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Inleiding 
 

Mijn profielwerkstuk gaat over de onafhankelijkheidsstrijd van Catalonië. Ik heb dit 
onderwerp gekozen, omdat ik al een klein beetje over deze strijd weet en er graag 
meer over wil weten. Ik weet bijvoorbeeld al dat Catalonië een van de meest 
welvarende provincies van Spanje is, dat de bevolking zich anders voelt dat de 
Spanjaarden, dat zij een andere taal spreken en dat zij een strijd voeren voor hun 
onafhankelijkheid en hiervoor een referendum hebben ingezet. Ik vind dit erg 
interessant en heb er zin in om hier meer over te leren. Ik heb voor het vak 
aardrijkskunde gekozen, omdat ik hier vrij goed in ben en ik vind de meeste 
onderwerpen ook leuk. Sociaal-culturele onderwerpen interesseren mij het meest, 
want ik vind alles leuk dat met mensen te maken heeft. Dit is de reden dat ik voor de 
onafhankelijkheidsstrijd van Catalonië heb gekozen, het heeft natuurlijk een politiek 
en economisch aspect, maar dat het om de wil van de Catalanen gaat interesseert 
mij het meest.  
 
Mijn hoofdvraag is:  

- Hoe verloopt de onafhankelijkheidsstrijd van Catalonië en wat zijn de 
toekomstverwachtingen voor de mogelijke staat? 

En mijn deelvragen zijn:  
- Wat houdt het separatisme in? 
- Hoe komt het dat er in Catalonië zo’n sterke eigen identiteit is ontwikkeld? 
- Hoe probeert de Catalaanse regering voor de onafhankelijkheid te zorgen en 

hoe probeert de Spaanse regering dit tegen te houden?   
- Wat is de economische achtergrond van de onafhankelijkheidsstrijd van 

Catalonië? 
- Wat zijn de mogelijke gevolgen voor Catalonië vanaf het moment dat ze 

onafhankelijk zijn? 
- In welke mate lijkt het separatisme in Québec op het separatisme in 

Catalonië? 
 
Aanpak 
Ik begon met heel veel verschillende vragen, omdat veel verschillende dingen met 
deze strijd te maken hebben. Zo zijn er veel dingen in het verleden gebeurd 
waardoor de Catalanen in deze positie zitten, waarin zij zich apart voelen en zich 
daarom willen afscheiden van de rest van Spanje. Er gebeuren nu dingen waardoor 
deze strijd politiek wordt uitgevochten en er zijn verschillende mogelijke uitkomsten 
van deze strijd voor Catalonië. 
Uiteindelijk heb ik gekozen voor het verloop van de strijd en de toekomstverwachting, 
omdat ik denk dat hier veel over te vertellen valt. Daarnaast zeggen de identiteit van 
de Catalanen, de Catalaanse regering, de Spaanse overheid en de Spaanse 
economie vrij veel over de oorzaken van de wil om onafhankelijk te worden. En 
natuurlijk is het logisch om mijn werkstuk af te sluiten met de mogelijke gevolgen 
voor Catalonië vanaf het moment dat ze onafhankelijk zijn. Later heb ik ervoor 
gekozen om een algemeen hoofdstuk over het separatisme te schrijven aan het 
begin van mijn werkstuk om de algemene theorie van mijn werkstuk in te leiden. En 
ik heb ervoor gekozen om Catalonië met Québec te vergelijken voor mijn theoretisch 
kader. Dit was een willekeurige keuze.  
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Hoofdstuk  Zoektermen (bij bijna elke term 
Catalonië of Catalanen ervoor) 

Theorie over het separatisme  Theorie separatisme  

Eigen identiteit Geschiedenis, eigen identiteit, natie, 
Catalaans, 11 september, vlag 

Politiek conflict Referendum, autonomie, Madrid, 
Spaanse overheid over onafhankelijkheid 
Catalonië, Spaans nationalisme, 
Baskenland 

De economische achtergrond Economie, welvaart, BNP, export, import, 
Barcelona, toeristensector, crisis Spanje 

De mogelijke gevolgen van de 
onafhankelijkheid  

Levensvatbaar, gevolgen voor de 
provincie, welvaart, positieve gevolgen, 
negatieve gevolgen, 

Separatisme in Québec (Canada) Québec, geschiedenis, separatisme, 
natie, Frans, economie 

 
 
 Mijn deelvragen heb ik gekozen samen met mijn begeleider. Ik heb eerst een aantal 
artikelen gelezen over de onafhankelijkheidsstrijd en aan de hand daarvan alle 
vragen opgeschreven die in mij opkwamen. Samen met mijn begeleider hebben wij 
toen gekeken welke relevant zijn en welke niet en welke vraag als hoofdvraag kan 
dienen en welke als deelvragen. 
 
Ik ben van plan om al mijn informatie via google te zoeken. Zoals ik al zei heb ik mij 
voor het schrijven al een beetje ingelezen en er viel heel veel te vinden, dus ik ga er 
vanuit dat google voor voldoende informatie zal zorgen. Mocht het achteraf blijken 
dat ik meer informatie nodig heb over een specifiek onderwerp, dan zal ik bij de OBA 
kijken of ik hier een boek over kan vinden. Maar ik denk dat dit niet nodig zal zijn. 
 
Mijn aanpak van het tweede hoofdstuk ging goed, dus dit zal ik blijven doen. Ik typ de 
termen uit de bovenstaande tabel in op google en lees dan een aantal artikelen en 
begin dan te schrijven. Wat ik merkte tijdens het schrijven van het tweede hoofdstuk 
is dat ik op deze manier op nieuwe ideeën kwam om over te schrijven, dus zocht ik 
ook deze nieuwe ideeën op. Zo was ik bijvoorbeeld niet van plan om over de 
Catalaanse vlag te schrijven, maar vond ik dit wel interessant en passend. 
 
Op vrijdag 1 juli moesten wij onze inleiding en hoofdstuk 1 en 2 inleveren. Ik zou mij 
daar aan houden, maar het schrijven van een inleiding en hoofdstuk 1 ging heel snel, 
dus kon ik deze al eerder inleveren. Ik heb toen al feedback op het eerste deel van 
hoofdstuk 1 gekregen, dus mijn verbeterde versie van dit hoofdstuk en mijn tweede 
hoofdstuk heb ik op de afgesproken datum ingeleverd. 
Op 24 september moesten wij onze verbeterde inleiding en eerste twee 
hoofdstukken en het concept van het derde hoofdstuk inleveren, maar ik hoopte dit 
een week eerder af te hebben, want ik vond het fijn om eerder feedback te krijgen op 
mijn eerste hoofdstuk. Het is mij helaas niet gelukt en heb daarom alles op de 
deadline ingeleverd. Dan op 4 november moest alles af zijn, alleen is deze deadline 
verschoven naar 12 november in verband met de SE-week. Ook dit hoopte ik in 
eerste instantie eerder af te hebben, zodat ik ook mijn laatste hoofdstuk al eerder kon 
verbeteren. Dit is niet gelukt, omdat ik nog veel moest doen. Tot slot heb ik de kans 
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gekregen om mijn theoretisch kader een week later op 19 november in te leveren. 
Mijn theoretisch kader bestaat uit twee extra hoofstukken die over het separatisme 
gaan en niet specifiek over Catalonië. Daarmee is mijn concept versie af. Momenteel 
ben ik bezig met het verbeteren voor de eindversie die we op 2 december moeten 
inleveren. 
 
Over het theoretisch kader hebben mijn begeleider en ik pas in de laatste week voor 
de deadline van 19 november afspraken gemaakt. Ik was vergeten dat dit nog bij 
mijn werkstuk moest en daarnaast wist ik niet zo goed wat de bedoeling was. Ik heb 
daarom een algemeen hoofdstuk geschreven over het separatisme en dat bleek niet 
de bedoeling te zijn, maar ook niet verkeerd. Daarom dient dat hoofdstuk als een 
inleidend hoofdstuk en zijn al mijn hoofdstukken verschoven. Het was dus de 
bedoeling dat ik over het separatisme in een ander gebied zou schrijven en dit zou 
vergelijken met Catalonië. Mijn begeleider heeft mij hier verschillende ideeën voor 
gegeven en toen heb ik gekozen voor Québec. Hier heb ik niet echt een reden voor, 
zoals ik eerder al zei was het meer een willekeurige keuze.  
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Hoofdstuk 1: Theorie over het separatisme 
 
De onafhankelijkheidsstrijd van de Catalanen is een voorbeeld van separatisme. De 
Catalanen willen zich afscheiden van de staat Spanje en erkend worden als de staat 
Catalonië. De Catalanen streven samen naar separatisme en daarom kan je de strijd 
ook wel een afscheidingsbeweging noemen. In dit hoofdstuk ga ik antwoord geven 
op de vraag: “Wat houdt het separatisme in?” Ik zal uitleggen wat er met het 
separatisme wordt bedoeld, wat een probleem is bij het separatisme en welke 
motieven bevolkingsgroepen kunnen hebben om zich te willen afscheiden. Aan het 
eind van het hoofdstuk leg ik dan verbanden met het separatisme en Catalonië. 
 
Met separatisme wordt vaak bedoeld het staatkundig afscheiden, zowel op nationaal 
niveau als op deelstaat niveau. Een voorbeeld van nationaal niveau is Québec dat 
zich wilde afscheiden van Canada en een voorbeeld van deelstaat niveau is het 
noordelijke deel van New York dat zich wilde afscheiden van de agglomeratie New 
York. Soms kan separatisme ook het doel hebben om zich van het ene land of af te 
scheiden om zich vervolgens bij een ander land te voegen. Een voorbeeld hiervan is 
de Belgische Revolutie, het Voorlopig Bewind wilden onafhankelijk worden van het 
Verenigd Koninkrijk der Nederlanden om daarna bij Frankrijk te horen. Het Voorlopig 
bewind was een comité in België die ontstond in 1830. Dit was een soort bestuurlijke 
commissie die een jaar na de oprichting, in 1831, weer uitelkaar ging. Hun wens om 
België aan te sluiten bij Frankrijk is nooit uitgekomen. Wel zijn de Belgen 
onafhankelijk geworden van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, dat na de 
onafhankelijkheid van de Belgen, Koninkrijk der Nederlanden is gaan heten. 
(Wikipedia, Separatisme, 2016) (Historiek, 2015) (Wikipedia, Voorlopig Bewind 
(België), 2014) 
 
Wat vaak voor problemen zorgt bij het separatisme is de formalisatie, dus de 
afscheiding formeel maken. Je kunt je niet zomaar onafhankelijk verklaren, daar komt 
wel meer bij kijken. Ook heeft niet iedereen de bevoegdheid om een land of deelstaat 
onafhankelijk te verklaren en daardoor wordt de onafhankelijkheid niet erkend. Een 
voorbeeld van problemen met de formaliteit van het separatisme is Taiwan. De 
Taiwanezen mogen van China niet officieel onafhankelijk worden. In dit geval wordt 
er ook met een oorlog gedreigd. 
(Wikipedia, Separatisme, 2016) 
 
Separatisme ontstaat door verschillende motieven. In eerste instantie kan het zijn dat 
een gebied zich wil bevrijden van een bezetter. Dan kan het ook zo zijn dat er 
nationalistische motieven zijn. En er zijn ook gebieden die onafhankelijk willen 
worden wegens economisch-politieke redenen. Zo wilden de Zwitsers zich bevrijden 
van het Oostenrijk van de Habsburgers. En Québec wilde wegens nationalistische 
motieven onafhankelijk zijn. Ook de Belgen wilden om deze redenen zich afscheiden, 
maar bij België kwamen ook economische-politieke redenen kijken.  
(Wikipedia, Separatisme, 2016) 
 
Catalonië wil zich afscheiden op nationaal niveau. De regio wil namelijk niet meer bij 
de staat Spanje horen. Ook bij de Catalanen zorgt de formalisatie voor 
moeilijkheden. Zoals ik in hoofdstuk drie zal uitleggen, kan Catalonië niets doen 
zonder de Spaanse regering. Zonder hun goedkeuring blijft Catalonië bij Spanje 
horen. De kans dat de Catalanen deze goedkeuring krijgen is heel klein, omdat de 
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grondwet daarvoor moet worden aangepast. Dat kan alleen als de rest van Spanje 
stemt voor een grondwetswijziging. Het Catalaanse separatisme is ontstaan uit twee 
verschillende motieven, namelijk nationalistische en economische. In het tweede 
hoofdstuk zal ik schrijven over de eigen identiteit van de Catalanen. In de regio heeft 
de bevolking verschillende gemeenschappelijke kenmerken, die ze afscheid van de 
Spanjaarden, bijvoorbeeld hun geschiedenis, taal en vlag. Daarnaast speelt de 
economie voor de Catalanen ook sterk een rol. Ze zijn welvarender dan de rest van 
Spanje en willen niet meer dat Spanje profiteert van het geld dat zij opleveren. Van 
dit geld zien de Catalanen namelijk weinig terug en dat wekt negatieve gevoelens op 
voor Spanje.  
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Hoofdstuk 2: Eigen identiteit 
 
Een van de redenen dat de Catalanen onafhankelijk willen zijn van de rest van 
Spanje, is omdat ze zich anders voelen dan de Spanjaarden. Ze hebben namelijk 
met de jaren mee een sterke eigen identiteit ontwikkeld. De vraag die ik in dit 
hoofdstuk ga behandelen is dan ook als volgt: “Hoe komt het dat er in Catalonië zo’n 
sterke eigen identiteit is ontwikkeld?” Ik ga deze vraag beantwoorden door eerst in te 
gaan op de geschiedenis van de Catalanen, dan vertel ik over de ontwikkeling van 
hun taal, vervolgens schrijf ik over de Catalaanse vlag en tot slot vertel ik over de 
nationale feestdag van de Catalanen. Uiteindelijk zal ik deze onderwerpen 
samenvatten en antwoord geven op mijn deelvraag. 
 
De geschiedenis tot en met de 19e eeuw 
Om te beginnen bij het begin, de vorming van Catalonië begon al in de 
middeleeuwen. Na de val van het Romeinse Rijk stichtten de Visigoten het koninkrijk 
Toulouse waar Catalonië ook onder viel. Een belangrijke invloed van de Visigoten is 
de naam van Catalonië, die is namelijk ontstaan uit de naam die de Visigoten aan het 
gebied hebben gegeven en dat was Gothalonia. Uiteindelijk werden de Visigoten 
verdreven en kwamen de graafschappen van Catalonië in de handen van Karel de 
Grote. Er was weinig sprake van centraal gezag, waardoor de graven van Barcelona 
hun soevereiniteit over het gebied konden terug winnen. In 1031 viel het 
Omajjadenkalifaat, hierdoor kregen de Catalanen de kans om hun gebied uit te 
breiden en deze kans grepen zij. Het gebied werd namelijk verdeeld in kleine rijkjes, 
waardoor de christenen sterker werden tegenover de moslims. De Moren waren al 
eeuwen aanwezig in Spanje, maar namen pas het rijk van de Visigoten over toen de 
Visigotische edelen zich tegen elkaar begonnen te keren. Met de val van Granada in 
1492 kwam er een eind aan deze aanwezigheid van de Moren. Er was toen namelijk 
een inval van de christenen die de moslims en joden tot bekering dwongen of 
verbanden, dit zorgde voor het einde van de heerschappij van Arabieren die langer 
dan 800 jaar stand hield. De stad kwam toen in handen van het katholieke 
koningspaar Ferdinand II en Isabella I.  
(Wikipedia, Geschiedenis van Catalonië, 2016) (Info) (Wikipedia, Reconquista 
(Spanje), 2016) (Granada.nl) 
 
Vanaf dit moment begon de politieke macht van Catalonië naar Castilië (Castilië is 
een landsteek die een groot deel van midden/centraal Spanje uitmaakt) te schuiven 
en werd Catalonië onderdeel van het Spaanse koninkrijk. Castilië is de plaats waar 
Isabella I vandaan kwam en vanuit hier werd dus Spanje geregeerd, met een streng 
beleid dat het koninklijk macht verstevigde, vanaf het moment dat zij met Ferdinand II 
trouwde. De gevolgen van deze politieke macht zijn het verbod op privéoorlogen en 
de hoge adel kreeg minder invloed op de rechtspraak. Een lange tijd is er toen niet 
veel meer gebeurd met Catalonië, tot de Catalanen in 1640 in opstand kwamen 
tegen Spanje. Ze wilden namelijk hun zelfstandigheid behouden, zelfs nadat zij een 
onderdeel werden van Spanje en dat probeerde het Spaanse koningshuis tegen te 
gaan door de macht van de Catalanen zoveel mogelijk te beperken. Deze opstand 
werd pas neergeslagen in 1652. In de volgende eeuwen hanteerde Catalonië voor 
een groot deel eigen wetten, omdat de verbinding met Spanje als een personele unie 
werd gezien. Dat wil zeggen dat er één staatshoofd is, maar voor de rest waren de 
Catalanen onafhankelijk. Later probeerden vorsten geleidelijk deze wetten aan te 
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tasten in het beleid van hun centrale politiek. Dit beleid is ontstaan vanuit de ideeën 
die Ferdinand II over Spanje had en die probeerden deze vorsten voort te zetten.  
(Bruggeman, Geschiedenis van het Catalaans nationalisme, 2015) (Wikipedia, 
Geschiedenis van Catalonië, 2016) (Wikipedia, Ferdinand II van Aragon, 2016) 
 
