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In this doctoral thesis, we examined whether certain personality characterirt~cs 

are related t o  pseudomemorues. By now, IP us common sense that everyone's 

memory is fallible since it is reconstruct~ve (Schacter, 19993. For various practical 

reasons it is important t o  know w h ~ c h  individuals arc more susceptible than 

others to develop pseudornemories. For example, the legal setting heavily 

depends on  eyewitness memory (Haber & Haber. 20003. Therefore, eyewitness 

statements should be as complete and accurate as they possrrbly can be (Candel, 

Merckelbach & WesseY, 2002). 

Chapter 1 focuses on several techn~ques (standard tnterview, guided memory, 

cognltlve interview, hypnoses, and narco-analysis) the police can use in order to 

get an eyewitness to  tell more than he o r  she ~nitiallly d ~ d .  Illt rs important that a 

good interview aechn~que produces more correct ~nformatbon, but also no 

increase in  false alarms or cornmissillon errors. The chapter starts w ~ t h  an outline 

of memory mechanusrns, ~n particular the memory o f  eyewitnesses, and then 

various lntervlew techniques are d~scussed. The care o f  mast techniques Is 

context-relnstalement, meaning that memories are conjured by The context of 

the event and that by taking the wltness back to  that same situation (in vlvo or by 

way of imagination, hypnosis or narco-analysis), rnemolries are better acressnble 

However, as t h i s  rewlew clearly shows, each o f  these techn~ques produces 

comrnlssion errors and ut is concluded that the standard unterwllew i s  the best way 

t o  ln~terwiew an eyewitness. 

In  chapter 2, two theoretical explanations for pseudomernorres, namely the ruzzy 

Trace Theory [FTT, Bra~nerd, Reyna & b o l e ,  20003 and the model o f  Myman and 

Kleinknecht (1 999,  are duscussed According to  FT7, when new rnforrna\~an is 



pvacessed, two k~nd~s OF memory traces are generated verbatim lor episodic, e.g., 

in his left halnd th~e robber had a bag and in his right hand a gun) and gist (or 

sem~antlc, e.g., armled robbery story) traces. These traces leave behrlnd different 

types of impressions. On the bas~s of these impressions one decides whether an 

event actually occurred. Yet, when time passes by, problems mlay arise. Verbatim 

traces easily decay, while gist traces are ratlher persistent [ e . ~ . ~  Koriat, GoUdsmith 

& Pansky, 200@13. Thus, as rlme passes, people will increasingly rely on global gist 

traces to reconstruct t1h1eir memories. False memories occur because items seem 

familiar (gist retrievall, or because both gist and verbatim traces o f  post event 

mlsi~nforrnarion are strong a~nd the traces of original experiences alre suppressed. 

Hym~an and Klelnknecht (1 999) suggest that, in  order to acce~pt an event as real, 

three distinct ingredients need to be present. To beg~in with, one needs to accept 

that the suggested event is plausible. O~nl~y when this criter~ion is fulfilled, the 

next stage can be entered, In which a 'hemory" of the suggested event nee& to 

be constructed. This memory should be constructed in such way that it consists 

o f  a narrative and a clear image of the event. Finally, a person needs to make a 

c r~~~c ia l  error he olr she needs to conf~use the sources of his or her m~emrrries. 

Source refers to the condlitions under which a rnelmory i s  acquired (Johnson, 

Washtroud~i & L~ndsay, 1993), whole source mon~aoring involves attributions about 

the orig~ns of memories (e.g., did I see the event with my own eves or was I tolld 

about it by others), Source mo~nitoring i s  basicallly accurate when the memory is 

detailed, IS accompanied by uniqlue characteristics, and if correct decision 

processes and criteria are used during remernber~ng. However, over time peolple 

tend to Forget the source of the~~r memories (Zaragoza & Lane, 19943 and often 

do recognize the content of what happened or what was said, but n~ot the source. 

In that case, tlhey are vulneralbie to source mo~nitorlng errors and mistakenly take 

fam,tasres or dreani,s for real memories. 

Both models agree that familliar~ty judgements lead to pseud~omemories. Various 

parad~gms aim at increasing subjective feelrings of familiarity for fictitious events 

so as to e l ~ c ~ t  pseudomemorics. Yet, in studies relying on such paradigms, only rn 



one out of five research participants is susceptible t o  The development of 

pseudiome~Ories (LoRus, 1997). It not clear what characterlses there 

PafluclPant5, though. hvera l  traits have been nominated and hawe beein studied 

over the Past decade k g . ,  Eisen i% Lynn, 20013. These characrel.istics are: 

dissaclatjon, absorpbon, fantasy proneness, urnqery vividness, absent 

mindedness, sugg~estibiluty~ depression, compliance, and social desirabililty. It can 

be argued that these charac.teristics compromise saurce mom~toring. However, 

the influence of compllanse and saciaY desirability, are not thought to be related 

to source monitoring errors. Possibly, these watts interact with the demand 

characteristics of  the experimental context. 

in chapter 3, we descrlbe two studies In which source monitoring errors were 

provoked by having participants read out loud names of nanfarnou~s persons. The 

next day, participants had to  rate a list of  names, amongst which the nonfamows 

n~ames read the day before, but also new nonfamous names, and names o f  

famous persons. Participants were ~nstrwcted to  rate the names on 

renownedness. Due ro a misinterpretation of their increased familiarity (cf. 

supra), people tend to mistakenly judge old nonfamous names as Famous ones. 

