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01.08.19 TVE-coryfee, Javier Solano, van de Encierros in Pamplona heeft zijn woorden terug moeten trekken. 

Even teruggrijpen naar de San Fermin-feesten van juli: 

Javier Solano is de nationale Spaanse TVE-verslaggever van de stierenrennen (Encierros) in Pamplona. In de 

hoofdstad van Navarra zijn de Encierros van 8 uur, een week lang, het hoogtepunt van de San Fermínfeesten. 

Solano blijft dan vanaf iets na 7 uur tot 9.00 u. als een ratelslang doorkletsen zoals alleen Spanjaarden dat 

kunnen.  

 

Hij heeft waarschijnlijk geen enkele interesse in wat er verder in Navarra nog gaande is tijdens die feestweek. 

 

Blijkt dat hij zich heeft moeten verontschuldigen voor zijn commentaren over de groepsverkrachting, in 2016, 

door een groep die “La Manada”, “De Roedel”,  genoemd werd. Hij kreeg de wind van voor omwille van zijn 

woordgebruik:  Hij noemde die groepsverkrachting door de groep Spanjaarden uit Sevilla verschillende keren 

een “accidente”!  

 

In het Spaans is een “accidente” óók “een tegenslag”, “een toevallige gebeurtenis”. De verslaggever van de 

Nationale Spaanse TVE vond het nodig de wandaad van zijn Spaanse landgenoten (uit Sevilla) te minimaliseren!   

 

Die mannen hadden gedurende de nacht in Pamploan met een meisje rondgetrokken en haar om beurten 

verkracht. Haar werd nadien “verweten” dat ze niet eens geschreeuwd had “en ze dus min of meer akkoord 

ging”. Dit terwijl ze doodsbang was dat ze haar, na afloop, uit de weg gingen ruimen!  

 

      
667 × 375 

Links: Javier Solano, al jarenlang verslaggever van de Stieren-rennen op TVE (foto D.N.) 

Rechts: de verkrachters (persfoto) 

 

Hij probeerde het nu nog recht te trekken met de bewering dat hij een verkrachting nooit gelijk had willen stellen 

met een accident! Dat was een “verspreking” geweest… 

 “Wie mij kent weet dat ik nooit een accident met een stier gelijkstelde met een groepsverkrachting door 

La Manada” 

 

Solano probeerde het nog goed te trekken met de bewering dat ze op TVE al om 7.15 u. beginnen met de 

uitzending en dat die “verspreking” er kwam om 8. 45 u.!!! Maar gedurende al die tijd blijft hij maar door 

ratelen tot je op een bepaald ogenblik naar de afstandsbediening grijpt!  

 

Als de man het niet meer aankan om een programma van anderhalf uur vol te ratelen moet hij maar op pensioen 

gaat 

 

Maar nu pas blijkt dat er ook op verschillende andere (Spaanse) zenders een rectificatie geëist was.  

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjun_7lj53kAhVELlAKHRpqCAsQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.diariodesevilla.es%2Fsevilla%2FEncierros-Fermin-Television-Espanola-Manada_0_1372062944.html&psig=AOvVaw0gGaFXAvurz4nXalBehIyd&ust=1566791403983372
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjun_7lj53kAhVELlAKHRpqCAsQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.diariodesevilla.es%2Fsevilla%2FEncierros-Fermin-Television-Espanola-Manada_0_1372062944.html&psig=AOvVaw0gGaFXAvurz4nXalBehIyd&ust=1566791403983372
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01.08.19 De basis van EH Bildu besluit in Navarra de PSN te steunen 

Nu de zoetwaternationalisten van de vorige presidente, Ujue Barcos (Geroa Bai), in Navarra onvoldoende 

stemmen haalden diende een andere oplossing gezocht om de neo-fascisten van de macht te houden. De radicale 

Basken van EH consulteerden de basis en daarvan gaf 75 % te kennen de Socialistische partij (PSN) van María 

Chivite te willen steunen. Een onthouding bij haar aanstelling was voldoende. Ook radicaal links (izquierda – 

ezkerra) zal meestemmen indien nodig. 

De Regering van Navarra bestaat nu uit PSN, Geroa Bai en Podemos. 

 
 

Adolfo Araiz, “co-woordvoeder” van EH Bildu kwam dit melden. (foto: EH BILDU) 

 

 
María Chivite Navascués (Cintruénigo, 5 juni 1978) is dus de volgende Regeringspresident van Navarra. 

 

Er zullen twee stemronden nodig zijn omdat bij de tweede een eenvoudige meerderheid voldoende is (23).   

Tegenstander is “Navarra Suma” oftewel “Navara +” (20) 

 

 

 

https://www.noticiasdenavarra.com/2019/08/01/politica/navarra/maria-chivite-no-logra-la-investidura-en-la-primera-votacion-
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01.08.19 Joseba Azkarraga komt de gemoederen bedaren 

Joseba Azkarraga is een gematigd man met veel aanzien. De Spaanse neofascisten weten met hem, Licenciaat 

Rechten, “geen raad”. Niet omwille van zijn beroep maar omdat hij aan de kant van het gematigde Baskische 

Nationalimse staat terwijl zijn neef, Luis Azcárraga Pérez-Caballero, (in 1988) door ETA geliquideerd werd. 

(Dit gebeurde op het ogenblik dat hij na het verlaten van de kerk zijn moeder omhelsde)!  

Azkarrage kan dus zeker niet beschuldigd worden “van ETA” te zijn. 