Het grootste dieptepunt was tijdens de Spaanse Successieoorlog (1702-1713), toen 
de Catalanen voor de kant van Leopold kozen in plaats van de winnende kant van 
Filips V. Dit was een oorlog van Europese mogendheden die ook wel de Grote 
Alliantie wordt genoemd tegen het Spaanse koninkrijk en het koninkrijk Frankrijk. Bij 
deze oorlog wilde de Franse keizer Leopold het Verdrag van Londen (1700) 
afdwingen waarmee hij zijn zoon op de Spaanse troon kon zetten nadat koning Karel 
II (1661-1700) kinderloos stierf. Karel II had Filips V aangewezen voor de Spaanse 
troon en dat leidde tot de Spaanse successieoorlog. Toen Leopold en dus Catalonië 
verloren hadden, werd elke vorm van zelfstandigheid afgepakt, lokale politieke 
instituten werden afgeschaft en er kwam een militair regime. Hierdoor verloren de 
Catalanen hun bevoorrechte positie in het gebied. 
(Wikipedia, Geschiedenis van Catalonië, 2016)   (Berberwierstra, 2012) (Wikipedia, 
Spaanse Successieoorlog, 2016) (Wikipedia, Filips V van Spanje, 2016) (Wikipedia, 
Verdrag van Londen (1700), 2016) (Wikipedia, Karel II van Spanje, 2016) 
 
In de 19e eeuw kwam er meer aandacht voor de Catalaanse taal en literatuur, de 
Renaixença, dat is het Spaanse woord voor Renaissance. Deze herwaardering van 
het eigen volk en de geschiedenis van het volk werd beïnvloed door de Romantiek, 
een nationalistische stroming die in Europa sterk aanwezig was en doordat de 
voorkeur van de rijke burgers vaker uit ging naar het Catalaans. In 1833 publiceerde 
Aribau (1798–1862), Spaanse schrijver, econoom en politicus, het gedicht “La 
Pàtria”, moederland in het Nederlands, in de krant El Vapor. Hieronder zie je een 
afbeelding van de El Vapor van augustus 1833 waarin het gedicht verscheen. Dit 
gedicht werd gezien als de eerste impuls van de Renaissance. Het is een lied dat 
gaat over het verlangen naar de Catalaanse taal en Catalonië. In de zes strofen 
vertelt hij over de verloren cultuur en dat vindt hij erg jammer. Hij laat weten dat de 
Catalaanse taal is verdwenen en hij schets een beeld van zijn geboorteplaats. Onder 
de afbeelding van de krant volgt het gedicht met daarbij de Nederlandse vertaling. In 
het midden van de 19e eeuw begon het Catalaans zich steeds meer te verspreiden. 
Het Catalaans was vaker in de media terug te vinden. De taal kreeg steun van de 
Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, dat is een academie dat zich bezighoud 
met taal, de universiteit van Barcelona en een aantal katholieke kerken. Er werden 
woordenboeken verspreid en geprobeerd om het Catalaans te verspreiden in de 
filosofie, wetenschap en de wet. Rond 1890 kwam het modernisme op en dat 
betekende het einde van de Renaissance.  
(Bruggeman, Geschiedenis van het Catalaans nationalisme, 2015) (Wikipedia, 
Geschiedenis van Catalonië, 2016) (LletrA) (Wikipedia, Bonaventura Carles Aribau, 
2016) (Wikipedia, Oda a la Patria, 2016) (boneslletres.cat)  
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El Vapor augustus 1833 (Wikipedia, Oda a la Patria, 
2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Pàtria Moederland 

Adéu-siau, turons, per sempre adéu-siau, 
Oh serres desiguals, que allí, en la pàtria 
mia, 
Dels núvols e del cel de lluny vos distingia, 
Per lo repòs etern, per lo color més blau. 
 
Adéu tu, vell Montseny, que des ton alt 
palau, 
Com guarda vigilant cobert de boira e neu, 
Guaites per un forat la tomba del Jueu, 
E al mig del mar immens la mallorquina nau. 
 
Jo ton superbe front coneixia llavors, 
Com conèixer pogués lo front de mos 
parents, 
Coneixia també to so de tos torrents, 
Com la veu de ma mare o de mon fill los 
plors. 
 
Mes, arrencat després per fats perseguidors, 
Ja no conec ni sent com en millors vegades; 
Així d'arbre migrat a terres apartades, 
Son gust perden los fruits e son perfum les 
flors. 
 
Què val que m'haja tret una enganyosa sort 
A veure de més prop les torres de Castella, 
Si el cant del trobador no sent la mia orella, 
Ni desperta en mon pit un generós record? 
 
En va a mon dolç país en ales jo em 
transport, 
E veig del Llobregat la platja serpentina, 
Que fora de cantar en llengua llemosina, 
No em queda més plaer, no tinc altre 
conhort. 

Vaarwel, heuvels, voor altijd afscheid,  
Oh ongelijke zag dat er, in het thuisland mia,  
Wolken en lucht onderscheidt je van verre,  
Om de eeuwige rust voor de kleur blauw.  
 
Afscheid van u, oude Montseny, aangezien 
ton hoog paleis,  
Hoe waakzaam bewaker in de mist en 
sneeuw,  
Guaites door een gat in het graf van de 
joodse  
En in de zee immense Mallorcaanse schip.  
 
Ik wist toen ton prachtig front,  
Hoe kon de voorkant beet familieleden 
maken  
Ook bekend om geluid streams hoesten  
Als de stem van mijn moeder of mijn zoon 
huilen.  
 
Maand, toen begon het achtervolgen van 
vetten,  
We weten niet meer of het gevoel dat betere 
tijden;  
Deze boom gemigreerd naar verre landen,  
Proef de vruchten zijn verloren en zijn geur 
bloemen.  
 
Wat had meer geluk m'haja bracht een 
misleidende  
Een beter beeld van de torens van Castilië,  
Als de song niet het gevoel troubadour mijn 
oor,  
Noch wakker in mijn borst gulle geheugen?  
 
In was lief voor mijn land ik vervoer vleugels,  
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Plau-me encara parlar la llengua d'aquells 
savis, 
Que ompliren l'univers de llurs costums e 
lleis, 
La llengua d'aquells forts que acataren los 
reis, 
Defengueren llurs drets, venjaren llurs 
agravis. 
 
Muira, muira l'ingrat que, en sonar en sos 
llavis 
Per estranya regió l'accent nadiu, no plora, 
Que en pensar en sos llars, no es consum ni 
s'enyora, 
Ni cull del mur sagrat la lira dels seus avis! 
 
En llemosí sonà lo meu primer vagit, 
Quan del mugró matern la dolça llet bevia; 
En llemosí al Senyor pregava cada dia, 
E càntics llemosins somiava cada nit. 
 
Si quan me trobo sol, parl amb mon esperit, 
En llemosí li parl, que llengua altra no sent, 
E ma boca llavors no sap mentir ni ment, 
Puix surten més raons del centre de mon pit. 
 
Ix, doncs, per a expressar l'afecte més 
sagrat 
Que puga d'home en cor gravar la mà del 
cel, 
Oh llengua a mos sentits més dolça que la 
mel, 
Que em tornes les virtuts de ma innocenta 
edat. 
 
Ix, e crida pel món que mai mon cor ingrat 
Cessarà de cantar de mon patró la glòria 
E passe per ta veu son nom e sa memòria 
Als propis, als estranys, a la posteritat. 

Ik zie Llobregat strand serpentine  
Die taal llemosina buiten zingen,  
Ik heb geen lust, ik heb één troost. 
 
Het bevalt me spreken zelfs de taal van die 
geleerden,  
Wie wordt het universum van hun 
gewoonten en wetten,  
De sterke taal van degenen die de koningen 
gehoorzamen,  
Verdedigen van hun rechten, hun wraak 
Agravis.  
 
Muira, muira inkomen, in geluid in haar 
lippen  
inheemse accent Vreemd regio, niet huilen,  
Sos denken dat de consumptie van 
huishoudens is niet eens verlangen,  
Noch geoogst heilige lier muur van zijn opa 
en oma!  
 
In de Limousin belde mijn eerste dagen in de 
wieg,  
Toen de moeder tepel drinken van verse 
melk;  
In Limousin bad tot de Heer elke dag,  
Ik droomde van de Limousin songs elke 
avond.  
 
Als alleen als ik praat met mijn geest,  
In Limousin spreekt zal die taal niet een 
ander,  
En dan mijn mond niet weet of liggen het 
achterhoofd,  
Voor zover uit meer redenen het midden van 
mijn borst.  
 
Exit, dan, om affectie heiligste uiten  
Die man kan met de hand op het hart 
branden van de hemel,  
Oh tong beet voelt zoeter dan honing,  
Ik kom terug de deugden van mijn 
onschuldige leeftijd.  
 
Ix, en bel de wereld mijn hart ooit 
ondankbaar  
Staakt tot eer van mijn werkgever te zingen  
E ta gebeurt er met zijn naam en zijn 
geheugen te zien  
Zelf, vreemden voor het nageslacht. 

Het gedicht La Pàtria en de Nederlandse vertaling. 
(Wikipedia, Oda a la Patria, 2016) 
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De geschiedenis vanaf de 20e eeuw 
In de 20e eeuw begon Catalonië een belangrijk industrieel centrum te vormen en zo 
werden de Catalanen steeds welvarender en zo ook steeds economisch 
onafhankelijker. Helaas kwam hier voor de Catalanen een einde aan toen Spanje 
een dictatuur werd in 1939 onder bestuur van Francisco Franco (1892-1975). Hij 
verbood alles dat volgens hem niet- Spaans was. Met andere woorden alles wat de 
Catalanen hadden opgebouwd, inclusief hun taal, werd verboden en strafbaar. Dit 
was in sommige gevallen heel heftig er werden namelijk mensen onder Franco’s 
bevel gemarteld en geëxecuteerd.  
(Wikipedia, Geschiedenis van Catalonië, 2016) (Bruggeman, Geschiedenis van het 
Catalaans nationalisme, 2015) 
 
Een voorbeeld van het geweld van Franco is de ochtend van 17 april 1938. Dit is 
tijdens de Spaanse burgeroorlog (1936-1939). In deze oorlog stonden de 
republikeinen en de nationalisten tegenover elkaar. Het doel van de nationalisten 
was om het oude Spanje terug te krijgen, dus een gecentraliseerde koninkrijk en niet 
het liberale Spanje zoals dat het geval was in de 19e eeuw. De Catalanen hoorden bij 
de republikeinen en waren tegen een gecentraliseerde Spanje. In Catalonië ligt het 
dorpje Isaverre en daar heeft Franco alle mannen laten verdwijnen. Op deze ochtend 
werden de dorp bewoners verrast door de soldaten van Franco. Hij had al tegen de 
soldaten van het dorp gevochten, deze mannen waren inmiddels vermoord of 
gevlucht. De overige mannen die nog in het dorp aanwezig waren, waren alleen nog 
maar boeren, onderwijzers en een pastoor. Zij en vier andere mannen van een 
nabijgelegen dorp moesten mee met de soldaten van Franco. Deze mannen dienden 
als wraak voor de dode soldaten van Franco in de vallei waar eerder een gevecht 
had plaats gevonden. Deze vallei zag rood van al het bloed van Catalaans 
sprekende mensen. Nadal Paulet was elf toen zijn vader werd meegenomen en was 
zich bewust van alles dat er gebeurde. “Drie, vier dagen later wisten we dat mijn 
vader en de anderen vermoord waren. We zagen de soldaten over straat lopen met 
nieuwe broeken die van de boeren waren geweest. De generaal die het offensief had 
geleid, Sagardia, had het al gezegd: voor elke dode soldaat zou hij tien Catalanen 
doden.” (Paulet, 2009) 
(Winkels, 2009) (Schoots, 2011) 
 
Een ander voorbeeld is de executie van president Lluís Companys (1882-1940). Hij 
was de president van Catalonië van 1933 tot 1939. Hij is in Barcelona geboren en is 
in Madrid rechten gaan studeren. Voordat hij president werd, was hij een Catalaanse 
nationalist. Vanwege zijn linkse Catalaanse activiteiten werd hij in 1920 gearresteerd 
en in het kasteel La Mola opgesloten. Een jaar later werd hij vrijgelaten en heeft hij 
de republikeinse en nationalistische Catalaanse partij Unió de Rabassaires 
opgericht. In 1931 waren er gemeenteraads verkiezingen, hij hoorde toen bij de partij 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en die had toen gewonnen. Zo heeft hij 
zichzelf omhoog kunnen werken en is hij in 1933 president geworden van de 
regering van Catalonië. Vanzelfsprekend wilde Franco ook Companys uit de weg 
hebben en dat is hem uiteindelijk ook gelukt. Op 26 januari 1939 viel Barcelona in de 
handen van de soldaten van Franco. Companys is toen met zijn regering naar 
Frankrijk gevlucht maar werd toen gearresteerd door Duitse troepen en aan Franco 
uitgeleverd. Er is toen een kort proces geweest waaruit geconcludeerd werd dat 
Campanys schuldig was aan rebellie en dat leidde tot een executie in het kasteel van 



13 
 

Montjuïc op 15 oktober 1940. Niet alleen Companys, maar ook 47 andere leden van 
zijn partij zijn geëxecuteerd rond deze periode. 
(Wikipedia, Lluís Companys, 2015) (Garzi, 2013) 
 
Na Franco’s dood in 1975 kwam er een einde aan de dictatuur en drie jaar later 
begon het cultureel karakter van Catalonië weer op te bloeien en werden ze steeds 
politiek zelfstandiger. In 1979 werd Catalonië namelijk met een 
onafhankelijkheidstatuut erkend als zelfstandige staat binnen het Koninkrijk Spanje. 
Vanuit het parlement kwam hier dus een democratische wet voor. Het koninkrijk werd 
een “onbreekbare eenheid” die het recht op zelfbestuur van verschillende regio’s zou 
beschermen, onder andere de regio Catalonië. Ook werd de taal het Catalaans 
erkend als officiële taal naast het Spaans door de grondwet.  
(Wikipedia, Geschiedenis van Catalonië, 2016) 
 
In 2006 heeft de Catalaanse regering een referendum aan de Catalanen voorgelegd 
met daarin een aantal aanpassingen aan de gang van zaken op dat moment. Deze 
nieuwe regeling werd door de Spaanse regering aanvaardt, ze werden namelijk 
officieel als natie binnen de staat Spanje erkend. De Catalanen stelde ook dat het 
Catalaans een eerste taal is en ze wilden zelf de belastinginningen gaat regelen. Dit 
wilden zij graag, omdat ze ontevreden waren met hun economische positie binnen 
Spanje. Ze zijn een rijke regio, maar daar merken ze weinig van zodra het 
belastinggeld wordt verdeeld. De centrale regering vond dat de Catalanen te veel 
eiste en lieten daarom het laatste oordeel aan het Spaanse Constitutionele Hof over. 
Zij besloten in 2010 dat veertien bepalingen herschreven moesten worden, waarvan 
de belangrijkste die over financiën en taal. Ook werd bepaald dat de “Catalaanse 
natie” niets te maken had met het recht. Eigenlijk waren de Catalanen in praktijk 
helemaal geen natie, toch gingen de Catalanen zich als een natie binnen de 
Spaanse staat voelen, vanwege alle rechten die ze hadden opgeëist. Dit had tot 
gevolg dat de wil voor de onafhankelijkheid steeds sterker werd. Hierdoor kwam er in 
2014 een referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië. Hier volgt nog meer 
over in het volgende hoofdstuk dat specifieker op het politieke conflict in gaat.  
(Wikipedia, Geschiedenis van Catalonië, 2016) (Honkoop, 2015) 
 
De taal 
De Catalanen hebben als natie door de geschiedenis heel veel meegemaakt en zijn 
zo verder ontwikkeld. Een belangrijk onderdeel van deze natie is hun afwijkende taal 
van het Spaans, het Catalaans. Deze taal is Romaans en wordt niet alleen in 
Catalonië gesproken, maar ook in Andorra, Roussillon, het oosten van Aragón, 
Valencia, Murcia, op de Balearen en in Alghero, zoals te zien is op de onderstaande 
kaart. Op dit moment spreken ongeveer tien miljoen mensen Catalaans. De meeste 
Catalanen beheersen tegenwoordig zowel het Spaans als het Catalaans vloeiend. In 
de tabel onderaan de kaart is de kennis van de Catalaanse taal te zien van de 
bewoners van Catalonië in 2001 en van 2011. Uit deze tabellen kan je concluderen 
dat het Catalaans in tien jaar tijd zich verder heeft ontwikkeld en steeds meer 
mensen de taal beheersen. 
(Wikipedia, Catalaans (taal), 2016) (TVCN, 2016) 
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Kaart van 
de 
gebieden 
waar het 
Catalaans 
gesproken 
wordt. 
(Verrijp, 
2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kennis van de Catalaanse taal in 2001 van de bevolking van 15 jaar en ouder in 
absolute getallen van de 1.319.053 mensen. (Catalunya I. N.) 
 
