
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Regionalism after regionalisation : Spain, France and the United Kingdom

Schrijver, F.J.

Publication date
2006

Link to publication

Citation for published version (APA):
Schrijver, F. J. (2006). Regionalism after regionalisation : Spain, France and the United
Kingdom. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam]. Vossiuspers.

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

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/regionalism-after-regionalisation--spain-france-and-the-united-kingdom(01295162-8198-4fd2-b52c-a1eac42f434d).html


Nederlandsee samenvatting 

Regionalisering::  accommodat ie of fragmentatie? 

Gedurendee de laatste decennia hebben veel landen hun bestuur 
gedecentraliseerdd en bevoegdheden overgedragen aan regionale autoriteiten. 
Voorall  in Europa hebben de meeste staten regio's gecreëerd of versterkt, 
vaakk gestimuleerd door Europese integratie. Er worden verschillende 
verklaringenn voor deze ontwikkeling gegeven, van het aanpakken van de 
'overbelasting'' van de gecentraliseerde staat en de modernisering van de 
democratie,, tot de invloed van de regionale subsidies van de Europese Unie 
enn mondialisering. In veel gevallen was het introduceren van regionale 
autonomiee ook een antwoord op de eisen van regionalistische bewegingen 
diee meer zelfstandigheid voor hun regio zochten. Welke argumenten er ook 
voorr regionalisering gepresenteerd werden, in die gevallen waarbij 
regionaliseringg gerelateerd was aan een conflict tussen regionalisme en 
nationalee eenheid is dat vrijwel altijd het onderwerp dat het publieke en 
politiekee debat over regionalisering domineert. In die gevallen staan zij die 
belovenn dat regionale autonomie een afdoend antwoord is op regionalisme 
enn separatisme tegenover diegenen die waarschuwen, of hopen, dat die 
autonomiee regionale verschillen zal benadrukken en een bedreiging zal 
vormenn voor nationale eenheid. 

Zowell  bij de introductie van autonome regio's in Spanje eind jaren 
zeventig,, de regionalisering van Frankrijk in de jaren tachtig en het instellen 
vann regionale parlementen en besturen in het Verenigd Koninkrijk door 
"Neww Labour' eind jaren negentig vonden deze vaak sterk op elkaar lijkende 
debattenn plaats. Terwijl de initiatiefnemers van regionalisering voorspelden 
datt regionalistische bewegingen uit elkaar zouden vallen en de steun onder 
dee tevredengestelde bevolking zouden verliezen, waarschuwde de politieke 
oppositiee dat regionale autonomie onvermijdelijk een eerste stap betekende 
opp weg naar fragmentatie en het uiteenvallen van de staat. Deze herhalingen 
vann dezelfde debatten in verschillende landen geven verschillende 
opvattingenn over het belang dat gehecht wordt aan nationale eenheid en 
regionalee belangen aan. Het weerspiegelt ook het ontbreken van 
duidelijkheidd over de effecten van het invoeren van regionale autonomie als 
maatregell  om regionalistische eisen te accommoderen. 

Ditt gebrek aan helderheid is niet voorbehouden aan politici en 
anderee deelnemers aan het publieke debat. Ook in de wetenschappelijke 
literatuurr worden verschillende uitkomsten van regionalisering geopperd. 
Aann de ene kant wordt gesteld dat 'enigszins toegeven' aan regionalistische 
eisenn door middel van regionalisering fragmentatie voorkomt doordat het 
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leidtt tot breuken in het regionalistisch kamp, extremisten isoleert, en het 
grootstee deel van de bevolking tevreden stelt met dit compromis. Anderzijds 
wordtt door sommigen gewezen op de manieren waarop regionale autonomie 
dee positie van regionalisme juist versterkt. Ten eerste kan het instellen van 
politiekee regio's nieuwe gemeenschappen helpen creëren en bestaande 
regionalee gemeenschappen meer politieke betekenis geven. Ten tweede 
ontstaann na het instellen van regionale autoriteiten politieke actoren die er 
belangg bij kunnen hebben regionale identiteiten te versterken en daar ook de 
politiekee bevoegdheden en instrumenten voor hebben. Ten derde kan 
regionaliseringg de politieke mogelijkheden van regionalistische bewegingen 
veranderenn door de toegenomen toegang tot politieke participatie en 
politiekee macht. Tenslotte kan in het geval een regio binnen een land meer 
bevoegdhedenn krijgt dan andere regio's er een demonstratie-effect optreden 
waarbijj  die regio als voorbeeld voor andere dient. 