 
Joseba Azkarraga  (foto: EFE) 

 

Akaraga, licenciaat Rechten, was vanaf 1979 Baskisch volksvertegenwoordiger en senator binnen de PNV maar 

na een breuk binnen die partij stapte hij mee in de meer radicale “Eusko Alkartasuna“(EA) die Europees in 

dezelfde groep als de Volksunie zat. Ook in die groep werd hij volksvertegenwoordiger. Nu zit die groep in EH 

Bildu. Hij mag dus “gematigd-radicaal” genoemd worden met goede contacten binnen ETA.  

Nu de twee vrijgekomen zware “ETA-gevallen” in hun thuishaven ontvangen werden en daartegen hevig 

protest kwam, ook binnen de PNV, zegt hij dat die ontvangsten van vrijgekomen ETA-leden “niet als een 

huldebetoon aan ETA noch dat aan die ETA-mannen kan gezien worden”!  

“Het is tijd dat we elkaar verstaan, elkaars pijn en lijden begrijpen en respect opbrengen voor de rechten van alle 

mensen.” “Het collectief van Baskische politieke gevangenen heeft in december 2013 al (individueel én 

collectief) de aangebrachte schade erkend. 

 

Azkaraga riep meteen op deel te nemen aan de manifestatie van Sare, volgende zaterdag in Gasteiz, voor 

de rechten van de politieke gevangenen en tegen de gevangenenspreiding”.  

 

 

01.08.19 Jaarlijkse manifestatie van Etxerat vóór de basiliek-geboortehuis-van Igantius in Loyola - Azpeitia  

In Loyola, vóór het geboortehuis van  San Ignacio verzamelde Etxerat (“Naar Huis”) opnieuw om het lot van de 

Baskische Politieke gevangenen aan te klagen.  

 
Naike Díez, woordvoerder van “Etxerat” (Naar Huis) bericht de pers in Azpeitia. (EUROPA PRESS) 

“Etxerat” trekt zich het lot aan van de Baskische politieke gevangenen. Ze maken nu hun beklag dat ze hun 

verwanten in (af-)gesloten ruimtes moeten ontvangen. Ze willen af van die “uitzonderingspolitiek” en van die 

wekelijkse reizen naar de gevangenissen in het Zuiden van Spanje. 

Etxerat verzamelt elk jaar op deze plek en op deze dag, feestdag van Ignatius van Loyola, omdat dan de 

Baskische Hovaardigheidsbekleders van de PNV verzamelen blazen. 
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01.08.19 EH Bildu zegt “wij zijn de sleutel die deuren kan openen” 

De woordvoerster van EH Bildu, Bakartxo Ruiz,  liet in het Parlement van Navarra de presidente, María Chivite, 

fijntjes weten dat haar partij onontbeerlijk is om “Rechts” in Navarra te stoppen. Na de woorden moeten nu  de 

daden volgen”. 

  
 

Bakartxo Ruiz,  op 1 juni 2013 op een manifestatie in Bayonne 

 (eigen foto) 

In haar toespraak herinnerde ze Chivite er even aan dat 8 jaar geleden, bij de aanstelling van haar voorganger,   

de toenmalige presidente, Yolanda Barcina, (UPN = PP-Navarra) de steun kreeg van de Socialisten van Chivite. 

“Er zijn dingen die veranderden en anderen die minder veranderden. Zo bent U realistischer geworden”. “Wij 

staan nu nog steeds voor hetzelfde soevereine opzet voor Navarra. Inmiddels zijn we daarbij wél onontbeerlijk 

geworden ../.. “ 

 

01.08.19 Behalve “Nou Camp” verandert ook “Anoeta” van naam “Reale Seguros Stadium” 

Omwille van het smeer wijzigen de voetbalstadions Nou Camp van Barclona en Anoeta van La Real Sociedad de 

San Sebastian hun naam. Jammer! 

 
Het gaat zeker een halve eeuw duren eer de supporters de naam ANOETA zullen wijzigen in “Reale Seguros 

Stadium”.  
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02.08.19 Voor de PNV zijn er “Baskische politieke gevangenen” en “Baskische politieke gevangenen”. 

Bij de vrijlating van de politieke gevangene Jose Jabier Zabaleta «Baldo», zaterdag, werd hij in zijn stad Hernani 

door het volk ontvangen. Daar was hoogstwaarschijnlijk geen enkele PNV’er bij betrokken. Radicale Basken 

stemmen namelijk niet op deze zoetwaternationalisten.  

Dat de PNV zich nu negatief uitlaat over de ontvangst van Zabaleta is belachelijk. Heeft die dan geen “recht op 

omhelzing”?   

Baldo kwam vrij omdat hij zijn straf tot op de laatste dag uitzat!  

Met de ontvangst beoogt niemand een ander te krenken of te vernederen. 

 

 
 

De PNV heeft niet eens het recht om zich met deze ontvangsten te bemoeien. ETA nam de wapens op o.a. omdat 

hun Partij “deemoedig” de vernederingen van de Spaanse bezetters van Baskenland bleef slikken. 

Ze vinden het nu zelfs niet juist dat er gesproken wordt over “het recht om te omhelzen” en ze verwijten 

Arnaldo Otegi “uiterlijk vertoon”. 

 

Arnaldo Otegi vat het hele gedoe erg goed samen in een paar woorden: 

 

“Er zijn 250 politieke gevangenen en er zullen 250 ontvangsten zijn”. 

“Wij laten ons niet zeggen wie we kunnen ontvangen en wie niet”. 

