleden zelf krijgen weliswaar een geringe vergoeding per
dag, maar zij houden wel een rechter, de partijen en - bij
een ingewikkelde zaak - een legertje advocaten bezig. Gemiddeld wordt bijvoorbeeld een uur of acht besteed aan de
\'oir di re. Joan Linie, die immers een arme zwarte vrouw
\I'as, kon een dergelijke kostbare procedure nooit betalen.
Het kostbare psychologische onderzoek en haar advocaten
werden echter betaald door de National Association for the
Adv~mcement of Colored People (NAACP). Heeft men een
Jergelijke steun niet, dan kan het heel wat slechter atlopen
met een onschuldige verdachte. Joan Little had dus geluk:
zij werd uiteindelijk door de jur;.' niet schuldig bevonden.
Procedures met een jury zijn mede zo kostbaar, omdat het
gehele proces mondeling wordt afgehandeld, inclusief het
gehed voorlezen van elk relevant document. Processen duren daarom vaak erg lang. Ook bij de instructie van de jury
door de rechter zijn de partijen met advocaten ,unwezig.
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Als Je jury zich terugtrekt, moeten Je overige betrokkenen
een schatting maken van Je duur van Je beraadslagingen.
Duren die een of enkele uren, Jan blijft men in de buurt
\';1n de rechtszaal rondhangen. Als dat gebeurt, ontstaat
meestal een speciale sfeer: de strijd is weliswaar gestreden
en men kan dus rustig achterover hangen, maar de uitslag is
nog niet bekend, dus de spanning blijft aanwezig. Scon Turow meldt daarover in Presumed Innocent: 'Having a jury
out is the closest thing in life to suspended animation. Even
the simplests tasks, cleaning my desk, remming phone calls,
reaJing prosecution reports, are beyond my attention, and I
end up walking the halls, talking over the evidence and the
.1rguments with anyone unlucky enough to ask me how the
c:lst: wenr.'
Er zijn buiten de kosten in de Verenigde Staten tegen de
jury nog andere bezwaren ingebracht. Men heeft vaak het
gevoel a:ln de honden te zijn overgeleverd. Dat heeft, naast
de eerder besproken beperking van de invloed van de jury,
geleid tot sleutelen aan de jury, nu immers complete :lfschaffing in de Verenigde Staten niet bespreekbaar is.
In veel staten wordt de omvang van de jury, uit efficiëntieoverwegingen, beperkt. Dat maakt het mogelijk de voir dire
korter te houden. Bovendien hoeft niet overal meer de jury
tot een anonieme beslissing te komen, hetgeen tot kortere
beraadslagingen leidt. De omvang van 12 peronen is geheel
bepaald op grond van traditie. Een kleinere jury zou echter
een kleinere kans geven op een Jmng jury, een jury die niet
tot een beslissing kan komen. Het federale Hooggerechtshof heett echter inmiddels de minimum omvang van een
jury gesteld op zes personen. In 1970 werd beslist dat de
staten niet een jury van 12 personen hoeven te hanteren;
voor een non-capitaL jeLony-zaak werd een jury van zes personen geaccepteerd. Sinds 1973 kan ook in federale civiele
processen worden volstaan met een zespersoonsjury. In
1977 besliste het Hooggerechtshof nogmaals dat een jury
van vijf personen onconstitutioneel is. Bij deze beslissingen,
met name de laatste, speelden de resultaten van empirisch
onderzoek naar de effecten van de omvang van de jury een
grote rol.
In een eerder stadium gaf het Hooggerechtshof overigens
blijk van ernstige misvattingen, toen hij besliste dat afname
van de omvang van de jury géén invloed zou hebben op de
kans op vrijspraak van een verdachte. Zeiselliet met statistische :malyses zien dat ook de zes persoons jury minder
representatief is voor de bevolking in het desbetreffende
district en dus minder goed is. Een voorbeeld van zijn
analyses kan dat duidelijk maken. Stel dat in een district 90
procent van de bevolking een bepaalde mening is toegedaan
en la procent de tegenovergestelde mening. Stel nu dat aselect 100 jury's worden samengesteld van 12 personen en 100
jury's van 6 personen. Men vindt dan bij de zespersoons
jury slechts in +7 van de 100 gevallen minimaal één lid dat
de mening van de minderheid vertegenwoordigt. Bij de 12persoons jury's is dat echter in 72 jury's het geval. In dit
voorbeeld speelt na invoering van de zespersoonsjury dus in
25 procent minder zaken de minderheidsopvatting een rol
bij de beraadslagingen.