Doell  van dit onderzoek is om een antwoord te geven op deze 
tegengesteldee suggesties over de consequenties van regionalisering voor 
regionalisme.. Geanalyseerd worden de ontwikkeling van de politieke doelen 
enn strategieën van regionalistische bewegingen en de steun voor regionalisme 
onderr de bevolking na het invoeren van regionale autonomie, in Spanje, 
Frankrijkk en het Verenigd Koninkrijk. Tevens worden verbanden gelegd met 
dee aanwezigheid van regionale instituties. 

Regionalismee en regionalisering als onderzoeksonderwerp 

Mett regionalisme wordt hier een streven naar regionale autonomie, politiek 
off  cultureel, en het benadrukken van de eigenheid van een regio en haar 
bevolkingg bedoeld. Dit kan leiden tot een conflict over de ruimtelijke 
verdelingg van politieke macht, en regionalisme is in de zin verwant aan 
begrippenn als nationalisme en separatisme. Regionalisering verwijst naar het 
opdelenn van een gebied, in dit geval een staat, in regio's en het overdragen 
vann administratieve en politieke bevoegdheden aan regionale autoriteiten. 

Hett benadrukken van een specifieke regionale identiteit en het 
leggenn van claims gebaseerd op deze identiteit is een kernonderdeel van 
regionalisme.. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt tussen de 
identiteitt van een regio, haar kenmerken en symbolen, het beeld dat van een 
regioo bestaat, en de identificatie van de bewoners van een regio met een 
regionalee gemeenschap, In het laatste geval van de identificatie van 
individuenn met een regio kan die identificatie bestaan naast identificaties met 
anderee gebieden. De meeste mensen hebben verschillende identiteiten, 
territoriaall  en niet-territoriaal, die in verschillende situaties relevant kunnen 
zijnzijn en op verschillende momenten prioriteit kunnen krijgen. Vaak zullen de 
identificatiess met een staat en met een regio elkaar niet in de weg zitten, maar 
inn sommige gevallen kunnen zij elkaar uitsluiten. Territoriale identificatie ligt 
niett vast, en regionale identiteiten die aanvankelijk verenigbaar waren met 

426 6 



nationalee identiteiten, kunnen zich ontwikkelen tot onderling onverenigbare 
identiteiten,, en andersom. 

Regionaliseringg zoals hierboven gedefinieerd kan verschillende 
vormenn aannemen. In de eerste plaats kan de mate van autonomie die aan 
regionalee autoriteiten wordt toegekend sterk verschillen, van administratieve 
uitvoerendee organen tot organisaties met wetgevende bevoegdheden. Zelfs 
secessiee van een regio en het creëren van een nieuwe onafhankelijke staat kan 
hierbijj  gezien worden als laatste in een reeks van stappen met steeds sterkere 
matenn van regionale autonomie. Ook federalisering kan gezien worden als 
eenn aparte vorm van regionalisering, waarbij de bevoegdheden van regionale 
autoriteitenn zijn vastgelegd in de grondwet en niet door de staatsoverheid 
kunnenn worden aangepast of afgeschaft. Een andere manier waarop 
regionaliseringg kan variëren betreft de verhoudingen tussen de regio's van 
eenn staat en de mate van autonomie die zij ontvangen. Meestal krijgen alle 
regio'ss van een staat dezelfde bevoegdheden en politieke macht, maar in 
gevallenn van asymmetrische regionalisering krijgen sommige regio's 
aanzienlijkk meer bevoegdheden dan andere regio's die beperkte of helemaal 
geenn regionale autonomie krijgen. 