 
(een erg vermoeide) Arnaldo Otegi (eigen foto) 

 

De Spaanse Bloedraad, Audiencia Nacional, vraagt nu aan het Openbaar Ministerie of ze bevoegd is inzake 

ontvangst van ETA-leden (die vrijkomen)!  
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02.08.19 José Manuael Villarejo Pérez, de Spaanse superflic waar iedereen voor beeft 

José Manuel Villarejo Pérez (Cordoba´, 3 augustus 1951) was zakenman maar ook Politiecommissaris bij de 

Spaanse Nationale Politie. Op dit ogenblik zit hij (sedert 17 november 2017) in de gevangenis. Hij zou een 

patrimonium van 20 miljoen €uro bezitten. 

 

Heel Spanje bibbert omdat Villarejo héél veel weet van Juan en alleman. Zelfs de Spaanse koning bibbert en 

beeft maar dat kan ook een neurologische oorzaak hebben.  

 

Door zijn beroep van “Superflik” sprak hij met heel veel mensen en daarbij nam hij alle gesprekken in 

het geheim op. Bijzonder vreemd was dat hij in het openbaar opviel omdat hij steeds zijn kop-mét-pet achter een  

zonnebril en/of een aktentas probeerde te verstoppen terwijl hij al door Juan en Alleman van op afstand herkend 

wordt/werd. 

           
Vanaf het ogenblik dat hij dat telefoonnummer van iemand had begon zijn “werk”. 

 

Hij deed zijn werk zó goed dat hij meerdere keren gedecoreerd werd. Dat was dan vaak omdat hij gegevens over 

ETA kon voorleggen.   

Hij zit nu al 3 jaar in een Madrileense cel nadat de president van Equatoriaal-Guinea, Mbasogo, een som 

van méér dan 5 miljoen op zijn rekening had geplaatst. Waarschijnlijk had hij de president geholpen bij het 

organiseren van het ontmaskeren van zijn politieke tegenstanders! 

 

Maar ook Spaanse politici werden slachtoffer nadat Villarejo te weten was gekomen dat ze grootschalig 

belasting ontdoken en daardoor in opvallende paleizen woonden.  

 

Hij “huurde” ook journalisten in die hij voorzag van fake news om zo “slechte betalers” de daver op het lijf te 

jagen. Uiteindelijk raakte bekend dat de superflik zélf een keten van hotels bezat in Spanje! 

Het mollenwerk ging veel verder dan “zakelijke” transacties. De bedrijfjes van Villarejo richtten zich ook op de 

kopstukken van politieke bewegingen, met de bedoeling hen in diskrediet te brengen. Mikpunt was onder andere 

Pablo Iglesias van de linkse populisten, Podemos, die volgens een gelekt rapport gefinancierd werd door 

Venezuela en Iran! Ook had hij de spilfiguren achter de Catalaanse onafhankelijkheid in het vizier. Cristina 

Cifuentes, de presidente van de regio Madrid, bleek haar diploma vervalst te hebben. Maar plots dook een vido 

op waarop ze een winkeldiefstalletje pleegde. 

640 × 384 
Volgens Villarejo heeft hij ook gegevens over Corinna zu Sayn-Wittgenstein, de minnares van vader King, Juan 

Carlos. Zij beweert daarin dat de voormalige Koning haar enkel “gebruikt” om zijn rekeningen met zwart geld 

in Zwitserland te beheren. 

José Manuel Villarejo zit dan wel in de gevangenis maar zijn netwerk is helemaal niet opgerold. 

Integendeel! Wat heeft hij nog allemaal achter de hand?   
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04.08.19 De Spaanse Regering heeft een “oplossing” tegen de “verwelkoming” van vrijgekomen gevangenen. 

In Baskenland worden al sedert het einde van de Franco-dictatuur politieke gevangenen die vrij komen feestelijk 

verwelkomd door vrienden en dorp- of stadsgenoten.  

Die gevangenen zijn jaren weggeweest uit de gemeente. Soms zijn er familieleden of vrienden verongelukt 

op die verre reizen maar vooral hebben ze zich blauw betaald aan brandstof en hotelkosten, vaak voor een 

bezoek van een half uur. 

Nu er op enkele dagen tijd twee politieke gevangenen vrijkwamen die toch wel een bijzonder zwaar strafblad 

hadden hebben zelfs bestuurders van de Baskische Nationalistische Partij, PNV, geprotesteerd  tegen dit soort  

ontvangsten.  

Dit komt de Spaanse Regering goed uit!  

Madrid wil nu maatregelen nemen om gemeentebesturen die dergelijke ontvangsten in Baskenland (de 

Baskische Autonome Gemeenschap, CAV) toelaten te kunnen bestraffen! 

Het Spaanse Openbaar Ministerie heeft de Guardia Civil gelast de organisatoren van deze ontvangsten op 

te sporen! 

 

Dit liet de Gedelegeerde van de Spaanse Regering in Baskenland, met de sappige naam  Jesús Loza,  nu weten. 

Vaak werd dit soort politieke schoonmoeders gehaat maar de voorbije jaren was er  beterschap gekomen in die 

betrekkingen. Blijkbaar zint hen dat niet.  

