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Juryrapport PUG-prijs 2018 

 

Dit jaar wordt de PUG-prijs uitgereikt aan een proefschrift uit de faculteiten REBO (Recht, 

Economie, Bestuur en Organisatie) en FSW (Sociale Wetenschappen). Om te bepalen welke 

van de ingezonden dissertaties de prijs verdient, hebben we gezocht naar een jury die deze 

immense vakgebieden kon overzien. De samenstelling van de jury is als volgt: 

 Dr. Ruud Abma, Algemene Sociale Wetenschappen, UU 

 Prof. dr. Elaine Mak, Encyclopedie van de rechtswetenschappen en Rechtstheorie, 

UU 

 Prof. dr. Barbara Vis, Politiek en Bestuur, UU 

 Prof. dr. Ed Jonker, Geschiedtheorie en Wetenschapsfilosofie, UU, tevens voorzitter 

en trait d’union met directie PUG 

De aanschrijving van de promotoren in de genoemde faculteiten leverde 9 inzendingen op. 

Die kwamen uit de disciplines psychologie, sociologie, rechten en criminologie. 

De kwaliteit van de inzendingen lag hoog, de meeste van de promoties waren cum laude. 

Toch zag de jury kwaliteitsverschillen. Met name de door ons gehanteerde criteria van een 

brede, interdisciplinaire aanpak, evidente relevantie en begrijpelijkheid voor een wat breder 

publiek gaven ons de mogelijkheid om tot een gedifferentieerd oordeel te komen. Dan nog 

was de keuze lastig, omdat bijna elk van de gepresenteerde onderzoeken wel op één of 

meerdere van die punten hoog scoorde. De jury heeft in twee rondes beraadslaagd: eerst heeft 

zij een shortlist vastgesteld van 3 titels, en in een tweede ronde heeft zij daaruit een winnaar 

gekozen. 

 

Het proefschrift dat door de jury unaniem aangewezen is als winnaar van de PUG-prijs is dat 

van Lydia Dalhuisen, Firesetting and firesetters in the Netherlands. Individualization, 

identification and treatment (2016). Promotoren waren prof dr. F. Koenraadt en prof. dr. F. 

de Jong. 

Dit proefschrift over Brandstichting en brandstichters in Nederland plaatst zich in de traditie 

van de Utrechtse School rond het Willem Pompe-instituut. Dat betekent wetenschap met een 

opdracht, in dit geval criminologisch onderzoek dat zich laat informeren door de sociale 

wetenschappen met als doel sociale en individuele interventie. De auteur schetst haar aanpak 

als ‘treatment-oriented and delinquent-centred’. Vandaar de begrippen individualisatie, 

identificatie en behandeling uit de ondertitel. Het doel van dit onderzoek is een bijdrage te 

leveren aan preventie en individuele behandeling. 

Om dat te bereiken moet heel wat werk verzet worden. Dalhuisen constateert een gebrek aan 

kennis over de beweegredenen, kenmerken en opvattingen van brandstichters. Die leemte wil 

ze proberen op te vullen op drie manieren: historisch, theoretisch en empirisch. 

Om te beginnen plaatst ze opvattingen over brandstichting in een historisch kader. Daardoor 

wordt duidelijk dat maatschappelijke en culturele veranderingen hier van grote invloed zijn. 

De eerste helft van de 19
e 

eeuw wordt gekenmerkt door behandeloptimisme op basis van 

nieuwe neurologische inzichten, maar in de tweede helft van de eeuw heerst een harder 

klimaat, onder andere  door de dominantie van erfelijkheidstheorieën. De 20e eeuw start 

aanvankelijk weer optimistisch met de beloftes die psychoanalytische inzichten en 

behandelwijzen lijken te bieden. In de meest recente periode, 1950-2010, is het van beide wat. 

