
 

 

  

Onderwijskrant Actueel: Catalonië 

 

Belangen: Wie is wie?  
 

 

Korte omschrijving werkvorm  

Leerlingen bestuderen zes beschrijvingen van personen die een rol spelen in de Spaans-

Catalaanse crisis. Door onderzoekend te werk te gaan, proberen zij vervolgens de 

achtergrondinformatie over de persoon te interpreteren en te koppelen aan de juiste 

uitspraken. Wie zou wat gezegd kunnen hebben? 

 

Leerdoel 

 Leerlingen leren dat er verschillende belangen spelen in deze Spaans-Catalaanse 

kwestie. 

 Zij maken kennis met hoofrolspelers in de kwestie Catalonië.  

 

Bronnen 

 https://fd.nl/economie-politiek/1221684/wie-is-wie-in-de-catalaanse-crisis  

 https://www.spanjevandaag.com/31/10/2017/catalaanse-politieke-partijen-

presenteren-zich-voor-de-regionale-verkiezingen-21-d/ 

 https://www.spanjevandaag.com/20/11/2017/zeventien-politieke-formaties-voor-de-

regionale-catalaanse-verkiezingen-op-21-december/  

 https://www.volkskrant.nl/buitenland/zo-reageert-de-eu-op-de-catalaanse-

crisis~a4525869/ 

 https://www.trouw.nl/democratie/catalaanse-separatisten-raken-

verdeeld~a73a0061/  

 Historisch overzicht van de kwestie Catalonië: 

http://www.standaard.be/cnt/dmf20170927_03098390  

 

Duur 

30 minuten 

 

Benodigdheden  

Werkblad A en B uitgeprint 

 

Handleiding 

 

1. Vraag leerlingen wat ze al weten over het referendum en de komende verkiezingen in 

Catalonië. Vul die kennis waar nodig aan, zodat ze de opdracht kunnen maken.  

 

Achtergrondinformatie voor de docent:  

Tussen 2006 en 2010 had de regio Catalonië meer autonomie, maar die autonomie is in 

2010 door het Spaans Grondwettelijk Hof teruggedraaid. Sindsdien is er onderhandeld met 

de Spaanse regering om meer autonomie te krijgen, maar in de ogen van het Catalaanse 

bestuur leverde dat niets op. Daarom besloot het bestuur van de regio Catalonië een 

referendum over onafhankelijkheid te organiseren op 1 oktober 2017. De Spaanse regering 

zag dat referendum als onwettig en accepteerde dus ook de uitkomst niet. Toen het 

regioparlement van Catalonië vervolgens toch de onafhankelijkheid uitriep, besloot de 

Spaanse regering het Catalaanse regioparlement te ontbinden en nieuwe verkiezingen voor 

dat parlement te organiseren. Op 21 december zijn er verkiezingen voor een nieuw 

regioparlement. Aan deze verkiezingen doen 17 partijen mee die ideologisch sterk van 
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elkaar verschillen. Ook de partijen die voor onafhankelijkheid zijn verschillen sterk van 

elkaar. Zo was het minderheidskabinet van de regio Catalonië afhankelijk van de steun van 

de links-radicale anarchistische partij CUP.  

2. Deel werkblad A (‘Wie is wie in de kwestie Catalonië?’) uit en laat de leerlingen dit lezen.  
 

3. Bespreek kort de inhoud met de leerlingen. Kenden zij één of meer van deze 

hoofdrolspelers al? Zo ja: wie? 

 

4. Deel werkblad B (‘Uitspraken’) uit. Geef aan dat zij de zes uitspraken moeten proberen te 

koppelen aan de zes hoofdrolspelers die op werkblad A zijn beschreven. 

 

5. In het antwoordmodel kunt u de juiste koppelingen zien. Bespreek de opdracht klassikaal 

na – welke uitspraak koppelden leerlingen aan welke hoofdrolspeler – en waarom?  

 

6. Nagesprek: Wat vinden leerlingen van de situatie in Catalonië? Bespreek met de leerlingen 

wat de premier van Spanje (of een of meer andere hoofdrolspelers) zou moeten doen als 

de meerderheid van de Catalanen stemt op partijen die voor onafhankelijkheid zijn. U kunt 

deze vraag natuurlijk ook stellen in de tegenovergestelde situatie: de meerderheid stemt 

op partijen die willen dat Catalonië onderdeel van Spanje blijft. 
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Werkblad A: Wie is wie in de kwestie Catalonië?  

 

1. Mariano Rajoy 

 

 
https://www.flickr.com/photos/lamoncloa_ 1 

Rajoy is de premier van Spanje en lid van de conservatieve partij Partido Popular. Hij vindt dat 

het referendum over de onafhankelijkheid nooit had mogen plaatsvinden, omdat het in strijd 

is met de Spaanse Grondwet. Toen de onafhankelijkheid door het Catalaanse parlement werd 

uitgeroepen heeft de Spaanse regering onder leiding van Rajoy harde maatregelen genomen. 

Het Catalaanse kabinet werd weggestuurd, het Catalaanse regioparlement werd ontbonden en 

er werden nieuwe verkiezingen voor dat parlement aangekondigd. De premier is en was bereid 

om alle wettelijke middelen aan te wenden om de Catalaanse onafhankelijkheid tegen te 

houden, om zo de Spaanse eenheid te bewaren. Hij verwacht dat de regionale verkiezingen in 

december een einde zullen maken aan de ‘separatistische verwoestingen’.  
 