 
Toevallig (?) stapten in de Baskische administratieve hoofdstad, Vitoria-Gasteiz vandaag een duizendtal Basken 

op achter de tekst “Het is tijd om knopen te ontwarren. Allen samen. Gevangenen naar huis” 

(Foto: SARE/TWITTER) 

Onder de aanwezigen Joseba Azkarraga (zie hieboven, 1 augustus) die het woord voerde: “Wij willen helemaal 

geen privileges voor de politieke gevangenen die vrij komen nadat ze hun straf uitzaten” 

 
Dit was min of meer de aanleiding tot de heisa: In Hernani werd voormalig ETA-lid José Javier Zabaleta, na 29 

jaar gevangenschap vrijgelaten nadat hij zijn straf tot de laatste dag uitzat!.(Jon URBE/FOKU)  
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05.08.19 Nog steeds naweeën van de Burgeroorlog.  

Een aantal Baskische families willen de resten van hun familieleden weghalen uit de Vallei van de Gevallenen, 

het mausoleum in de buurt van Madrid waar Dictator Franco begraven ligt. 

 
Isabel Salazar, uit Getxo,  toont een foto van haar grootvader, Melchor Lázaro Soto.  

Juan Ramón Sertucha, (82 jaar) uit Erandio, toont foto’s van zijn ooms, Julián Ramón Santiago en Santiago 

Sertucha.(Foto: J. M. Martínez) 

Tijdens de Spaanse Burgeroorlog verdwenen veel mensen van de aardbodem. Vaak wist de familie niets eens 

waar ze gebleven waren. Meestal ergens onder de grond! 

In 1959 werden er een aantal opgegraven in hun dorp (in heel Spanje) en versleept naar de Vallei van de 

Gevallenen, in de buurt van Madrid, waar Dictator Franco zou terecht komen. (Hij kwam zelfs regelmatig kijken 

bij de bouw van dat monument)!  

Na de dood van Franco werden nog méér resten van Basken daar herbegraven. Maar de grote hoop van de doden 

uit het camp dat Franco bestreed werd eenvoudig weg ergens in de grond gestopt  

Volgens het Baskisch Instituut van de Herinnering, de Samenleving en de Mensenrechten (GOGORA)  

zouden op die manier 1.231 Basken in de Vallei terechtgekomen zijn. Het grote deel zonder geïdentificeerd 

te zijn. Erger: de familieleden werden daarvan niet eens op de hoogte gebracht!   

 

Isabel Salazar en Juan Ramón Sertucha (foto) doen een ultieme poging om te weten te komen waar de 

resten van hun familieleden terechtkwamen! 

 

06.08.19 De jongeren van Altsasu zitten zaterdag 1.000 dagen in de gevangenis … 

… voor een door de Guardia Civil uitgelokte “caféruzie”. 

Die nacht werden 8 jongeren opgepakt waarna er nadien zich nog 4 anderen gingen aangeven, uit solidariteit!  

Bijna 3 jaar later zitten er hier nog 7 van in de gevangenis waarvan drie ononderbroken: Jokin Unamuno, 

Oihan Arnanz en Adur Ramirez de Alda!!! 

 
Zaterdag trekken ze opnieuw naar de berg Beriain om te protesteren. 
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09.08.19 In San Sebastian worden de 5 gedenkplaten voor slachtoffers van ETA opnieuw besmeurd. 

 

 
 Eigen foto, lente 2019 

 

  
Donostia Persfoto 9 augustus 2019: Avenida de la Libertad  

 

De gedenkplaten kwamen er op 23 maart laatstleden ter herdenking aan 5 slachtoffers van ETA die hier op 4 

oktober 1976 het leven verloren. 

Er worden 5 Spanjaarden herdacht die er in één actie het leven lieten:Juan María Araluce (procureur)  zijn 

chauffeur, José María Elícegui Díez en de begeleidende politiemannen; agent Alfredo García González, 

inspecteur Luis Francisco Sanz Flores en onderinspecteur Antonio Palomo Pérez. 

 
 
09.08.19  Gezondheidstoestand van Josu Urrutikoetxea verslechterd door medisch verzuim 

Etxerat maakt opnieuw bekend dat de Gezondheidstoestand van voormalig ETA-leider, Josu Urrutikoetxea, 

verslechtert. Hij is al enkele jaren ernstig ziek en in de Parijse gevangenis is de medische verzorging volstrekt 

ontoereikend.  

Josu Urrutikoetxea, “Josu Ternera” was een belangrijk ETA-leider. 

De voorbije jaren kreeg hij de bevrijdingsorganisatie zo ver dat ze de wapens neerlegden en de opslagplaatsen 

bekend maakten. 

 
Hij verbleef in Frankrijk en daar lieten ze hem met rust maar Spanje bleef hem vervolgen. Toen Madrid de 

Franse Justitie, eerder dit jaar, wees waar ze hem konden vinden kon Parijs niets anders doen dan hem 

arresteren!  osu Urrutikoetxea, en una imagen de 2002, hace ya 17 años. (Gari GARAIALDE | FOKU)  
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12.08.19 De PCE - EPK eert 18 “bloemen van de Republiek” die geëxecuteerd werden in Pikoketa  

Zondag eerde de Baskische Communistische Partij (PCE-EPK) 18 republikeinse jongeren (meisjes en jongens) 

die er in het begin van de Burgeroorlog door Requetés (Francotroepen) geëxecuteerd werden. Dit gebeurde in 

Pikoketa,  bij Peñas de Aia buiten en boven Oiartzun.  

De boerderij waar ze sliepen werd bij verrassing overvallen omdat de wachtpost in slaap was gevallen. Ze 

werden allemaal gedumpt in een massagraf dat pas in 1978 ontdekt werd. Eén van de slachtoffers was Bernardo 

Usabiaga,  de oom van de schrijver van het boek over deze Zaak.  

 
Nu zullen wandelaars je op zondagmorgen graag informeren over deze gruweldaad. 