This memory i l lus~on is dubbed the false fame effect Uacoby, Kelley, Brawln & 

Jaschenko, 1989). The studies explored whether high lezr.elr of  absorption or  

fantasy proneness were associated with the fabe fame effect. An overall false 

fame effect was fo~wnd in bath stmd~es, although neither absorption nor fantasy 

proneness ~ncreased the false fame effect. In study 1 ,  however, a modest 

correlatian between depressive symptoms and the false fame effect was obtalned 

but rhis finding was not replicated in study 2. 

Psewldomemor~es can be elllcited usilng ipsychotherapeut~c ~lnterventions such as 

imaginat~on or jou~rnaling IDesrun & Kuiper, 1996; Peole, Lindsay, ~ e m c r n  OPI ~ u l l ,  

1 9 ~ ~ 5 1 ~  A vast amount of research on one of these techrui~ques (i.e.. lmadnatianl 

has documented the so-called ~maginatl~on inflation effect k g . ,  Garry, 

Manning,  oftu us, & Sherman, 1996; Carry & Polaschek. 2000). This effect refers 

to the phenomenon 'that i m a g ~ ~ n ~ n g  a low ~ r o b a b i l v t ~  chlbdhood event P1rQmlOtes 



subjective confidence rhat the event actually occurred. In chalpter 4, two studies 

ore described exlploring this phenomenon un relation to  ccrtailn personal~ty 

characterist~cs. In st~wdy 1 ,  a higher percentage of increased confidence ratlngs 

was folund for target items li.e., items describ~ng events rhas people had 

ilrnagined about) than for control items. The magnitude of this imagination 

inflation effect, however, was modest. The only personality characterist~c rhat was 

related to this effect was Imagery vividness. That is, ~ndividuals wlIth higher 

irnlaglery vividness dilsplayed a larger imagination inflation effect. lln study 2, a 

slightly different procedure was used to explore the irnagl~natian inflation effect. 

This time, m~imicking a journal~ng intervention, participants had to wrllte down 

their imaginations instead of just mental imagining. Writinlg abo~ut fictitious 

events resulted in a very robust imagi~nation inflation effect, but, urvexpectedly 

this was not related to any of the personality characteristics. 

M1any authors have arguled that psychotherapeutic i~nterventuons l ~ k e  imaginat~ion, 

journaling, and dream inte~rpretation affect the development of pseudomemories 

(e.g., Oestun & Kwiper, 1996). There is solid experimental evidence that they 

Indeed do so (e.g., Garry & Polaschek, 2000; Mazzoni & Loftus, 1996, 1998; 

Slpanos, Burgess, Burgess, Sarnuels & Blais, 1999), but even ID the absence of 

these interventions, spontaneous pseudomemories do occur (Barclay & Welllrnan, 

1986). The study described iln chapter 5 aimed at a large scale replication of the 

stud~y of Barclay and Wellman 11986) on spontaneous pseudomemories. 

Participants were asked to record each day, For a 2-weeks period, three 

autobiographical events In a d~ary. Six months later, participants were invired for 

a surprise recognition task that cons~stedl of original items and foil items Ce.g., 

modlifirations of  original lltems or items from other part~cipants), Although 

participants performed relatively well on th11s recognit~on task, they had some 

d~ff icult~es discriminating origin~al items from foil-items. Clurnously enough, of  all1 

characteristics (fantasy proneness, disrcrc~atron, absorption, suggesrability, and 

depresslilan), fantasy proneness was related to superior, rather than worse 

recognl~t~on performance. 



There is a close resemblance between pseudomemolr~es and internalized falls@ 

corrfessuons (Cudjonsson, 2(3@13, Loftus, 1 993). An internalized false confession IS 

a confession where suspeces actually belleve that they are guilty of a non- 

committed crume. There are two other types of false confessions, nalnely 

voluntary false confess~~ons, lnvolv~ng spontaneous self-incrrminating statements, 

and compliant fake confesslonls. In the latter type, suspects s t i l l  beluef that they 

are Innocent, but nevertheless confess in order to secure a benefilt or to avoid 

threatened harm or an averswe state {Gudjonssan, 20031. In the chapters 6.1 andl 

6.2, we describe folur studies that explored laboratory-induced false confessions 

In relation to personality characteristics. In the f~rsr  three studies, undergraduate 

students were accused of causing a computer to crash analogue to thle paradigm 

untroclwced by Kassln and K~echeO (19963. It was studied how plausl~b~l~~ty of the 

event and consequences of  confess~~~ng would affect rates of  false confessions. In 

the f ~ r s t  study C6.11, the majority of partlclpants (82%) welre wi l l~ng to falsely 

confess and about half of them internalized theur confesslons. Chapter 6.2 (study 

1 )  replicated th11s funding. In the high plaus!b~liry cond~t~on, 77% OF the 

participants falsely confessed, whereas in the low plausibillilty cond~tion thlis was 

58%. T ~ I S  difference was not siglnificant. False ~nternal~zed confessions, however, 

were sign~f~cantl~y affected by plausibility. In the case of  a highly plausible event, 

26% of the partic~pants ~~nternalired, whereas none of rhem internalized the event 

when a low plaus~llblllty event was involved. In the separate cond~trons, there were 

no robust connections between false confess~oms and personality chalacteristics. 