Regionalistischee bewegingen kunnen verschillende claims voor 
regionalee autonomie leggen, van eisen voor het recht op gelijke behandeling 
vann individuen, culturele groepsrechten bijvoorbeeld in verband met een 
regionalee taal, en regionaal bestuur, tot federalisering en onafhankelijkheid. 
Hett toekennen van een bepaalde mate van autonomie is een van de 
antwoordenn die een staat kan geven op claims van regionalistische 
bewegingenn en de steun die zij daarvoor hebben onder de bevolking van hun 
regio. . 

Regionaliseringg verandert de context waarin regionalistische 
bewegingenn hun eisen formuleren en steun daarvoor mobiliseren. De 
introductiee van regionale autonomie kan daarmee gezien worden als 
afsluitingg van een fase van regionalistisch conflict, maar ook als het begin 
vann een nieuwe fase, met veranderde voorwaarden en mogelijkheden, waarin 
organisatiess en actoren zich herpositioneren. Op deze manier bepaalt de 
uitkomstt van een cyclus van regionalisme de uitgangsposities van een 
volgendee cyclus. Welke vormen die veranderingen aannemen en welke 
invloedd dat heeft op regionalisme is onderwerp van dit onderzoek. Bij het 
analyserenn van deze ontwikkeling kan een onderscheid worden gemaakt 
tussenn aan de ene kant de vorming van een regionale gemeenschap, en aan 
dee andere kant de politisering van een regionale identiteit en de mobilisering 
vann steun voor een politiek project. Uitgangspunt hierbij is dat zowel de 
vorm,, betekenis en bestaan van een regionale gemeenschap, als de 
mogelijkhedenn voor het mobiliseren van steun onder de bevolking niet 
vaststaan,, maar kunnen veranderen onder invloed van gebeurtenissen als het 
invoerenn van regionale autonomie. 
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Watt de vorming van een regionale gemeenschap betreft kan 
regionaliseringg de regio politieke betekenis geven, een idee van 
onomkeerbaarheid,, en een regionale bestuurlijke elite met belang bij 
versterkingg van een regionale identiteit. De constructie van een regionale 
identiteitt wordt hier beschouwd als een proces van institutionalisering, 
waaronderr de vormgeving en bevestiging van de territoriale, symbolische en 
institutionelee dimensies van een regio kan worden verstaan. Regionalisering 
enn de bijbehorende overdracht van bevoegdheden aan regionale autoriteiten 
kunnenn hierop invloed hebben door het formeel vasdeggen van territoriale 
gren2en,, het toegenomen gebruik van regionale symbolen, en de 
ontwikkelingg van andere regionale instituties als gevolg van de aanwezigheid 
vann een regionale politieke arena. 

Regionaliseringg verandert het kader waarin politieke eisen worden 
geformuleerdd en steun wordt gemobiliseerd. Structuren van politieke 
mogelijkhedenn kunnen variëren in de toegang tot politieke participatie en 
politiekee macht, de instabiliteit van bestuurscoalities, de beschikbaarheid van 
bondgenoten,, en de verdeeldheid onder elites. Deze factoren kunnen 
veranderenn door het instellen van een nieuwe regionale bestuurslaag met 
nieuwee kansen en nieuwe mogelijkheden voor van regionalistische politieke 
actoren.. Maar niet alleen voor regionalistische bewegingen verandert de 
politiekee infrastructuur, ook voor actoren van gevestigde nationale partijen 
verandertt de context waarbinnen zij steun onder de bevolking moeten 
mobiliserenn of vasthouden. Van belang daarbij is vooral in hoeverre een 
regioo zich ontwikkelt tot een aparte politieke arena, bestaand naast de 
nationalee politieke arena, met een geregionaliseerd partij systeem, een op 
regionalee thema's gericht politiek debat, en regionale media. 

