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Er zijn volwassen vrouwen die aangifte
doen van seksueel misbruik dat lang
geleden plaats vond of een civiele actie
beginnen tegen de vermeende daders,
of beiden. In Nederland is met het oog
op dit soort gevallen relatief recent, in
1994, de verjaringstermijn van zalcen
van seksueel misbruik verlengd bij
de Wet Verlenging Verjaringstermijn
Zedenzaken, 1994. Nu kunnen, afliankelijk van het misdrijf, slachtoffers nog
zinvol aangifte doen van seksueel
misbruilc in hun jeugd totdat zij 33 jaar
oud zijn.
Het is typerend voor dit soort zaken dat
de aangeefster voordien in tlierapie is
geweest. Ik schrijf aangeefster omdat het
in de meeste zaken vrouwen betreft (Van
Koppen en Croinbag, 1999). Een deel
van hen zegt dat zij zo laat aangifte doen
omdat zij het seksueel inisbr~~ilc
lange
tijd zijn vergeten. Het is in die zaken
echter de vraag of de herilineringen
niet tijdens de tlierapie geconstrueerd
zijn. Dergelijke zalcen niet verdrongen
(e11hervonden) hei-inneringen dienen te
worden onderscheiden van zaken waarin
de aangeefster zich altijd het inisbruik
heeft herinnerd, maar zich pas na therapie
sterk genoeg voelt voor een aangifte.
Verdrongen lierinneringen Iiebben in de
psychologie tot een grote controverse
geleid. Velen, met name psychotherapeuten, menen dat de ervaring
van seksueel misbruik zo traumatisch
is voor de slachtoffers dat zij niet in
staat zijn om op een normale manier
met het misbruik om te gaan (Bluine,
1993; Frederickson, 1992; Herman,
1992; Terr, 1994). 111plaats dat zij

zich het misbruik lierinneren, wordt de
herinliei-ing onderdrukt, dat wil zeggen
verplaatst naar een onbewust deel van
het geheugen. Daar rusten zij, niet
toeganlcelijlc voor het bewuste gelieugen.
De oiibewuste herinneringen blijven
wel actief, in de zin dat zij liet nomiale
functioneren van het slachtoffer in de
weg staan op een inanier die voor het
slachtoffer onbekend is.
Zijn pseudo-herinneringen maakbaar ?

De theorie van verdrongen heiinneringen
is controversieel en heeft de afgelopen
vijftien jaar in de psychologie tot de zogenaamde Merilory Wars geleid (Crews,
1995; Goldzbaiid, 1995; Loftus, 1997;
Read, 1999). Veel clinici claiinen
niettemin dat zij er met enige regelmaat
in slagen patiënten in therapie verdrongen
herinneringen aan traumatisclie
gebeurtenissen te laten hervinden (Bass
en Davis, 1995; Briere en Conte, 1993;
Feldinan, 1993; Terr, 1994; Walker,
1994). Anderen zijn van oordeel dat
verdrongen herinneringen niet bestaan.
Ten eerste werkt volgens hen het
gelieugen Iielemaal niet op die manier.
Traumatische gebeurtenisseii lcunnen
juist moeilijle worden vergeten. Dit kan
de lezer op Icleine schaal zelf uitproberen.
Geef uzelf de opdracht om de komende
vijf minuten absoluut niet aan ijsberen te
denken. Zie daarover Rassiii (2000).
Het probleem van degenen die een
langdurig trauma hebben meegemaakt,
is juist dat de herinnering daaraan heel
moeilijk te onderdrukken is. Zij lijden
aan zogenaainde intrusies: de herinnering
laat Iien niet los (Holmes, 1990; Loftus,

