
 

 

 

Vrouwenmishandeling, strafrechtelijk afgedaan? :
strafrechtelijke regulering van mannelijk geweld tegen
vrouwen in de privésfeer
Citation for published version (APA):

Lünnemann, K. D. (1996). Vrouwenmishandeling, strafrechtelijk afgedaan? : strafrechtelijke regulering van
mannelijk geweld tegen vrouwen in de privésfeer. [Doctoral Thesis, Maastricht University]. Gouda Quint.
https://doi.org/10.26481/dis.19961220kl

Document status and date:
Published: 01/01/1996

DOI:
10.26481/dis.19961220kl

Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Download date: 22 May. 2023

https://doi.org/10.26481/dis.19961220kl
https://doi.org/10.26481/dis.19961220kl
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/8fb07d4b-f568-4539-aeda-446f6f3bbf3a


Stellingen

Katinka Lünnemann

1. Nu mannen en vrouwen binnen het huwelijk dezelfde rechtspositie hebben, is de plicht
tot bescherming van de vrouw achterhaald. Dit is iets anders dan dat vrouwen en mannen
in het huwelijk feitelijk gelijk zijn en vrouwen in de privésfeer geen bescherming behoeven.

2. In het familierecht ontbreekt theorievorming over geweld (tegen vrouwen) en in het
strafrecht ontbreekt theorievorming over de privésfeer (als het geweld tegen vrouwen betreft).

3. Een professionele organisatie als de universiteit wordt in de huidige tijd door het manage-
ment getypeerd met: decentralisering, klantgerichtheid, bedrijfsmatige en efficiënte aanpak
en flexibilisering. Alleen als dit gepaard gaat met het ontwikkelen van een visie, wederzijds
respect tussen management en professionals, en een balans tussen zelfbeschikking en
verantwoordelijkheid voor de organisatie als geheel, kan een professionele organisatie een
kwalitatief goed 'product' afleveren, dat wil zeggen inspirerend onderzoek en motiverend
onderwijs.

4. Niet de dwang, maar de inbreuk op de persoonlijke (seksuele) vrijheid is de kem van
verkrachting en aanranding. Door de nadruk op dwang te leggen, wordt het met een krik in
de anus van een man op en neer bewegen door andere mannen zonder seksuele bedoelingen
als verkrachting aangemerkt (RN 1996, 541), terwijl 's nachts een huis binnengaan en met
de penis in de vagina van de vrouw heen en weer bewegen tijdens haar slaap niet als
verkrachting wordt aangemerkt wegens het ontbreken van de dwang (RN 1996, 593). Deze
twee uitspraken geven eens te meer aan dat in een 'phallocratische' cultuur niet de seksuele
zelfbeschikking van de vrouw wordt beschermd, terwijl de lichamelijke integriteit van de
man extra bescherming geniet door het gepleegde geweld niet als mishandeling maar als
verkrachting te kwalificeren.

5. Radicalisme zonder reformisme leidt tot isolatie en reformisme zonder radicalisme leidt
tot inkapseling.

6. Het leed dat de mens lijdt is makkelijker te dragen als het leed zichtbaar en bespreekbaar
is en als degenen die het leed (mede) hebben aangericht, de verantwoordelijkheid nemen voor
wat ze de ander hebben aangedaan.

7. Angst beperkt, woede maakt vrij, maar pas als woede wordt omgezet in zelfrespect kan
van zelfbevrijding sprake zijn.

8. Alleen door de combinatie van hart (gevoel), hoofd (kennis), handen (vorm geven) en
voeten (aarden) is een goede rechtspraak mogelijk.

9. Dans is beweging. Een tekst is een tijdelijk tot stilstand gebrachte in beweging zijnde
gedachtegang. Een dissertatie is een tot stilstand gebrachte redenering die in beweging is.




