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Stellingen bij
DICTATUUR EN GESCHIEDSCHRIJVING

1). Dat ten aanzien van de geschiedschrijving de macht van het rode potlood
die van de propaganda ging overvleugelen, was een voorafschaduwing van
de uiteindelijke eclips van het Franco-regime.
2). De mogelijkheid en de praktijk naar believen af te wijken van de
eigen formele censuurwetgeving, is een logisch onderdeel van de
machtsuitoefening van een autoritair regime.
3). De combinatie van censuur en zelfcensuur bracht in Spanje zowel bij
voormalige censoren als ooit gecensureerde historici een schaamtecultuur.
4). Dat een langzittende dictatuur zich weet te nestelen tot in de haarvaten
van het maatschappelijk middenveld, blijkt wel uit de totstandkoming
van een historisch-censorieel complex tijdens het regime van Francisco
Franco.
5). Ruiterstandbeelden van Franco mogen dan geen aanspraak meer maken
op fraaie, prominente plekken in het hedendaagse Spaanse stadsbeeld,
op een minder aansprekende plek, desnoods een museumtuin zoals
in Tirana, kunnen zij nog wel degelijk een nuttige functie vervullen bij
het starten van een discussie over en het geven van inzicht in de recente
Spaanse geschiedenis.
6). Buitenpromovendus zijn is voor een manager een nuttige oefening in
bescheidenheid.
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