1993; Loftus en Ketcl-iain, 1994;
Mulhern, 1991; Ofsl-ieen Watters, 1994;
Spanos, 1994). Verdrongen lieiinneringen
worden dan ook niet gevonden bij
individuen die andersoortige lai-igdurige
traumata opliepeit, zoals Vietnamveteranen en concentratiekampslachtoffers (Figley, 1986; Lindsay en Read,
1995; Sonnenberg, Blank en Talbott,
1985; Wagenaar en Groeneweg, 1990;
Wilson, Harel en Kahana, 1988). Er
is geen reden te bedenken waarom
langdurig seksueel misbruik wel tot
verdringen van herinneringen zou leiden
en bijvoorbeeld een langdurig verblijf in
een concentratielcamp niet.
Het lijlct er veeleer op dat verdrongen
herinneringen geen reëel fenomeen zijn.
Wat aangezien wordt voor verdrongen
l-ierinneringen zijti in werkelijkheid
pseudo-herinneringen, artefacten die
ontstaan door de methoden die psychotherapeute11in de therapiekamer
gebruiken (Crombag en Merclcelbach,
1996; Merclcelbach, Crombag en
Horselenberg, 2002). Het heeft enige
tijd geduurd, maar veel clinici geven
inmiddels toe dat het niet onmogelijk is
dat hervonden herinneringen iatrogeen
zijn aan de therapie, dat wil zeggen
dat zij door suggestieve teclinielten als
hypnose, Docl)l rizeniories en.jo~~rrlnllir~g
gedurende de therapie bij de patiënt
worden geïnduceerd (Briere, 1997;
Courtois, 1998; Grunberg en Ney, 1997;
Kluft, 1997).
Men is het er inmiddels over eens dat in
therapie pseudo-l-ierinneringengeinaakt
lcunnen wordei-i.Men is het er niet over
eens of alle I-iervonden herinneringen die
tijdens therapie ontstaan ook pseudoherinneringen zijn. Er is enig onderzoek
geweest waarin inen getracht heeft het
bestaai-i van verdrongen heiinneringen
aan te tonen (Scheílin en Brown, 1996).
In de meeste van die studies wordt een
retrospectieve inethode gebruikt, waarbij
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men voor het bestaan van amnesie voor
l-iet misbruik afgaat op de zelfrapportage
van het vermeende slachtoffer. Die
methode is per definitie ongeschikt 0111de
strijdvraag te beslissen. Het betreffende
onderzoek is sterk bekritiseerd wegens
deze en andere metl~odologisc1~e
problemen (Brewin, 1996; Crombag en
Merckelbacl-i, 1996; Loftus, Garry en
Feldinai-i, 1994; Pope en Hudson, 1995a,
1995b; Pope, Hudson, Bodkin en Oliva,
1998). De discussie werd door Holmes
(l 990: 85-102) als volgt samengevat: 'At
present time tl-iere is no controlled laboratory evidence supporting tlie concept of
repression.'
Nederland
Iii Nederlaiid werd de discussie gestart
door Hans Crombag en Harald Merclcelbach met Heri)orzclerz Heri1~17erirzgeil
erz
Arzclerp Misi~erstni~clerl
(1996). Het boek
leek aanva~ilcelijkweinig gevolgen te
hebben, want ineldingen van seksueel
misbruik door vrouwen die hervonden
herinneringen claimden, bleven bij de
politie biniienlcoinen (Van Koppen,
1997). Als gevolg van het rapport van
Van Koppen en het werk van een
cominissie (onder leiding van advocaatgeneraal J.C.A. Al) kreeg de toerimalige
Zwolse hoofdofficier van Justitie
Hulsebek de opdracht richtlijnen voor
dit soort zaken te ontwerpen (College
van Procureurs-generaal, 1999). Hoewel
die richtlijnen betrekking hebben op
de manier waarop politie en openbaar
ministerie in l-iet algemeen moeten
omgaan met zaken van seksueel misbruilc
in afhanlcelijklieidsrelaties, werden
daarin de voorstellen van Van Koppen
geïmplementeerd.
De richtlijnen van Hulsebek introduceerden een nieuwigheid in het strafproces. In drie soorten gevallen is de
politie verplicht om advies te vragen