However, when data were collapsed aver conditrons false confessors scored 

higher on fantasy prolneness than non-confessors. ln study 2 of chapter 6.2, 

partncupalnts not only were accused of hav~ng caused a computer crash, but they 

were also requested to pay for the damage. Compared to previous stludies, this 

led to  a dramatic drop In false confessnon rates. Only one owlt of nulrre partic~pants 

(1 1%) d ~ d  confess, although t h ~ s  part~cipant had not internalrzrd her confession. 

Study 3 In chapter 6.2, ~ntrodluced a new parad~gm to study false confessions. 

Here, partlclpants were accused of exam fraud. Even under ecdlog~cally valrdl 



cond~ticrrrs, ionle particllpant was willing to  confess 18%). Again, thls participant had 

not internairzed h ~ s  confession. Due to  th~e low sample sizes in studies 2 and 3, 

the cicrntriblwtion of personality characteristics were only studies in a prel~mrnary 

fashion. 

There are indbcations that fantasy proneness plays an Important role In LIFO- 

abductions CClancy, McHally, Schacter, Lenzenweger & Pitman, 2002; Spanos, 

Cross, Dlckson & DuRreuil, 19933). Furthermore, there are reasons to belleve that 

fantasy proneness and reports of prexsiaus-life melmarles go han~d In hand 

(Span~os, Menary, Cabora, DuBreuil (9i Dewhirst, 1991 ; Spanos, Burgess & Burgess, 

153941. Thns latter f ind~ng was based on laboratory stiud~es in which students were 

hypnor~~~red and th~en questioned about theilu previous lives. However, previous- 

life memories have never been studied outside the laboratory. Fo~r this reason, 

th~e exploratory study in c~hapter 7 was conducted. It was fou~nd thlat people 

reparring previaus-life memories had elevated levells of fantasy proneness, but 

not of dissociative experiences. Furthermore, eccentricity of previouls-life 

rnemorles was associated with farn~rasy plroneness. 

In chapter 8, the main results o f  this thesis are summarised and d~scussedl. It 1s 

conclluded thlat all paradigms which were used in this thesis elicited1 

pseudornemories. With regard to the contribution of perso~nality characteristics, 

no clear picture emerged. Moreover, only when personally relevant mlernorles, 

strong rnranupulations and/or clinlicail samples were usedl, llnlks beweyreen 

personality characterrstics and pseudomemories began to a rm.  Tlhus, Fantasy 

prone lncllviduals were more easily led lnlto a compl~ant-coerced false confessian~ 

or had more eccentric previous-life memories than indlwiduals low on fantasy 

pronenless. On the other ha~nd, fantasy proneness was counter-ln~tuitively related 

to memory d~stortlons in that lndi~vidual high on the CIEQ performled better than 

controls on a surprise recognition task involving authentic and false d~ary 

records. In sum, then, although there are strong a prior11 arguments for 

serslpectl~ng that certain personality characterisltics undermine source monlto~rung 

and In this way promote pseudomcmor~es, the results of the studies In thls thesis 



show that rh~is link is not so straightforward and is  presumably more complex as 

previou~sly thought. 





Sven en Eric fietsen samen van hwn werk naar huis. Onderweg r iJ~n ze getuige van 

een ernstig ongeval. Se melden zn~ch keurig als getuigen en de volgende ochtend 

worden ze verhoord door de polutue. Ze leggen echter verschillende verklaringen 

aF over wat er gebeurd is. Zo beweert Errc dar de auitoinobililst die het ongeval 

veroarsaakte als een bezetene het kruiclpunt genaderd zou zijn. Tew i j !  Sven, dne 

zelf in  een Porsche rijdt, juust zegt dat er hooguit sprake was wan sportief 

rugedrag. Verder meldt Eric, na aanvankelijk erover getwijfeld te hebben en nadat 

de verhaorder hier vaker naar vroeg, dat de verlichting van de flets wan hlet 

slachtoffer in arde was en dat de Porrche niet sti l had gestaan zoals het stopbord 

gebood. Sven zegt zich daar helemaal niks over te kunnen herinneren, ook met 

na herhaaldel~jk aandringen van dezelfde agent die eerst Eric verhoord had. 

Hoe komt het nu dat Eric over dezelfde gebeurtenis andere herl~nneringen Elreft 

dan Sven? Kan het za zi jn dat Eric andere zaken onthouden heeft, of heeft dei 

agent tijdens het geauiglenverhoar dusdanig aan Erics herinneringen zltten du~wen 

en trekken zodat Eric belangrijke detaiils i s  gaan verzinnen7 Maar waarom heeft 

Sven, die door dezelfde agent werd verhoord, zulke vervormingen wan zrjn 

geheugen dan nret? Is Eric vatbaarder voor suggestie of meegaande0 OT I?eefo 

Eric een dergel!jk grote fantas~e dat hrj die niet meer goed kan onderscheiden van 

de weskelijkheid? Anders gezegd kunnen geheugernvervormingcn ( p s e ~ d o -  

herlnnerinqen) bqg mensen worden urxgeliokt, en bovendiein, is er een bepaald slag 

mensen dat vatbaarder is woor het ontwukkelen wan dit  raor t  herlnneringen7 Deze 

twee vragen vormen het uitgangspunt yam di t  proefschrift. 

