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Stellingen

1. Het streven naar onafhankelijkheid van Noord-Italiaanse regionalisten is het gevolg
van de Zuidelijke Kwestie.

2. Erfelijke criminele eigenschappen bestaan niet.

3. Elke nationale geschiedschrijving kent een periode waaraan onevenredig veel aan-
dacht wordt besteed, en waardoor de voorafgaande periode wordt verwaarloosd.

4. Historici zijn – net als politici – bang voor buitenlandse inmenging.

5. Het Risorgimento werd voltooid met de machtsovername door Mussolini.

6. Door de overheveling van nationale bevoegdheden naar ‘Brussel’ en de ineenstorting
van staatsvormen gebaseerd op het marxisme zal in Europa de aantrekkingskracht van
anarchistische ideeën toenemen.

7. De term ‘l’Italia Liberale’ voor de periode 1861-1900 is in strijd met de aard van het
bestuur in deze periode.

8. Het pragmatisme van de Nederlandse universiteiten is onverenigbaar met de pretentie
van de ‘onafhankelijke wetenschap’.

9. Het gedoogbeleid in Nederland duidt op gebrek aan politieke durf.

10. Ad hoc organisaties hebben de neiging zich onmisbaar te maken.

11. Binnenlandse veiligheidsdiensten zijn uit hun aard onverenigbaar met democratische
staatsvormen.