6. De rechter versus de jury
Het is duidelijk dat de jury kostbaar is, dat Amerikanen
bijzondere democratische waarde toekennen aan de jury en
- een nog niet genoemd argument - dat de aanwezigheid
van de jury tot een veel levendiger en voor het publiek inte-
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ressanter proces leidt. Een laatste clement Jat wij hier in Je
discussie willt:n brengen is het dfect van de jury: neemt de
jury nu anJere beslissingen dan Je rechter zou doen?
Een onderzoek daarnaar is uitgevoerd door Kalven en Zeisel. Zij onJerzochten 3576 werkelijke procedures, zowel op
het gebied van het strafrecht, als op het gebied van het civiele recht. Op het moment dat de jury zich haJ teruggetrokken voor Je beraadslagingen, vroegen zij het oordeel
van de rechter. Zoals gezegd, is Jat in de Verenigde Staten
in de eerste, en enige, feitelijke instantie altijd een unus iudex. De jury beslist echter over het algemeen over de meer
belangrijke zaken, die in Nederland zouden worden voorgelegd aan een meervoudige kamer. De vergelijking van Kalven en Zeisel, gepresenteerd in Tabel I, moet dus met die
kwalificatie worden beoordeeld.
De conclusie is op het eerste gezicht duidelijk: zowel in
strafzaken als in civiele zaken zijn de rechter en de jury het
in 78 procent van de gevallen met elkaar eens. Als de rechter en de jury het in strafzaken niet met elkaar eens zijn,
beslist de jury vaker in het voordeel van de verdachte. De
oordelen waarover de rechter en de jury van mening \'erschillen zijn in civiele zaken vrijwel gelijk verdeeld over beide partijen.
Tabel I: Vergelijking tussen het oordeel van de rechter en van de
jury.
Strafz,áen
Jur\':
schuldig
Rechter: schuldig
Rechter: onschuldig

3:.':

Jury:
onschuldig

I·F,

Civiele zaken
JUr\':

\'oor eiser
Rechter: voor eiser
Rechter: voor gedaagde

Jury:
voor gedaagde
10%
3 JOl,

Op basis van deze gegevens kan nog niet de conclusie getrokken worden dat de jury het vrijwel even goed doet als
de rechter; zowel in straf- als in ci\'iele zaken blijft 22 procent over waarover rechter en jury een tegengesteld oordeel
hebben. Als ervan wordt uitgegaan dat de rechter een professional is, zou kunnen worden beweerd dat de 22 procent
meningsverschil ontstaat doordat de jury in die zaken het
recht of de bewijsvoering niet goed heeft begrepen. Kalven
en Zeisel hebben echter ook de zaken gescoord op de mate
van ingewikkeldheid van de zaak. De zaken waarin rechter
en jury van mening verschilden bleken echter niet ingewikkelder te zijn dan de overige zaken. De jury doet het dus
soms anders, maar kennelijk niet slechter dan een rechter.