Terwijll  veel onderzoek naar regionalisme zich concentreert op een enkele 
casestudy,, is hier gekozen voor een vergelijkend onderzoek tussen Spanje, 
Frankrijkk en het Verenigd Koninkrijk. Alledrie de landen hebben relatief 
recentt hun bestuur geregionaliseerd, en alledrie hebben meerdere regio's 
waarr politieke bewegingen ondersteund door een deel van de bevolking 
campagnee voeren voor meer regionaal zelfbestuur. Bovendien 
vertegenwoordigenn Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Spanje drie 
verschillendee bestuurstradities en bijbehorende verschillen in de manier 
waaropp regionaal bestuur wordt geïntroduceerd. De Franse bestuurstraditie 
wordtt gekenmerkt door het belang dat wordt gehecht aan standaardisering 
enn een hiërarchische structuur met een groot aantal regionale en lokale 
bestuurslagen,, met elk een zelfde beperkte mate van zelfstandigheid, 
gekoppeldd aan een grote waardering voor de ondeelbaarheid van het 
staatsterritorium,, en de gelijkwaardigheid van individuele burgers daarbinnen. 
Dee Britse bestuurstraditie legt meer nadruk op pragmatisme, het invoeren 
vann vergaande veranderingen in bestuursstructuren maar met het vasthouden 
aann het principe van parlementaire soevereiniteit, en een relatieve tolerantie 
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voorr bestuurlijke uitzonderingsposities en uitzonderingsposities op basis van 
culturelee pluraliteit Spanje tenslotte past, sinds de dood van generaal Franco, 
binnenn een bestuurstraditie met een belangrijke positie voor het idee van de 
rechtsstaatt en een keuze voor een federaal of quasi-federaal bestuur, ter 
beschermingg van de democratie als reactie op een voorafgaand autoritair 
regime.. Binnen deze drie landen is gekozen voor drie regio's als casestudies. 
Gaücië,, Bretagne en Wales zijn daarbij geselecteerd op basis van hun 
onderlingee vergelijkbaarheid, met een overeenkomende regionale identiteit 
enn steun voor regionalisme op het moment van regionalisering, grootte, 
economischee positie binnen hun staat, historische status en de aanwezigheid 
vann een regionale taal. 

Regionalee autonomie en de institutionaliserin g van regio's 

Alss we identificatie van inwoners met de regio en identificatie met de staat 
mett elkaar vergelijken op basis van enquête resultaten, dan blijkt dat in 
alledriee de landen een meerderheid van de bevolking een regionaal met een 
nationaall  bewustzijn combineert. Dit geldt voor alle regio's, zelfs die regio's 
diee bekend staan vanwege hun regionalistische conflicten, zoals het 
Baskenland,, Schodand en Corsica. In Spanje en Frankrijk bleven deze 
regionalee en nationale identificaties na het moment van regionalisering 
vrijwell  stabiel, en had regionalisering dus nauwelijks invloed op de 
verhoudingenn tussen regionale en nationale identiteiten. Alleen in het 
Verenigdd Koninkrijk was er een trend waarbij het percentage dat zich wel 
Schots,, Wels of Engels, maar niet langer meer als Brits beschouwde toenam. 
Di tt kan verklaard worden uit het feit dat anders dan in Spanje en Frankrijk, 
regionalee autonomie alleen werd toegekend aan Schotland, Wales en Noord-
Ierland,, en met uitzondering van Londen niet aan de Engelse regio's. 
Regionaliseringg benadrukte daarmee het multi-nationale karakter van het 
Verenigdd Koninkrijk en een bewustzijn van de eigenheid van de Engelse, 
Schotsee en Welse, en de Britse identiteiten. 

Naastt regionale identificatie van individuele bewoners van regio's 
kunnenn we de ontwikkeling van de identiteit van een regio onderscheiden, 
hierr geanalyseerd op basis van de drie regionale casestudies in Galicië, 
Bretagnee en Wales. Hierbij is het de vraag in hoeverre regionalisering invloed 
heeftt op de institutionalisering van de regio. In de eerste plaats is daar waar al 
eerderr bestaande historische grenzen werden aangehouden voor de nieuwe 
politiekee regio's de territoriale afbakening van de regio's geen politiek thema 
geworden,, en had regionalisering weinig effect op de territoriale vorm van de 
regio.. Dit was het geval in Galicië en Wales. In Frankrijk waren de regio's 
meerr op basis van technocratische argumenten ingevoerd, en werd, soms 
bewustt om regionalisme tegen te gaan, geen rekening gehouden met 
historischee grenzen. Bretagne Verloor' daarbij een van de vijf departementen 
vann het historische Bretagne, en dit werd een belangrijk thema voor de 
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regionalistischee beweging. Zelfs het functioneren van de administratieve 
regioo gedurende meer dan twintig jaar heeft er niet voor gezorgd dat de 
nieuwee territoriale indeling geaccepteerd werd. Door het negeren van de 
historischee grenzen van de regio leverde de regionalisering de Bretonse 
bewegingg een nieuw instrument om protest te mobiliseren. 

