
European Partnership for Independence 

 

Vlamingen, Schotten, Basken en Catalanen bezegelden in het Europees Parlement een 

verbond, om samen te werken voor de onafhankelijkheid van hun land. De Vlaamse 

gangmaker van het nagelnieuwe European Partnership for Independence is de Vlaamse 

Volksbeweging. Waarom werken Kevin Williamson, Garbine Zurutuza Fernandez, Anna 

Arqué en Guido Moons samen? 

Op 23 juni 2012 nodigde Pro Flandria Kevin Williamson en Anna Arqué uit voor een 

panelgesprek over het European Partnership for Independence. Na een inleiding van Steven 

Vergauwen, directeur van de Vlaamse Volksbeweging en een korte voordracht van beide 

gasten, ontspon zich onder leiding van moderator Guy Verbelen een interessante discussie. 

Dankzij 't Pallieterke kunnen we u dit uitgebreid interview aanbieden dat goed aangeeft wat 

de themata waren die de ondernemers en academici van Pro Flandria bezighielden. 

 

Schotland 

Gent, in de vroege ochtend. Kevin Williamson van de Scottish Independence Convention is 

moe na een drukke donderdag in Europees Brussel. Hij kijkt afwezig in zijn hotelthee maar 

veert op als hij vertelt over een nieuweling: het European Partnership for Independence: “Is 

er iets boeiender dan het scheppen van een nieuw land met een fris enthousiasme, het 

verwezenlijken van de eigen prioriteiten en het afdwingen van internationaal respect? 

Schotland, vijf miljoen inwoners, zit in een overgangsfase naar de onafhankelijkheid en 

diezelfde etappe wordt afgelegd in Vlaanderen, Catalonië en Baskenland. Het tonen aan de 

Europeanen wat wij willen en het uitwisselen van informatie zal ons alle vier vooruithelpen. 

Gezamenlijke initiatieven van het EPI in de Europese Unie en bij de landenleden hebben 

eveneens een meerwaarde. Verder is dialoog over bijvoorbeeld onze respectieve verhouding 

tot de NAVO interessant. Schotland is de thuis van kernkoppen en nucleair wapentuig en 

Vlaanderen heeft een traditie van vredesactivisme. Voor het heronderhandelen van de 

juridische banden tussen onze huidige staat en de nieuwe staat kunnen wij eveneens van 

mekaar leren. Schotland en het Verenigd Koninkrijk delen 15.000 wettelijke verbanden.” 

 

De Scottish Independence Convention is een progressieve club van de Scottish National 

Party - die de regering in Edinburgh levert -, de Scottish Socialist Party, de Scottish Green 

Party en Solidarity. SCI werd gesticht in 2005, om een volksraadpleging over de 

onafhankelijkheid af te dwingen. Die is gepland voor 2014. SCI coördineert de strijd voor de 

ja-stemmen. 

 

Catalonië 

De Catalaanse Groenen steunen evenzeer de strijd voor zelfbeschikking, hoewel het niet hun 

kernoogmerk is. Bij de voorstelling van het European Partnership for Independence in het 

Europees Parlement applaudisseerden Catalaanse EU-parlementairen van de ecologisten. De 

grote vakbonden zijn georiënteerd op Spanje, maar er is een kleinere intersyndicale, met 

onder meer een vakbond van leraren die pro-zelfbeschikking zijn. Eveneens is er steun voor 

de onafhankelijkheid van de Catalaanse Vereniging van Gemeenten. De Spaanse deelstaat 

telt 947 burgemeesters en terwijl de discussie over de onafhankelijkheid in het Catalaanse 

Parlement geconstipeerd verloopt, is er een vinnig localisme dat mikt op zelfstandigheid.” 

In de politiek is het gehalte aan knappe vrouwen laag. Uitzondering is Anna Arqué, van 

Welcome to the State of Catalonia. Haar kokette hoofd staat op een mannequinlichaam. 



Welcome to the State of Catalonia is lid van een pro-onafhankelijkheidsverbond en steunt 

onder meer de actie Diem Prou (Genoeg is genoeg) die dit jaar een belastingrevolte tegen 

Madrid in gang trok. De initiatiefnemers willen enkel belastingen betalen aan Catalonië.  