Er is nog steeds ruimte voor een individueel behandelregime voor brandstichting als ‘mental 

disorder´, maar hier bestaat ook scepsis over bij een stroming die de nadruk legt op de 

collectieve ‘dangerousness’ van het verschijnsel. 
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Dalhuisen constateert dat de theoretische stand van zaken zeer divers is. Er bestaat een waaier 

aan theorieën ter verklaring van brandstichting. Daar valt een integraal model van te maken, 

maar dat is dan wel erg abstract. Wie preciezer wil kijken, moet gedetailleerd empirisch 

onderzoek doen om brandstichters te kunnen differentiëren in subgroepen van daders met 

specifieke eigenschappen, waarvoor dan weer aangepaste behandelwijzen gezocht kunnen 

worden. Bestaand empirisch onderzoek schiet hier tekort. De literatuur geeft hoogstens 

algemene kenmerken van brandstichters. Het zijn overwegend ‘young, white, single and 

unemployed males’. Die bevinding is weliswaar van belang, maar homogeniseert 

brandstichting volgens de auteur te sterk. Het is een heterogeen verschijnsel en de 

verschillende vormen ervan worden pas op het niveau van kleine groepen en personen 

zichtbaar. 

Daar heeft Dalhuisen zelf onderzoek naar gedaan. Haar bronnen waren daderdossiers van 

rechtbanken, politiearchieven en een observatiekliniek (het Pieter Baan Centrum). Uit haar 

analyse rolt een verfijnde typologie van motiveringen, eigenschappen en gedragingen. De 

groepen krijgen ook een gezicht, om de categorieën te humaniseren (in de beste Pompe-

traditie). Zo maken we kennis met Patrick the Vandal, met William the Disordered Firesetter, 

met Peter the Disturbed Relationship Firesetter, met Susan and Bert, the Opportunist(s) en 

met Mitchell, the Desiring Firesetter. Zij vertegenwoordigen vijf subgroepen, die vragen om 

verschillende, aan hun persoonlijkheid en situatie aangepaste vormen van behandeling. 

 

De jury acht de vraagstelling van dit onderzoek origineel en relevant. Brandstichting is 

immers gevaarlijk en schadelijk. De gestelde vragen zijn helder en to the point. Is het stichten 

van brand een strafbaar delict of een excuseerbare uiting van een ziekte of afwijking? Kunnen 

we het behandelen? Hoe dan het beste? Wat weten we eigenlijk van de daders? Wie zijn zij? 

De aanpak van Dalhuisen is multidisciplinair, zelfs interdisciplinair te noemen. Geschiedenis, 

sociologie, psychologie, rechtswetenschap en filosofie worden mooi en zinvol bij elkaar 

gebracht. Bovendien wordt niet volstaan met een overzicht of opsomming van bestaande 

inzichten. De auteur gaat in dialoog met bestaande opvattingen en positioneert zich zodoende 

in het wetenschappelijke discours. Haar eigen empirische onderzoek heeft op grond van 

complexe bronnen tot zinvolle kennis geleid die een nieuwe bijdrage levert aan de huidige 

stand van het onderzoek. De hardheid van deze bevindingen wordt aan het eind ook nog eens 

keurig gerelativeerd, waardoor een verstandige combinatie van kwantitatief en kwalitatief 

onderzoek wordt gerealiseerd. 

Het gaat hier volgens de jury om een volwassen, veelzijdig en zelfstandig wetenschappelijk 

onderzoek met een goed gestructureerde betooglijn. Zoals goed onderzoek betaamt, smaakt de 

studie ook naar meer. Zo hoopt de jury dat Lydia Dalhuisen in toekomstige publicaties kan 

ingaan op de betekenis van haar bevindingen voor de strafwetgeving als systeem. Nu ligt de 

nadruk in de - overigens honorabele - traditie van de Utrechtse criminologische school sterk 

op het individu en de behandeling daarvan. Hoe komen we tot systematische preventie en 

bestraffing en is hiervoor wellicht aanpassing van de geldende wetgeving of benadering in de 

rechtspraak nodig? Misschien dat meer internationale vergelijking hier behulpzaam kan zijn? 

Deze vragen doen niets af aan de grote waardering voor de door Lydia Dalhuisen met haar 

dissertatie geleverde prestatie. Daarom kent de jury haar unaniem en met zeer veel genoegen 

de PUG-prijs 2018 toe. 

 

Namens de jury, 

Ed Jonker 