Verstaan Spreken Schrijven Lezen 

1.254.334 (95,1%) 984.798 (74,7%) 614.519 (46,6%) 1.004.615 (76,2%) 
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Kennis van de Catalaanse taal in 2011 van de bevolking van 15 jaar en ouder. 
(Catalunya G. d., 2012) 
 
Grondgebied Bevolking 

(absoluut) 
Verstaat Catalaans 
(relatief) 

Spreekt Catalaans 
(relatief) 

Andorra 78.115 96,0 65,3 

Catalonië 7.539.618 95,3 77,5 

Balearen 1.113.114 88,8 65,0 

Valencia 5.117.190 85,9 57,1 

Noord-Catalonië 450.239 65,3 37,1 

Alghero 40.965 90,1 61,3 

Oost-Aragon 84.562 98,5 88,8 

 
 
Op de kaart boven de tabel is te zien waar het Catalaans gesproken wordt en dat er 
een onderscheid wordt gemaakt tussen West-Catalaans en Oost-Catalaans. Deze 
twee groeperingen zijn weer onderverdeeld in verschillende dialecten binnen het 
Catalaans. Op deze kaart kan je niet zo goed lezen wat er precies staat, dus 
hieronder zie je een kaart waarop je beter kunt zien welk dialect waar gesproken 
wordt. Onder Oost-Catalaans valt Centraal-Catalaans, Noord-Catalaans, Balearisch 
en het Algherees. En onder West- Catalaans valt Noordwest-Catalaans, Ebrenc-
Catalaans en Valenciaans. Centraal-Catalaans wordt in het dichtbevolkte gebied van 
Catalonië gesproken en is daarmee het meest gesproken dialect. Het Valenciaans 
wordt soms ook als een aparte taal gezien en niet als een dialect. Dit hangt van het 
perspectief af, want er zijn namelijk twee standaarden van het Institut d'Estudis 
Catalans en van de Acadèmia Valenciana de la Llengua. Dit zijn instituten die zich 
bezighouden met taal. Het instituut van Catalonië houdt zich meer bezig met de 
Catalaanse cultuur in het algemeen en het instituut van Valencia houdt zich meer 
bezig met de taal het Valenciaans. Vaak wordt het Institut d'Estudis Catalans als  
uitgangspunt gebruikt en daarom wordt het Valenciaans als een dialect gezien. 
(Wikipedia, Catalaans (taal), 2016) (Wikipedia, Institut d'Estudis Catalans, 2016) 
(LLengua, 2010) 
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Kaart met daarop de 

dialecten van het 

Catalaans. (Wikipedia, 

Catalaans (taal), 2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Net als alle Romaanse talen, is het Catalaans bij het Latijn begonnen dat gesproken 
werd door de Romeinse soldaten en zo is overgenomen door de Catalanen. Door de 
kortere Moorse bezetting in Catalonië dan in Castillë, heeft de taal minder van het 
Arabisch overgenomen en is het meer bij het Latijn gebleven. In 1492 werd Amerika 
ontdekt waardoor het Huis van Castillië meer politieke macht kreeg en zo kreeg het 
culturele leven een Spaanse invloed. In 1714 kwam de dynastie van het Huis 
Bourbon op in Spanje, waardoor het Catalaans verboden werd. Filips V kwam toen 
namelijk aan de macht en hij wilde een gecentraliseerde staat. In het verdrag Decret 
de Nova Planta van 1716 hief hij Catalaanse instellingen op en legde hij het Spaans 
als officiële taal op. Het Catalaans wordt vanaf dat moment ook redelijk actief 
verdrongen. Toch waren de burgers niet volledig afgeschrikt, er werden bijvoorbeeld 
boeken en brieven geschreven ter verdediging van hun rechten. Wat precies de 
gevolgen waren voor het gebruiken van het Catalaans terwijl dit verboden was, is niet 
bekend. Hieronder zie je een afbeelding van Via fora als adormits dit betekent kom 
naar buiten slapers. Dit is een boek dat gaat over het recht van de Catalanen en op 
deze manier probeerde de Catalanen de hulp van Europese landen te krijgen. 
(Wikipedia, Catalaans (taal), 2016) (Wikipedia, Catalanisme, 2016) (Wikipedia, Via 
fora els adormits, 2016) 
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Via Fora Als Adormits (Wikipedia, 
Catalanisme, 2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De toenemende welvaart en macht in de 19e eeuw van Catalonië en de opkomende 
burgerij die voor het Catalaans koos, zorgden voor een herleving van de taal. Over 
deze renaissance heb ik al verteld bij het kopje geschiedenis. Aan het begin van de 
20e eeuw heeft Pompeu Fabra i Poch (1868-1948), een taalkundige, veel aan de 
ontwikkeling van de Catalaanse taal bijgedragen. Hij was directeur van de afdeling 
taalkunde op het instituut Institut d'Estudis Catalans, wat ik al eerder heb genoemd. 
In 1912 publiceerde hij Gramática de la lengua catalana, een boek over de 
Catalaanse grammatica. In 1917 publiceerde hij Normes ortogràfiques en met het 
spellingswoordenboek Diccionari ortogràfic, dat in 1917 werd gepubliceerd, was zijn 
taalkundige trilogie compleet. Op basis van zijn werk werd de taal in 1931 door de 
wet erkend. In dit zelfde jaar gaf hij een Catalaanse handleiding aan leraren, die toen 
vanaf 1932 ook op universiteiten in het Catalaans les gingen geven. Aan het 
ongestraft gebruiken van het Catalaans kwam een eind toen Franco aan de macht 
kwam. Hij verbood de Catalaanse taal en alle Catalaanstalige boeken vanaf 1850 liet 
hij vernietigen. 
(Wikipedia, Catalaans (taal), 2016) (Wikipedia, Pompeu Fabra i Poch, 2016) 
 
Na de dood van de dictator in 1975 ontstond er een democratiseringsproces, 
waaronder ook het toelaten van het Catalaans viel. Het Catalaans werd een jaar later 
weer opgenomen in het onderwijs en in 1978 werd de taal weer in de wet 
opgenomen voor de zelfstandige regio’s waar de taal gesproken werd, zolang het in 
overstemming was met de regionale wet. Sindsdien wordt het gebruik van de taal 
flink gepropageerd op alle vlakken van de samenleving. Regeringen en culturele 
instellingen van het Valenciaanse Land en de Balearen werken samen voor het 
behoud van de Catalaanse taal.  
(Wikipedia, Catalaans (taal), 2016) 
 



18 
 

Momenteel is het Catalaans een levendige taal, het is zelfs in sommige gevallen 
verplicht om Catalaans te spreken. Wie voor de Catalaanse overheid wil werken, 
moet het Catalaans volledig beheersen, ook in schrift. Dit geld ook voor het openbare 
onderwijs, want op alle lagere en middelbare scholen wordt in het Catalaans les 
gegeven, Spaans wordt als tweede taal gegeven. Ook op universiteiten wordt de 
voorkeur gegeven aan het Catalaans, maar daar wordt ook vaak Spaans gesproken 
en in sommige gevallen Engels. Er zijn ook Catalaanse kranten, zoals Avui en El 
Punt. En er zijn Catalaanse zangers die zingen in het Catalaans, zoals Lluís Llach.  
(TVCN, 2016) (Schoonekamp, 2016) 
 
Dit betekent niet dat er in Catalonië alleen maar Catalaans wordt gesproken. Miquel 
de Palol (Barcelona,1953) is een voorbeeld van een tweetalige Catalaan. Hij is een 
schrijver die in Barcelona is geboren. Hij laat in een interview weten dat er in 
Catalonië dagelijks zowel Spaans als Catalaans wordt gesproken. Het is in Catalonië 
normaal om in de ene winkel Spaans te praten en in de andere Catalaans. De Palol 
beheerst beide talen vloeiend, maar als hij schrijft, heeft hij de voorkeur naar het 
Catalaans. Dit heeft te maken met het feit dat zijn voorouders ook in deze taal 
schreven. 
(De Palol) 
 
Andere voorbeelden van tweetaligheid zijn kranten en de wegbewijzering. Kranten 
zoals El Periódico de Catalunya (in het Nederlands: de krant van Catalonië) en La 
Vanguardia (in het Nederlands: de Avant-Garde) worden zowel in het Spaans als in 
het Catalaans uitgegeven. La Vanguardia is de meest gelezen krant in Catalonië en 
El Periódico de Catalunya staat op nummer 2. Hieronder zie je een plaatje van de 
Spaanse en Catalaanse versie van El Periódico de Catalunya. Tevens is La 
Vanguardia ook het belangrijkste dagblad dat buiten Madrid wordt gemaakt. 
Daarnaast is ook de wegbewijzering deels tweetalig. In Catalonië is de tekst op 
waarschuwingsborden vaak in het Spaans en in het Catalaans. Plaatsnamen daarin 
tegen zijn altijd in het Catalaans. Zo is bijvoorbeeld Lérida de Spaanse naam van 
een stad maar op borden in Catalonië wordt de stad aangeven als Lleida. Onder het 
plaatje van El Periódico de Catalunya zie je een voorbeeld van de wegbewijzering 
van Catalonië.  
(Wikipedia, El Periódico de Catalunya, 2016) (Wikipedia, La Vanguardia, 2016) 
(Wegenwiki, 2016) 

 
 
 
 
 
Twee edities van El Periódico de 
Catalunya.  
(Wikipedia, El Periódico de 
Catalunya, 2016) 
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De wegbewijzering van Catalonië. (Wegenwiki, 2016) 
 
 
De vlag 
Catalonië heeft ook een eigen vlag, dit is de senyera, wat in het Catalaans vlag 
betekent, maar vaak verwijst naar de Catalaanse vlag of het patroon ervan. Tot 1479 
was deze vlag het symbool van het koninkrijk Aragon en de graven van Barcelona. 
Tot de dag van vandaag komt de vlag terug in de vlaggen van de gebieden die ooit 
Catalaans waren. Volgens een legende bestaat deze vlag al sinds de elfde eeuw en 
is daarmee een van de oudste vlaggen. In deze legende werd Raymond Berengarius 
II van Barcelona verraden en vermoord. De rode strepen symboliseren zijn bloed op 
het gouden gewaad van zijn verrader en moordenaar. Zoals ik al eerder over de taal 
en de cultuur van Catalonië heb verteld, werd ook de vlag in de regeerperiode van 
Franco verboden, maar deze werd weer volop in gebruik genomen na zijn dood. 
Tegenwoordig is de estelada vaker te vinden in Catalonië, dit is een variatie op de 
senyera. Op deze vlag zit aan de linker kant een blauw driehoekje met een wit 
sterretje erin. Deze vlag is het symbool van de onafhankelijkheidsbeweging. 
Hieronder zie je het verschil tussen de senyera (links) en de estelada (rechts). 
(Wikipedia, Senyera (vlag), 2016) 
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De senyera      De estelada  
(Wikipedia, Senyera (vlag), 2016)   (Wikipedia, Senyera (vlag), 2016) 
 
La Diada 
Uit de geschiedenis van de Catalanen is La Diada Nacional de Catalunya, kort 
gezegd La Diada, ontstaan. Dit is een nationale feestdag in Catalonië die op 11 
september gevierd wordt. Deze dag is ontstaan uit een rouwdag en heeft zich verder 
ontwikkeld tot feestdag. Op deze dag wordt herdacht dat Catalonië in 1714 alle 
rechten op een zelfstandige staat en een eigen cultuur verloor door koning Filipe V 
van Bourbon. Deze herdenking werd rond de 18e eeuw een viering die in de 20e 
eeuw onder de militaire dictatuur van José Antonio Primo de Rivera op de 
achtergrond kwam en onder de dictatuur van Franco werd verboden. Na zijn 
overlijden werd de feestdag weer gevierd, op 12 juni 1980 werd La Diada tot 
nationale feestdag verklaard en in 2006 werd de feestdag in de grondwet vastgelegd.  
(Redactie, 11 september: La Diada in Catalonië, regionale (nationale) feest- of 
herdenkingsdag, 2014) (Wikipedia, Diada Nacional de Catalunya, 2016) (Greven, 
2015) 
 
Bij de viering na het overlijden van Franco, op 11 september 1976, werd een van de 
grootste betogingen van Barcelona gehouden. Deze viering werd namelijk ook 
politiek, deze dag werd door de bevolking gebruikt voor protesten om een 
onafhankelijke staat te eisen. Jaarlijks worden er foto’s van de Spaanse koning 
verbrand door mannen in maskers die laten weten dat zij zich voor hem schamen. In 
2012 was er een protest van honderdduizend Catalanen die tegen het bestuur in 
Madrid waren, sindsdien staat de feestdag symbool voor het 
onafhankelijkheidsstreven. Naast al deze protesten blijft La Diada natuurlijk ook een 
dag voor concerten en culturele evenementen. 
(Redactie, 11 september: La Diada in Catalonië, regionale (nationale) feest- of 
herdenkingsdag, 2014) (Wikipedia, Diada Nacional de Catalunya, 2016) (Greven, 
2015) 
 
Conclusie 
De Catalanen hebben een aantal ontwikkelingen meegemaakt en zo een eigen 
cultuur ontwikkeld die ervoor heeft gezorgd dat zij zo’n sterke eigen identiteit hebben. 
De provincie heeft sinds de middeleeuwen heel wat meegemaakt, wat een sterke 
factor is in hun eigen identiteit. Zo waren de Catalanen een deel van het rijk van 
verschillende leiders. Hun politiek werd op het ene moment door Spanje beïnvloed 
en het andere moment waren ze weer zelfstandig. Daarna is hun taal en cultuur 
onderdrukt door koning Filipe V van Bourbon in 1714 en later door Franco in 1939. 
Deze onderdrukking heeft het opwekken van nationalistische gevoelens in Catalonië 
sterk beïnvloed. Na de dictatuur van Franco is hun geschiedenis drastisch veranderd, 
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vanaf dat moment kregen ze namelijk meer vrijheid en probeerden ze om hun 
onafhankelijkheid op te eisen. Ook hun eigen taal heeft een ontwikkeling gemaakt en 
wordt nu gebruikt om te benadrukken dat de Catalanen een aparte natie binnen 
Spanje zijn. Wat deze natie ook onderscheid van de rest van Spanje is de vlag die al 
sinds 1479 in gebruik is. Tegenwoordig is er zelfs een speciale vlag waarmee het 
onafhankelijkheidstreven wordt benadrukt. Tot slot vieren de trotse Catalanen ieder 
jaar op 11 september La Diada Nacional de Catalunya. Op deze dag rouwen ze om 
het feit dat zij hun rechten zijn verloren. Tegenwoordig is dit een gelegenheid om te 
feesten en hun onafhankelijkheid op te eisen. De Catalanen hebben dus een 
afwijkende geschiedenis ten opzichte van de Spanjaarden. Ook hebben ze een 
andere vlag en spreken ze een taal, waar zij heel trots op zijn en die zij sterk 
promoten. Je kunt dus met zekerheid zeggen dat Catalonië een natie is met een 
eigen identiteit. In hoofdstuk één vertelde ik dat het nationalisme een motief kan zijn 
voor het separatisme. In dit hoofdstuk werd het duidelijk dat dit bij de Catalanen 
meespeelt. 
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Hoofdstuk 3: Politiek conflict 
 
De onafhankelijkheidsstrijd is natuurlijk een politiek conflict. De Spaanse overheid 
heeft heel veel invloed op de onafhankelijkheidsstrijd van de Catalanen, omdat zij 
tegen de onafhankelijkheid zijn. Catalonië kan zo wettelijk gezien geen kant op. Toch 
geven de Catalanen het niet op, maar de overheid ook niet. In dit hoofdstuk ga ik 
antwoord geven op de vraag: “Hoe probeert de Catalaanse regering voor de 
onafhankelijkheid te zorgen en hoe probeert de Spaanse regering dit tegen te 
houden?” Ik ga eerst vertellen over de twee referendums die gehouden zijn, daarna 
over de wetwijziging als mogelijke oplossing dan vertel ik over de huidige situatie in 
2016 en als laatst over de houding van de Spaanse overheid in het algemeen. Ik sluit 
daarna af met het antwoord op de deelvraag en de politieke situatie samengevat. 
 