 
 

Na een halve eeuw dictatuur mogen ze weer een beetje “familie van” zijn …  

Deze gedenksteen kwam er nadat in 1978 een “massagraf” ontdekt werd.  

Lees: Mogelijk durfde er pas in 1978 iemand die getuige was te praten. (Eigen foto’s)  

 

 
Persfoto van de recente huldiging 
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12.08.19 Frankrijk gaat Marixol Iparragirre, “Anboto”,  uitleveren aan de Spaanse Farizeeërs  

Frankrijk gaat binnenkort Marixol Iparragirre, alias “Anboto”, uitleveren aan het Spaanse Sanhedrin i.v.m.de 

dood van een commandant van de Spaanse Strijdkrachten,  Luciano Cortizo, in december 1995 in León. 

Dit weet El País te melden. El País, het Spaanse parochieblad, indien de PSOE aan de macht is… 

De Guardia Civil zou een bewijs gevonden hebben dat Anboto rond 10.11.1995 (!) in contact stond met ETA-

collega , Sergio Polo. In die periode was Anboto chef van één van de “comandos legales” (niet geregistreerd)  

van ETA. Ze zou toen opdracht gegeven hebben Spaans legercommandant Luciano Cortizo uit te schakelen. Dat 

gebeurde met een bom onder de wagen van de commandant in  Pasaia – Pasajes, in de buurt van Donostia en 

daarbij raakte de dochter van 18 gewond.  

Iparraguirre is gehuwd met één van de laatste ETA-chefs, Mikel Albisu, alias Mikel Antza. In 2004 werd het 

echtpaar gearresteerd in een dorp in Iparralde (Frans Baskenland). Iparraguirre veroordeeld tot 20 jaar en 

uitgeleverd aan Spanje.  

Toen op 3 mei van het vorig jaar een gemaskerd ETA-trio op TV de definitieve “ontbinding” van de organisatie  

bekend maakte werd het woord gevoerd door Josu Ternera, (nu in een gevangenis in Parijs. Naast hem zat de 

eveneens gemaskerde Marixol Iparragirre.   

Er moest nu iets gevonden worden om haar óók in Spanje te kunnen veroordelen. 

 

 

 

12.08.19 Behalve Marixol Iparragirre, alias Anboto, raakte nog één andere vrouw tot in de top van ETA:  

Maria Dolores Gonzalez Catarain, alias “YOYES”. 

Ze werkte vanuit Noord-Baskenland. Toen Spanje een amnestiewet uitvaardigde maakte ze daar 

gebruik van en keerde ze als een “vrije vrouw” naar Ordizia terug. Op een dag (10.09.86) liep ze met 

haar kind van 3 jaar over de markt toen iemand haar vroeg: “Yoyes?”  

Onmiddellijk na het bevestigende antwoord werd ze doodgeschoten. Door ETA! De uitleg van ETA 

was eenvoudig “Yoyes kon niet vrij rondlopen terwijl activisten van de Organisatie zware straffen 

uitzaten voor bloeddelicten die zij had opgedragen!”  

Later werden “Kubati” & “Latasa” als daders genoemd. Ze zouden gewerkt hebben  in 

opdracht van Pakito. DEZE LAATSTE KWAM EVENEENS UIT ORDIZIA EN ZOU HAAR 

“VRIEND” GEWEEST ZIJN. TOCH ZOU HIJ DE LIQUIDATIE GEBODEN HEBBEN.  
Er werd een film over gemaakt. Door de Baskische Regering… 

 

        
 

Eigen foto’s op het graf van Yoyes in Ordizia. 

Films Yoyes 

http://www.youtube.com/watch?v=hVAsUmzx33U 

http://www.youtube.com/watch?v=jwioQwtPXjw 

http://www.youtube.com/watch?v=_TF0eR0izek 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=hVAsUmzx33U
http://www.youtube.com/watch?v=jwioQwtPXjw
http://www.youtube.com/watch?v=_TF0eR0izek
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12.08.19 Mikel Albisu, Mikel Antza, was een bekend schrijver.   

Mikel Albisu was een schrijver, een intellectueel, maar hij kreeg meer bekendheid door een spectaculaire 

ontsnapping uit de gevangenis van Martutene (Donostia – San Sebastián) op 07 juli 1985.  

 

Kort voordien waren er tijdelijk 2 ETA - gevangenen omwille van familiale omstandigheden vanuit de 

gevangenis van Herrera de la Mancha overgebracht naar Martutene. Het ging om Joseba Sarrionandia, “Sarri” 

en Iñaki Pikabea, “Piti”. Met het oog op de San Fermínfeesten (in Pamplona, maar met uitstraling in heel 

Baskenland) had de “moderne” directeur ’s middags een optreden voorzien van de Baskische zanger, Imanol 

Larzábal.  

 

Om 12.15 uur waren de begeleidende auto’s van Imanol binnengereden en toen een tijdje na het concert 

herteld werd keken de cipiers verrast op omdat ze plots 2 gevangenen minder hadden! “Sarri” en “Piti” 

bevonden zich op dat ogenblik namelijk al een héél eind van de gevangenis vandaan. Ze waren beiden 

naar buiten gedragen in de geprepareerde versterkers van Imanol! 