Inn de tweede plaats namen de nieuwe regionale autoriteiten 
bestaandee regionale symbolen over en vergrootten hun gebruik en gaven ze 
daarmeee een formeler karakter. Vaak ging het daarom om symbolen die 
eerderr vooral geassocieerd werden met regionalisme. Zelfs in Bretagne, waar 
dee regionale vlag sterk ter discussie stond, werd uiteindelijk overgenomen 
doorr het regionale bestuur. Op deze manier zorgde de aanwezigheid van 
regionalee autoriteiten voor de reproductie en normalisering van regionale 
symbolen.. De toevoeging van nieuwe regionale symbolen bleef in alledrie de 
regio'ss bescheiden, en beperkte zich tot een duidelijker rol van de hoofdstad 
vann de regio en de president van het regionale bestuur als vertegenwoordiger 
vann de regio als geheel. 

Tenslottee had regionalisering in Galicië en Wales een duidelijk effect 
opp andere regionale instituties, zoals de regionale taal en de regionale media. 
Inn beide regio's is onderwijs van de regionale taal een verplicht vak op school 
voorr bepaalde leeftijdsgroepen, en zijn de regionale overheden en 
parlementenn formeel tweetalig. Hoewel niet alleen in die twee regio's, maar 
ookk in Bretagne de regionale overheden veel ambitieuzer zijn dan de 
nationalee overheden om het gebruik van de regionale taal te verspreiden, 
blijvenn de mogelijkheden voor de regionale overheden in Bretagne om een 
vergaandd taalbeleid te voeren beperkt Echter, de ambities op dat gebied in 
Bretagnee verschillen ook van die in Galicië en Wales. In Galicië en Wales 
bestaatt er onder de regionalisten en een deel van de andere regionale politici 
eenn streven om een tweetalige regio te creëren en het gebruik van de 
regionalee taal in het dagelijks leven te stimuleren. In Bretagne blijf t taalbeleid 
grotendeelss beperkt tot het voorkómen van het totale verdwijnen van de 
regionalee taal en het beschermen van Bretons als regionaal erfgoed. Wat de 
regionalee media betreft: was er een duidelijke invloed van regionalisering op 
hett aanbod van regionale televisie. In alledrie de regio's droegen regionale 
autoriteitenn bij aan de oprichting of instandhouding van regionale 
televisiestationss via wetgeving en subsidies. 

Dee ontwikkelin g en invloed van regionale politieke arena's 

Inn tegenstelling tot de identificatie van bewoners met hun regio, beïnvloedde 
regionaliseringg wel duidelijk de meningen van inwoners over de mate van 
autonomiee die zij voor hun regio wensten. In de eerste plaats was er in alle 
regio'ss een snelle acceptatie van regionale autonomie zoals die was 
ingevoerd.. Terwijl in veel gevallen dat arrangement vóór het moment van 
regionaliseringg sterk ter discussie stond in het publieke en politieke debat, 
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werdenn de meeste voormalige tegenstanders na het moment van 
regionaliseringg voorstander van het handhaven van de nieuwe status quo, en 
namm het aantal voorstanders van een terugkeer naar een gecentraliseerde 
staatt steeds verder af. Deze acceptatie van regionale autonomie als zodanig 
gingg overigens niet altijd gepaard met een tevredenheid over de zittende 
regionalee besturen en de effectiviteit van de regionale autoriteiten. In de 
meestee regio's bleef het echter niet bij een verschuiving van voorkeuren voor 
dee ene naar andere status quo. In veel gevallen verschoof ook de voorkeur 
voorr een beperkte vorm van regionale autonomie naar de wens voor een veel 
verdergaandee mate van zelfbestuur. In die zin was er in veel regio's een trend 
inn de richting van meer steun voor steeds verdergaande gradaties van 
autonomie.. Echter, nergens leidde dit ook tot een grotere steun voor de 
meestt vergaande stap, onafhankelijkheid. Waarschuwingen dat 
regionaliseringg onherroepelijk zou leiden tot een sterkere roep om 
onafhankelijkheidd bleken dus ongegrond. 