Officieus referendum  
Op 9 november 2014 is er in Catalonië een officieus referendum gehouden. De 
Catalaanse regering wilde graag een echt referendum, maar dat mocht niet van het 
Spaanse Constitutionele Hof. Met dit referendum kon de Catalaanse bevolking laten 
weten of zij onafhankelijk willen worden. Het referendum bestond uit twee vragen, de 
eerste was of de Catalanen een staat wilden worden en de tweede vraag was of de 
Catalanen een onafhankelijke staat wilden worden. Beide vragen kon je met ja of nee 
beantwoorden, en vanzelfsprekend was de tweede vraag alleen voor de mensen van 
toepassing was die op de eerste vraag “ja” hebben geantwoord. 
(nu.nl/ANP, 2014) (Pilon, 2014) 
 
Het referendum was niet officieel, omdat de overheid dit niet goedkeurde. Ze waren 
fel tegen de peiling, maar lieten het toch toe op de voorwaarde dat de lokale regering 
zich buiten de organisatie zou houden. Later werd ook dit referendum verboden, 
omdat de overheid vond dat heel Spanje over de onafhankelijkheid moest stemmen 
en niet alleen Catalonië. Alleen trok de Catalaanse president, Arthur Mas 
(Barcelona,1956), zich hier niks van aan en besloot alsnog het referendum te 
houden. "We verdienen een legaal en bindend referendum en dat zullen we blijven 
proberen te krijgen." Aldus Mas. (Pilon, 2014) Niet alleen de president liet weten dat 
hij vindt dat de Catalanen een referendum verdienen, ook de Catalaanse bevolking 
vindt dat zij gehoord moeten worden. Marta Soray is geboren in Catalonië en wil 
graag onafhankelijk worden, zij zei: “We voelen ons niet serieus genomen, terwijl we 
toch de rijkste regio zijn. Na het illegaal laten verklaren van het referendum voelen 
we ons zelfs onderdrukt. We hebben toch het recht om te kunnen stemmen?” 
(Eickes, 2014) 
(Huiskamp, 2014) (Pilon, 2014) (nu.nl/ANP, 2014) (Wikipedia, Artur Mas i Gavarró, 
2016) (Eickes, 2014)  
 
Ondanks het feit dat het referendum geen juridische basis had, was het een goede 
indicator voor de onvrede in de autonome regio. 80% Van de stemmen waren voor 
de onafhankelijkheid. Mas liet weten dat het officieuze referendum als steun wordt 
gemeten voor de onafhankelijkheid. Het meet namelijk de kracht van de 
onafhankelijkheidsbeweging. Hij vond het referendum ook een groot succes. De 
Catalaan Xavier Bardolet vond de dag van het referendum emotioneel en zei na de 
uitslag dat: "de reis naar zelfbeschikking voor Catalonië nu onomkeerbaar is.” (Pilon, 
2014)  Volgens Koen Greven (NRC-correspondent) zou dit hoge percentage dat voor 
heeft gestemd ook beïnvloed kunnen zijn door de onvrede onder de bevolking, 



23 
 

omdat het referendum zowel officieel als officieus werd afgekeurd. Daarnaast bleven 
de mensen die tegen de onafhankelijkheid waren thuis, omdat het referendum niet 
wettelijk was. De politieke wetenschapper die verbonden is aan de universiteit van 
Madrid verklaarde dat de uitslag van het referendum liet zien dat de Catalanen willen 
stemmen, maar dat is wat anders dan het willen van een onafhankelijkheid. 
(Huiskamp, 2014) (Pilon, 2014) (nu.nl/ANP, 2014) 
 
 
De Catalaanse regering en het nieuwe referendum 
In het jaar na het referendum, op 27 september 2015, werd in Catalonië de 
belangrijkste verkiezing gehouden sinds 1980. De Catalanen werden opgeroepen om 
nieuwe parlementsleden te kiezen, dit was een vervroegde verkiezing, omdat het 
vorige referendum ongeldig werd verklaard en op deze manier was een nieuw 
referendum mogelijk. Deze datum is symbolisch gekozen, omdat op deze dag in 
2014 de regiopremier zijn handtekening zette onder het plan van het officieuze 
referendum. Premier Mas wilde deze verkiezing alleen als er groot 
onafhankelijkheidsblok gevormd zou worden. Bij de verkiezingen kon je stemmen op 
separatistische partijen, dus partijen die onafhankelijk willen zijn, of voor partijen die 
liever de relatie tussen Spanje en Catalonië willen. De regering heeft 135 zetels en 
de verkiezingen werken via een districtenstelsel. Als er na deze verkiezing een 
coalitie wordt gevormd van de separatisten, dan zullen zij in 2017 een onafhankelijk 
Catalonië uitroepen. Deze coalitie is toen gevormd, maar inmiddels al weer uitelkaar 
gevallen. De coalitie was van plan een staat te vormen met alle benodigdheden van 
een staat zoals een nationale bank, leger en een eigen rechtspraak, daarom hebben 
ze dus anderhalf jaar nodig om dit voor te bereiden. 
(Paelinck, 2015) (Europa-nu, Catalonië hervat streven naar onafhankelijkheid) (Aldof, 
2015) (van Spengen, 2015)  
 
Uit dit referendum is gebleken dat de Catalaanse bevolking onafhankelijk wilde zijn, 
dus dat is wat het parlement wilde bereiken binnen anderhalf jaar. De partij Junts pel 
Sí (Samen voor ja) van de premier Arthur Mas kreeg 62 zetels en vormde een 
coalitie met de linkse partij CUP (Kandidatuur volkseenheid) van Antonia Baños, die 
10 zetels heeft gekregen. Hieronder zie je een afbeelding van de verkiezingsuitslag. 
Deze coalitie heeft toen beloofd dat de Catalanen in 2017 onafhankelijk zullen 
worden. Op 2 december 2015 stopte de Spaanse overheid deze beweging naar 
onafhankelijkheid, omdat dit tegen de Spaanse grondwet is. De grondwet erkent 
namelijk alleen één natie en dat is het Koninkrijk Spanje. “Het ziet er indrukwekkend 
uit, maar het onafhankelijk worden van Catalonië is voor de Spaanse grondwet 
onmogelijk.” Aldus Greven (van der Reijden, 2015). Toch heeft het Catalaanse 
parlement besloten dit te negeren.  
(Frankenhuis, 2015) (Ouderenjournaal, 2015) (Aldof, 2015) (van der Reijden, 2015) 
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Uitslag van de 
verkiezing van 27 
september 2015 
(Wijffelaars, 2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zoals te zien is aan de uitslag van de verkiezingen, kunnen de separatisten alleen 
een meerderheid vormen, omdat Junts pel Sí en CUP samen een coalitie hebben 
gevormd. Deze coalitie heeft nu wel de meerderheid van de zetels, maar ze kregen 
samen 48% van de stemmen. Dat de zetels zo verdeeld zijn ondanks dat deze 
partijen minder dan de helft van de stemmen kregen, komt door het districtenstelsel 
wat ik al eerder noemde. Bij het districtenstelsel wordt een afgevaardigde per district 
gekozen. Hierdoor kan je per district winnen, zonder uiteindelijk de meeste stemmen 
te krijgen. Bij de Spaanse kieswet is het dus het geval dat sommige stemmen 
zwaarder meetellen dan andere stemmen. In Catalonië tellen de stemmen van de 
mensen op het platteland meer mee dan die van de mensen uit de stad. Er zijn dus 
ook veel Catalanen in de stad die niet onafhankelijk willen worden. Een verklaring 
hiervoor is dat de taal en het gevoel hier ook in mee spelen. In Barcelona zijn er veel 
economische- en zakelijke banden die het gevoel van de Spaanse eenheid 
benadrukken. In tegenstelling tot het platteland waar er alleen maar Catalaans wordt 
gesproken en er geen band met Spanje is.  
(Redactie A. , 2015) (Politiek) (Goyvaerts, 2014) 
 
De Catalanen die niet onafhankelijk willen worden zijn vooral de mensen uit de 
miljoenenstad Barcelona. Op zondag 31 januari 2016 werd er in Barcelona 
gedemonstreerd voor het regeringsgebouw, de Generalitat aan het Sant Jaume plein 
De demonstranten stonden voor het gebouw met zowel Catalaanse, Spaanse als 
Europese vlaggen, zoals te zien is op de onderstaande afbeelding. Ze riepen: 
“Spanje moet één blijven.” (Beekman, Duizenden op de been in Barcelona tegen 
onafhankelijkheid, 2016) De demonstrerende Catalanen wilden duidelijk maken dat 
de afscheiding een slecht idee is. De organisatie van de betoging liet weten dat de 
regering de sociale samenhang in Catalonië op het spel zette. Die sociale 
samenhang kan je nu al vraagtekens achter zetten, omdat de samenleving in 
Barcelona nu al verdeeld is. Op La Diada, de Catalaanse feestdag waar ik eerder 
over vertelde, werd in Barcelona gedemonstreerd voor de onafhankelijkheid. Dit was 
op 11 september 2015, dit is dus een aantal dagen voor de verkiezingen. Het feit dat 
er in september 2015 voor de onafhankelijkheid wordt gedemonstreerd en in januari 
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2016 tegen de onafhankelijkheid, schets al een beeld van hoe de samenleving er in 
de stad uitziet.   
(ANP, 2016) (Beekman, Duizenden op de been in Barcelona tegen 
onafhankelijkheid, 2016) (BurgercomitéEU, 2015) 
 
 

 
 
Demonstranten tegen de afscheiding van Catalonië met Catalaanse, Spaanse en 
Europese vlaggen (ANP, 2016) 
 
 
De Spaanse minister president Mariano Rajoy (Santiago de Compostella,1955) heeft 
laten weten dat zijn regering ervoor zal zorgen dat er geen onafhankelijkheid komt. 
Hij ziet het referendum als “een aanval op de democratie en soevereiniteit van 
Spanje.” (Frankenhuis, 2015)  De nationale regering keurt de plannen van de 
Catalaanse regering af en zal maatregelen treffen die de Catalaanse regering 
buitenspel zal zetten. Hij heeft een verzoek gedaan bij het Constitutionele Hof om 
politici en ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het plan om zich af te scheiden 
van de rest van Spanje te straffen of uit hun functie te zetten, maar dit verzoek werd 
afgekeurd. De overheid wil dat de eerste stap naar een onafhankelijke staat, het 
referendum, geschorst wordt en dat de Catalaanse regering geen stap meer verder 
zet in de richting van de onafhankelijkheid. Ze zijn van plan dit via de rechter af te 
dwingen. Ook willen ze met een spoedwet de macht in de regio overnemen en de 
premier zijn functie afnemen. Tevens hebben de separatisten niet alleen de overheid 
tegen, maar ook de oppositie in de Catalaanse regering wil niets van een 
onafhankelijkheid weten. Daarnaast heeft de partij van Mas alleen een meerderheid 
door de coalitie van de partij CUP en zij hebben laten weten dat ze de beweging 
alleen steunen als Mas opstapt in verband met een aantal corruptieschandalen waar 
hij mee te maken had. 
(Frankenhuis, 2015) (van der Reijden, 2015) (Ouderenjournaal, 2015) (Aldof, 2015) 
(NOS, 2015) (Wikipedia, Mariano Rajoy Brey, 2016) 
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Wetwijziging  
Het regionale parlement van Catalonië keurde op 9 november 2015 het plan goed 
om verder te gaan als staat. Zoals ik hiervoor al zei kan en wil de regering deze 
beweging niet ondersteunen, omdat het tegen de grondwet is. Nadat het bekend 
werd dat de Catalaanse regering voor een onafhankelijk Catalonië heeft gestemd en 
dit plan in 2017 wil realiseren, heeft de Spaanse overheid het Constitutionele Hof in 
Madrid gevraagd of een onafhankelijke natie mogelijk is. Het plan is toen getoetst en 
volgens de grondwet afgewezen. Zoals ik ook al eerder zei, heeft het Catalaanse 
parlement ervoor gekozen om dit te negeren. Alleen valt een grondwet in de realiteit 
moeilijk te negeren. Wel is er nog hoop voor de Catalanen, ze kunnen namelijk de 
grondwet wijzigen. “Je moet je aan de Spaanse grondwet houden. Een wijziging 
daarvan, bijvoorbeeld voor de autonomie van een regio, krijg je pas voor elkaar als 
tweederde van de gehele Spaanse bevolking in een referendum voor die 
wetswijziging stemt. Dat is nu niet het geval, dus ik acht de kans groot dat het hof 
stelt dat het Catalaanse parlement in overtreding is.” (Back, 2015) Dit is een 
mogelijkheid om hun onafhankelijkheid te realiseren, maar of het parlement ook 
daadwerkelijk van plan is om een poging te wagen om de grondwet te wijzigen is niet 
bekend. 
(Back, 2015) 
 
De huidige situatie (2016) 
De situatie nu ziet er toch iets anders uit dan net na de verkiezingen. De coalitie van 
de separatisten is namelijk op 8 juni 2016 uit elkaar gegaan. CUP is een anti-
besparingspartij en zij hebben bekend gemaakt dat zij een oppositie zullen vormen 
tegen de besparingen van de regering. Hiermee dwarsbomen zij de weg van de 
Catalaanse onafhankelijkheid. Zoals ik al eerder zei heeft de partij CUP laten weten 
dat zij alleen voor de onafhankelijkheid wilden strijden als premier Mas zou 
opstappen. Dit is ook gebeurd, vanaf 10 januari 2016 heeft Carles Puigdemont 
(Amer, 1962) zijn plek ingenomen als premier en leider van de partij JpS. 
Puigdemont liet na de bekendmaking van CUP weten dat het regeringswerk naar de 
onafhankelijkheid niet wordt verdergezet en dat er in september een 
vertrouwensstemming komt die tot een nieuwe verkiezing kan leiden. Een 
vertrouwenstemming is namelijk een stemming in het parlement waarbij er naar het 
vertrouwen in de regering wordt gevraagd, is dit vertrouwen er niet, dan moet er een 
nieuwe regering komen. Deze politieke tegenslag houdt de Catalanen echter niet 
tegen met het cultureel afscheiden, namelijk door het behouden van de sterke 
identiteit waar ik in het vorig hoofdstuk over schreef. Zo scheiden steden zich af van 
het Spaanse netwerk en gaan de hoofdstad Barcelona en de stad Tortosa hun eigen 
Catalaanse weg. 
(Lauryssen, 2016) (Wikipedia, Carles Puigdemont i Casamajó, 2016)  
 
De houding van de Spaanse overheid 
Zoals nu wel duidelijk is, kan Catalonië wettelijk gezien geen kant op. De Spaanse 
grondwet staat het niet toe dat een regio zichzelf afscheidt. Volgens artikel 155 mag 
de regering ingrijpen bij een autonome regio die zich niet aan de wet houdt. Rajoy 
maakte dat duidelijk: “Catalonië maakt zich niet los en er komt geen breuk met 
Spanje.” (Redactie, Regiobestuur Catalonië stemt voor onafhankelijkheid, 2015) Hij is 
van plan om de onafhankelijkheids beweging van Catalonië volledig volgens de wet 
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tegen te gaan. De Spaanse grondwet kan wel gewijzigd worden, maar daar zit wel 
een langdurig proces achter.  
(Redactie, Regiobestuur Catalonië stemt voor onafhankelijkheid, 2015) 
 
Het is bekend dat in de 19e eeuw het natievormings proces van Spanje minder 
soepel verliep dan in andere West-Europese landen. De staat en de taal werden heel 
langzaam geaccepteerd en al snel begonnen regio’s een onafhankelijkheids drang te 
krijgen, zoals Catalonië, het Baskenland en Galicië. Deze regio’s probeerden hun 
eigen taal en identiteit te verspreiden. Dat het natievormings-proces zo slecht verliep 
is te verklaren met een aantal factoren. Het bestuur van de staat was niet zo sterk, 
Spanje moderniseerde vrij langzaam en Spanje werd niet bedreigd door het 
buitenland. Ook symbolisch liep Spanje achter. Ze hadden geen nationale vlag, of 
feestdag. Het volkslied had geen tekst en werd alleen gebruikt werd voor officiële 
gelegenheden, waar leden van het vorstenhuis bij waren. Dit is waarschijnlijk de 
reden dat de bevolking weinig met het volkslied had. In tegenstelling tot andere 
landen vonden Spaanse politici het niet nodig om de monarchie te verdedigen met 
speciale feestdagen. Daarnaast werd de hoofdstad niet opgeknapt en nationale 
helden werden niet vereerd. 
(Storm, The Problems of the Spanish Nation-Building Process, 2004) (Visser, 2014) 
 
Koning Karel II maakte van het lied Marcha Granadera (in het Nederlands: 
Grenadiersmars) het officiële lied voor de eremars. Zoals ik al eerder zei was dit lied 
voor belangrijke gelegenheden waar leden van het Spaanse vorstenhuis bij waren. 
Het lied werd toen bekend als La Marcha Real (in het Nederlands: de koninklijke 
mars). Pas in oktober 1997 werd dit lied door koninklijk besluit vastgesteld als het 
Spaanse volkslied. Het lied had toen nog geen tekst, dat kwam pas na het initiatief 
van het Spaanse comité  in 2006. Zij organiseerde een wedstrijd voor het schrijven 
van een tekst van het volkslied. Deze wedstrijd werd gewonnen door Paulino Cubero.  
Zijn tekst deed veel mensen denken aan de Franco-dictatuur en werd daarom erg 
bekritiseerd. Vooral de regio’s Catalonië en het Baskenland wijzen de te sterke 
benadrukte Spaanse identiteit af. Door alle kritiek heeft de tekst van Cubero het niet 
gehaald en is het Spaanse volkslied een lied zonder tekst. Hieronder lees je de 
afgewezen tekst met vertaling.  
(Visser, 2014) (Wikipedia, Marcha Real, 2016) 
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De afgewezen tekst van het Spaanse volkslied met de vertaling. (Wikipedia, Paulino 
Cubero, 2012) (Visser, 2014) 
 
Marcha Real Koninklijke mars 

¡Viva España! 
Cantemos todos juntos 
con distinta voz 
y un solo corazón 
 
¡Viva España! 
desde los verdes valles 
al inmenso mar, 
un himno de hermandad 
 
Ama a la Patria 
pues sabe abrazar, 
bajo su cielo azul, 
pueblos en libertad 
 
Gloria a los hijos 
que a la Historia dan 
justicia y grandeza 
democracia y paz. 

Viva España! 
We zingen allen samen 
met verschillende stem 
en één hetzelfde hart. 
 
Viva España! 
vanuit de groene dalen 
op de immense zee 
een hymne van de broederschap. 
 
Houdt van het vaderland 
dat volken in vrijheid 
weet te omarmen 
onder zijn blauwe hemel. 
 
Glorie aan de kinderen 
die aan de geschiedenis 
rechtvaardigheid en grootsheid geven, 
democratie en vrede. 