2. Carles Puigdemont 
 

 
https://www.flickr.com/photos/vilanovail 1 

Carles Puigdemont was minister-president van de regio Catalonië. Nadat het regioparlement 

een referendumwet had aangenomen, organiseerde hij met zijn kabinet het referendum over 

de onafhankelijkheid. Hij doet aan de verkiezingen mee als lijsttrekker van de Catalaanse 

nationalistische partij Junts Per Catalunya. Hij is niet in de cel terechtgekomen, maar er is wel 

een internationaal arrestatiebevel voor hem en een aantal andere ex-ministers afgekondigd. 

Dat is later weer ingetrokken.  
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3. Oriol Junqueras 
 

 

 

 

  
https://www.flickr.com/photos/marcpuig/ 1 

 

Junqueras was vicepremier in het Catalaanse kabinet onder leiding van Puigdemont. Hij is de 

leider van de links-republikeinse partij Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Nadat het 

kabinet was weggestuurd is hij gearresteerd door de Spaanse politie. Hij zit nu in voorlopige 

hechtenis, maar hij is ook kandidaat voor de verkiezingen.  

 

 

4. Jean-Claude Juncker  
  

 
https://www.flickr.com/photos/eppofficia 1 

 

Juncker is voorzitter van de Europese Commissie.  
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5.  Felipe VI van Spanje 

 

https://www.flickr.com/photos/parlamento 1 

Felipe VI is koning van Spanje. Hij verweet de Catalaanse leiders dat ze de wet hadden 

overtreden en dat ze onverantwoordelijk gedrag lieten zien.  

 

6. Inés Arrimadas 

 
https://www.facebook.com/ines.ciudadanos 1 

Arrimadas is de partijleider van Ciudadanos. Ze was de oppositieleider tegen het kabinet-

Puigdemont. Haar partij verzet zich tegen het nationalisme in Catalonië. Ze is opgegroeid in de 

regio Andalusië. Ze voelt zich net zo Catalaans als de voorstanders van onafhankelijkheid. Ook 

zij is kandidaat bij de komende verkiezingen. Ciudadanos ziet zichzelf als een middenpartij.  
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Werkblad B: Uitspraken  

Hieronder vind je zes uitspraken. Deze zijn gedaan door de zes hoofdrolspelers in de 

Catalaanse kwestie over wie je zojuist hebt gelezen. Wie heeft volgens jou welke uitspraak 

gedaan? 

 

A: “We komen hier uit. We zijn één land. Een trots land, gebouwd op sterke fundamenten.” 

 

Uitspraak gedaan door:  ………………………………….. 
 

 

 

B:  “Voorlopig blijven we in België.”  
 

Uitspraak gedaan door:  ………………………………….. 
 

 

 

C: “Voelden de Ieren na 300 jaar Britse heerschappij zich minder Iers? Nee! Zo zullen de 
Catalanen er ook naar blijven streven om niet langer onderdaan van het Koninkrijk Spanje te 

zijn.”  
 

Uitspraak gedaan door:  ………………………………….. 
 

 

 

D: “We willen het Catalonië van iedereen herstellen, met democratie en vrijheid. We kunnen 

dat bereiken als de zwijgende meerderheid zijn mening vertaalt in een stem.”  
 

Uitspraak gedaan door:  ………………………………….. 
 

 

 

E: “Ik wil geen situatie waarbij morgen de EU uit 95 verschillende staten bestaat.”  
 

Uitspraak gedaan door:  ………………………………….. 
 

 

 

F: “De meerderheid van de Catalanen voelt zich Catalaans, Spaans en Europees… We zullen 
ons hart niet in stukken laten breken.” 

 

Uitspraak gedaan door:  ………………………………….. 
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Antwoordmodel (Werkblad B) 

Felipe VI:  

“We komen hier uit. We zijn één land. Een trots land, gebouwd op sterke fundamenten.” 

Toelichting: dit citaat is van de Spaanse koning. Het zou kunnen dat leerlingen dit citaat aan 

Rajoy koppelen. Het ligt echter minder voor de hand het citaat van Rajoy aan de koning te 

koppelen.  

 

Puigdemont:  

“Voorlopig blijven we in België.” 

Toelichting: Hij is naar Brussel gegaan met een aantal ministers. Ondank het intrekken van het 

internationale arrestatiebevel is hij – op het moment van dit citaat – niet van plan naar Spanje 

terug te keren.  

Junqueras 

“Voelden de Ieren na 300 jaar Britse heerschappij zich minder Iers? Nee! Zo zullen de 
Catalanen er ook naar blijven streven om niet langer onderdaan van het Koninkrijk Spanje te 

zijn.”  

Toelichting: net als Puigdemont voorstander van onafhankelijkheid. Maar hij is niet naar België 

gegaan en werd in Spanje gearresteerd. 

Rajoy:  

“We willen het Catalonië van iedereen herstellen, met democratie en vrijheid. We kunnen dat 

bereiken als de zwijgende meerderheid zijn mening vertaalt in een stem.”  

Toelichting: in het profiel van Rajoy (werkblad A) staat een verwachting over de uitkomst van 

de regionale verkiezingen. Dit citaat sluit daarbij aan. Bij het referendum heeft de zwijgende 

meerderheid niet (voldoende) van zich laten horen, Rajoy verwacht dat die kiezers dat nu wel 

zullen doen. 

Juncker : 

“Ik wil geen situatie waarbij morgen de EU uit 95 verschillende staten bestaat.”  

Toelichting: de EU is geen voorstander van de afhankelijkheid van Catalonië. Daarbij speelt mee 

dat ook in andere regio’s groepen of partijen bestaan die voor onafhankelijkheid pleiten. 

Arrimadas:  

“De meerderheid van de Catalanen voelt zich Catalaans, Spaans en Europees… We zullen ons 
hart niet in stukken laten breken.” 

Toelichting: de enige Catalaanse politicus in deze rij van 6 hoofdrolspelers die tegen 

onafhankelijkheid is. 