   

Vlug raakte bekend dat de politie op zoek was naar Mikel Albisu die schreef onder het pseudoniem 

“Antza”.  Ook hij had al heel wat literaire prijzen in de wacht gesleept. De politie verdacht hém ervan de 

vlucht van het duo georganiseerd te hebben.  Zo zou hij de boxen en de bestelwagen waarin “Imanol” 

“vervoerd” werd gehuurd hebben. Bovendien had hij een artistieke relatie met Sarrionandia. Hij 

regisseerde op dat ogenblik een stuk van Fernando Pessoa dat door “Sarri” in  het Baskisch was vertaald. 

Zodoende waren de  bezoeken aan Sarri  in de voorgaande maanden en weken frequent geweest. [En niet 

te vergeten: hij had een vriendschappelijke relatie opgebouwd met de gevangenisdirecteur]… 

 

 
Mikel Albisu Iriarte, “Mikel Antza” (foto: EFE) 

 

Mikel Albisu Iriarte, “Mikel Antza” werd op 3 oktober 2004 (samen met 20 anderen) in Frankrijk 

opgepakt als “numero uno” van ETA.  Samen met zijn echtgenote, Marixol Iparragirre Genetxea 

“Anboto”, (Escoriaza – Gipuzkoa 25.04.1961) leefden ze met hun kind als een ‘normaal’ echtpaar in Salies-de-

Béarn (F). Tegen haar liepen 16 internationale arrestatiebevelen.  De vangst was blijkbaar goed voorbereid want 

samen met hen werden nog 19 anderen gearresteerd.  

Dit kon beschouwd worden als de zwaarste slag die ETA kreeg toegebracht na de raid in 1992 in Bidart. 

Bovendien werd ook nog een grote hoeveelheid aan wapens ontdekt die waarschijnlijk afkomstig waren van de 

diefstal in Grenoble, eerder dat jaar.  

Mikel Albisu, “Anza” hield zich vooral bezig op literair gebied.    

Later werd hij ETA – leider “door opvolging”. 
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12.08.19 Joseba Sarrionandia, “Sarri” verdween na de ontsnapping van de aardbodem  

Tot bleek dat hij de auteur (onder schuilnaam) was van een aantal boeken die prijzen wonnen. In Spanje! 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joseba Sarrionandia 

Sarrionandia had, ondanks zijn jonge leeftijd, al enige faam als schrijver. Hij was leraar en lid en stichter van 

verschillende literaire tijdschriften. Het jaar van zijn arrestatie had hij 3 belangrijke literaire onderscheidingen 

gekregen. Pikabea zat al sinds 1978 vast en was in 1981 tot 33 jaar veroordeeld. Een jaar eerder was hij voor de 

partij Herri Batasuna tot Baskisch parlementariër verkozen.   

 

Meteen na de verdwijning werden niet alleen Imanol opgepakt, maar verder nog de schrijver en journalist, Josu 

Landa en nog vier anderen. Allen werden ze bedreigd met foltering en met de arrestatie van familieleden en 

tegen Imanol zegden ze: “Je bent die klootzak die Etarras helpt ontsnappen en daarvoor ga je zwaar betalen.” 

Landa werkte o.a. voor het bekende blad “Argia” en voor de intussen gesloten krant EGIN. Hij was nog maar 24 

jaar. Toen hij op de redactie van Argia vernam dat de politie hem thuis was komen  zoeken ging hij zich 

aanmelden bij de Burgerlijke Regering en vernam daar dat hij gearresteerd was. Uiteindelijk bleef hij als enige 

aangehouden. Meteen ging er een solidariteitsactie van start en de handtekeningen op de lijst waren o.a. die van 

Joan Mari Torrealdai (later opgepakt na de sluiting van de krant “Egunkaria”), de advocaat Elosua, José Luis 

Alvarez Enparantza, “Txillardegi”, chef redacteur van EGIN, Luis Núñez, de antropoloog-priester Jose Miel 

Barandiaran, schrijvers als Eva Forest, Alfonso Sastre, Bernardo Atxaga, de zangers Benito Lertxundi, Erramun 

Martikorena en Imanol zelf, maar ook politici en andere bekende personen, niet enkel uit Baskenland maar ook 

uit Catalonië en zelfs uit Spanje. Deze massale steun zorgde ervoor dat Landa 10 dagen later werd vrijgelaten. 

De directeur stond toen al 4 dagen op straat! Binnen de gevangenis werd de ontsnapping dagenlang gevierd.  

 

Lourdes en Josu Landa schreven over de gebeurtenis een liedje  “♫ Sarri ♫, ♫ Sarri ♫, ♫ Sarri ♫” dat 

vandaag nog steeds op elke dorpskermis gespeeld wordt. Het werd op muziek gezet door F. Hibbert. Fermín 

Muguruza die het zong en op plaat zette, kreeg er van de azijnpissers van AVT-Slachtoffers van het Terrorisme 

een juridische klacht voor aan zijn broek!  

Lourdes en Josu Landa schreven over de gebeurtenis een liedje dat vandaag nog steeds op dorpskermissen 

gespeeld wordt. Het werd op muziek gezet door F. Hibbert. Fermín Muguruza die het zong en op plaat zette, 

kreeg er van de azijnpissers van AVT-Slachtoffers van het Terrorisme een juridische klacht voor aan zijn broek! 