 
De Spaanse overheid is niet alleen in conflict met Catalonië, maar ook het 
Baskenland wil onafhankelijk worden. Op de volgende pagina zie je een kaart van 
Spanje met daarop het Baskenland rood gekleurd. Het Baskenland is net zoals 
Catalonië een autonome regio die steeds meer onder het bestuur van de Spaanse 
overheid is geraakt. Hier zijn de Basken het niet mee eens en zijn daarom in conflict 
met de overheid. Het Baskenland heeft ook zoals Catalonië geleden onder het 
regime van Franco. Toen de democratie terugkeerde in Spanje na het overlijden van 
Franco, kregen Baskenland en alle andere regio’s meer autonomie. Het Baskenland 
neemt alleen geen genoegen met meer autonomie, ze willen onafhankelijkheid. De 
Spaanse overheid wil het Baskenland niet kwijt, want dit zou het uiteenvallen van 
Spanje betekenen. Met een domino-effect zullen Catalonië en Galicië ook 
onafhankelijk willen worden. Wel moet er zorgvuldig naar het conflict worden 
gekeken, wegens de terroristische verzetsgroep ETA. Dat staat voor Euskadi Ta 
Askatasuna (in het Nederlands: Baskenland en Vrijheid), zij streven naar een vrij 
Baskenland doormiddel van geweld. In 1999 werd Juan José Ibarretxe  (Llodio,1957) 
president van het Baskenland. Hij wilde het conflict tussen het Baksenland en Spanje 
beëindigen door middel van een plan. Met dit plan krijgt het Baskenland meer 
autonomie ten op zichten van Spanje en zo worden ze dus zelfstandiger, maar 
blijven ze wel onderdeel uitmaken van Spanje. Het Baskische parlement keurde het 
plan goed, maar het Spaanse parlement niet. Hierdoor blijft het conflict voortbestaan. 
De achtergrond van het Baskenland en de opstelling van de Spaanse overheid is dus 
vrijwel hetzelfde als bij Catalonië. 
(Fctstefan, 2007) (Wikipedia, Juan José Ibarretxe, 2014) 
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Kaart van Spanje, het 
Baskenland is rood 
gekleurd. (Wikipedia, 
Baskenland (autonome 
regio), 2016) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Conclusie 
De Catalanen zitten duidelijk in een politiek conflict tussen wie er voor de 
onafhankelijkheid zijn, wie er tegen zijn en wat de regering mag volgens de wet. Het 
verschil in voor of tegen onder de bevolking zit hem voornamelijk in de leefomgeving. 
In Barcelona zijn veel mensen tegen de onafhankelijkheid en op het platteland zijn 
veel mensen voor. De gevormde coalitie wil wel onafhankelijk zijn, maar volgens de 
wet is dit onconstitutioneel. Wel heeft de regering van de autonome regio veel 
geprobeerd. Zo is een officieus referendum gehouden dat pas later officieus werd 
verklaard, maar dat was nog geen groot probleem, want de uitslag bewees de wens 
naar een onafhankelijke staat. Kort daarna is er een nieuwe parlementsverkiezing 
geweest, waarbij de leden van het parlement werden gekozen die voor de 
onafhankelijkheid moesten strijden of juist niet. Hier kwam de verdeelde samenleving 
van de Catalanen naar voren, want de coalitie voor de onafhankelijkheid, bereikte 
een meerderheid, maar niet aan de hand van de meeste stemmen. Nadat de 
regering was gevormd, mochten de Catalanen opnieuw stemmen voor of tegen de 
onafhankelijkheid. En dit werd dus voor, maar daar was de Spaanse overheid niet al 
te blij mee. Zij stapten naar het Constitutionele hof van Madrid om te kijken of de wil 
van de Catalanen wel mogelijk was en dit bleek niet zo te zijn. De onafhankelijkheid 
van een autonome regio is tegen de Spaanse grondwet. Hierdoor zal de Spaanse 
overheid er alles voor doen om de onafhankelijkheid, die in 2017 gepland is, tegen te 
werken. Ze zijn zelfs bereid om de macht in Catalonië over te nemen. De enige 
manier om onafhankelijk te worden, is het veranderen van de grondwet, maar daar 
hebben zij de rest van Spanje voor nodig. Behalve dat dit moeilijk zal worden, is op 8 
juni 2016 de coalitie in de Catalaanse regering ook nog eens uiteen gevallen, 
hierdoor is een onafhankelijkheid in 2017 nog onwaarschijnlijker, maar de culturele 
afscheiding onder de bevolking blijft zeker bestaan. Het antwoord op mijn deelvraag 
is dus: de Catalaanse regering probeert onafhankelijk te worden door middel van 
referendums en een coalitie waarin separatistische partijen samenwerken (die 
momenteel uitelkaar gevallen is). En de Spaanse overheid werkt de beweging tegen 
met de wet en als het nodig is door de macht in de autonome regio over te nemen. 
Het valt te concluderen dat de Spaanse overheid niet heel stevig in haar schoenen 
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staat. Het natievormingsproces verloopt niet goed. Er zijn meerdere autonome 
regio’s die onafhankelijk willen zijn, waarvan er één zelfs een terroristische groep 
heeft die aanslagen pleegt om zo de aandacht te trekken. In hoofdstuk één vertelde 
ik dat de formalisatie bij het separatisme vaak voor problemen zorgt. In dit hoofdstuk 
werd het duidelijk dat dit ook het geval is bij de afscheiding van Catalonië. Dit gaat 
namelijk niet zo makkelijk, aangezien Spanje er ook iets over te zeggen heeft. 
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Hoofdstuk 4: De economische achtergrond 

 
Ik heb al in het tweede hoofdstuk gezegd dat de Catalanen erg welvarend zijn. In dat 
hoofdstuk liet ik ook weten dat de Catalanen zelf hun belastinginningen wilden 
regelen, ze zijn het namelijk oneens met hun positie binnen Spanje. Ze betalen veel 
geld aan de belasting, maar van dit geld zien ze uiteindelijk weinig terug. De rest van 
Spanje heeft het economisch minder goed dan Catalonië en profiteert daarom van de 
welvarende regio. Mede hierdoor wil Catalonië onafhankelijk zijn. In dit hoofdstuk ga 
ik antwoord geven op de vraag: “Wat is de economische achtergrond van de 
onafhankelijkheidsstrijd van Catalonië?” Ik begin met een aantal algemene 
beschrijvingen van de Catalaanse economie, dan vertel ik over de export Catalonië, 
daarna vertel ik over de economische nadelen van Spanje en ik sluit af met een klein 
stukje over de welvarende stad Barcelona. Tot slot schrijf ik een conclusie waarbij ik 
de deelvraag beantwoord. 

 
De economie over het algemeen 
Catalonië is al een lange tijd één van de meest geïndustrialiseerde regio’s van 
Spanje. Zoals te zien is in de tabel op de volgende bladzijde is het aandeel van de 
beroepsbevolking in de landbouw en visserij heel klein en is de economie dus erg 
goed ontwikkeld. De regio bestaat uit 6,3% van het grondgebied van Spanje en 16% 
van de totale bevolking woont er. Van dit relatief klein stuk grondgebied komt 19% 
van het BBP (bruto binnenlands product) van Spanje, zoals te zien is in het 
cirkeldiagram onder de tabel. Uit deze tabel kan je ook het belang van de regio zien. 
De regio Andalusië is groter dan Catalonië en heeft een oppervlakte van 87.598 km² 
en een inwoneraantal van 8.440.300 (gegevens van 2011), terwijl Catalonië een 
oppervlakte van 32.113 km² en een inwoneraantal van 7.553.650 (gegevens van 
2011) heeft. Ondanks het feit dat Catalonië kleiner is dan de helft van Andalusië en 
minder inwoners heeft, is Catalonië in staat om 3 procentpunt meer aan het BBP van 
Spanje te leveren dan Andalusië. Een ander voorbeeld is de regio Valencia. Valencia 
heeft een oppervlakte van 23.255 km² en een inwoneraantal van 5.113.815. Dit is 
10% van de inwoners van Spanje, dus 6 procentpunt minder dan inwoners dan 
Catalonië heeft. Toch levert de regio 10 procentpunt minder aan het BBP. 
(Holanda, 2010) (Wikipedia, Catalonië, 2016) (Wikipedia, Andalusië, 2016) 
(Wikipedia, Valencia (autonome gemeenschap), 2015) (Wikipedia, Spanje, 2016) 
 
In Catalonië zijn de belangrijkste sectoren: bouw, textiel, dienstverlening en toerisme. 
De regio is een populaire vakantiebestemming vanwege de badplaatsen aan de 
Costa Brava, Costa Dorada, de stad Barcelona en de Catalaanse Pyreneeën. In 
2005 kwamen er meer dan 13,2 miljoen toeristen naar Catalonië. Dat is meer dan 
een kwart van het totaal aantal toeristen in Spanje in dat jaar. Ook 12,7% meer 
bezoekers dan in het voorgaande jaar. In 2013 was deze sector verantwoordelijk 
voor 12% van het BBP van Catalonië en 13% van de werkgelegenheid. Buitenlandse 
toeristen gaven in 2013 tot en met november 13,4 miljoen euro uit. Dit is 13,5% meer 
dan in dezelfde periode in 2012. Sinds 2012 komt ook belastinggeld uit de 
toeristensector. In november van dat jaar werd de toeristentaks ingevoerd, waardoor 
toeristen belasting betaalden voor elke overnachting. In 2013 leverde de 
toeristentaks van Barcelona 16,3 miljoen euro op, bijna de helft van de 34 miljoen 
euro die de toeristentaks in totaal opleverde voor Spanje. 
(Wikipedia, Catalonië, 2016) (Beekman, Veel Nederlanders en Belgen kiezen voor 
Catalonië als vakantiebestemming, 2014) 
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Beroepsbevolking per sector in Catalonië (2014) (Holanda, 2010) 
Sector Beroepsbevolking (%) 

Landbouw en visserij 0,3 

Industrie 17 

Bouwnijverheid  4,2 

Diensten  78,4 

 
 

 
 
 

Zie titel diagram. 
(Wijffelaars, 2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dit klinkt wel allemaal heel positief, maar wat ook belangrijk is om te noemen is dat 
Catalonië kampt met werkloosheid en een begrotingstekort. In de regio is ongeveer 
24% van de bevolking werkloos en dat percentage is niet veel lager dan dat van 
andere Spaanse regio’s. Een op de vijf mensen leeft onder de armoedegrens. Ook is 
de Catalaanse schuld en begrotingstekort één van de hoogste van heel Spanje. Ze 
hebben namelijk een begrotingstekort van ongeveer 64 miljard euro. Door 
verschillende corruptieschandalen en de crisis die in heel Spanje heerst, moest de 
regio zijn banken redden wat erop duit dat ze niet altijd beter zijn dan de rest van 
Spanje. Ze hadden hierbij namelijk ook de steun van de Spaanse overheid nodig. 
Professor Hermans geeft les in de Spaanse cultuurkunde op de Rijksuniversiteit van 
Groningen en verwoordt het als volgt: “Sinds de democratisering is Catalonië wel 
goed doorontwikkeld, maar is er nog steeds hoge werkloosheid. Het is misschien 
lager dan in het Zuiden, maar hoger dan in de Noordelijke regio’s. De Catalanen 
rekenen zich rijker dan dat ze zijn; het heeft een enorm begrotingstekort, dat door 
Madrid opgelost moet worden. Vorig jaar vroegen ze nog negen miljard euro 
noodhulp aan.” (Eickes, 2014) 
(Storm, Catalonië moet gewoon bij Spanje blijven, 2014) (de Cooker & Rous, 2015) 
(Eickes, 2014) 
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Export 
Een belangrijke reden waarom het zo goed gaat met de Catalaanse economie en 
waarom de Catalanen ervan overtuigd zijn dat zij prima zelfstandig verder kunnen is 
vanwege hun export. Eind 2014 was de export met 3,1% procent gegroeid ten 
opzichte van het begin van het jaar, hierdoor kwam er in dat jaar ongeveer 60,2 
miljard euro het land binnen. Deze groei is veel hoger dan het gemiddelde 
percentage van de Eurozone, wat 1,8% is. Het BBP van de regio ligt rond de 200 
miljard euro en is daarvan is 30% afkomstig uit de export. De export van heel Spanje 
was in dat zelfde jaar met 2,5% gegroeid en bereikte zo een totale opbrengst van 
240 miljard euro uit de export, waarvan alleen Catalonië al voor 25,1% heeft 
gezorgd. Dit is een vrij groot percentage als je het vergelijkt met het percentage van 
de regio Madrid. Deze regio was namelijk voor maar 11,7% verantwoordelijk voor de 
totale Spaanse export. Dit valt te verklaren met een grote voorsprong die Catalonië 
heeft op Madrid. Catalonië ligt namelijk aan de Middellandse Zee, terwijl Madrid 
landlocked is. Vooral de haven Port de Barcelona is erg belangrijk voor het 
exporteren van goederen. Ook de haven van Tarragona, Port Tarraco, levert een 
bijdrage aan de handel. 
(CNA, 2015) (Budie, 2015) (Vlaamsehavencommissie) 
 
Ondanks dat er veel positiefs valt te zeggen over de Catalaanse export, waren de 
groeipercentages niet in alle provincies gestegen. Sterker nog, alleen in twee 
provincies. In Barcelona steeg de export met 3,9% wat 47,1 miljard euro opleverde 
en in Girona steeg de export met 2,9% wat 4,4 miljard euro opleverde. In Tarragona 
en Lerida daalde de groei van de export. De provincies leverden nog steeds veel 
geld op, namelijk 7,1 miljard euro en 1,7 miljard euro. Catalonië exporteert veel 
voedingsmiddelen zoals: wijn, bier, olijfolie, vlees en kaas. Van de Catalaanse export 
belandt ook veel in Nederland, namelijk 29,3% (2009) van de totale Spaanse export 
naar Nederland, was afkomstig uit Catalonië. 
(Budie, 2015) (Alegreimport)  (CNA, 2015) 
 
Economische problemen van Spanje 
De Catalanen denken dat het voor hun economisch nadelig is om een onderdeel te 
blijven van Spanje. Ik noemde het al eerder dat zij zelf hun belasting willen regelen, 
want Spanje verdeelt het geld niet goed volgens de Catalanen. Spanje zit financieel 
in de problemen en dat is niet alleen in Catalonië voelbaar. De centrale regering wil 
dat Spanje flink gaat bezuinigen zodat het begrotingstekort niet zo hoog uitvalt. Er is 
in Spanje sprake van een begrotingstekort, omdat de regering overmatig spendeert. 
In 2012 heeft de regering 18 miljard euro vrijgesteld voor de regio’s die de belasting 
niet meer konden betalen. Na verwachting zullen alleen Valencia en Catalonië hier 
gebruik van maken. In de ruil voor deze hulp, moeten de regio’s veel bezuinigen. 
(Homan, 2012) (Joop, 2012) 
 
In 2008 brak er een crisis uit en dat was ook te merken in Spanje. De huizenprijzen 
daalden en de lokale banken hadden steun nodig van de overheid, die daardoor in 
de problemen kwam. De regering probeerde de problemen oplossen doormiddel van 
noodfondsen en een nieuwe wet waarbij een schuldenplafond werd afgesproken. 
Regio’s geven de regering de schuld van de geldproblemen. Ze hebben eerst het 
geld onnodig veel uitgegeven en nu verwachten ze het weer terug te krijgen via de 
bevolking. De regering gaf al dit geld voorheen uit, omdat ze dachten rekening te 
houden met de risico’s in de toekomst. Ze waren het gewend dat het geld via de 
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belasting en het verkoop van grond binnen zou blijven stromen, maar dit was niet het 
geval. Toen er nog genoeg geld was, wilde elke regio een prestigeproject en dat 
hebben de regio’s ook gekregen. Het geld werd uitgeleend door lokale banken die 
banden hadden met politici, maar nu zonder geld zitten.  
(Homan, 2012) (Europa-nu, Begrotingstekort Spanje)  
 
Nu de inkomsten niet blijven binnenstromen zoals de regering verwachtte, wil de 
regering gaan besparen op het onderwijs en de zorg. Premier Rajoy riep zijn 
economische team en minister van Volksgezondheid en Onderwijs samen. Na de 
vergadering besloten zij dat ze via efficiencymaatregelen 10 miljard euro gaan 
besparen op onderwijs en zorg. Dit zijn de taken van de regioregeringen en daarom 
zijn de bezuinigen ook hun probleem geworden. Daarnaast zijn de regio’s ook 
verantwoordelijk voor sociale verzekeringen, zoals de werkloosheidsuitkering en die 
blijft nu oplopen zolang de werkloosheid blijft oplopen zoals te zien is in de 
onderstaande grafiek. Deze bezuinigingen kunnen de Spanjaarden merken. Ze 
moeten vanaf nu 40% van hun medicijnen zelf betalen. 
(Homan, 2012) (de Waal, 2012) 
 

 
 
De oplopende werkloosheid in Spanje. (Dijkman, 2015) 

 

In 2012 heeft de centrale regering ook aangekondigd dat ze 65 miljard euro willen 
besparen door middel van een btw-verhoging en het afschaffen van de kerstbonus 
voor alle ambtenaren van alle overheden. In juli 2010 werd de BTW al verhoogd van 
16% naar 18%. Vanaf september 2012 zal het BTW nogmaals verhoogd worden, dit 
keer naar 21%. In de regio Extremadura viel dit besluit heel erg tegen. Hier werkt 
namelijk 30% van de beroepsbevolking voor de overheid, terwijl het landelijk 
percentage op 22% ligt. Volgens Victoria Grajera (1964) is dit voor de Spanjaarden 
niet te doen. Zij werkt als verpleegster en krijgt het op deze manier moeilijk om haar 
hypotheek te betalen en voor haar twee studerende kinderen te zorgen. Zij vindt dat 
de gezondheidszorg en het onderwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn en ze is 
het niet eens met de manier waarop Spanje hun geld spendeert. "Spanje heeft 



