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Tina en Tyrone Urquhart waren pas zeven en acht jaar oud toen ze in 1985 op 

verschrikkelijke wijze werden vermoord. De kinderen werden gevonden in de kelder 

van het appartementencomplex in Plainfield, New Jersey. Tijdens het 

politieonderzoek kwam al snel de stiefvader van de kinderen in het vizier: de 24-jarige 

Byron Halsey. Halsey faalde op de leugendetector, bekende de moord op de kinderen, 

en werd vervolgens veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Nieuwe 

ontwikkelingen in DNA-techniek zorgden ervoor dat in 2007 de schuldige 

onomstotelijk kon worden vastgesteld. Niet Byron Halsey, maar Clifton Hall bleek de 

dader. Gedurende de periode dat Halsey onterecht voor de misdaden was 

veroordeeld, bleek Hall bij meerdere seksuele mishandelingen betrokken te zijn 

geweest. Dit roept de vraag op waarom de leugendetector een foutieve uitslag gaf en 

waarom Halsey moorden bekende die hij nooit had gepleegd. Om te beoordelen of een 

verdachte inderdaad betrokken is geweest bij een misdaad, zou men kunnen 

achterhalen of de verdachte over daderkennis beschikt. Geheugendetectietechnieken 

hebben als doel om vast te stellen of iemand specifieke details van een misdaad 

herkent. Talrijke wetenschappelijke experimenten hebben de betrouwbaarheid van 

geheugendetectie bevestigd (e.g., Meijer, klein Selle, Elber, & Ben-Shakhar, 2014; 

Suchotzki, Verschuere, van Bockstaele, Ben-Shakhar, & Crombez, 2017). In dit 

proefschrift werd de externe validiteit van geheugendetectie onderzocht. In hoeverre 

zijn de bestaande wetenschappelijke resultaten eigenlijk generaliseerbaar naar de 

praktijk? De studies beschreven in dit proefschrift keken specifiek naar de impact van 

factoren die verschillen tussen de artificiële onderzoeksomgeving en de realistische 

forensische context. Kunnen geheugendetectietests accuraat tussen schuldige en 

onschuldige verdachten differentiëren en daarmee foutieve veroordelingen zoals in de 

Plainfield moorden voorkomen? 

 Het gebruik van traditionele leugendetectietechnieken zoals de polygraaf 

gebruikt in de zaak van Byron Halsey (ook wel de Control Question Test of CQT 

genoemd; Reid, 1945) wordt hevig bekritiseerd in de wetenschappelijke kring (e.g., 

Ben-Shakhar, 2002; Iacono & Lykken, 2002; Lykken, 1974; National Research Council, 
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2003). De CQT wordt gekenmerkt door de achterliggende gedachte dat schuldigen een 

angst- of stressreactie vertonen wanneer misdaad gerelateerde vragen gesteld worden 

(bijvoorbeeld ‘Heb jij de twee kinderen vermoord?’), maar niet wanneer 

controlevragen (bijvoorbeeld ‘Heb je ooit iemand pijn gedaan?'; Ben-Shakhar, 2002; 

Iacono & Patrick, 1997) gesteld worden. Echter, geen enkele unieke lichamelijke reactie 

kan direct aan liegen gerelateerd worden (Vrij, 2008). Bovendien kunnen ook 

onschuldige verdachten hevige lichamelijke stressreacties vertonen wanneer ze een 

polygraaftest ondergaan.  

 Geheugendetectie daarentegen richt zich op herkenning van details over de 

misdaad, in plaats van leugenachtigheid. De Concealed Information Test (CIT of 

schuldigekennistechniek; Lykken, 1959, 1960) kan worden ingezet om te meten of een 

verdachte over daderkennis beschikt. Hiervoor worden vragen gesteld over specifieke 

details van het plaats delict, zodat alleen de ware schuldige de correcte antwoorden 

zou herkennen. Aan de hand daarvan worden multiple-choice vragen opgesteld met 

meestal vijf verschillende antwoordopties: het correcte detail (bijvoorbeeld het 

slachtoffer werd gewurgd) en vier plausibele alternatieven (bijvoorbeeld het 

slachtoffer werd neergeschoten of neergestoken).  