aan een Expertisegroep Bijzoiidere
Zerleizznkerz. Het gaat dan om meldingen
bij de politie waarin aangifte wordt
gedaan van (1) seksueel misbruik die
plaats vond voor het derde levensjaar, (7)
ritueel inisbruili en (3) selisueel misbruik
waarbij sprdie is van verdrongen
herinneringen, In het tweede geval is bij
zaken waarin de aangeefster verdrongen
lierinnering claimt, eveneens inet enige
regelmaat sprake van zogeiiaamd ritueel
misbruik, waarin liet misbruik gepaard
gaat met dierenoffers, ~nensenoffersen
illegale abortussen (Werligroep Ritueel
Misbruik, 1994). Een voorbeeld van zo'n
zaak is de Eper Incestaffaire (zie Yolanda
en Snoijinlc, 1994).
De politie en het openbaar ministerie
mogen dan verpliclit zijn om advies te
vragen aan de expertisegroep, zij hoeven
dat advies niet te volgen. Maar ook
als de expertisegroep adviseert oin liet
opsporingsonderzoek te beëindigen of te
seponeren, vonnt het advies onderdeel
van het dossier. Tot nu toe volgt liet
openbaar ministerie steeds liet gegeven
advies (Nierop en Van den Eshof, 2001)
en blijft onbeslist wat er moet gebeuren
als de officier van Justitie liet advies van
de expertisegroep niet volgt.
De nclitlijnen zijn niet alleen uniek in
de wereld, inaar ook direct afgeleid
van reclitspsyc1iologiscli onderzoek in
Nederland. De expertisegroep heeft oolc
iets unieks: er zitten, naast een aantal
politiemensen, personen iii die tot voor
kort in de Nederlandse Geheugenoorlog
met rode koppen tegenover elkaar
stonden.
Ook in de Verenigde Staten en Engeland
leken tot liort geleden de Meiiioiy
Wnis tot een einde te zijn gebracht.
Onderzoeliers trachten het juiste midden
te vinden tussen wantrouwen van elke
aangifte van seksueel misbruik in de
vroege jeugd en een onvoorwaardelijlc
geloof daarin (Berliner en Williams,
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1994; Cohler, 1994; Davies en Dalgleish,
2001; Penfold, 1996; Read eii Lindsay,
1994). Dat laat overigens onverlet dat
veel therapeuten nog steeds technieken
lijken ie gebruiken die het risico van
pseudo-herinneringen in zich dragen
(Olio, 1996; Poole, Lindsay, Memon
en Bull, 1995; Poole, Lindsay, Meinon
en Bull, 1997; Pope, 1995; Waliefield
en Underwager, 1996). Niettemin
neemt zowel in de Angelsaksisclie
wereld als in Nederland het aantal
aangiftes op grond van verdrongen
lierinlieringen af. Misschien zal een
cominissie die is ingesteld door de
minister van Vollisgezondheid, Welzijn
en Sport, waarin ook beide kainpen in de
Geheugenoorlog zijn vertegenwoordigd,
daaraan verder bijdragen. De commissie
gaat richtlijnen ontweipen voor psycliotherapie om het ontstaan van pseudoherinneringen te voorlcoinen.
Hard bewijs onderuit gehaald

Zijn de Meiizoiy Wars dan echt beëindigd? Kennelijk niet, gezien liet scholclende nieuws uit de Verenigde Staten,
eerder dit jaar, dat eeii kleine voorgeschiedenis heeft. Aanhangers van
verdrongen herinneringen zijn lang op
zoek geweest naar hard bewijs voor het
waarheidsgehalte daarvan. Dat is lastig.
Zoals gezegd, levert rapportage achteraf
door patiënten dat bewijs niet. En voor
experimenteel onderzoek stuit men op
teveel ethische bezwaren. Er was echter
één onderzoek dat leek te bewijzen
dat hervonden hei-inneringenbij een
patiënt teruggingen tot gebeurtenissen
die werkelijk hadden plaatsgevonden.
Psychiater David Corwin was in 1984
betrokke~ibij een zaak waarin vader
en stiefmoeder beschuldigingen van
seksueel en fysiek misbruik uitten
tegen de moeder van een zes jaar oud
meisje. Indertijd interviewde Corwin het

