
 

 

 University of Groningen

In de ban van een beter verleden
Huberts, Willy Sjoerd

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

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

Publication date:
2017

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Huberts, W. S. (2017). In de ban van een beter verleden: Het Nederlandse fascisme 1923-1945. [,
Rijksuniversiteit Groningen]. Rijksuniversiteit Groningen. https://www.vantilt.nl/boeken/in-de-ban-van-een-
beter-verleden/

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 25-05-2023

https://research.rug.nl/nl/publications/4946e2ab-5212-4f55-a456-c715b949883d
https://www.vantilt.nl/boeken/in-de-ban-van-een-beter-verleden/
https://www.vantilt.nl/boeken/in-de-ban-van-een-beter-verleden/


Stellingen, behorende bij het proefschrift van W.S. Huberts: 
In de ban van een beter verleden: het Nederlandse fascisme 1923-1945

1. Het fascisme kan beschouwd worden als een poging om de negatieve
sentimenten die gegroeid waren op een voedingsbodem van onbeha-
gen, ongenoegen en onvrede, om te zetten in iets positiefs.

2. Het als fascistisch benoemen van personen of partijen in de contempo-
raine Nederlandse politiek is even weinig zinvol als de Nederlandse
politiek van de eenentwintigste eeuw te beschouwen in het licht van de
tegenstelling Hoeken – Kabeljauwen, of in de tegenstelling Patriotten –
Prinsgezinden, en wel omdat het fascisme als politieke en maatschap-
pelijke ideologie na 1945 aan zijn einde is gekomen.

3. Zou Anton Mussert direct na 14 mei 1940 alle activiteiten van de Na-
tionaal-Socialistische Beweging in Nederland hebben opgeschort – een
mogelijkheid die hij en enkele hooggeplaatste NSB’ers uit zijn naaste
omgeving serieus hebben overwogen – dan had hij Nederland, alle
NSB’ers en zichzelf een grote dienst bewezen.

4. Het trekken van conclusies over de Nieuwste Geschiedenis dient met
uiterste behoedzaamheid te geschieden, als het waar is wat de Chinese
leider Mao Zedong heeft geantwoord op de Franse president Georges
Pompidou toen deze hem in 1973 bij zijn bezoek aan de Volksrepu-
bliek China naar zijn oordeel vroeg over de Franse Revolutie en Mao
antwoordde dat het zijns inziens te vroeg was om daar nu al een oor-
deel over te vellen.

5. Een democratie dient zich – met desnoods anti-democratische wet- en
regelgeving – te verzetten tegen iedere anti-democratische politieke
partij die ernaar streeft met democratische middelen aan de macht te
komen met als oogmerk om vervolgens de democratie af te kunnen
schaffen.

6. In een democratie is een referendum de geïnstitutionaliseerde vorm
van de tirannie van de meerderheid en als zodanig strijdig met het we-
zen van de democratie.

7. Het oeuvre van Louis-Ferdinand Céline stelt de lezer ervan in staat om
inzicht te verwerven in de achtergronden van de even mysterieuze als
macabere omstandigheid dat de twintigste eeuw in Europa gekenmerkt
wordt door zowel dood en vernietiging op een tot dusver ongekende
schaal als door een verhoging van de levens- en welzijnsstandaard tot
een tot dusver even ongekende schaal.



8. De uitspraak ‘De Raad van Toezicht richt zich op het belang van de or-
ganisatie en weegt de belangen af van degenen die bij de organisatie
zijn betrokken’ uit de Governance Code Cultuur vooronderstelt de
aanwezigheid van toezichthouders met ruggengraat – een eigenschap
die in sollicitatieprocedures voor de functie van toezichthouder helaas
niet altijd voldoende wordt getest.

9. De overeenkomst tussen het muzikale oeuvre van J.J. Cale en het lite-
raire oeuvre van Patrick Modiano is dat beide aantonen dat meer van
hetzelfde niet noodzakelijkerwijs slecht is.

10. Het subjectief gebruik van het pronomen personale hun door onderwij-
zend personeel van het basisonderwijs dient onderwerp te zijn van
strafrechtelijke vervolging.