Hoewel het hler een fictief geval betreft, is de kans dat een de rge l~ke  sitwanie in 

~~ rke l n j khe id i  ontstaat, niet uitgesloten In hoofdstuk 1 warden verschillen~de 



verhoormethoden (standaard intervuew, geleide herinnerinlg, cognitief ~ntei-view, 

hypnose en narcoanalyse/waarh~eidcserwmS van ooggetuigen besproken. Deze 

technieken warden door de polltue ingezet met als doel de getuige zich meer te 

la.ten herInneren en dientengevolge ook Xe laten vertellen. Van groot belang is dat 

zo'n verhoonechnielk er voor zorglt dat er meer ware herinneringen naar beven 

komlen en dlat er zo weinig o f  zelfs geen pseudo-her~nneringen opduiken. En dat 

is lastig, zo bl i jkt  wit het overzicht dat in  di t  hoofdstuk wordt gegeven. Het 

hoofdstuk beglint met her opsommen van de verschilllende geheugenprocessen, 

die een rol spelen bi j  een getuige en vervolglens worden de verschillende 

technieken op hun merl~tes beoordeeld. De crux van alle werhoorteéhn~~eken is 

'context rei~nstatemenr'. D I I ~  betekent dat de persoon wordt "teruggebracht" naar 

d~e situatie waar h i j  o f  zi j  getullgle van was. Dit  "terugbrengen" hoeft niet per se in  

het echt plaats te vi~nden. Vaker worden mensen mentaal teruggevoerd. Dat wil 

zeggen, mensen gaan in  gedachten terug naar plaats en ti jdstip van dle 

gebeurten~~s en maken zich daar dan een voorstel l~ng van. Wat duidelijk wordt u i t  

hoofdstuk 1, is dat dle meeste technieken niet zozeer meer correcte informat~e 

opleveren, maar juist hand in hand gaan met een toename van pseudo- 

herinnelringen. Die canclwsie luidt dan ook dat het voor een verhoorder al moe i l~ jk  

genloeg is o m  een getlui~ge te laten uitpraten. En dat open vragen blijven stellen de 

meeste garantie geeft op een 'toename i n  accurate gehewg~endetails zonder een 

toename in pseudo-herinneringen. 

Nadat in  het eerste hoofdstuk het praktisclhe probleem van de verhoortechnieken 

1s gesclherst, wordt in  hoofdstuk 2 nader ingegaan op  de kern van dit 

proefschrift. Hier liiesp~reken we, naast de verschillende experimentele methodeln 

die kunnen worden gebruikt om pseuda-herinneringen wit te lokken, twee 

verklarende modelilen. In het kort  komen deze verklaringen op het walgende neer. 

Volgens de Fuzzy Trace Theory ( F I T ,  Brainerd, Reynla & Poole, 20003 worden 

herinneringen iln twee gehelugensporen opg~eslagen. Enerzijds bewaar je 

gedetailleerde (oftewel episodische) herinneringen, en anderzijds vorm Je een 

herintlering die gaat over de plot o f  de allgehele strekking van een gebeurtenis. 



Dit  kan het beste met een voorbeeld warden uEtgelegd Neem Svpn onze Casus 

van hierbwen. Bij het ongeval was volgens Sven een mooie wit te Porsche 924, in 

s~ar tu iwoer ing  - dat zag h i j  aan de extra striping en spoilers - niet kenteken LK- 

86-JS betrokken. Di t  is een heel gedetailleerde omschrgvlng van  IJ heeft 

gezien. ~ e g e l i j k e n ~ j d  heeft zich een algemeen spoor vain deze gebewtlenrs 

gevormd. een ongeval tussen een auto ein een fietser. Beii~die geheuger?sporen 

laten verschillende indrukken achter en op  basis van deze indrukken nemen 

mensen beslissingen af ze een antwoord op een vraag kunnen geven. Het 

probleem is echter de t i jd die verstrijkt. Naarmate er meer t i jd zit tussen de 

gebeurtenus en het ophalen van de herunnering hieraan, verslechteren de detail 

sporen, t ew i j \  juist de plotsporen redelijk bestendig zijn Osie bijvoorbeeld Korlat, 

Goldsmuth & Pansky, 2ciaOE. Dit heeft als gevolg dat mensen, als ze antwoord 

geven op vragen, zich steeds meer laten sturen door wat zb denken dat de plot 

van de gebeurtenis was. Geheugenfauten doen volgens de F ñ T  hun intrede als 

een vraag olnjulste informatie bevat die de berreffende persoon enigszins bekend 

woorkomt, omdat deze Informatie overeenkomt met de p lot  ("de bestuurder van 

de Porsche had toch een snor en naar achteren gekarnd haar?'"E, o f  als het  denken 

aan die informatie zelf een gedetailleerd en een plotspoar achterlaat. 