meisje diie keer. De interviews werden
op video opgenomen. Het meisje, dat
nu in de literatuur door het leven gaat
onder de naam Jane Doe, vertelde
Corwin dat moeder haar vinger in haar
vagina deed, hetgeen vaak gebeurde.
Verder had moeder op de voeten van
Jane brandwonden veroorzaakt. In de
elf jaren daarna besprak Corwin met
enige regelmaat Iiet geval van Jane op
conferenties en liet daarbij delen van
de videobanden zien. In 1995 besloot
Corwin opnieuw contact op te nemen
met Jane, die inmiddels zeventien jaar
oud was. Jane vertelde Corwin nu dat
zij zich slechts herinnerde dat moeder
haar voeten brandde, niet dat zij selcsueel
inisbrttikt was (Corwin en Olafson,
1997). Jane zegt dan: 'No, I mean, I
reinember tliat was part of iny accusation, but I don't remember anytliing
- wait a minute, I do.' Dan vertelt ze, in
tranen, dat zij zich het seksuele misbruik
nu weer herinnert. Corwin meent dat bij
Jane inderdaad sprake is van tin~iiiiatic
aiiiiiesin.
De zaak van Jane.Doe werd algemeen
gezien als steun voor de stelling dat
verdrongen herinneringen wel degelijk
líunnen bestaan (Lindsay 1997; P~itnam,
1997; Schooler, 1997). Het artikel van
Corwin en Olafson wordt door velen
beschouwd als een 'good example of
substantial forgetting and later recovery
of a corroborated childhood sexual abuse
meinory' (Brown, Scheflin en Whitfield,
1999: 65).
Elizabeth Loftus van de University of
Washington liad zo haar twijfels. Hoewel
Corwin de identiteit van Jane Doe
geheim had gehouden, vond Loftus de
naam van haar vader door gepubliceerde
beroepen in de echtsclieidingszaak
tussen vader en moeder te onderzoelcen.
Vader en moeder hadden namelijk nogal
uitbundig tegen elkaar geprocedeerd over
de omgangsregeling. Loftus vond iets

curieus: de Clzilrl Piotectioil Sei-vices
ter plaatse hadden indertijd de zaak
uitgebreid onderzocht, maar bevalen
niettemin aan geen actie tegen moeder
te ondernemen. Dat advies werd door de
rechtbank gevolgd. Vader wilde moeder
toch vervolgen en probeerde het opnieuw
bij een andere rechtbank, 130 kilometer
verderop. Hij ving opnieuw bot.
Nu Loftus de naam van vader kende,
vond zij ook moeder zonder veel
probleinen. Moeder verwelkomde de
onderzoekers huilend: 'I never thought
this day would come.' Zij vertelde dat zij
na de dood van vader in 1994 inmiddels
een positieve relatie met liaar dochter
had opgebouwd totdat Corwin opnieuw
verscheen. Het verhaal van Corwin bleek
ook niet Iielemaal te kloppen. Hij vond
voor de oorspronkelijke bescliuldigingeii
van Jane steun in een rapport van een
maatschappelijk werkster, maar vermeldde niet een brief van een klinisch psycholoog aan de rechter. Volgens de laatste
had de zesjarige Jane voorafgaand aan
Corwins interviews haar verhaal al zo
vaak verteld, dat zij dat vrij mechanisch
kon doen. Bovendien achtte liij het
geenszins uitgesloten dat de bewering
over selcsueel misbruik eerder voortkwam
uit de Fantasie van vader, dan dat het
werkelijlc had plaatsgevonden. De
verbrande voeten, tenslotte, zagen er wel
zo uit, maar dat werd veroorzaakt door
een persistente schiminelinfectie die
vergelijkbare symptomen geeft.
Academische schandvlek

