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Stellingen Lidwina van den Hout (5 December 2014)
-. Volgens de Grondwet van 1978 is Spanje een land met vier (co-)officiële talen waarvan
er drie 'regionaal' genoemd worden. Als in de Castiliaanssprekende autonome gebieden
leerlingen gestimuleerd zouden worden één van de regionale talen te leren zoals in de
'historische' autonome gebieden het Castiliaans geleerd dient te worden, zou dat bijdragen
tot een betere verstandhouding en meer begrip voor de niet-Castiliaanssprekende regio's.
-. Het is onjuist dat het eenvoudiger zou zijn om Catalaans, Baskisch of Galicisch te
studeren aan een universiteit buiten Spanje, bijvoorbeeld aan een Amerikaanse
Universiteit als de University of Chicago, dan in Spanje zelf.
-. Ingezonden brieven moeten een substantiëlere rol spelen in onderzoek naar een
maatschappelijk klimaat, zoals het voorbeeld van Destino aantoont. Het tijdschrift
Destino was een van de beste weerspiegelingen van de Catalaanse 'gezondheidstoestand'
in de jaren '60 en '70, waarin vooral de 'Cartas al director' (lezersbrieven) meer inzicht
gaven dan menige andere bron. Vandaag de dag zouden de sociale media (bijvoorbeeld
twitter) de rol van peilingen van de nationale mentaliteit kunnen vervullen.
-. Manuel de Pedrolo verdient veel meer erkenning te krijgen in de rest van Spanje dan
hij momenteel heeft. Ook wordt het tijd dat een befaamd en productief vertaler van
Catalaanse literatuur als Adri Boon hem toegankelijk maakt voor de Nederlandse lezer.
Het is onbegrijpelijk dat slechts zijn jeugdboek Mecanoscrit del segon origen vertaald is
en dan ook nog slecht en bovendien vanuit het Castiliaans.
-. Het feit dat er in Spanje na zoveel jaren nog steeds zoveel geschreven wordt over de
burgeroorlog en de daarop volgende Franco-periode geeft aan hoezeer deze periode nog
steeds bepalend is voor het wezen zelf van de Spanjaarden. Het zal interessant zijn te zien
of men in Spanje ooit het punt zal bereiken waarop het algemeen geaccepteerd is
literatuur te schrijven vanuit een ander gezichtspunt dan dat van de onderdrukten.
-. Het bevordert de objectiviteit als ook buitenstaanders onderzoek doen naar de werking
en gevolgen van de censuur voor de Catalaanse literatuur. Elke zich onderdrukt voelende
groep heeft de neiging de eigen geschiedenis te romantiseren en de Catalanen vormen
daarop geen uitzondering.