Arqué: “Catalonië heeft een fiscaal tekort door onze geldstroom naar de 

achterstandsgebieden van Spanje, zoals Andalusië en Extramadura. Catalonië transfereert 

jaarlijks 8 tot 9 procent van zijn bruto binnenlands product naar Spanje, meer dan de 

Duitsers uit het westen betalen aan de Duitsers uit het oosten. De Catalanen financieren het 

gebruik van hun autowegen; veel Spanjaarden hoeven dat niet te doen. De Catalaanse cajas 

- spaarbanken, die nu door de zaak-Bankia internationaal een slechte naam hebben - zijn 

traditioneel sterker dan de overige Spaanse financiële instellingen. Door de politieke 

blokkades groeien wij niet zoals wij willen. Daarom is de onafhankelijkheid van Catalonië een 

legitieme ontwikkeling. Wij lijden mee voor de fouten van het nationale Spaanse bestuur 

waarvoor wij amper verantwoordelijkheid zijn. De geschenkenpolitiek van Madrid ruïneerde 

het land. Er is boven onze hoofden beslist en wij zijn dat Spaanse imperialisme beu. Het 

Spaanse Hoog Gerechtshof besliste onder andere dat het Catalaans in Catalonië geen 

voorkeurbehandeling mag krijgen, zelfs niet in het onderwijs. Dat prikkelt ook de gematigde 

Catalanen. De immigratie van Latijns-Amerikanen en andere groepen in Spanje, die spontaan 

als nieuwe taal het Spaans leerden, werd bewust ingeschakeld om Catalonië te verzwakken. 

De nieuwelingen rekenden erop dat zij in Catalonië zouden verder kunnen met hun Spaans 

en bij de openbare diensten zouden aangesproken worden in het Spaans.”  

Dat doet een bel rinkelen: denk aan het lokken door de Franstaligen van Maghreb-

immigranten naar België, om de Vlaamse meerderheid te verwateren. 

 

Europa 

Williamson: “Wij zien met verbazing en zonder leedvermaak de moeilijkheden van de 

eurozone. We prijzen ons gelukkig dat Schotland in de sterlingzone leeft. De Europese Unie 

is voor de Schotten oké en als Schotland onafhankelijk wordt, zullen wij alle verdragen 

respecteren. Een White Paper over de Schotse onafhankelijkheid is in voorbereiding. Daarin 

zal onze relatie tot de EU worden uitgetekend. Meerdere leden van de EU hebben 

zogenaamde “opt out”-clausules bedongen, uitzonderingen die hun eigenheid waarborgen 

ondanks de afname van de nationale soevereiniteit. Dat wordt een onderdeel van het 

onafhankelijkheidsdocument. We zullen zien wat de sterkste munt zal zijn in de nabije 

toekomst, het pond of de euro. Verder is in Schotland een discussie aan de gang over een 

eventuele keuze voor de European Free Trade Association (Europese Vrijhandelsassociatie), 

een EU-light van Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein. Die landen werken 

samen met de economische basisprincipes van de EU maar zonder vergaande politieke 

eenmaking.” 

De vicevoorzitter van de Scottish Independence Convention blijft trots op zijn 

eilandertemperament. Williamson is geboren in de Orkneys, de wilde eilanden ten noorden 

van Schotland. Hij noemt zich vrij van de dominante, deels pro-Britse, politieke cultuur in het 

Schotse middengebied tussen Edinburgh en Glasgow. Williamson is een intellectueel zonder 

diploma: “Boeken uit openbare bibliotheken hebben mij geleerd wat ik moet weten voor 

mijn taak.” Hij lacht het eeuwige verwijt weg dat kleine landen economische zwakkelingen 

zouden zijn en bijgevolg in grootstaten dienen op te gaan: “Kijk naar IJsland. Dat land was na 

de financiële crisis van 2008-2009 een economische en politieke puinhoop. Door krachtig 

beleid is IJsland vandaag herboren en een voorbeeld voor Griekenland, Portugal, Spanje en 

Ierland. Een klein land heeft de noodzakelijke wendbaarheid en de goede politieke 



beslissingsstructuur om snel te saneren. Je hebt daar geen opeenstapelingen van 

beleidsniveaus die mekaar de bal toespelen en chanteren.” 