Dit en ander bewijs, afkomstig van
verschillende bronnen en informanten,
dat Iiet verhaal van Jane Doe inisscl-iien
helemaal geen authentieke verdrongen
herinnering betreft, beschreef Loftus
samen met Melvin Guyer van de
Uizii)ersi~yof Michigarl in Ailil Arhor
in een artikel (Loftus en Guyer, 2002).

De publicatie van dat artikel werd
voorafgegaan door gebeurtenissen die
een scl-iandvlekvonnen of de blazoenei1
vaii de Uriiiiersi~of Michigaiz en de
U1zii~ersih1
of Washiiigtoiz (Tavris,
2002). In het voorjaar van 1998 vroeg
Guyer aan de Iristit~rtio~zal
Reiiievi~
Boaid (IRB) van zijn universiteit of dit
onderzoek door de Bocild beoordeeld
moest worden. Zo'n IRB is bedoeld om
vooraf te toetsen of psychologisch en
inediscli onderzoelc binnen de ethische
richtlijnen blijft. Het antwoord was:
nee, toesteinming is niet nodig want
dit onderzoelc is geen 'research' maar
'intellectual criticism, coinmentary
on a forensic issue, and an historical
joumalistic endeavor.' Een inaand
later werd het onderzoelc hem echter
verboden, inet de mededeling dat werd
aanbevolen hem een berisping te geven.
Na een jaar van correspondentie, protest
en beroep werd de brief ingetroldcen en
gingen Loftus en G~iyerverder met hun
onderzoek. Toen ontving het bestuur van
de Urziilersit)i oj'Wírs1zi1igt011een e-inail
vaii Jane Doe met de klacht dat [laar
1nii1ac~~
door liet onderzoek van LoPtus en
Guyer werd geschonden. Een dergelijke
klacht had zij nooit geuit tegen Corwin,
die conferenties afreisde met Jane's
verhaal en daar de videoband van Jaiie's
interviews als zes- en als zeventienjarige
vertoonde.
Hierop volgde een &rijd van 21 inaanden
die aan de zijde van de universiteit
geïnspireerd lijkt door I<aflca en de
Inquisitie. Niet alleen veranderden de
beschuldigingen tegen Loftus steeds,
maar ook werden haar dossiers in beslag
genomen zonder dat gemeld werd welk
doel dat diende. In de strijd, die op z'n
Amerikaans met veel advocaten werd
gevoerd, kwam ten langen leste een
'vertrouwelijk memo' boven water dat
afkomstig was van een lid van de IRB
aan Guyers universiteit. Dat memo was

tot dan toe voor zowel Loftus als Guyer
geheiin gehouden, inaar vonnde wel
de grondslag van alle beschuldigingen.
In het voorjaar van 2001 lcwain een
oiiderzoekscoininissie tot de conclusie
dat Loftus zich niet schuldig had gemaalct
aai1 sckolniy rzziscorid~rct,maar dat zij
wel berispt moest worden en veiplicht
een programma zou moeten volgen 0111
personeel bij te spijkeren in professiorial
ethics. In juli 2001 ontving Loftus
uiteindelijk een exc~iusbriefvan de
decaan.
Misschien zijn dit de laatste stuiptrekkingen van de Meilio,-\i W~li-s.In ieder
geval zijn zij wel exempla-iscli voor die
Geheugenoorlog. Wie Elizabeth Loftus
- die inmiddels verhuisd is naar de
Uriii~ersit)1
of Califorriia irz Ii-vilze wil steunen, Iiaar e-mailadres is:
eloftus@uci.edu.Melvin Guyer zit nog
steeds in Ann Arboi: Zijn e-mailadres is:
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