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OPLEIDINGEN
• De Maastrichtse Annelies Vredeveldt haalde haar
vwo-diploma op het Euro-College in Maastricht.
• Haar bachelor-opleiding rondde ze af aan het University
College in Utrechtbijrechtspsycholoog Willem Albert
Wagenaar.

'Ik wil iets betekenen voor de maatschappij'
• In 2008 haaldeze haar master in psychology and law.
• Drie jaarlater promoveerdezij als een van de jongste
promovendi aan de Universiteit vanYork in Engeland.
• Nu is ze postdoctoraal onderzoeker bij de universiteit
van Kaapstad, Zuid-Afrika.

"Vroeger dacht ik dat ik geen onderzoeker zou worden. Ik wiliets met het echte leven doen, en
soms raken onderzoekers verloren in wetenschappelijke literatuur. Maar toen ik professor Wagenaar hoorde, wist ik dat je alsonderzoeker wél wat kunt betekenen voor de maatschappij.
Mijn doel is dat met mijnonderzoek meer misdrijven worden opgelost."
Annelies Vredeveldt

Samen weet je meer
Als getuigen van
een moord of ander
delict er samen
over praten, kunnen ze zich misschien meer herinneren dan elk van
hen afzonderlijk.
Om te onderzoeken
of dat zo is, krijgt de
Maastrichtse rechtspsychologe Annelies
Vredeveldt bijna een
half miljoen euro.
door Judith Houben
en paar jaar geleden was ik op vakantie met een
vriend. Toen hij
,
laatst vroeg of ik
me van die vakantie die
grote boot nog kon herinneren, zag
ik het dek weer voor me. Opeens
herinnerde ik me ook weer al die
'
vlaggetjes
aan boord", vertelt rechtspsychologe Armelies Vredeveldt
(26) uit Maastricht.
Een schijnbaar onbenullige anekdote over gedeelde vakantieherinneringen, die echter goed illustreert
wat Vredeveldt beoogt met haar onderzoek. Een Zwitsers fonds kende
de Maastrichtse bijna een half miljoen euro toe om uit te zoeken of
ooggetuigen van misdrijven elkaars
geheugen net zo kunnen opfrissen.
Vredeveldt verwacht, op basis van
persoonlijke ervaringen in het dagelijkse leven, van wel. "En als dat inderdaad zo blijkt te zijn, kan de politie er gebruik van maken om
extra details van een misdrijfboven tafel te krijgen."
Met het geld van de Zwitserse Society in Science, een fonds voor maatschappelijk relevante onderzoeken,
uitgevoerd door jonge wetenschappers zonder vaste aanstelling, kan
Vredeveldt de komende vijf jaar
aan de slag.
De Maastrichtse ontvouwde haar
plan in drie Aa'tjes, die ze eerder
dit jaar naar de Zwitserse society
stuurde. "Ik had echt niet verwacht
dat mijn plan uit de in totaal 567
aanvragen geselecteerd zou worden . Maar ik kreeg een uitnodiging
voor een gesprek in Zürich en een
week later lieten ze weten dat mijn
idee een van de negen geselecteerde was voor een onderzoek."
Vredeveldt begint in november in
Amsterdam aan de studie samen
met Peter van Koppen van de Vrije
Universiteit. Deze rechtspsycholoog deed onder meer onderzoek
naar de onderling tegenstrijdige ver-
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Annelies Vredeveldt was vorige week even terug in Maastricht voordat ze weer

afreisde naar Kaapstad om haar FBI-onderzoekaf te ronden.