Hyrnan en Kleinknecht (1 9993 gewen een andere verklarilng voor het optreden van 

geheugenfoutein. Volgens deze auteurs moeten mensen de informatie dre un een 

vraag wordt gesuggereerd, eerst aannemelijk achten. Zo 1 5  de suggestie van een 

te hard rijdlende Porsche voor Eric erg aannemelnjk terwol d i t  voor civein mlnlder 

waarschrJnifjik is omdat hlIj zelf met zi jn Parsche noont te hard rijdt. ~ervo lgens  

dient b i j  dar wat gesuggereerd werd een verhaal en bi~lbehorende beelden 

gemaakt te worden. Dut zal Eric eender lukkeln aangezien hi j  deze gebewrtenks ais 

waarsch~,ruliijk heeft beoordeeld en h i j  i ~ m a n d  kent  die altigd re hard i n  een1 

Porsche ri~dt. Voor Cven 1s eeni te hard rijdende ~o rsche  wberhaupt al 

anwaarsch~jnlljk, met als gevolg dat hi j  het stadium van een verhaal Construeren 

nier eens haalt. dan een gesuggereerde geibeurteml5 als waa~rchljnlili"k 

wordt en er bovendien een verhaal en beeld b i j  bedacht [s, moet die 



persoon de f o u ~  maken dit bedachte verhaal voor een echte herinnering te 

houden. Dtt kan gebeuren als mensen een zogenaamde bronfout malken 

Uohnson, Hashtroudi & Lindsay, 1993). Een mens neemt via allerlei bronnen 

infortnatue tot z~ch.  Deze bronnen kunnen bestaan uit andere personen, boeken, 

media, maar ook de persoon zelf kan als bron fungeren (fantasie, dromen). Over 

het algemeen zijn mensen goed un staat die bron aan te geven als een 

her~rrnering gedetailleerd 1s en gepaard gaat met allefliei unieke kenmerken zoals 

tijdstup, locatie en context. Daarnaast is het zo dar mensen heel goed de gegewen 

informatie onthauden~, maar dat ze de bron vergeten (Zaragora & Lane, 1994). 

Het vergeten van de bron van de tnforrnatie zorgt er juist voor dat rernand, 

b~jvoorbeeld, andermans ideeen voor eigen inzichten gaar aanzien (unconscious 

plagrarism), of dat men sulggesties, fantasueen ef drolmen met de werkelijkheid 

verwart en eventuele pseudo-herinneri~ngern hlierover ontwikkelt. 

Beide werklaringen delen de opvatting dat een zekere vertrouwdheid met een 

suggestie of idee leudt tot pseudo-herinneringen. Het is echte~r niet zo dat het 

geheugen altijd en bv iedereen slecht is. Inltegendeel~, her blijkt dat bij benadering 

1 op de 5 mensen zulke herinneringen zal ontwukkelen (Loftus, 1997). Gedurende 

de afgelopen jaren zijn er meerdere persoonskenrnerken aangedragen en 

onderzocht die hler type persoon dat vatbaar is voor pseudo-herinneringen 

karakteriseren (Eisen & Lynn, 20011). Deze kenmerken zullen nu ko~ri: worden 

besproken. 

Hel eerste persoonskenmcrk i s  dissoc~~atie. Vaak wordt de definitie van Bernstein 

@n Purfllam (1 986, p. 727) aangehaald om dit kenmerk uit te leggen. Zrj beweren 

dar dissociaiie een gebrek aan de normale integratie van gedachren, gevoelens 

en ervaringen in het bewustzijn en het geheugen 15. Dissociatie bestaat in allerlei 

soorten en maten. Een betrekkelijk alledaags voorbeeld is  dat men van A naar IB 

relst en plotseling 1s men ap B aa~ngeko~men terwijl men zich n ~ k s  of  weinig meer 

kan herinneren van de weg ern~aaa tee. In de kern zorgt d~issociatie voor 

girh@ugenprobleu71ie11 ien verhoogde suggestibiliteit. Een begrip dat sterk aan 

d~issociait~e gerelateerd is, 1s absorptie. Relrsone~n die hierdoor gekenmerkt 



kunnen bijvoorbeelld helemaal opgaan in muziek, natuur, een f)IR13 et  

Verder sPeelr fantasiergkheid een mogelijke rol b~ het ontstaan 

PSeudo-herinnerhngen. Dit kenmerk kan het  beste met behulp van 

Jb-?rns de vragenli~st dre fantasierijkheid meet worden geillusrreerd. iemand 

aangeeft dat znin~/haar fantasieen zo levendig rijn als een film, of dat h~ j jm i j  de 

meeste tqd van de dag doorbrengt met dagdranuen, is zo iemand 

hoogstwrraiarsrh~~nli~lk fantasrerbjk. Voorts zou l iet hebben van een levendigl 

inbeeldrngswerm~getli (imagery vividnescli, af juist het verstroond zi jn (absent 

milndedness) mensen kwetsbaar maken. Een ander, veel onderzocht, kenmerk us 

suggestibiliteit. Hler bestaan grofweg Twee vormen van, hypnotische 

siuggestibillteiit en suggestibiliteit die opspeelt tijdens een polltieverhchor. Deze 

laatste vaorant wordt gebruikt i n  di t  proefschrift en behelst een complexe 

samenhang van communicatie tussen interviewer en ge~ntcirviewde nn de vorm 

van een verhoor, een cuggestlieve vraag tbjdens dat verhoar, de acceptatke won die 

suggestte en verwollgens het verltonien van gedrag gebaseerd op  die suggestie. 

Van eeln geheel andere orde is het volgende kenmerk. Het rapporteren van 

depressieve klachten kan mensen kwetsbaarder maken voor pseudo- 

herinneringen, aangezien zi j  niet alleen aan hun geheugen twijfelen, maar ook 

een gebrekkig werkgeheulgen hebben waardoor ze niet goed in  staat zijIn 

herinneringen op te halen. De laatste twee kenmerken dlie rnagelijlk samenhangen 

rnet pseudo-herinneringen zi jn cornplianice en sociale wenselijkheid. Deze 

kenmerken hebben meer t e  maken met her feit dat personen d ~ e  hierdoor 

gekenmerkt worden respeciievel~jk liever geen rulzie willen maken met anderen af 

omdat ze zrch graag berer willen voordoen. 