Voorr de politisering van deze roep om meer regionale autonomie en 
hett mobiliseren van de bevolking zijn regionalistische bewegingen echter 
afhankelijkk van de mogelijkheden die een politiek systeem en een 
bestuursstructuurr bieden. Een belangrijk voorwaarde hiervoor is de 
ontwikkelingg van een aparte regionale politieke arena. Hierbij zijn er 
duidelijkee verschillen tussen Wales en Galicië aan de ene kant, en Bretagne 
aann de andere. Waar bij regionale verkiezingen in de eerste twee regio's 
voorall  regionale thema's en politici centraal stonden, en regionale media 
dagelijkss over de regionale politiek berichtten, ontbrak dit in Bretagne. Daar, 
enn in andere Franse regio's, bleven nationale overwegingen en politici ook in 
dee regionale politiek en in de regionale media domineren. En terwijl in 
Wales,, Schotland en veel Spaanse regio's regionale afdelingen van politieke 
partijenn steeds meer onafhankelijkheid kregen binnen hun regionale politieke 
arena,, bleven politieke partijen in Frankrijk sterk nationaal georganiseerd. 
Belangrijkstee verklaringen voor deze verschillen zijn de relatief beperkte 
bevoegdhedenn van de Franse regio's, de positie van deze regio's in een 
systeemm met vele bestuurslagen waarbij departementen hun positie 
behielden,, en het feit dat in Frankrijk de regionale verkiezingen in alle regio's 
opp hetzelfde moment plaatshebben, halverwege de presidentiële termijn. 
Daardoorr functioneerden regionale verkiezingen in de praktijk niet alleen als 
manierr om een regionaal bestuur te kiezen maar ook als graadmeter voor de 
populariteitt van de zittende nationale regering. 

Dezee verschillen vallen samen met de ontwikkeling van 
regionalistischee politieke partijen na regionalisering. In geen enkele regio in 
Spanje,, Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk namen de verkiezingsresultaten 
vann regionalistische partijen af na regionalisering. In sommige regio's bleven 
dee percentages van de stemmen voor regionalistische partijen gelijk, in 
sommigee was er een duidelijk groei van de populariteit van regionalistische 
partijen,, en in sommige regio's ontstonden nieuwe partijen. Dit gold voor 
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alledriee de landen, maar met sterke verschillen. In Schotland, Wales en veel 
Spaansee regio's was er een sterke groei van regionalistische partijen. Binnen 
dee nieuwe regionale politieke arena konden zij uitgroeien tot de tweede of 
somss zelfs grootste partij binnen hun regio. Dit bracht vaak 
professionaliseringg en meer media aandacht met zich mee, waardoor zij ook 
inn nationale parlementsverkiezingen een belangrijke positie kregen. Vooral in 
Spanjee was er ook een grote toename van het aantal regionalistische partijen, 
enn het aantal regio's waarin zij actief zijn. Een van de meest opmerkelijke 
ontwikkelingenn na regionalisering is het verschijnen van regionalistische 
politiekee partijen in alle 17 regio's van Spanje, terwijl vóór regionalisering 
slechtss enkele regio's actieve regionalistische partijen hadden. Regionalisering 
richttee de aandacht op het formuleren van belangen in regionaal perspectief, 
enn in veel gevallen was er een duidelijk demonstratie-effect waarbij regio's 
hett voorbeeld van Baskenland en Catalonië volgden. De mogelijkheden om 
tee groeien die regionalisering biedt voor regionalistische partijen wordt 
aangetoondd door het feit dat in alle regio's regionalistische partijen meer 
succesvoll  waren bij regionale dan bij nationale verkiezingen. Dit kan 
verklaardd worden doordat onder de in regionale politiek geïnteresseerde 
kiezerss de opkomst bij regionale verkiezingen hoger was, maar ook doordat 
veell  mensen bij nationale verkiezingen kozen voor nationale partijen en bij 
regionalee verkiezingen voor regionale partijen, waarbij zij het vermoeden 
hebbenn dat deze beter voor de belangen van de regio zouden opkomen. 