 

 
Joseba Sarrionandia woont en werkt al jaren in Cuba 
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Het lied ter ere van Joseba Sarrionandia, “Sarri”: 

Ez dakit zer pasatzen den 
Azken aldi hontan 

Jendea hasi dela dantzatzen sarritan 
Zerbait ikustekoa du 

Bi falta direlakoz 
“recuento generalean” 

  
Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri 

Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri askatu 
Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, viva tú 

  
Irratikoak han ziren 
Emitizen zuzenean 
Paella jango zutela 

Eta pit ta Sarri bere muturretan 
Saltzan zeudela konturatu gebeak 

  
Sarri, Sarri, Sarri,… 

Zalai dugu sortzea                                            
Doinu gozoagorik 

Sarri dio herriak txanpainaz ospaturik 
Iruñeko entzierroa 

desentzierroa hemen 
zapi gorriak 

zerua du estaltzen 
Ez dakit zer pasatzen den 

Azken aldi hontan 
Jendea hasi dela dantzatzen sarritan 

Zerbait ikustekoa du 
Bi falta direlakoz 

“recuento generalean” 

Ik weet niet wat er  
de laatste keer gebeurde 

dat de mensen steeds maar sarri begonnen te dansen 
Het moet er iets mee te maken hebben  

dat er 2 ontbraken 
Bij de “algemene telling”  

  
Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri 
Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, vrij 

Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, Sarri, jij leve lang  
  

De radio zond het  
rechtsreeks uit 

dat ze paëlla aan het eten waren 
terwijl Piti en Sara voor de ogen van iedereen  

de benen namen zonder dat iemand het zag 
  

Sarri, Sarri, Sarri,… 
Het valt me moeilijk om te stoppen 

Met de mooie klank van dit lied  
In Pamplona vieren ze de opsluiting (“entzierroa”) 

met champagne  
Terwijl ze hier hetzelfde doen voor een vlucht (“des-

entzierroa”) 
Met rode halsdoekjes  

Ik weet niet wat er  
De laatste keer gebeurde 

Dat de mensen steeds maar sarri begonnen te dansen 
Het moet er iets mee te maken hebben 

Dat er twee ontbraken  
Bij de “algemene telling” 

 

14.08.19 Bij de start van de Spaanse voetbalcompetitie  

Bij de start van de Spaanse voetbalcompetitie duwt de radicale Baskische krant GARA de Spaanse buren met de 

neus op de feiten:  “Arranca una Liga en la que uno de cada cuatro es un equipo vasco” 

 “Er gaat een Liga van start waarin elke vierde tegenstander een Baskische club is” 

Nog eens even de BASKISCHE CLUBS opnoemen die in “La Liga” van start gaan:  

-  Athletic Bilbao (en niet “Atletico” Bilbao) [Havenstad, gesticht door Engelsen en daarom Engelse naam, 

stamnummer 1. Zoals onze “Royal Antwerp FC”: Havenstad, gesticht door Engelsen, Engelse naam, 

stamnummer 1.] 

-  Real Sociedad de San Sebastian (“De Koninklijke Vereniging uit San Sebastian”)  

-  Osasuna Pamplona [“osasuna” = Baskisch voor “gezondheid”.] 

-  Eibar (Eibar is een industriestad in de buurt van San Sebastian)  

- Alavés “Uit Alava”. Alava is de provincie met als hoofdstad Vitoria-Gasteiz, tevens de administratieve 

hoofdstad en Regeringszetel van Baskenland.  

 
De Baskische TV, (Euskal Telebista, ETB) kwam nog eens met een speciale reportage van die mythische 

middag in 1975 toen keeper Iribar van Bilbao en Kortabarria van Real Sociedad in het oude stadion Atotxa van 

Donostia het veld opkwamen met tussen hen in de toen nog verboden Baskische vlag. 

 

https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gara/editions/2019-08-15/hemeroteca_articles/arranca-una-liga-en-la-que-uno-de-cada-cuatro-es-un-equipo-vasco
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12.08.19 Rafael Caride komt “vrij” 

De ETA-gevangene Rafael Caride, die indertijd brak met de Organisatie en koos voor de “vía Nanclares” komt 

zondag vrij. 

 

 
 

Rafael Caride toen hij in 2000 door Frankrijk aan Spanje werd uitgeleverd 

 

De “via Nanclares” was een zet van de Spaanse Regering om een wig te drijven in het collectief van ETA-

gevangenen. Wie voor dit concept koos mocht rekenen op een boel “voordelen” zoals regelmatige periodes die 

ze thuis mochten doorbrengen.  

Caride is 74 jaar en zat daarvan 26 jaar in gevangenissen, ver van huis: 7 jaar in Frankrijk en 19 in Spanje.   

Hij kwam indertijd vanuit Vigo (Galicië) naar Baskenland om er te werken. In de tachtiger jaren nam hij de 

benen naar Frankrijk. In 1985 sloot hij aan bij het “Comando Barcelona” onder Santiago Arrospide waarmee hij 

o.a. deelnam aan de aanslag op het Grootwarenhuis Hipercor in 1987. Daarbij verloren 21 personen het leven. 

Hij werd in februari 1993 opgepakt in een bar in Toulouse. In 2000 werd hij uitgeleverd aan Spanje. De laatste 

jaren zat hij in Baskenland  (Nanclares de Oca en toen die gevangenis werd afgebroken in het nieuwe complex in 

het nabijgelegen Zaballa). Dit soort “voordelen” kregen gevangenen in ruil voor het afzweren van ETA. (Het 

nadeel was dat ze helemaal geen vrienden meer hadden). Tot zondag a.s. moet hij enkel nog één keer per week 

een stempel gaan halen in de gevangenis van Martutene (San Sebastian). 

Voor dit soort voordelen werd o.a.gekozen door een 30-tal gevangenen waaronder Kepa Pikabea, Joseba 

Urrosolo Sistiaga, Carmen Gisasola, Ibon Etxezarreta en Andoni Alza.  