7. Lessen voor Nederland?
In het bovenstaande is een korte schets gegeven van het
Amerikaanse jurysysteem. Tot slot willen wij enkele beschouwingen wijden aan de vraag wat wij in Nederland van
dit systeem kunnen leren. Hierbij moet worden vooropgesteld dat een discussie over wel of niet invoeren van jury's
in Nederland weinig zin heeft. Het systeem zou een geheel
nieuw element in de procesvoering brengen, en past slecht
in de Nederlandse traditie.
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Toch zijn er van het systeem zoals Jat in de Ven:nir.;Je
Staten functiuneert een aantal kenmerken te noemen die
onze aandacht verdienen. Allereerst kunnen wij constaten:n
dat de Amerikanen Jeelname aan het jurysysteem als een
r.;rondrecht zien. In Je Grondwet staat het recht ~enoemd
naast andere burgerschapsrechten, zoals het kiesrecht. Ons
is geen ~pecifiek onJerzoek bekend waarin de waarde Jie
Amerikanen hier zelf aan hechten gemeten is uf Je emotionele lading avan onderzocht is, maar het lijkt dat het recht
om deel te nemen aan een jury voor Amerikanen 'as American as apple pie' is. Een dergelijke beleving van een buq;erschapsrecht is voor Je Amerikanen een positief gegeven. Dit
dement is niet naar de Nederlandse situatie te transponeren, maar brengt ons wel op een volgend punt.
Het jurysysteem in de Verenigde Staten vormt een van Je
elementen dat een zekere betrokkenheid van de burgers bij
het eigen rechtssysteem garandeert. Rechtspraak functioneert in de Verenigde Staten anders dan in Nederland. Men
kan bijvoorbeeld denken aan het feit dat rechters in de
Staten vaak nog worden gekozen, dat in het federale systeem de benoemingen van rechters, vooral die van het
Hooggerechtshof, met veel publiciteit worden omgeven. dat
door interpretatie van de Grondwet de rechterlijke macht
dikwijls een politieke invloed heeft uitgeoefend en dat de
wijze van procederen zich meer leent voor drama dan in de
pers kan worden uitgemeten of onderwerp kan worden in
films of t.v.-series. Als Amerikanen zich meer bij het rechtssysteem betrokken voelen, is dit dus niet uitsluitend toe te
schrijven aan het jurysysteem. Het lijkt echter dat dit wel
degelijk een belangrijke rol speelt.
Zoals gezegd, er zijn geen exacte gegevens bekend over de
waarde die burgers in het algemeen hechten aan juryrechtspraak, maar in de praktijk blijkt dat degenen die deelnemen aan jury's dit serieus doen. Het feit dat in het selectieproces een zeer groOt aamal mensen hun plicht liever Ontloopt lijkt meer op praktische gronden te gebeuren. Ook
uit de cultuur krijgt men wel een aardig beeld: in een at1evering van de t.v.-serie All in the Family wordt Edith Bunker
opgeroepen voor jurydienst, hetgeen haar met trotS vervult,
en zij kwijt zich met plichtsbesef van haar taak, zich niets
aantrekkend van de orders van echtgenoot Archie.
N aast de individuele betrokkenheid speelt ook de betrokkenheid van be\'olkingsgroepen een rol. De waarde die men
in de Verenigde Staten hecht aan representatie \'J.n alle
groepen in het juryproces blijkt onder meer uit de totstandkoming van regelgeving die dit moet garanderen. In Nederland zal op gege\'en moment ook aandacht moeten worden
besteed aan de Haag of alle bevolkingsgroepen \'Oldoende
vertegenwoordigd zijn binnen de groep van degenen die in
rechtszaken beslissen. Hierbij moet duidelijk onderscheid
gemaakt worden tussen de verschillende functies die de
rechter en de rechtspraak hebben. Zoals boven immers is
uiteengezet, is ook de rol van de Ameribanse jury beperkt.
Begin jaren ze\'entig ontstond er in Nederland belangstelling \'oor de 'make-up' van de rechterlijke macht. Bij deze
rechtssociologische belangstelling leek zeer sterk op de achtergrond mee te spelen de veronderstelling dat de leden vJ.n
de rechterlijke macht door afkomst, opleiding, en milieu