Regionaliseringg betekent dus een verandering van de mogelijkheden 
voorr regionalistische partijen om via democratische wegen steun te 
mobiliseren.. Zowel in Galicië, Bretagne als Wales hebben de belangrijkste 
regionalistischee partijen hun strategie en politieke doelstellingen aangepast 
omm beter op deze nieuwe situatie in te kunnen spelen. Hieraan ging een 
internee discussie vooraf over de keuze tussen het blijven concentreren op de 
vertrouwdee regionalistische thema's als regionale autonomie en het 
beschermenn van een regionale cultuur, of een strategie die meer is gericht op 
hett vergroten van het kiezerspotentieel binnen de regio en erkenning als 
partijj  die regionale bestuursverantwoordelijkheid kan worden toevertrouwd. 
Inn alle gevallen viel de keuze op de laatste optie, en passen regionalistische 
partijenn zich aan de nieuwe regionale politieke arena, met een meer gematigd 
regionalistischh programma en een presentatie als respectabele politieke partij. 
Di tt houdt niet altijd in dat de meer verdergaande doelstellingen als 
onafhankelijkheidd of federalisering werden losgelaten, maar wel dat zij als 
langee termijn doelstellingen werden geformuleerd en minder aandacht 
kregen. . 

Eenn opmerkelijke uitkomst van regionalisering in alledrie de regio's 
wass dat niet alleen regionalistische partijen maar ook de regionale afdelingen 
vann nationale partijen zich aanpasten aan de nieuwe regionale politieke arena. 
Omm te voorkomen dat veel kiezers werden verloren aan de regionalistische 
partijen,, en om zich aan te passen aan regionale verkiezingen waar regionale 
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belangenn moesten worden verdedigd, ontwikkelden de regionale afdelingen 
eenn regionale politieke visie en programma. Daarbij namen zij vaak ideeën en 
thema'ss op, zoals verdediging van een regionale taal en cultuur, uitbreiding 
vann de politieke bevoegdheden van de regio, die voorheen voorbehouden 
warenn aan regionalistische partijen. Dit ging gepaard met het gebruik van 
regionalee symbolen, zoals vlaggen en de regionale taal, om het Galicische, 
Welsee en Bretonse karakter van de regionale afdeling te benadrukken. Op 
sommigee punten, vooral in Galicië en Wales, ging het programma van de 
regionalee afdeling zelfs in tegen de ideeën van de nationale partij, en werden 
dezee tegenstellingen zelfs benadrukt om de onafhankelijkheid van de 
regionalee afdeling aan te tonen. Hierdoor ontwikkelden regionale afdelingen 
vann nationale partijen zich in zekere mate tot regionalistische partijen, en 
gebruiktenn zij zelf vaak dat label, in reactie op de eisen die de regionale 
verkiezingenn en de toegenomen concurrentie van regionalistische partijen 
stelden. . 

Conclusies s 

Hett doel van deze dissertatie is het bieden van inzicht in de effecten van 
regionaliseringg op regionalisme, tegen een achtergrond van eerdere 
nadrukkelijkee voorspellingen dat regionaliseringen een eind zou maken aan 
regionalisme,, danwei dat het onherroepelijk zou leiden tot het uiteenvallen 
vann de staat. Enige tijd na het moment van regionalisering kunnen we veilig 
stellenn dat geen van beide gebeurde. Regionalisme verdween niet, en werd in 
veell  gevallen juist sterker, terwijl geen enkele van de bestudeerde staten uit 
elkaarr is gevallen en bovendien de steun voor onafhankelijkheid in geen 
enkelee regio is toegenomen. Echter, in alledrie de landen zijn er enige tijd na 
regionalisering,, een stap die zelf destijds hevig ter discussie stond, plannen 
voorr het verder uitbreiden van regionale autonomie in de vorm van een 
nieuwee ronde van decentralisatie in Frankrijk, het uitbreiden van regionale 
autonomiee in Spanje, en een voorstel voor invoering van een wetgevend 
parlementt in Wales. In dit licht kan regionalisering in navolging van de Britse 
politicuss Ron Davies als 'een proces, geen gebeurtenis' worden omschreven. 
Di tt is niet het geval omdat regionalisering een mechanisme dat leidt naar 
fragmentatiee van de staat in werking heeft gezet, maar vanwege politieke 
beslissingenn en de reacties op politieke mogelijkheden. 