35 
 

zoveel geld gekregen van de Europese Unie en wat hebben we ermee gedaan? 
Wegen aangelegd en te veel huizen gebouwd." (Homan, 2012) 
(Homan, 2012) (Group, 2012) (Cijfernieuws) 

Andere Spanjaarden hebben weer een ander perspectief en die geven de banken de 
schuld. "Banken hebben zich misdragen en worden gered, waardoor de overheid zelf 
in de problemen is gekomen", zegt Josep-Lluís Navarro (directeur van een 
middelbare school in Valencia) (Homan, 2012) Hij vindt dat de problemen zijn 
veroorzaakt doordat de banken zoveel geld uitleende en nu betalen de hard 
werkende Spanjaarden dit geld terug. 
(Homan, 2012) 
 
Spanje heeft het dus niet heel makkelijk, voor hen is het daarom erg belangrijk dat 
Catalonië bij de staat blijft horen. Martha Trilla Linares is geboren in Madrid en 
studeert International Relations, zij vindt dat Spanje samen strek moet zijn. In Spanje 
heerst een crisis en er zijn mensen die geen inkomstenbron hebben. Daarom zou het 
egoïstisch zijn van de welvarende regio om Spanje in de steek te laten. “Er is een 
agrarische sector in deze regio, in de rest van Spanje amper, omdat het daar te 
droog is. Daarom hebben mensen in dat gebied meer kans op een baan. Daarbij vind 
ik dat het egoïstisch is van Artur Mass, om de rest van Spanje te laten stikken en 
alleen maar aan zijn eigen regio te denken. We kunnen geen nieuwe problemen in 
ons land gebruiken.” Aldus Linares. (Eickes, 2014) Dit is voor de Spaanse regering 
een belangrijke reden om Catalonië niet te laten gaan, maar voor de Catalanen die 
economisch denken juist een reden om wel te gaan. 
(Eickes, 2014) 
 
Barcelona 
In de hoofdstad van Catalonië wordt veel geld verdiend, dit komt door de eerder 
genoemde export en toerisme. Maar in Barcelona is er ook een groeiende 
dienstensector wat voor veel inkomsten zorgt. De stad is een groot internationaal 
handels- en financieel centrum en heeft een bloeiende beurs: Bolsa de Barcelona. 
De stad heeft daarnaast een belangrijke haven Port de Barcelona. De haven bestaat 
als sinds de middeleeuwen en functioneert zowel als transport voor mensen als voor 
goederen. Bij de haven bevindt zich een vrijhandelszone die in Spanje de zona 
franca heet. Een vrijhandelszone is een zone waar geen belasting geheven wordt. 
Dit is een instrument van de overheid om zo de haven aantrekkelijker te maken voor 
de handel. 
(Easyexpat, 2011) (Wikipedia, Haven van Barcelona, 2014) 
 
Barcelona is de duurste stad in Catalonië, ook de huizen daar zijn gemiddeld duurder 
dan de huizen in de rest van Spanje. Hieronder zie je een grafiek met de 
ontwikkeling van het prijspeil van de vierkante meters van Spaanse huizen van drie 
grote steden. Daarop is te zien dat de prijzen in Barcelona zo’n tien jaar lang boven 
de prijzen van Madrid en Valencia uitsteken. Ook zie je in de grafiek dat de prijzen in 
2008 daalden en vanaf ongeveer 2014 weer stegen. De verklaring daarvoor is de 
crisis van 2008 en in 2014 verbeterde de economie zich weer in Spanje, waardoor de 
prijzen stegen. 
(Holanda, 2010) (Wikipedia, Catalonië, 2016) (Sebag-Montefiore, 2015) 
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Zie titel 
grafiek. 
(van Mierlo, 
2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Conclusie 
Catalonië is altijd al een welvarende regio geweest ten opzichte van de rest van 
Spanje. Er is een klein aandeel van de beroepsbevolking in de landbouw en visserij 
wat erop duidt hoe goed de regio economisch ontwikkeld is. Het relatief kleine 
grondgebied van 6,3% van Spanje is verantwoordelijk voor 19% van het BBP van 
heel Spanje. Dit komt voornamelijk door het toerisme en de export. Catalonië denkt 
hierdoor economisch stabiel genoeg te zijn om zelfstandig te worden. De regio 
exporteerde in 2014 meer dan twee keer zoveel als de regio Madrid. En daar 
profiteert Spanje natuurlijk heel erg van. Ondanks al deze inkomsten van de export, 
heeft de Spaanse regering te maken met een begrotingstekort, waardoor alle regio’s 
moeten gaan bezuinigen op de zorg en het onderwijs. Dit zorgt voor veel onvrede in 
alle regio’s en is voor Catalonië een belangrijke reden om zich af te scheiden. 
Catalonië heeft ook een voordeel met de stad Barcelona. Deze stad heeft een 
belangrijke haven en een bloeiende beurs. Het is wel belangrijk om ook te bedenken 
dat de Catalanen een begrotingstekort hebben een werkloosheidspercentage van 
24% en daarvoor hulp vragen bij de Spaanse overheid. Dus het antwoord op de 
deelvraag is: Catalonië verdient heel veel geld en denken de rest van Spanje daar 
niet bij nodig te hebben. De rest van Spanje wordt gezien als een last, omdat de 
regio moet helpen met het oplossen van het probleem met het begrotingstekort. 
Daarin tegen houden de Catalanen geen rekening met het feit dat zij de Spanjaarden 
ook nodig hebben met het oplossen van hun werkloosheid en het financieren van 
hun begrotingstekort. In hoofdstuk één vertelde ik dat er economische motieven zijn 
voor het separatisme. In dit hoofdstuk werd duidelijk dat de economie meespeelt in 
het separatisme voor de Catalanen. 
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Hoofdstuk 5: De mogelijke gevolgen van de 
onafhankelijkheid 
 
In hoofdstuk drie vertelde ik dat de Catalanen voor de onafhankelijkheid stemden. De 
inmiddels uitelkaar gevallen coalitie was van plan om in 2017 een onafhankelijk 
Catalonië uit te roepen. De onafhankelijkheid van Catalonië zal zorgen voor 
discontinuïteit in Catalonië en Spanje. Dit heeft gevolgen voor zowel de regio en het 
land als voor Europese Unie. Niets kan met zekerheid worden gezegd, maar dit 
hoofdstuk gaat over alle mogelijkheden van de onafhankelijkheid. Ik ga antwoord 
geven op de deelvraag: “Wat zijn de mogelijke gevolgen voor Catalonië vanaf het 
moment dat ze onafhankelijk zijn?” Ik begin met de gevolgen voor Catalonië, dan 
voor Spanje en daarna voor de Europese Unie.  
 
De mogelijke gevolgen voor Catalonië 
De onafhankelijk zal een aantal dingen veranderen voor de autonome regio 
Catalonië. “Ik denk dat de gevolgen voor Catalonië veel groter zullen zijn dan voor de 
rest van Spanje.” Aldus Eric Storm, een universitair docent Europese geschiedenis 
aan de Universiteit Leiden. (Heijt, 2014). Niet alle gevolgen zullen in het voordeel zijn 
van de Catalanen. Eén mogelijk gevolg is dat er een verdeelde samenleving zal 
ontstaan. De onafhankelijkheidskwestie zorgt voor separatie in families en 
vriendenkringen. Er zijn namelijk geen tussenwegen, je bent voor of tegen de 
onafhankelijkheid. 
(Heijt, 2014)  
 
Een ander nadeel is het werkloosheidspercentage van 24% dat niet veel lager is dan 
het werkloosheidspercentage van de rest van Spanje. Na de onafhankelijkheid moet 
de Catalaanse regering zelf voor deze werklozen kunnen zorgen, zonder op de hulp 
van Spanje te rekenen. De werkloosheid zal misschien wel opgevangen kunnen 
worden door de bloeiende export en de toeristensector. En als de Catalanen geen 
belasting hoeven te betalen aan Spanje, kan dit geld als een uitkering of investering 
naar de Catalanen zelf gaan. Toch zal het wel lastig worden voor de Catalanen om 
het probleem rond de werkloosheid op te lossen zonder dat hun begrotingstekort nog 
verder oploopt. Zoals ik in het vorig hoofdstuk zei, hebben de Catalanen een 
begrotingstekort van ongeveer 64 miljard euro. Als zij onafhankelijk worden, zal de 
schuld van Spanje herverdeeld worden en komt daar dus nog een bedrag bovenop. 
(Storm, Catalonië moet gewoon bij Spanje blijven, 2014) (de Cooker & Rous, 2015) 
 
Een groep economen in Catalonië hebben de economische mogelijkheden bekeken 
en deden toen een voorspelling. Volgens hen zal het BBP binnen tien jaar tijd 
verdubbelen tot ongeveer 400 miljard euro. Als dit inderdaad zo is dan zullen de 
Catalanen in ieder geval een pensioen krijgen, want deze zal gefinancierd worden uit 
de sociale zekerheid en uit de belastinginkomsten. Ook voorspelde zij dat de 
onafhankelijkheid voor 475.000 banen zal zorgen. Volgens deze groep economen zal 
de regio veranderen in “een van de motoren van Europa's economisch herstel.” 
(Beekman, Update rond de Catalaanse verkiezingen, 2015) 
(Beekman, Update rond de Catalaanse verkiezingen, 2015)  
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Ook het terugtrekken van buitenlandse investeringen is niet in het voordeel van de 
Catalaanse economie. Volgens de Spaanse Vereniging van Banken komt het 
vestigingsklimaat van banken onder druk te staan. Sinds de referendums is het 
politieke klimaat in Catalonië niet erg aantrekkelijk voor investeerders. Dit maakt dat 
ze langzaam wegtrekken en daardoor loopt Catalonië geld mis. Een aantal bedrijven 
en banken denken er over na om hun hoofdkantoor uit de regio te halen. Caixabank 
en Santander zijn grote banken die al hebben aangegeven dat zij niet genoeg 
zekerheden zien om te blijven in de onafhankelijke regio. Deze reacties van het 
buitenland zouden ervoor kunnen zorgen dat het werkloosheidspercentage hoger 
wordt dan de eerder genoemde 24%. 
(Storm, Catalonië moet gewoon bij Spanje blijven, 2014) (de Cooker & Rous, 2015) 
 
Momenteel gaat het heel goed met de Catalaanse handel, zoals ik al beschreef in 
hoofdstuk vier, maar of dit ook na de onafhankelijkheid zo zal zijn is de vraag. Een 
groot afzetgebied van Catalonië bestaat uit andere delen van Spanje en de rest van 
de EU. Het meeste geld komt van de handel met deze afzetgebieden, maar volgens 
Yale Economic Review zal na de onafhankelijkheid de handel minder goed verlopen 
dan voorheen. Nieuwe handelsverdragen zouden een oplossing kunnen zijn om de 
handel van Catalonië veilig te stellen. Wat de handelssituatie ook lastig kan maken is 
het feit dat er rekening moet worden gehouden met de valuta. Linares liet weten dat: 
“De Catalanen begrijpen volgens mij niet dat ze dan hun valuta aan moeten passen, 
omdat ze dan buiten de EU vallen en dat die veranderingen heel duur zijn.” (Eickes, 
2014) 
(de Cooker & Rous, 2015) (Eickes, 2014)  
 
Onder het volgende kopje vertel ik over de nationaliteit van de Catalanen na de 
onafhankelijkheid. Het is voor hun belangrijk dat zij Spanjaarden blijven, zo niet dan 
behoren zij niet meer tot de Schengen. Dit is een verdrag die voor het eerst in 1985 
door een aantal landen werd ondertekend. In 1992 ondertekende Spanje het verdrag 
en in 1995 ging het verdrag voor Spanje in werking. Dit verdrag maakt het vrij 
vervoer van personen mogelijk. De burgers die lid zijn van een schengenland kunnen 
reizen in de Schengenzone en hebben daar geen visum voor nodig. Catalonië 
verdient veel geld aan de toeristen sector, maar na de onafhankelijkheid kan het 
lastig worden voor de toeristen om naar Catalonië te reizen. Daarnaast vliegen veel 
toeristen naar Catalonië via El Prat Airport, wat voor een groot deel binnen de 
handen van de Spaanse overheid is.  
(de Cooker & Rous, 2015) (Wikipedia, Verdragen van Schengen, 2016) 
 
Iets waar de Catalanen heel erg trots op zijn is hun goed presterende voetbalclub FC 
Barcelona. De onafhankelijkheid kan voor de club een probleem opleveren, er zijn 
namelijk niet zo veel andere clubs waar zij tegen kunnen spelen. Daarnaast is het 
niveau van bijvoorbeeld FC Lloret de Mar niet zo hoog als het niveau van de club 
Villarreal CF. Het gevaar hiervan is dat het niveau van FC Barcelona zal afzakken. 
Wel is er een mogelijkheid dat de club in de Spaanse competitie blijft zoals de 
voetbalclub van Monaco bij de Franse competitie kan blijven meespelen. Alleen of dit 
toegelaten wordt, is niet zeker aangezien Javier Tebas Medrano, de president van de 
voetbalcompetitie La Liga, voor de verkiezingen over de onafhankelijkheid tweette: 
“Si se rompe España, se rompe LaLiga. Esperemos no llegar nunca a ese absurdo.” 
(de Cooker & Rous, 2015) Daarmee gaf hij de waarschuwing “Als Spanje splijt, gaat 
het Spaanse voetbal twee kanten op.” (de Cooker & Rous, 2015) Een ander nadeel 
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voor de Catalanen is dat ze onderaan de UEFA Ranking beginnen en dat de 
Europese competitie de Champions League een aantal jaren de club FC Barcelona 
zal moeten missen.  
(Storm, Catalonië moet gewoon bij Spanje blijven, 2014) (de Cooker & Rous, 2015) 
 
De mogelijke gevolgen voor Spanje 
Een belangrijk gevolg dat de Spaanse regering al lang ziet aankomen is het uitelkaar 
vallen van Spanje. Tot nu toe merkte Spanje al dat hoe meer erkenning zij geven aan 
Catalonië en het Baskenland, des te meer sprake was van decentralisatie. Als de 
Catalanen onafhankelijk worden, dan zullen de Basken nog feller gaan strijden voor 
hun onafhankelijkheid. Het gevaar van deze twee onafhankelijke regio’s zal zijn dat 
andere regio’s vanaf dat moment onafhankelijk willen worden en dit zal hierdoor het 
einde van Spanje kunnen betekenen.  
(Heijt, 2014) (Storm, Catalonië moet gewoon bij Spanje blijven, 2014) 
 
Een belangrijke eis die de Spaanse regering stelt is dat de Catalanen na de 
onafhankelijkheid geen Spanjaard meer zijn. Terwijl de Catalanen graag wel nog hun 
Spaanse nationaliteit willen behouden en daardoor krijgen de inwoners dus een 
dubbele nationaliteit, een Spaanse en Catalaanse. De regering in Madrid roept dat 
de Catalanen niets te willen hebben. De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken 
José Manuel Garciá-Margallo zei: “Wanneer ze ons land verlaten, is het duidelijk,” 
(de Cooker & Rous, 2015) Volgens hem hebben de Catalanen na de 
onafhankelijkheid geen recht op een paspoort. “Omdat ze bij een onafhankelijkheid 
alle eigenschappen verliezen die ze Spaans maken,” aldus Garciá-Margallo. (de 
Cooker & Rous, 2015)  
(de Cooker & Rous, 2015)  
 
Zoals ik in mijn derde hoofdstuk beschreef wordt Spanje gesteund in de 
onafhankelijkheidskwestie door de grondwet, maar in het geval van het afnemen van 
de Spaanse nationaliteit van de Catalanen, werkt de grondwet de Spaanse regering 
tegen. In de grondwet staat namelijk dat burgers die in een gebied wonen onder 
Spaanse zeggenschap en een Spaanse nationaliteit hadden, deze automatisch ook 
behouden. Hieronder zie je artikel 11 van de Spaanse grondwet en de Nederlandse 
vertaling ernaast (ik heb deze vertaling van google vertalen en kan dus niet 
garanderen dat de vertaling volledig klopt). In het artikel staat letterlijk dat de 
Catalanen “niet beroofd kunnen worden van hun identiteit” en dat “Spanjaarden 
kunnen inburgeren zonder hun oorspronkelijke nationaliteit te verliezen.” (Congreso, 
1978). Met andere woorden, de Catalanen kunnen inburgeren in Catalonië, zonder 
hun Spaanse nationaliteit te verliezen. Ik vertelde in hoofdstuk drie dat een 
wetswijziging mogelijk is, dus er is een kans dat de Spaanse regering het voor elkaar 
krijgt om deze wet te wijzigen. 
(de Cooker & Rous, 2015) (Beekman, Update rond de Catalaanse verkiezingen, 
2015) (Congreso, 1978)  
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De Spaanse grondwet. (Congreso, 1978) 
La Constitución española de 1978. Artículo 11 De Spaanse grondwet van 1978. Artikel 11 

La nacionalidad española se adquiere, se 
conserva y se pierde de acuerdo con lo 
establecido por la ley. 

De Spaanse nationaliteit heeft verworven, 
behouden en verloren in overeenstemming met 
de bepalingen van de wet. 

Ningún español de origen podrá ser privado de 
su nacionalidad. 

Geen enkele persoon van Spaanse afkomst kan 
worden beroofd van hun nationaliteit. 