 

Barcelona 

“Catalonië was ooit de kern van een mediterraan imperium, maar is vandaag slechts één van 

de 17 zogenaamde autonome regio’s van Spanje. De Catalaanse hoofdstad, Barcelona, en 

zijn voetbalploeg zijn internationaal bekender dan Catalonië. De jonge onafhankelijke landen 

Slovakije, Slovenië, en Estland zijn allemaal kleiner dan Catalonië met zijn 7,5 miljoen 

inwoners”, brengt Anna Arqué in herinnering.  

In 1984 werd Jordi Pujol (van Convergentia i Unio, regionalistisch en gematigd), Catalaans 

president van 1980 tot 2003, en populair bij onder meer Luc van den Brande, uitgeroepen 

tot Spanjaard van het Jaar door het patriottische en conservatieve dagblad ABC. In een 

recent interview in de Financial Times memoriseerde de 80-plusser Pujol dat hij vijfenzestig 

jaar gedacht heeft dat Catalaan zijn en tegelijkertijd Spanjaard zijn mogelijk is, maar, de anti-

Catalaanse stemming in Madrid drijft hem en veel van zijn streekgenoten naar pro-

onafhankelijkheid. Artur Mas, zijn opvolger, spreekt eveneens over de groeiende scheiding 

tussen Spanje en Catalonië en hij wil van zijn staat het “Nederland van het zuiden” maken. 

Arqué: “Ik sta wantrouwig tegenover de politici van de regionalistische Convergentia i Unio, 

maar ik moet bevestigen dat ook Artur Mas een nieuw fiscaal pact wil afsluiten met Spanje. 

Het licht daagt bij de gematigden.” 

De harten en de geesten van Schotland en het Verenigd Koninkrijk groeien eveneens uit 

elkaar.  

Williamson: “Met het VK en de NAVO vechten Schotten in Libië en in Afghanistan. Dat zijn 

wij beu. Wij hebben andere prioriteiten: het onderwijs en de gezondheidszorg. Edinburgh 

kan heropgebouwd worden tot een internationaal financieel centrum als de betutteling uit 

Londen afzwakt. De onafhankelijkheid van Schotland is een kwestie die steeds sterker de 

vele Engelsen in ons land begint aan te spreken. Wij leggen zelden de klemtoon op de 

Schotse identiteit en wij verkiezen een civiel nationalisme boven een etnisch nationalisme. 

Wie bij ons woont, wie ons trouw is, is welkom. Onze argumenten zijn die van de 

dekolonisering, van een democratische bevrijdingsbeweging. Wij willen macht over onze 

economie en onze eigen sociale waarden politiek uitwerken, plus een eigen plaats in de 

wereld zoeken. Zeventig procent van de burgers van Schotland wil meer economische 

zeggenschap. Voor dat laatste is het van belang dat wij, en daar zijn veel Schotten trots op, 

heraanknopen bij de grote filosofen en industriëlen van de achttiende en de negentiende 

eeuw. David Hume en Adam Smith - de Schotse Verlichting -, de Schots-Amerikaanse 

staalmagnaat Carnegie en de wetenschapper Alexander Fleming zijn onze rolmodellen. 

Schotten zijn ondernemend, burgers van de wereld.” 

Tussen haakjes, Fleming had Vlaamse wortels. 

Williamson, de zoon van de oceaan, ziet groene kansen voor zijn land: “Schotland beschikt 

buiten zijn oliebronnen over twee grote, moderne troeven: schoon water en schone energie. 

Wereldwijd groeit het gebrek aan water en dat schept kansen voor ons. Schotland heeft één 

van de langste kustlijnen. Met onze baaien zijn wij de Europese kampioen van de elektrische 

energie gewonnen uit getijdenwisselingen.” 