 Het huidige proefschrift richt zich op het meten van de betrouwbaarheid van 

geheugendetectie onder meer realistische omstandigheden. Ten eerste werd de 

externe validiteit van geheugendetectietechnieken onderzocht door het traditionele 

onderzoeksparadigma, bestaande uit uitdrukkelijk opgedragen leugenachtigheid, uit 

te breiden met een nieuw, ecologisch meer valide alternatief. Terwijl de meeste studies 

die de betrouwbaarheid van geheugendetectie onderzoeken gebruik maken van een 

gesimuleerd misdaadscenario waarin deelnemers expliciet geïnstrueerd worden om 

een bepaald voorwerp te ‘stelen’, komt daadwerkelijk realistische misleiding 

intrinsiek tot uiting (zie ook Vrij 2004; Sip, Roepstorff, & Frith, 2008). Om dit verschil 

te ondervangen, ontwikkelden we een paradigma waarin proefpersonen uit zichzelf 

konden valsspelen op een trivia quiz. In Hoofdstuk 2 en Hoofdstuk 3 kregen 

proefpersonen een quiz met tien verschillende vragen en konden ze een bonus 
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verdienen door alle vragen correct te beantwoorden. Proefpersonen wisten echter niet 

dat het vrijwel onmogelijk was om de laatste twee vragen correct te beantwoorden 

zonder Google te gebruiken. Deelnemers werden willekeurig toegewezen aan een 

conditie waarin ze werden opgedragen om de juiste antwoorden op Google op te 

zoeken, of in een situatie waarin ze de vragen zelf moesten oplossen en gelegenheid 

kregen om vals te spelen. Deze onderzoeksopzet leidde tot drie groepen: geïnstrueerde 

valsspelers, zelf-geïnitieerde valsspelers, en eerlijke spelers. In twee studies werd 

aangetoond dat de CIT door het gebruik van zowel psychofysiologische als 

gedragsmatige metingen vergelijkbaar effectief was in het detecteren van kennis van 

valsspelen. Hiermee werd de geldigheid van geheugendetectie aangetoond in een 

realistische situatie, die beter de forensische praktijk weerspiegelt. 

Ten tweede is de CIT effectief gebleken om daderkennis te evalueren. De 

belangrijke onderliggende aanname dat alleen schuldige verdachten over daderkennis 

beschikken, weerspiegelt echter niet de complexiteit van echte misdaden. Informatie 

kan wel degelijk bekend worden bij het publiek, en daarmee bij onschuldige 

verdachten. Bijvoorbeeld in het geval van de kindermoorden in Plainfield had Byron 

Halsey, ondanks zijn onschuld, mogelijk geweten dat de kinderen in de kelder 

gevonden waren. Als er vervolgens in een geheugendetectietest naar de locatie van de 

slachtoffers zou worden gevraagd, had Halsey het risico gelopen dat hem onterecht 

daderkennis zou worden toegewezen. In dergelijke gevallen werd een mogelijke 

oplossing voorgesteld door CIT-examinatoren in Japan, het enige land waar de CIT op 

grote schaal wordt toegepast in strafzaken. Het risico op fout-positieve resultaten (i.e., 

het onterecht aantonen van daderkennis in het geheugen van een onschuldige 

verdachte) zou kunnen worden omzeild door specifiekere vragen te stellen (Osugi, 

2014; 2018). De onderzoeken gepresenteerd in Hoofdstuk 4 en Hoofdstuk 5 hadden 

daarom als doel de effectiviteit van items op exemplarisch niveau te onderzoeken, met 

de vraag of dit fout-positieve resultaten kan verminderen wanneer onschuldigen over 

daderkennis beschikken door contaminatie. Aan de andere kant is het misschien niet 

redelijk om te verwachten dat de ware dader alle details van de misdaad perfect heeft 
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onthouden (bijvoorbeeld welke nachtjapon het slachtoffer droeg) en daarmee het juiste 

detail van de neutrale alternatieven kan onderscheiden. Omdat dit kan leiden tot fout-

negatieve resultaten (i.e., het aantonen van gebrek aan daderkennis in het geheugen 

van een schuldige verdachte), hebben deze studies de sensitiviteit en specificiteit van 