Naa regionalisering plaatsten regio's door hun bevoegdheden en 
beleidd culturele, economische en sociale relaties in een meer regionaal kader 
naa regionalisering, maar in de meeste gevallen blijf dat beperkt tot politieke 
enn administratieve instituties. Een duidelijk effect van regionalisering is de 
opkomstt van regio's als aparte politieke arena's met hun eigen symbolische 
enn politieke middelen die soms botsen met die van de staat. De belangrijkste 
gevolgenn zijn echter de veranderingen in de politieke verhoudingen binnen 
diee regionale politieke arena's zelf. Nergens leidt regionalisering tot 
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verzwakkingg van de positie van regionalistische politieke partijen, en vaak 
wordtt hun inbreng zelfs een stuk groter. Aan de ene kant is er een 
ontwikkelingg van toenemende voorkeur voor verdergaande vormen van 
regionalee autonomie, en verminderde voorkeur voor een gecentraliseerde 
staatt steeds kleiner worden. Aan de andere kant verandert regionalisering de 
politiekee mogelijkheden voor regionalistische partijen om politieke 
identiteitenn en wensen voor meer autonomie te politiseren en steun te 
mobiliseren.. In die zin kunnen we duidelijk spreken over de periode na 
regionaliseringg als een nieuwe fase van regionalistische politiek, waarbij in de 
meestee gevallen politieke actoren hun strategie en doelstellingen aanpassen 
aann de nieuwe regionale politieke arena. Voor regionalistische partijen 
betekentt dit meestal een matiging van hun regionalistische programma, of in 
elkk geval het benadrukken van die elementen waarmee zij de mogelijkheden 
omm meer stemmen en zelfs regionale bestuursverantwoordelijkheid te 
verwerven,, benutten. Minder populaire doelen als onafhankelijkheid worden 
daarbijj  niet losgelaten maar op de lange baan geschoven. Regionale 
afdelingenn van nationale partijen nemen juist meer regionalistische elementen 
opp in hun discours. Hierdoor ontstaat in veel regio's een regionale politieke 
arenaa waarin alle politieke partijen, ook de nationale partijen, tot op zekere 
hoogtee een regionalistisch programma hebben, en waarin de oorspronkelijke 
regionalistischee partijen met een meer gematigd programma een electoraal 
gewichtigerr positie innemen. De positie van regionalisme wordt na 
regionaliseringg dus niet alleen versterkt door de toegenomen toegankelijkheid 
voorr regionalistische bewegingen van vormen van politieke participatie en 
politiekee macht, maar ook door het opnemen van regionalistische ideeën in 
dee discoursen van regionale afdelingen van nationale partijen. Hierdoor 
wordenn de laatste soms tot bondgenoten in de politieke projecten van 
regionalistischee partijen waarin zij tegenover de nationale overheid staan. 
Zowell  het ontstaan van een regionale politieke arena als het aanpassen aan 
dee nieuwe situatie door regionalistische en andere politieke actoren kwam 
meerr uit de verf in landen met een bestuurs traditie waarin regionalisering 
gerichtt was op het accommoderen van regionalisme. In Spanje en het 
Verenigdd Koninkrijk werd de positie van regionalisme duidelijk sterker na 
regionalisering,, terwijl dat effect in Frankrijk beperkt bleef. 

Dezee dissertatie heeft daarmee aangetoond dat voorspellingen over 
hett uiteenvallen van de staat of het accommoderen en zelfs verdwijnen van 
regionalismee na regionalisering ongegrond zijn. Steun voor separatisme bleef 
juistt in alle gevallen stabiel, terwijl op verschillende manieren de positie van 
regionalismee sterker werd na regionalisering. Verdwijnen deed regionalisme 
naa de invoering van regionale autonomie in ieder geval niet. 
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