El Estado podrá concertar tratados de doble 
nacionalidad con los países iberoamericanos o 
con aquellos que hayan tenido o tengan una 
particular vinculación con España. En estos 
mismos países, aun cuando no reconozcan a 
sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán 
naturalizarse los españoles sin perder su 
nacionalidad de origen. 

De Staat kan onderhandelen over de dubbele 
nationaliteit verdragen met Latijns-Amerikaanse 
landen of met degenen die hebben gehad of die 
speciale banden met Spanje te hebben. In deze 
landen, zelfs als ze te herkennen zijn burgers 
wederkerigheid recht, Spanjaarden kunnen 
inburgeren zonder hun oorspronkelijke 
nationaliteit te verliezen. 

 
Een economisch voordeel voor Spanje is dat alle bedrijven die Catalonië verlaten 
sinds het opkomende onafhankelijkheidsstreven, zich vestigen in andere delen van 
Spanje. Zo hebben sinds 2011 ongeveer 5000 bedrijven Catalonië verlaten. Een 
groot deel daarvan heeft zich gevestigd in de regio Madrid, andere bedrijven zijn 
naar Valencia, de Balearen of Aragón gegaan. Hiermee zal dus het economisch 
succes van Catalonië naar de rest van Spanje verhuizen. 
(Stoffer, 2016) 
 
De mogelijke gevolgen voor de Europese Unie 
In eerste instantie zal Spanje proberen ervoor te zorgen dat de onafhankelijke regio’s 
niet kunnen toetreden in de Europese Unie. Echter zal dit niet lang vol te houden zijn. 
Een nadeel van het toetreden van verschillende onafhankelijke staten is dat het 
overleg in verschillende talen met verschillende regeringen moeizamer en langzamer 
zal gaan. De kans dat meerdere gebieden in West-Europa geïnspireerd raken door 
de onafhankelijkheid van Catalonië is groot. Zo kan bijvoorbeeld Friesland hun zin 
doordrukken en de volgende stap zetten in hun onafhankelijkheid van Nederland. 
Om deze reden zullen veel West- Europese landen Spanje steunen en tegen de 
toelating van Catalonië in de EU stemmen, maar staten die voorheen ook bij een 
ander land hoorden, zullen de Catalanen in de toetreding steunen. Mocht er een 
domino-effect ontstaan van verschillende onafhankelijke gebieden in Europa, zal de 
EU invloed uitoefenen op steeds meer staten en dat is niet heel makkelijk. Zo kan de 
invloed van de EU op mondiale schaal afnemen. 
(Storm, Catalonië moet gewoon bij Spanje blijven, 2014) (de Laet, 2015) 
 
Zoals ik hiervoor al zei, zal Spanje proberen om het EU lidmaatschap van Catalonië 
te voorkomen. Dit kan de Spaanse regering doen door een veto in te stellen. Een 
staat kan namelijk alleen een lidstaat worden als dit unaniem besloten is. Het 
vetorecht is het recht om een beslissing te verbieden die door de meerderheid van 
de stemmen is genomen. Rechtvaardig of niet, het dus mogelijk voor één land om 
een besluit tegen te houden die is genomen door de andere lidstaten. Daarnaast 
hebben de Catalanen ook een internationale erkenning nodig. Dit staat los van het lid 
worden van de EU en moet bilateraal besloten worden, wat betekent dat er twee 
landen bij betrokken zijn. Aangezien er in de EU een bepaalde politieke constructie is 
ontstaan, gaat het worden van een EU lidstaat en internationale erkenning samen. 
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Hierdoor kan Spanje dus veel invloed hebben op de toekomst van Catalonië in 
Europa.  
(de Laet, 2015) (Wikipedia, Vetorecht, 2016) (Europa-nu, Het veto-recht van de 
individuele lidstaten zou op meer terreinen moeten worden afgeschaft, want het is 
niet 'democratisch' dat één land iets kan tegenhouden, wat alle andere landen wel 
willen) 
 
De toetreding van Catalonië in de EU kan voor politieke problemen zorgen. Daarom 
zullen meerdere landen dreigen uit de EU te gaan als chantagemiddel. Dit zal tot 
gevolg hebben dat het imago van de EU aangetast wordt. Ze kunnen blijkbaar niet 
goed omgaan met de democratie, verandering en vrijheid. Het feit dat de EU een 
welvarend land als Catalonië uitsluit van de unie, maar wel bereid is om Griekenland 
als lidstaat te behouden en te helpen, terwijl dit economisch gezien niet bevorderlijk 
is voor Europa, zal ook niets positiefs opleveren voor het imago van de EU. Dit kan 
ervoor zorgen dat de rest van de wereld geen zaken meer wil doen met de EU. En dit 
zal dan weer voor de Europese bevolking duidelijk maken dat verandering niet 
mogelijk is. 
(de Laet, 2015) 
 
Voor de Catalanen is het van belang om lid te blijven van de EU en daarvan te 
profiteren. De noordelijke lidstaten subsidiëren namelijk de zuidelijke lidstaten 
vanwege een structuurfonds. Het nadeel voor Catalonië zal dan zijn dat deze 
subsidie wegvalt, maar voor de EU zal de dit betekenen dat zij een kostenpost 
minder hebben. Dit structuurfonds van de EU heeft als doel dat economische 
verschillen in Europese landen en regio’s verkleinen, het regionale 
concurrentievermogen en werkgelegenheid wordt verbeterd en dat de samenwerking 
tussen de landen en regio’s van de EU gestimuleerd wordt. Dit zijn allemaal positieve 
doelstellingen waar de Catalanen niet meer van kunnen profiteren als zijn 
onafhankelijk worden en het ze niet lukt om lid te worden van de EU. 
(Storm, Catalonië moet gewoon bij Spanje blijven, 2014) (Europa-nu, 
Structuurfondsen (ESIF)) 
 
Conclusie 
In de vorige drie hoofdstukken heb ik uitgelegd waarom de Catalanen onafhankelijk 
willen worden. Zij zien alleen maar voordelen in de onafhankelijkheid. Toch zitten er 
wel een aantal nadelige aspecten aan een onafhankelijk Catalonië zowel voor de 
Catalanen als de Spanjaarden en de Europeanen. De Catalanen zijn het niet 
unaniem eens over de onafhankelijk en daarom kan de onafhankelijkheid voor een 
verdeelde samenleving zorgen. Economisch gezien zijn ze misschien niet zo stabiel 
als dat ze lijken, maar de werkloosheid en begrotingstekort zou eventueel nog 
worden opgevangen door de succesvolle sectoren van Catalonië. De Catalanen 
blijven hopen dat buitenlandse bedrijven in de staat zal blijven investeren, waar het 
nu niet op lijkt. Wat weer een voordeel is voor Spanje, want daar trekken alle 
bedrijven naartoe. Een nadeel voor de Catalaanse trots is dat de voetbalclub FC 
Barcelona misschien niet meer kan meedoen aan de Spaanse competitie en op deze 
manier het niveau van de club afzakt. Voor Spanje is het erg belangrijk dat de 
Catalanen niet onafhankelijk worden, want dat zal een domino-effect veroorzaken 
met als gevolg een uitelkaar gevallen Spanje. De Spanjaarden willen graag dat de 
Catalaanse hun Spaanse identiteit niet behouden, maar volgens de grondwet kunnen 
de Spanjaarden dit niet bepalen. Bij de Europese Unie zal er een discussie ontstaan 
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of Catalonië nou wel of geen lidstaat zal worden. De EU moet hier een afweging in 
maken. Catalonië als lidstaat zal betekenen dat er politieke moeilijkheden in de EU 
ontstaan en Catalonië weigeren zal betekenen dat verandering in de EU niet mogelijk 
is.  
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Hoofdstuk 6: Separatisme in Québec (Canada)  
 
Dit hoofdstuk dient als een algemener hoofdstuk bij mijn onderwerp, vergelijkbaar 
met hoofdstuk één. Het separatisme speelt ook een rol in de Canadese provincie 
Québec. Ook de bevolking van Québec heeft een geschiedenis die meespeelt in dit 
onafhankelijkheidstreven en een politieke aanpak voor het afscheiden van de 
provincie. In dit hoofdstuk ga ik uitleggen hoe de onafhankelijkheidskwestie in 
Québec verloopt en dit vergelijken met de situatie in Catalonië. Ik geef dan antwoord 
op de vraag: “In welke mate lijkt het separatisme in Québec op het separatisme in 
Catalonië?” Ik begin met algemene informatie over Québec, dan schrijf ik over de 
geschiedenis van Québec, daarna licht het politieke aspect van het separatisme en 
tot slot vertel ik wat over de rol van het Frans in Québec.  
 
Québec 
Québec is een provincie in het oosten van Canada. Hieronder zie je een kaart van 
Canada waarop de provincie groen gekleurd is. De gelijknamige stad Québec is de 
hoofdstad van de provincie en de stad Montreal is de grootste stad van de provincie. 
Dit zijn allemaal Franse namen, omdat in 1534 de Franse ontdekkingsreiziger 
Jacques Cartier de provincie voor de Franse koning opeiste. Deze Franse invloeden 
hebben effect op het separatisme in de provincie. In 2010 telde de provincie 
7.970.672 inwoners en dat 23% van de Canadese bevolking, zij heten de Québécois.  
(Wikipedia, Quebec (provincie), 2016) 
 

 
 
Kaart van Canada (Québec is groen) (Spreekbeurten.info) 
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Geschiedenis  
Québec begon als een kolonie van Frankrijk. Toen de Fransen voor het eerst in de 
16e eeuw naar Canada gingen, hoopten zij daar een noordelijke doorgang naar Azië 
te vinden. Daarnaast hoopten zij ook dat er edelmetalen in Canada zouden zijn. 
Zowel de doorgang als de edelmetalen hebben zij niet kunnen vinden, waardoor het 
gebied voor een tijdje niet meer zo interessant was. Ongeveer een halve eeuw later, 
in 1608 vestigde de eerste Fransen zich op de plek waar nu de stad Québec is. Een 
aantal jaar later, in 1663 werd het gebied een Koninklijke Provincie van Frankrijk tot 
dat Frankrijk de provincie, en alle andere Amerikaanse gebieden, in 1763 aan Groot- 
Brittannië moest afstaan na de zevenjarige oorlog. In het begin veranderde niet veel 
voor de Franstalige bevolking. Tijdens de Amerikaanse revolutie profiteerde de 
bevolking van vrijheid die ze geschonken werd, omdat de Britten bang waren dat de 
Québécois tijdens de revolutie ook in verzet zouden komen tegen de Britten.  
(Bruggeman, Separatisme in 19e eeuws Québec, 2012) (de Lange, 1998)  
 
Na de onafhankelijkheidsoorlog van de Amerikanen veranderde wel het één en 
ander. Er kwamen namelijk ongeveer 10.000 Britten naar het gebied en die zorgden 
ervoor dat de Engelsen overheersten. Dit leidde tot spanning tussen de Franstaligen, 
de Engelstaligen en het Britse koloniale gezag. Vanaf dit punt begon het separatisme 
op te komen. In het begin van de 19e eeuw werd de partij Parti Canadien opgericht 
en in 1826 veranderde deze naam in Parti Patriote, wat de radicalisering van de 
Franstaligen aangaf in de zin van het verkrijgen van vrijheden.  
(Bruggeman, Separatisme in 19e eeuws Québec, 2012) 
 
De aftrap van het separatisme was in 1837, de hervormingseisen van het volk 
hadden een grote overwinning behaald bij de provinciale verkiezingen. Toen deze 
genegeerd werden, kwamen de patriotten in opstand tegen de Britten. Op 10 
november 1838 werden de patriotten definitief verslagen door de Britten bij de Slag 
van Beauharnois. Na de opstand voegde het Britse bestuur de aparte 
bestuurseenheden van Boven Canada en Beneden Canada samen. Dit betekende 
voor de Québécois dat zij niet meer de meerderheid in het parlement hadden en 
daarbovenop kwamen er meer Engelstaligen naar het gebied ten nadelen van de 
Franstaligen. 
(Bruggeman, Separatisme in 19e eeuws Québec, 2012) 
 
In de tweede helft van de 20e eeuw kwam het separatisme in Québec weer op. In de 
jaren 60 was er een merkbare exponentiele groei in het aantal separatisten. In 1963 
werd de terroristische organisatie Front de Libération du Quebec opgericht, die zeven 
jaar lang een aantal aanslagen pleegde. In 1968 werd de partij Parti Québécois 
opgericht. Deze partij heeft een aantal overwinningen behaald. Momenteel is 
Philippe Couillard (1957) de leider van de partij. De separatisten wilden zich 
afscheiden vanwege hun achtergestelde positie. De Québécois hebben het gevoel 
dat zij vernederd worden door de besluiten van de Engelstalige meerderheid.  
(Wikipedia, Philippe Couillard, 2016) (Bruggeman, Separatisme in 19e eeuws 
Québec, 2012) (Knack, 2012) (de Lange, 1998) 
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Politiek  
Zoals ik al zei werd in 1968 de partij Parti Québécois en heeft de partij ook een 
aantal successen behaald. De partij is ontstaan uit de twee grootste 
onafhankelijkheidsstromingen: de Mouvement Souveraineté-Association en de 
Ralliement National. De partij streeft naar een onafhankelijk Québec en ze proberen 
de Franse taal in Canada te stimuleren.  
(Knack, 2012) 
 
De partij heeft zowel in 1980 als in 1995 een referendum gehouden over de 
onafhankelijkheid van de provincie. Uit beide referendums bleek dat het volk niet 
onafhankelijk wilde worden. In 1980 wees 60% de onafhankelijkheid af en in 1995 
werd de onafhankelijkheid door 50,4% van de bevolking afgewezen. Wel werd de 
partij opnieuw herkozen, maar van een nieuw referendum zal geen sprake zijn. Wel 
werd dit gedacht door de journalist Kathe Liebe in 1998. Zij woont in Montréal en 
denkt dat er referendums zullen worden blijven gehouden totdat er voor de 
onafhankelijkheid wordt gestemd. “Dat noemen ze hier de democratie van Québec” 
aldus Liebe (de Lange, 1998) 
(Knack, 2012) (de Lange, 1998)  
 
 Een mogelijke verklaring voor het afwijzen van de onafhankelijkheid is dat het volk 
toch belangen zien in het blijven bij Canada als ze kijken naar de economie, het 
onderwijs en de werkgelegenheid. De partij is inmiddels een minderheidsregering 
geworden, want ze kregen maar 34% van de stemmen. Het spreken van de Franse 
taal blijft wel op de politieke agenda net zoals het separatisme, aangezien er een 
schietpartij heeft plaats gevonden tijdens de toespraak van de leider van Parti 
Québécois,  waarna de schutter zei: “De Engelsen ontwaken!” (Bruggeman, 
Separatisme in 19e eeuws Québec, 2012)   
(Knack, 2012) (Bruggeman, Separatisme in 19e eeuws Québec, 2012) (Reuters, 
1998) 
 
Ondanks er tegen de onafhankelijkheid werd gestemd bij beide referendums is de 
provincie wel een aparte natie binnen Canada geworden op 27 november 2005. Dit 
laat zien dat zij wel hun eigen identiteit hebben bewaard, ondanks de komst van de 
Britten. Premier Stephen Harper (Toronto, 1959) bracht de resolutie in. Met 266 
stemmen voor de natie en 16 tegen was het een duidelijke overwinning. De natie 
wordt wel erkend door het Canadese parlement, maar voor de rest is de aparte natie 
symbolisch, voor een echte natie binnen het land is namelijk een grondwetwijziging 
nodig. De minister van Transport, Lawrence Cannon (1947), benadrukte dat de motie 
symbolisch is en dat dit voor verzoening zal zorgen tussen Canada en Québec.  
(Knack, 2012) (Wikipedia, Stephen Harper, 2016) (Trouw, 2006) (Wikipedia, 
Lawrence Cannon, 2016) (NRC, 2006)  
 
Taal 
De Fransen die Canada koloniseerden namen hun taal mee. Voor ongeveer 24% 
van 32 miljoen Canadezen is Frans de moedertaal. In Québec wonen 8,3 miljoen 
mensen, waarvan 6,2 miljoen Frans spreken, dit is 78,1% van de totale bevolking van 
Québec. Dit is te zien in de grafiek op de volgende bladzijde, daar zie je de 
percentages van de hoeveelheid Frans, Engels en onofficiële taal er wordt 
gesproken in Québec (2011). 
(Wikipedia, Canadees-Frans, 2016) (StatistiqueCanada, 2015) 
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Gesproken talen in 
Québec (2011) 
(StatistiqueCanada, 
2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op aandrang van de Franstaligen uit Québec werd Canada in 1969 officieel 
tweetalig. Dit gebeurde voornamelijk zodat de Franstalige zich niet meer 
achtergesteld zouden voelen door de centrale regering. In Québec is Frans de 
officiële taal en in de rest van Canada overheerst het Engels. Het dialect dat in de 
Québec gesproken wordt, wordt het québécois genoemd. In de provincie wordt de 
taal ook op school onderwezen. Het OQLF, wat staat voor Office québécois de la 
langue française, houdt zich bezig met de ontwikkeling van de Franse taal, maar zij 
hanteren andere regels dan de regels van het Europees Frans. Deze ontwikkeling is 
belangrijk voor het volk van Québec, omdat de taal symbolisch is voor hun nationale 
identiteit. De taal wordt dan ook met de harde hand gehanteerd in de regio. Er 
worden bijvoorbeeld boetes uitgedeeld aan bedrijven die taalwetten overtreden. Het 
Frans in Canada kenmerkt zich door de afwijkende grammatica en spelling van het 
Frans dat in Frankrijk of andere Franssprekende landen wordt gebruikt. In Canada is 
de taal namelijk sinds het Klassiek Frans nooit verder ontwikkeld.  
(Wikipedia, Canadees-Frans, 2016) (van Aagten, 2009) (Landenweb, CANADA Taal) 
(RijksuniversiteitGroningen, 2016) (de Lange, 1998) 
 