Hoofdstuk Z wordt afgesloten rnet de waststellrng dat deze kenmerken 

interfereren met het 'source moniror~ng' proces, het proces dat bijhoudt wie a f  

wat de bron i s  van geheugeninformatie. Herinnerrngen die mec een overdaad aan 

percepru,ele en contextuele informatie, als allerlei details en emoties 

gepaard gaan, warden makkelijk voor waar gehouden. K ~ ~ ~ e r k e n  zoals 

fantasjerl~kheld, een levendig waor~ te lh ing~ver~ogen,  of suggestibiliteit 



echter ook voor zo'n overdaad zongen en ku~nnen daarmee een gedaclhte, droom, 

of fantasie de contouren van een ware herinnering Iatein aannemen. 

Gedetailleerde geheugeninformatie kan aak wberhaupt anirbreken dloordat 

iemand weel dissocieert, opgaat un sijnihaar omgevllng, afwezig en/of dlepressief 

is. In dlat geval kan een suggestie die een gaiedmillende theralpewt, rechercheur af 

proefleider aanreikt, eelrder worden geaccepteerd, met een pseudo-herinnering 

als mogelijk gevolg. Deze processen verklaren compllianre en soaale 

wenselijkheid niet volledig. Deze laatste kenmerken hebben m~ogelujk meer van 

doen met de sociale druk die uit de exper~lmentele opzet voortkomt. 

Zoalls eerder vermeld, speelt het maken van bronfouten een grote rol bij het 

ontwikkellen van pseudo-herinneringen U~ohnson et al., 19933. Wet dat in het 

achterhoofd werden de twee studlies in hoofdstuk 3 uitgevoerd. In het k0r.t komt 

het er op neer dat in deze studies proefpersonen werden aangezet bronfouten te 

naken. Dit gebeurde door hun op dag 1 een llijst van namlen te laten voorlezen. 

Deze lijst bestond uit namen van onbekende personen Clngrid Candel, Waaike 

Cima, etc.). Vierentwintig uur later moesten de proefpersonen weer een l i j s t  met 

namen doornemen. Dit keer werd hen gevraagd aan te gewen o f  iemand beroemd 

was of  meie. De te beoordelen namen bestonden inderdaad u~i~t beroem~heden (Win 

Kok, Kon Erandstedea, etc.), maar ook w i t  de namlen d ~ e  ze de dag ewoor hadden 

gelezen. Eovendien bevatte de [ijst nag mleer onlbekende namen die ze niet 

eerder hadden gelezen of gehoord. Uit eerder on~derroek is gebleken dat 

proefpe~rsonen tijdens dleze taak, de onbekende namen van de dag ervoor als 

beroemd bestemlpelen. Als proefpersonen later gevraagd wordt waarom dlIe 

(o~nbekendel naam beroemd is, kan het gebeuren dat Ingrid Candel plotseling een 

kinderboekenschrsJfster is en Maaike Cima een bekende actrice uit Goede Tijden, 

Slechte Tijden. Dit als beroemd beoordelen van onbekende namen die de dag 

eerder hardop zbJ~n gelezen, wordlt het false fame effect genoemd Oacoby, Kelley, 

Brown & Jaschenko, 1989). Het berust op het verkeerd beoordelen valn de 

~e~rrrouwdheid met de naam. Onze studies an~derzochten of hoog verstrooude 

personen (siuidie 13 of personen die een goed ontwikkelde fantasie hebben1 



(studie 23 een sterker fake fame effect vertoonden dan mensen die laag o p  deze 

kenmerken scoorden. Hoewel geen van beide pe~rsoonskenmeaken het false fame 

effect bieinvloedde, werd er wel een false fame effect gevonden?. Verder vonden 

we i n  studie 1 dat mensen met depressieve klachten een sterker false fame effect 

vertoonden, maar d i t  effect was afwezig in  studie 2 

Pseudo-herinneringen kunnen worden uitgelokt door  psychotherapeutisLYle 

interventies zoals imaginatie o f  jaurnaling (Destun & Kuiper, 1996; Poole, 

Lindsay, Meman & Bull, 1995). Een grote hoeveelheid onderzoek heeft 

aangetoond dat imaginatie leidt to t  het imaginatie inflatie effect (bijvoorbeeld 

Garryr, Manning, Loftus & Sherman, 1996, Carry & Polaschek, 2000). Stel, iemand 

wordt gevraagd o m  o p  een li jst aan te geven hoe waarschgnil?jk het is dat 

hern/haar een bepaalde gebeurtenis is overkomen voor h~et tiende levensjaar 

(bijvoorbeeld met de hand door de rluit gevallen). Stel vervolgens dat deze 

persoon twee weken later wordt gevraagd o m  wan een gebeurtenis die hij o f  zi j  

onwaa~rschijnlijk achste een voorstelling te  maken (oftewel te  rmagiaierenl. Eln 

vrijwel direct erna geeft hl i j is i j  wederom een waa~rschijnlùjkheidsoorded over de 