waarin zij verkeerden in hun ideeën niet representatief \'oor
de bevolking \\',m~n, en, zeer concreet, politiek te conservatief. Toen eenmaal bleek dat de rechterlijke macht zeer
goed in staat was haar, de politiek complementerende,
rechtsvormen de taak te vervullen. verdween deze belangstelling, en de genJ.desbg kwam toen uit een enquête bleek dat
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IZAIO's in grote getallen veilig progressief (up D66) 'item·
den.
Het r.;aat hier ook niet om Je algemene rechtsvormende
taak; de uitstekende rul van de rechtspraak CJp dit vlak i~
naar aanleiding van het ISO-jarig bestaan van de Hoge Raad
n.~cent al voldoende benadrukt. Het haat hier om de vraag
of de samenstelling van de rechterlijke macht zodanig is Jat
- om de parallel te trekken met hetgeen hierboven over Je
jury is vermeld - in de concrete individuele gevallen de
rechters met voldoende kennis van zaken en empathie kunnen oordelen. Ook gaat het om eventuele vooroordelen Jie
bij leden van de rechterlijke macht kunnen leven. In de Verenigde Staten hebben de procespartijen het recht om te\'oren degenen die beslissen over hun zaak hierop te toetsen.
In Nederland bestaat dit recht niet en de mogelijkheden
van forum shopping of ontwijken van bepaalde rechters zijn
beperkt. Welke garantie heeft de Nederlandse procespartij
dat hij een onbevooroordeelde beslisser tegenover zich
heeft? Wat voor aandacht wordt hieraan besteed in de
opleiding van rechters, in hoeverre wordt rechters door
middel van nascholing de mogelijkheid geboden om te zorgen dat zij onbevangen en impartial blijven.
Dit brengt ons op het laatste punt: acceptatie van de beslissing door de proces partijen. In de Verenigde Staten heeft
een procespartij een grondwettelijk recht op een onpartijdig
samengestelde jury. De eerste selectie, \'an master wheel
naar jurypanel, is aan regels gebonden. Bij de volgende stap,
de selectie van de jury voor een bepaalde zaak, hebben de
procespartijen door middel van de 'voir dire' de mogelijkheid - binnen bepaalde grenzen - zelf hun feitenrechters,
dat wil zeggen de jury, te kiezen. In Nederland heeft de
proces partij geen enkele invloed bij de bepaling van zijn
rechter. In het Nederlandse systeem is het veeleer de anonimiteit van de rechter die naar de procespartijen een uitstraling van onpartijdigheid moet ge\'en. De achterliggende gedachte lijkt dat men niets mag weten van een rechter. omdat het bespreken van informatie o\'er rechters alleen maar
onderstreept dat verschillende rechters nog wel eens verschillende attitudes kunnen hebben. Uit onderzoek blijkt
dat procespartijen wel degelijk oog hebben voor processuele
J.specten van een rechtszaak, en dat partiien eerder vrede
met een uitspraak hebben wanneer zij ef\'an zijn overtuigd
dat de procedurele waarborgen gerespecteerd zijn. Het is op
grond van dat onderzoek niet moeilijk een uitspraak te
doen over de acceptatie van Nederlandse en Amerikaanse
partijen: het Amerikaanse systeem wordt. ook door degenen
die zijn opgegroeid op het Europese continent, als recht\'aardiger beschouwd, juist omdat onder dat systeem de partijen meer invloed kunnen uitoefenen op de procedure. Dat
heeft overigens niet alleen te maken met het al dan niet kiezen van de rechter/jury, maar ook de gehele bewijsvoering
ter zitting. Hierbo\'en is reeds aangestipt dat het een verband houdt met het .1l1der. Het Nederlandse systeem biedt
geen mogelijkheden om in elke procedure een mechanisme
in te bouwen waardoor aan het begin van de procedure de
proces partij het gevoel krijgt dat hij voor een onpartijdige
rechter verschijnt. De vraag blijft of de gemiddelde burger
meer vertrouwen heeft in een uitspraak van de anonieme
'professional' dan wel van de jury 'of his peers'.
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