Arqué: “Catalonië is traditioneel de motor van de Spaanse welvaart. Wij hebben een 

handelstraditie en zijn daardoor, meer dan de Basken, ingesteld op dialoog, wat in Madrid 

zelden gewaardeerd wordt. Convergencia i Unio heeft veel belang gehecht aan Spanje als 

belangrijke interne markt voor Catalonië en voerde daarom een gematigde politiek ten 



aanzien van de staatsvorming. Bovendien hoopten zij Spanje te kunnen catalaniseren. Dat 

heeft weinig opgeleverd. De Spanjaarden zijn zeer trots op hun etniciteit en zijn agressief 

nationalistisch. Zij reden op onze kosten in een Ferrari en zijn door slechte stuurkunst tegen 

de muur gebotst.” 

 

Devolutie 

Zal Schotland onafhankelijk worden, of blijven steken in een maximale decentralisatie, de 

maximal devolution, of in het politieke jargon van Edinburgh de “devo max”? Het is een 

belangrijke vraag waar Williamson mee worstelt. “In 2014 spreken de Schotten zich per 

volksraadpleging uit over hun politieke toekomst. De Scottish Independence Convention eist 

in de vraagstelling van dat referendum de onafhankelijkheidsoptie.” Schotland hoeft 

economisch-budgettair van de onafhankelijkheid geen schrik te hebben, meent hij: “Per 

Schot transfereren wij 500 pond meer naar het zuiden dan hij of zij ontvangt van het zuiden. 

Schotland wordt niet gesubsidieerd door het Verenigd Koninkrijk. Wij subsidiëren de Britse 

Unie. Met volledige zeggenschap over onze olie, onze kusten, ons water en onze schone 

natuur staan wij na de onafhankelijkheid beresterk. Het Verenigd Koninkrijk weet dat. Het 

VK heeft in 1999 slinks een grensherschikking tussen Engeland en Schotland doorgevoerd. 

Op land betreft het slechts een kleine herschikking, maar in de aanliggende territoriale 

wateren, met een grote olievoorraad, is het een hap uit de Schotse rijkdom. Die willen wij 

terug. Zodra Schotland onafhankelijk is en bij Moody’s en andere kredietcontroleurs een 

eigen “rating” heeft, dan zal die in de A-klasse zitten, zelfs al laat veel voorzien dat wij bij 

onze onafhankelijkheid 8 procent zullen erven van de schulden van het Verenigd Koninkrijk. 

De zogenaamde dreiging van een onafhankelijkheid schrikt de internationale investeerders 

in ieder geval niet af. De direct foreign investments blijven op hoog niveau.” 

Arqué: “De gematigde staatsvorming pakt geen verf meer. De lokale volksraadplegingen en 

de vergaderingen die daaraan voorafgingen, hebben in het denken van de Catalanen een 

kentering over de onafhankelijkheid gebracht. Voor deze referenda was men soms in stilte 

aanhanger van de onafhankelijkheid. Tijdens de weken rond de referenda zagen familieleden 

en buren mekaar discussiëren over de vrije toekomst van Catalonië. Tijdens Franco was dat 

onmogelijk, was er foltering, werden generaties getraumatiseerd in hun verlangen naar 

decentralisering en onafhankelijkheid. De dood van Franco in 1975 heeft de Spaanse 

democratie leven ingeblazen. Het geïndustrialiseerde Catalonië kon zijn plaats opnieuw 

innemen als één van de meest welvarende en cultureel dynamische regio’s van Europa. Die 

situatie willen wij versterken, maar door de Spaanse kolonisering lukt dat steeds minder. 

Madrid luistert naar de Spanjaarden die zeggen dat de decentralisering leidt tot 

bureaucratie, spilzucht en onleefbare ministaten, wat in het geval van Catalonië een pure 

leugen is. Ook de Spaanstaligen in Catalonië beginnen onze strijd te begrijpen en bewegen in 

onze richting.” 

(Jan Rabbijn) 

 

Met dank aan het 't Pallieterke voor hun toestemming om dit interview hier te mogen 

aanbieden. 

 