De welvaart in Canada en de welvaart in Québec 
Canada is één van de meest welvarende landen ter wereld met een BNP per hoofd 
van  $43.100 (2013). De industrie in Canada is goed ontwikkeld en sterk gericht op 
de export. Ze zijn lid van de North American Free Trade Agreement (NAFTA) samen 
met de Verenigden Staten en Canada. Dit betekent dat er een vrijhandelszone is 
tussen deze landen, omdat de import tarieven tussen deze landen zijn verdwenen, is 
dit verdrag bevorderend voor de Canadese export en import. In de tabel op de 
volgende bladzijde zie je de verdeling van de werkzame beroepsbevolking per sector 
in 2014. Het kleine aandeel van mensen in de landbouw laat zien hoe goed het land 
economisch ontwikkeld is. 
(Wikipedia, Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst, 2016) (Landenweb, 
CANADA Economie)  
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Verdeling van de werkzame beroepsbevolking per sector in Canada (2014) 
(Landenweb, CANADA Economie) 
  

Sector Aandeel mensen 

Landbouw 1,7% 

Industrie 28,3% 

Diensten 70% 

 
 
Québec heeft een moderne en open economie. Sinds Canada bij de NAFTA heeft 
aangesloten, is de export van Québec flink toegenomen, want er wordt veel 
geëxporteerd naar Amerikaans grondgebied. Voorbeelden van producten die zij 
exporteren zijn; aluminium, krantenpapier, vliegtuigmotoren, koper en legeringen. In 
2008 had Québec een BBP van 248,4 miljard dollar. Dat is 19% van het Canadese 
BBP. Hieronder zie je een tabel met de verdeling van het BBP van 2007 over de 
sectoren. Net als bij de vorige tabel over de verdeling van de werkzame 
beroepsbevolking over de sectoren, laat het kleine aandeel in de landbouw zien hoe 
goed de economie van de regio zich ontwikkeld heeft. Ook al gaan beide tabellen 
over iets andere gegevens en zijn het percentages van verschillende jaren, kan je 
aan de tabellen zien dat de economie van Canada en Québec vrijwel hetzelfde zijn 
en daarmee zou je kunnen zeggen dat de economische ontwikkeling van Canada 
gelijk is aan die van Québec en er dus geen welvaartsverschillen zitten tussen het 
land en de regio. 
(Wikipedia, Économie du Québec, 2016)  
 
 
Verdeling van het BBP over de sectoren in Québec (2007) (Wikipedia, Économie du 
Québec, 2016) 
 

Sector Aandeel in het BBP 

Landbouw  1,6% 

Industrie 28,5% 

Diensten 69,9% 

 
 
Conclusie  
In Québec speelt het separatisme ook een rol, net zoals in Catalonië. De Québécois 
delen een geschiedenis, wat ze aanspoort om zich te willen afscheiden. Ze zijn van 
oorsprong Frans, maar worden onderdrukt door de Britten. De 
onafhankelijkheidskwestie wordt in Québec politiek aangepakt. Uit de twee gehouden 
referendums is gebleken dat net iets meer dan de helft van de Québécois toch liever 
bij Canada blijft horen. Dit komt waarschijnlijk door de voordelen die zij zien in het 
blijven bij Canada. Wel is er een motie ingediend voor het worden van een natie 
binnen het land. Dit is ze gelukt, echter wel alleen symbolisch. Toch kan voor een 
tevreden bevolking zorgen, want niet alleen zien zij zich als een aparte groep door 
hun geschiedenis, maar mede door hun geschiedenis, speelt hun taal een grote rol in 
het anders zijn dan de Canadezen. Wat de Québécois wel gemeen hebben met de 
Canadezen is de welvaart, daarom spelen economische motieven niet mee in het 
separatisme van Québec.  In hoofdstuk één verteld ik dat het nationalisme en de wil 
om je te bevrijden van een bezetter motieven kunnen zijn voor het separatisme. Voor 
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Québec speelt het nationalisme zeker een rol en je zou kunnen zeggen dat zij onder 
het gezag van de Engelstaligen proberen uit te komen. 
 
In veel opzichten komt het separatisme overeen met het separatisme in Catalonië. 
Zo hebben beide bevolkingsgroepen een gezamenlijke geschiedenis en taal, wat 
duidelijk maakt dat zij een ander volk zijn dan de Spanjaarden of de Canadezen. 
Zelfs de mate waarop het Catalaans en het québécois wordt gesproken komt 
overeen. In 2011 sprak 77,5% van de Catalanen Catalaans en in dat zelfde jaar 
sprak 78,1% van de Québécois québécois. Ook hebben beide gebieden hun politieke 
aanpak met elkaar gemeen. Zelfs met het stemmen, zijn er overeenkomsten met de 
Catalonië en Québec. De Catalanen stemden namelijk de eerste keer voor de 
onafhankelijkheid, maar bij de verkiezingen was het duidelijk dat ongeveer de ene 
helft voor is en de andere helft tegen. Bij de Québécois stemden de eerste keer 
minder dan de helft voor de onafhankelijkheid en de tweede keer stemden ongeveer 
de helft voor de onafhankelijkheid.  Het kan zijn dat de Catalanen niet realistisch naar 
hun toekomst perspectief kijken en denken dat ze wel alleen verder kunnen, daarom 
stemden de meeste Catalanen bij het eerste referendum voor de onafhankelijkheid. 
Bij de Québécois kan het zijn dat zij te bang zijn voor de gevolgen van de 
onafhankelijkheid en daarom liever bij Canada blijven horen. Een ander verschil is 
dat Catalonië is dat de regio niet erkend wordt als natie, terwijl de provincie Québec 
wel erkend wordt. Dit kan te maken hebben dat de Canadese regering graag een 
goede band met de provincie wil bewaren, in tegenstelling tot de Spaanse regering 
die bereidt zijn om een politieke strijd aan te gaan met de Catalanen. Aan de andere 
kant heeft Catalonië wel een regionale autonomie. Nog een verschil met het 
separatisme in Catalonië, is dat de economie in Québec geen rol speelt in het 
onafhankelijkheidsstreven. In tegenstelling tot Spanje en Catalonië, zijn Canada en 
Québec beide even welvarend.  
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Conclusie 
 
In mijn PWS heb ik proberen antwoord te gegeven op de vraag: “Hoe verloopt de 
onafhankelijkheidsstrijd van Catalonië en wat zijn de toekomstverwachtingen voor de 
mogelijke staat?” Deze vraag heb ik proberen te beantwoorden met behulp van de 
deelvragen; hoe komt het dat er in Catalonië zo’n sterke eigen identiteit is ontwikkeld, 
hoe probeert de Catalaanse regering voor de onafhankelijkheid te zorgen en hoe 
probeert de Spaanse regering dit tegen te houden, wat is de economische 
achtergrond van de onafhankelijkheidsstrijd van Catalonië en wat zijn de mogelijke 
gevolgen voor Catalonië vanaf het moment dat ze onafhankelijk zijn? 
 
De Catalanen hebben meerdere dingen met elkaar gemeen waardoor zij een groep 
met een eigen identiteit zijn geworden. Zo hebben zij een gemeenschappelijke 
geschiedenis die in de middeleeuwen begon. Sindsdien vormen zij al een aparte 
groep. Vanaf dat moment tot de dag van vandaag zijn de Catalanen veel obstakels 
tegengekomen. Vele machthebbers hebben geprobeerd om over ze te heersen en te 
voorkomen dat de groep zich zou afscheiden. Naast deze rijke geschiedenis hebben 
de Catalanen ook een eigen taal. Het Catalaans is een andere taal dan het Spaans 
en wordt in Catalonië actief gebruikt. Zo wordt bijvoorbeeld de taal op school 
aangeleerd, op het werk en op straat gebruikt en er zijn kranten en wegbewijzering in 
het Catalaans. Wat de Catalanen ook symbolisch een eigen identiteit geeft is hun 
vlag de senyera. De kleuren van de vlag komen overeen met de kleuren van de 
Spaanse vlag, maar is voor de rest een totaal andere vlag. Deze vlag of de estelada, 
de senyera met een blauw driehoekje met daarin een sterretje dat symbolisch staat 
voor het onafhankelijkheidsstreven, worden veel gebruikt in de regio. Ook hebben de 
Catalanen een eigen feestdag waarbij het Catalaans zijn in het middelpunt staat van 
de dag en het onafhankelijkheidsstreven nog een extra duwtje in de rug. 
 
Het onafhankelijkheidsstreven is sinds 2014 een politiek conflict geworden, toen hield 
de Catalaanse regering namelijk voor het eerst een referendum. Op 9 september 
2014 hield de Catalaanse regering een officieus referendum, want ze mochten van 
het Constitutionele Hof geen officieel referendum houden. Het referendum diende als 
peiling om te kijken of de Catalaanse bevolking onafhankelijk wilde zijn. Hieruit bleek 
dat de Catalanen dit wilde dus het jaar daarop kwamen er verkiezingen waarbij de 
Catalanen verschillende partijen konden stemmen. De separatisten konden een 
coalitie vormen en zo werden ze de grootste partij in de regering. Ze wilden de 
onafhankelijkheid in 2017 verklaren, maar inmiddels is de partij al weer uit elkaar 
gevallen. De coalitie kreeg 48% van de stemmen, maar kreeg de meeste zetels 
vanwege het districtenstelsel. Dit percentage geeft een duidelijk beeld van de 
verdeelde samenleving in Catalonië. De Spaanse regering liet al snel weten dat de 
onafhankelijkheid geen optie was, want dat staat in de grondwet. Dus als de 
Catalanen officieel via de politieke weg onafhankelijk willen worden, moeten ze dus 
de grondwet wijzigen en daar zullen de andere Spanjaarden dus ook voor moeten 
stemmen.  
 
Een belangrijke reden voor de Spanjaarden om de Catalanen niet te laten gaan is 
wegens de economie in Catalonië. De regio Catalonië levert heel veel geld op voor 
Spanje en daarom is het voor de Spanjaarden, die lijden aan een crisis, erg 
belangrijk dat de regio bij het land blijft horen. Veel geld van de regio komt van de 
export en de toeristensector. Ze exporteren meer dan andere delen van het land en 
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hebben zich zo onmisbaar gemaakt. Ook trekt te regio, en vooral de populaire stad 
Barcelona, veel toeristen aan, wat voor veel werkgelegenheid zorgt. Daarnaast 
betalen de toeristen ook toeristen belasting, wat bovenop de gecreëerde 
werkgelegenheid nog meer geld oplevert. Wel is het ook belangrijk dat er ook 
gekeken wordt naar de economische problemen van Catalonië. Ook de regio heeft 
namelijk te maken met de crisis en moet geld lenen om hun begrotingstekort te 
financieren. Het is dus niet alleen zo dat de Spanjaarden de Catalanen nodig 
hebben, de Catalanen profiteren namelijk ook van de Spanjaarden.  
 
De Catalanen hebben een eigen identiteit, een regering die ervan overtuigd is dat ze 
het allemaal zelf wel kunnen en een groeiende economie. Voor hun zijn dit redenen 
om onafhankelijk te worden, maar de vraag is wat de gevolgen hiervan zullen zijn. 
Voor Catalonië zullen er veranderingen in de samenleving, economie en politiek zijn. 
Zo ontstaat er een verdeelde samenleving, FC Barcelona zal zich niet meer van zijn 
beste kant laten zien, de Catalanen kunnen niet meer op steun van Spanje rekenen 
als het gaat om de werkloosheid en het begrotingstekort, bedrijven kunnen hun 
toekomst in Catalonië niet meer zien zitten, de Catalanen kunnen hun Spaanse 
identiteit verliezen en niet worden toegelaten in de EU. Ook voor Spanje veranderen 
een aantal dingen. Ze riskeren namelijk dat het koninkrijk uit elkaar valt en ze zullen 
tegen de grondwet moeten ingaan om ervoor te zorgen dat de Catalanen hun 
Spaanse identiteit verliezen. Ook zullen ze er alles aan doen om ervoor te zorgen dat 
de Catalanen niet in de EU kunnen. Wat weer een negatief beeld geeft aan de EU, 
want dat laat zien dat verandering niet mogelijk is. Het is voor de EU economisch ook 
niet logisch om Griekenland erbij te houden en Catalonië uit te sluiten, maar politiek 
gezien wel, want de Catalanen zullen andere regio’s inspireren. De Catalaanse 
regering hoopt bij de EU te kunnen, omdat ze anders veel geld mislopen.  
 
Concluderend, dit is hoe het verhaal van de Catalanen verloopt vanaf de 
middeleeuwen tot en met nu en eigenlijk ook in de toekomst. De Catalanen hebben 
verschillende redenen om onafhankelijk te willen worden, maar in hoofdstuk vijf werd 
het duidelijk dat dit niet zo makkelijk zal gaan en misschien zal de toekomst van de 
Catalanen niet zo positief uitpakken, zoals de separatisten dat zich nu voorstellen. 
Vanuit de politieke, economische en sociale dimensie bekeken, vallen er meerdere 
dingen te zeggen of de Catalanen wel of niet onafhankelijk zullen worden en of dit 
positief of negatief zal uitpakken. Wie weet zullen zij in 2017 daadwerkelijk de 
onafhankelijkheid uitroepen of zullen ze over tien jaar nog steeds bij Spanje horen 
met een verdeelde mening over de onafhankelijkheid in de regio. 
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Reflectie 

 
Daar zijn we dan, bijna 20.000 woorden verder. Ik moet zeggen dat ik erg tevreden 
ben over mijn onderwerp en werkstuk. Ik had het onderwerp gekozen, omdat ik er al 
een beetje over wist en er graag meer over wilde weten. Dit was erg handig tijdens 
het schrijven, omdat ik om deze reden erg gemotiveerd was. Soms had ik wat moeite 
met beginnen met schrijven als ik aan een nieuw hoofdstuk begon, maar hier kwam 
ik snel overheen, omdat ik het onderwerp persoonlijk heel interessant vind. Zo las ik 
alle artikelen niet met het idee dat het moest, maar meer omdat ik het wilde weten.  
Ook over mijn werkstuk ben ik erg tevreden, het is veel langer en beter geworden dat 
ik mij had voorgesteld. Dat komt waarschijnlijk ook omdat ik enthousiast was over 
mijn onderwerp en er gelukkig meer dan genoeg over te vertellen was. Mijn gouden 
tip is voor de lezer van mijn werkstuk die er nog één moet schrijven: kies een 
onderwerp dat je persoonlijk interesseert en waar veel over te vinden is. Ik beloof het 
je, dit zal alles veel makkelijker maken.  
 
Het eerste hoofdstuk heb ik niet echt een mening. Ik heb dit hoofdstuk achteraf 
geschreven, omdat het van belang was voor het theoretisch kader van mijn werkstuk. 
Het tweede hoofdstuk vond ik het leukst om te schrijven, omdat dit hoofdstuk het 
dichts bij mijn interesses ligt. Ik ben namelijk erg geïnteresseerd in mensen, culturen 
en geschiedenis. Het derde en vierde hoofdstuk vond ik om deze redenen juist weer 
wat lastiger, want ik ben niet zo geïnteresseerd in politiek en economie en ik vind dit 
wat moeilijkere onderwerpen, vooral politiek. Toch werd het schrijven na een aantal 
aanwijzingen van mijn begeleider en het lezen van meerdere artikelen, wat 
makkelijker. Het vijfde hoofdstuk vond ik ook wel leuk om te schrijven, omdat dit een 
combinatie van alles was. Wel vond ik het een beetje lastig om informatie hierover te 
vinden en dat wat ik vond was vaak ongeveer hetzelfde. Het laatste hoofdstuk moest 
ik schrijven voor mij theoretisch kader. Het was best lastig om genoeg informatie te 
vinden voor het schrijven van een nuttig hoofdstuk. Gelukkig heb ik uiteindelijk wel 
voldoende kunnen vinden om Québec te kunnen vergelijken met Catalonië. 

 
Een top voor mezelf van het schrijven van mijn werkstuk en het werkstuk is zeker 
mijn planning. Ondanks ik soms iets harder moest doorwerken dan andere keren, 
heb ik mijn werkstuk redelijk goed kunnen inplannen en was zo instaat om alles op 
tijd in te leveren en dat vond ik zelf wel fijn. Een andere top wat betreft het werkstuk 
is dat ik de tip aan het begin om meer voorbeelden en citaten te gebruiken zo goed 
mogelijk heb verwerkt. Ik heb niet heel veel citaten, maar wel  genoeg voorbeelden 
gebruikt en ik moet zeggen dat ik alle plaatjes en tabellen mooi in mijn werkstuk vind 
staan en ook handig vind om mijn verhaal te ondersteunen. Een tip voor mezelf is 
beter naar betrouwbare bronnen te zoeken, ik kon namelijk niet altijd vinden wat ik 
zocht en heb soms onbekende sites gebruikt. Ook had ik moeite met het vinden van 
genoeg primaire bronnen die mijn verhaal nog sterker zouden kunnen maken.  
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