de CIT onderzocht. De huidige resultaten geven aan dat zeer gedetailleerde vragen 

een garantie zouden kunnen vormen voor gecontamineerde onschuldigen, terwijl 

ware schuldigen net zo goed konden worden opgespoord met exemplarische vragen 

(bijvoorbeeld of het moordwapen een mes was) als met categorische vragen 

(bijvoorbeeld of het moordwapen een vlindermes was). In tegenstelling tot onze 

verwachtingen, werden CIT-effecten niet negatief beïnvloed door de test een week uit 

te stellen. Verder onderzoek is daarom nodig om na te gaan of het gebruik van zeer 

gedetailleerde vragen betrouwbaar blijft wanneer het geheugen van daders verder 

verslechtert na verloop van tijd. 

Ten derde, Byron Halsey is helaas niet de eerste onschuldige die een misdaad 

bekende die hij niet gepleegd had. Sinds de eerste foutieve veroordeling is rechtgezet 

door middel van nieuwe DNA-technieken in 1989, zijn honderden veroordelingen 

onterecht verklaard. Deze onschuldigen bleken foutief aangewezen te zijn door 

ooggetuigen, en hadden vaak onbetrouwbare, onjuiste bekentenissen afgelegd. 

Bepaalde eigenschappen van de verdachte (zoals lagere intelligentie of leerproblemen; 

Drizin & Leo, 2004; Gudjonsson, 2003) en situationele risicofactoren (zoals 

verhoormethoden waarbij veel druk wordt uitgeoefend op de verdachte, langdurige 

ondervragingen, of slaapgebrek; Kassin, 2015) kunnen ertoe bijdragen dat een 

onschuldige verdachte zoals Byron Halsey onterecht moorden opbiecht. Zelfs 

getrainde rechercheurs vinden het echter moeilijk om ware en valse bekentenissen van 

elkaar te onderscheiden (Kassin, Meissner, & Norwick, 2005). In Hoofdstuk 6 heb ik 

onderzocht of geheugendetectietechnieken kunnen worden toegepast om 

nauwkeuriger onderscheid te maken tussen ware en valse bekentenissen. In het 

experiment werden deelnemers gekoppeld aan een tweede proefpersoon, die stiekem 

een onderzoeksassistent was en getraind was om de proefpersoon ertoe te verleiden 
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om de regels te breken en vals te spelen gedurende het experiment. Alle 

proefpersonen, ongeacht of ze uiteindelijk valsspeelden, werden beschuldigd door de 

proefleider en intensief ondervraagd volgens het protocol van Inbau, Reid, Buckley, 

en Jayne (2013) uit de Verenigde Staten. Resultaten van de fysiologische 

geheugendetectietest toonden aan dat alleen de proefpersonen die een ware 

bekentenis hadden afgelegd, in tegenstelling tot onschuldige proefpersonen die toch 

(vals) bekenden, de fysiologische verandering vertoonden die gepaard gaan met 

herkenning van daderkennis. Deze eerste studie toont daarmee de potentiele nieuwe 

toepassing aan van de CIT om bekentenissen op waarheid te verifiëren. Belangrijke 

overwegingen met name met betrekking tot contaminatie gedurende het 

politieverhoor en de daarmee gepaard gaande verspreiding van daderkennis moeten 

echter verder worden onderzocht. Byron Halsey beschikte bijvoorbeeld in het eerste 

verhoor niet over daderkennis, maar zo bleken er wel intieme details in zijn 

uiteindelijke schuldbekentenis bij de politie te zijn opgenomen (zie ook hoofdstuk 4 en 

hoofdstuk 5). 

De studies beschreven in dit proefschrift waren gericht op het beantwoorden 

van vragen die directe betrekking hadden op de toegepaste implicaties van 

geheugendetectie. We hebben specifieke factoren aangepakt die duidelijk verschillen 

tussen gecontroleerde wetenschappelijke experimenten en omstandigheden 

daadwerkelijk verwacht in politiezaken, zoals bijvoorbeeld details in daderkennis en 

de intentie om te liegen. De huidige bevindingen versterken de potentiële 

mogelijkheden van geheugendetectie en zouden kunnen bijdragen aan verdere 

toepassing van de CIT buiten Japan.