gebeurtenis. De kans i s  daln groot dat de gebeurtenis in waarschijnli~kheid is 

toegenomen. Deze toename wordt het imagilnarie inflatie effect genoemd en 

wordt beschreven iln hoofdstuk 4. In  studie 1 van dat hoofdstuk werd inderdaad 

zo'n effect gevonden, hoewel de omvang ervan bescheiden was. Wel bleek dat 

mensen die een beter voorstellingsvermogen hadden, een groter lrnagi~natie 

inflatie effect vertoonden. In stwdne 2 werd een iets andere procedure gebruilkt 

o m  ket  imaginatie inflatie effect u ~ t  te lokken. Dit keer werden proefpersonen 

verzocht, i n  plaats van een mentale voo~rstelling te  maken wan de gebeurtenis, 

deze gebeurtenis gedetailleerd op te schrijven. Hierdoor l i jkt  de procedure op 

een andere, veelgebruikte therapeutische techn~~ek, te weten joiu~rnalinig. Het 

schrijven ever de fictieve gebeurtenis leidde tot een groter imaginatie rnflatie 

effect, maar er we~rden geen persoonskenmerken gevonden die hieraan waren 

gerelateerd. 



Er is in de literatuur vaak benadrukt dat psychc~therapeutisrtae intewenties zoals 

imaginatie, Journaling en droominterpretatie, het antwiklkelen van pseudo- 

herinneringen bevorderen (bnjvoo~rbeeld Destun & Kuiper, 1996). Er bestaat oo~k 

veel experimenteel bewujs dat deze stelling ondersteunt {zie bijvoorbeeld Garry & 

Polaschek, 20130; Mazzoni & Loftus, 1996, 19918; Spanos, Buirqess, Burgess, 

Sarnuels & Blois, 1999). Maar ze~llfs als deze technieken afwezig zijn, kunnen 

pseudo-herinneringen spontaan optreden (Barclaiy & Wellman, 1986). De studie 

die beschreven wardt in haofdcilstuk S is een grootschalige replicatáe wan de studie 

die Barclay en Wellllman uitvoerden naa~r spontane pseudo-herinneringen. Er werd 

aan proefpersonen gev~raagd om gedurende wee  weken een dagboek bij te 

houden van drie opvallende gebeurtelnissen per dag. Nla zes maanden kregen de 

deelnemers onverwachts de opdracht om hun dagboekaantekeningen te 

identificeren. De aantekeningen die zij moesten beoordelen, bestonden echter 

niet allleen uut hun eigen aan~tekeningen, de overgrote meerderheld was veranderd 

of waren van een andere pelrsoon. Over het algemeen waren proefpersonen goed 

In staat om hun originele aaniekeni~ngen te herkennen (ongeveer 80% goed), maalr 

ze hadden grote moeite om de veranderde aantekenin~gen te ontdekken. 

Gemiddeld genomen sloegen ze de plank rniils bij 45% wan hun eigen, maar 

veranderde dagboekaantekeningen, en werd 9% van andermans aalintelkeningen 

geaccepteerd als een eigen dagboeknotities. Sleclhits een e~tgensch~ap hi~ng samen 

mes de prestatie dre geleverd werd op deze taak. Mensen met een rijke fantasie 

leverden de beste prestatie op deze herke~nningstnak, dit in tegenistellling tot de 

verwachtiny. 

In hoofdstuk 6 worden wier studies besproken die betrekking hebben op valse 

bckentenussen. Valse bekentenissen, en clan in het bijzonder die waarln de 

persoon ook daadwerkelijk is gaan geloven, hebben een sterke overeenkomst 

met psewdo-herunneringen (Loftus, 1993, Gudjonssan, 2100.33. Naast zogeheten 

geinternaliseerde valse bekentenisreln, bestaan er nog twee soorten valse 

bekentelnissen. Zo bestaan er vrijlwillige valse bekentenissen (bijvoorbeeld om een 

geliefde te bescherm~e~rc) en afgedwongen valse bekentenlissen. Bij de laatste soort 



wordt eeln valse bekentenis afglelegd, omdat daar op de koee  termijn winst mee 

behaald kan worden (het vervelende verhoor stopt dan tenminste), terwyl men 

weet dat het niet klopt (6ud]onssonl, 2003). 

De eerste drie studies die in  hoofdstuk 6 worden gerapporteerd. maakten gebruiik 

van een somputercrash o m  valse bekentenissen u i t  te lokken. Deze methode 

werd geuntroduceerd door Massin en Kiiechell ('11996) en werkt als volgt 

proefpersonen krijgen de opdracht o m  letters die op het scherm verschi~jnen zo 

snel mogelijk na te  typen. Ze werden ook gewaarschuwd o m  tijdens dat taakje 

niet op  een bepaalde toets te drukken omdat anders de computer clashr. D I I ~  

gebeurde uiteraard na verloop van tijd. Proefpersonen warden er vervolgens van 

beschuldigd dat zij dle verboden toets hebben aangeraakt. Uilt de studie die 

beschreven wordt i n  hoofdstuk 6.1 bl i jkt  dat het overg~rote deel (82%) van de 

proefperson~en een wake belkentenis aflegt, dat wi l  zeggen dat ze hun 

haindltelkening onder een sch~ldvcrk lar in~g zetten. Ongeveer de helft vati de 

deelnemers vertelde een verhaal over waarom zi j  per ongelluk aan de Shift-toets 