klaringen van 'de zes van Breda',
drie mannen en drie vrouwen die
in 1994 veroordeeld werden voor
een moord. De Hoge Raad beval in
december vorig jaar herziening van
de zaak. Vredeveldt en Van Koppen
beginnen met vier experimenten
(elk met een looptijd van ongeveer
een jaar) met proefpersonen die ze
bijvoorbeeld getuige laten zijn van

toegepast. Vredeveldt: "In het derde verhoor weet de politie waar de
getuigen het samen over gehad hebben en welke informatie ze mogelijk van elkaar hebben overgenomen . Een getuige die in het tweede
verhoor minder aan het woord
kwam, kan nu toch uitgebreid zijn
verhaal doen. Als een getuige in
het derde verhoor met nieuwe de-

een in scène gezette ruzie. De getuigen worden eerst apart verhoord.
Daarna mogen twee getuigen in
het bijzijn van een rechercheur in
de verhoorkamer met elkaar spreken over het delict. Tot slot worden
beiden nog een keer apart gehoord.
Dit systeem wordt in het laatste
jaar ook in een veldonderzoek met
ooggetuigen van echte misdrijven

tails komt , kunnen die zijn overgenomen van de andere getuige,
maar het kan ook gaan om eigen
herinneringen die dankzij het gesprek met de ander weer boven
zijn gekomen."
Vredeveldt geeft toe dat eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat
getuigen elkaar negatief kunnen
beïnvloeden als ze het misdrijf sa-

Herinneringen mogelijk scherper als

getuige bij verhoor de ogen sluit

Armelies Vredeveldt en een
Zuid-Afrikaanse onderzoeksteam leggen op dit moment de
laatste hand aan een studie
waarbij gekeken wordt of ooggetuigen meer details over een
misdrijf kunnen oplepelen als
ze hun verhaal met gesloten
ogen vertellen. De FBI in Amerika vond dit onderzoeksidee zo
goed, dat ze Vredeveldt er vorig
jaar honderdduizend dollar

zien en de andere groep met
open ogen. De groep met gesloten ogen kon zich 30 procent
meer herinneren dan de groep
die met de ogen open werd gehoord. Maar het is nu nog te
vroeg om te zeggen of dit ook
bij echte delicten zo werkt",
zegt Vredeveldt. Het onderzoek
met ooggetuigen van echte misdrijven loopt nog. In oktober
moet Vredeveldt in Washington

voor gaf. Het veldonderzoek
met de recherche van Kaapstad
en echte getuigen loopt nog. "In
september moet het afzijn.
Voordat we aan dit veldonderzoek begonnen, hebben we
eerst een experiment opgezet
waarbij we proefpersonen filmpjes lieten zien van misdrijven.
Daarna vroegen we de ene
groep om met gesloten ogen na
te vertellen wat ze hadden ge-

voor het Department of'Iustice
van de Verenigde Staten, academici en toprechercheurs van de
federale recherche FBI de bevindingen van haar onderzoek presenteren. Dit onderzoek in
Zuid-Afrika doet ze samen met
professor CoIIin Tredoux. Hij
maakte haar attent op het Zwitserse fonds Society in Science
waarvoor ze de komende vijf
jaar aan de slag gaat.

foto HarryHeuts
men bespreken. Zo nemen sommigen onbewust elkaars herinneringen over. "Dat is natuurlijk niet
goed, maar in al die onderzoeken is
nooit bekeken of getuigen elkaar
ook kunnen helpen om méér eigen
herinneringen op te halen. Dat heb
ik nooit begrepen, want iedereen
merkt toch in de praktijk dat dit
kan. Gelukkig krijg ik nu de kans
om dat ook aan te tonen", zegt de
Maastrichtse, die overigens nog wel
meer interessante studie-onderwerpen weet. Zo doet ze momenteel
in Zuid-Afrika een onderzoek voor
de Amerikaanse federale recherche
FBI naar verbetering van getuigenverhoor (zie kader). "En het lijkt
me bijvoorbeeld ook interessant
om eens uit te zoeken in hoeverre
de persoonlijkheid van degene die
het verhoor afneemt van invloed is
op een getuige of verdachte." Ze
vindt het in ieder geval belangrijk
dat al haar onderzoeken een maatschappelijk belang dienen, dat er
meer misdrijven door kunnen worden opgelost.