hadden gezeten. Z i j  vertoonden dus internaliisatne van de belkentenis. In studie 1 

van hoofdstuk 6.2 werden soortgelijke percentages gevonden. In deze studliie 

werd de plausibiliteit van de toets gemanipuleerd,, omdat het drukken oip een 

Shift-toets meer voor die hand ligt dlan het drukken op  de FlZ-toets. Hoewel er 

inderdaad een lager percentage wan proefpersonen bekende aan de F1 Z-toets ie 

hebben gezeten (589d1, was dit  ntet s i g n i f i c a ~ n m m d e r  dan het perceniagle 

proefpersonen dat bekende de Shift-toets Re hebben aangeraakt (77%). Wel bleek 

de plausibiliteit van de toets effect te hebben op  het internaliseren van een 

bekentenis. I n  de Shift-toets colnditie lag het percentag~e nog op 26% terw1~I 

niemand in  de F1 2-toets condatie internaliseerde. Toen de resultaten van belicle 

groepen werden samengevoegd, dook er een effect van fanrasierijkh~eid op 

Mensen die fantasievijlk waren, hadden meer de nleiging om een valse bekentenis 

af te leggen dan meInsen die weinig fantasie bezaten. In  studie 2 van hoofdsiuik 

6.2 werd een soortgelijke procedure gelbruikt. De proefpersonen machten weer 

niet aan de Shift-toets komen en d i t  keer werd hen, zodra dle computer eenmaal 



was gecrasht, ook verzorkrr te betalen woar de schade die zij veroorzaakt hadden. 

Hoewel er maar negen bruikbare proefpersonen aan deze rtudlie meededen, 

legde er toch éen eeln valse bekentenis af. Deze persoon internaliseerde deze 

bekentenis: owengens niet. In studie 3 van hoofdstuk 6.2 werd een nieuwe 

methode om een valse bekentenis uit te lokken geintroduceerd. In deze methode 

werden studenten in het laboratorium beschuldigd van examenfraude. Zi j  zouden 

in een door de proefleidler per ongeluk achtergelaten toets, die ze binnenkort 

zouden moeten maken, hebben gekeken. Zelfs nu de laboratoriumsitua?ne 

natuurgetrouw was, bekende &en proefpersoon (8%). Ook deze keer 

internalnseerde deze persoon niet. Doordat er maar weinig deelnemers in studie 2 

en S zaten, konden er geen persoonskenmerken worden bestludeerd. 

De laatste studie dlie voor dli~t proefschrift we~rd uitgevoerd, wordt besproken in 

haofdstluk 7. Er r i jn  aanwijzlngen dat fantasierijkheid een grote ral speelt binj het 

rapporteren wan UFO-ontwoeringen (Clancy, McNally, Schacter, Lenzenweger & 

Pltm~an, 2002; Spanos, Cross, Dickson Be DuBreuil, 19193). Verder zijn er 

aa~nwijzingen dat fantasierijkheid hand in hand g~aat met het rapporteren van 

herinneringen aan voorgaande levens (Spanos, Mena~ryr, Cabora, DuBreu~il & 

Dewhirst, 1991 ; Spanos, Burgess & Burgers, 1994). Deze laatste bewindi~ng is 

gebaseerd op laboratoriumstudies waa~rin si~uden~ten onder hypnose werden 

gebracht met als doel zulke herrnneringen naa~r boven te hlalen. Wat ech~ter nog 

IIUOII gledaan rs, i s  kijken naar dit  soort heri~nn~etingen buiten her laboratorium. 

De studie die in hoofdstuk 7 wordt besproken, i s  een explorerende studie naar 

persoo~nskenmerken van mensen die bij een rei~ncar~natierherapeut in behandeling 

zijn geweest en daar herinneringen aan voorgaande levens Rebben ontdekt. Het 

bleek dat deze mensen fantasierijk waren, maar geen verhoogde dissociatie 

scores hadden. Toen er naar de inhoud van deze voorglaande levens werd 

glekeken, bleek dat naarmate de persoon fantasierijker was, er excentriekere 

levens werden gerapporteerd. 

Tbr slot vat hoofdstuk 8 alle bevindingen samen. Hoewel er in alle studies 

psewdo-herinneringen werden uitgelokt, werd elr geen duidelijk verband 



gevonden met persoonskenmerken. Slechts als er sprake was van persoonlijk 

relevante herinneringen die werden aangespraken, er een sterke manipulatie 

werd uitgevoerd, eniof een klinische steekproef werd glebruikt, dook elr eenzelfde 

persaonskenmerk op fantas~erijkhleid. Soms speelde dat kenmerk een tegen- 

intuatreve rol. Immers, fantasierijke personen waren beter in het herkennen van 

hun eigen dagboekaanteke~ningen en in het identifnceren van nepaantekeningen. 

Indien er een sterke manipuilatre of  een klinische steekproef werd gebruilkt, werd 

het verwachte effect gevonden. Aldus bleken fantasierijke mensen eerder geneigd 

een valse bekentenis af te legg~en of  exce~ntrieke herinnermgen aan voorgaande 

levens te ontdekken. Hoewel er sterke a-priori argumenten bestaan o m  te 

veronderstellen dat bepaalde persoonskenmerke~n het maken wan bironfouten en1 

dus pseudo-herinneringen aanmoedigen, blijkt uit anze bevindingen dat deze 

relaties complexer zijn dan aanvankelijk gedacht. 