Deze gevangenenpolitiek kwam er onder de Spaanse Regering van de Socialist José Luis 

Rodríguez Zapatero maar was al begonnen na de mislukking van de onderhandelingen 

met Madrid die plaatsvonden in Algiers.  
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12.08.19 Joseba Azkarraga geeft toe dat er aan de “verwelkoming” van ETA-leden iets moet veranderen. 

Azkarraga (zie eerder deze maand 01.08.10) geeft toe dat bij de laatste vrijlatingen van politiekje gevangenen 

geen “verheerlijking van terrorisme” was maar er wel meer pijn teweeggebracht werd (aan familieleden van 

slachtoffers) en dat er naar andere formules  gezocht moet worden voor die “ontvangsten”.   

“Sara”, de organisatie waarvan Joseba Azkarraga woordvoerder is, bestaat inmiddels 5 jaar. Hun doel is het 

samenleven van en mét de voormalige gevangenen te verstevigen. 

 
Joseba Azkarraga, woordvoerder van Sare. 

De Spaanse Regering Sánchez begon met “een andere politiek” inzake het dichterbijbrengen van politieke 

gevangenen maar er was weinig verschil merkbaar. “Werd het vertraagd of werd het stilgelegd”? Niet één 

gevangene kwam in een gevangenis in Baskenland... Nochtans werd dit beloofd als ETA de wapens neerlegde. 

En dat gebeurde al 10 jaar geleden! 

Sommige politieke gevangenen zitten al verschillende decenia in inhumane omstandigheden, ver van huis.  

Waarom zouden familieleden en vrienden hun “ontvangsten” moeten laten vallen als de “gevangenenpolitiek” 

niet verbeterd wordt? 

De organisatie “Etxerat” (“naar huis”) die zich het lot van die gevangenen aantrekt zou de gevangenen 

“binnenskamers” kunnen ontvangen maar dan komt het er, symbolisch,  op neer dat ze nóg niet op straat mogen 

komen.  

Op 18 juli trok een fascistische optocht door Santander en in Valladolid werd  Onésimo Redondo herdacht, 

medestichter van de Fascistische organisatie JONS waar geen haan naar kraaide. 

 

 

17.08.19 In Donostia werd 5.595 kilo explosieven aangetroffen! 

Maar die explosieven dienden ditmaal voor het feestelijk vuurwerk tijdens de “Aste Nagusia” de Grote Week”  

  
 

Dit gebeurt in wedstrijdvorm en de winnaar krijgt 7.000 €. 
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17.08.19 Opnieuw acties om te stoppen met de stierengevechten in San Sebastian. 

In Donostia wordt opnieuw door een 500-tal inwoners bij het stadsbestuur actie gevoerd tegen de 

stierengevechten. Dit gebeurde in het kader van de aanstaande stads-feestelijkheden, “Semana Grande”.   

 

 
 

 
 

 
  

 
De tempel heeft de corrida’s  niet nodig omdat er méér dan voldoende activiteiten plaatsvinden. Toch willen de 

PNV en de Socialisten verder (stieren-) bloed zien vloeien. 
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17.08.19 Het volledige voetbalprogramma voor “OSASUNA Pamplona” in de Spaanse Primera División. 

In Spanje zijn er vrijwel nooit rellen met voetbalsupporters. De steden liggen zó ver uit elkaar dat het gajes die 

reizen niet kunnen betalen. 

Vele jaren geleden, toen Mart Smeets nog een Martje was, meende hij bij de loting voor de eerste 

ronde in het Europees voetbal minachtend te moeten vragen  

 

“Osasuna? Waar mag dát in godsnaam wel liggen?” 

 

 “OSASUNA” is Baskisch voor “gezondheid”, een mooie “ouderwetse” naam voor een 

sportvereniging. Maar dat wist Mart niet… 

 

Enkel de reis naar Palma de Mallorca wordt per vliegtuig gedaan. 

 

Bij de ‘afstanden’ staat dat die verdubbeld moeten worden omdat het om heen- en terugreizen (“voy y 

vengo) gaat. Slechts 4 steden liggen verder dan 500 kilometer van Pamplona. 

 

De afstanden vanuit Pamplona: 

 

 
Zes stadions liggen op een afstand van méér dan 500 km: De uitwedstrijden naar de Kelten van Vigo, 

tweemaal naar Sevilla en naar Granada en naar Mallorca. 
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18.08.19 Volgens Binnenlandse Zaken stierf de politieke gevangene, Kepa del Hoyo, een natuurlijke dood. 

Kepa del Hoyo, uit Galdecao,  stierf op 31 juli 2017 in de gevangenis van Badajoz op 700 km van huis. Er 

werd meteen over “een natuurlijke dood” gesproken terwijl hij slachtoffer werd van een niet-geconstateerd 

infarct VIJF DAGEN EERDER!  

 
Het Ministerie van “Spaans Interieur” verwierp de bewering van de familie dat er sprake was van “medische 

nalatigheid, slorigheid, verzuim, verwaarlozing”. Het admministratief geding nam bijna een jaar in beslag. De 

“officiële doodsoorzaak bleef “angstaanval” [“ataque de ansiedad”] mede ten gevolge van hoge 

bloeddruk! Maar Kepa del Hoyo had enkele dagen eerder, op 26 juli, naar huis mogen bellen en 

toen had hij al gewag gemaakt van zijn problemen.   

Kepa werd 46 jaar en daarvan zat hij er 19 in de gevangenis. Gedurende15 jaar ver van huis.  

 

19.08.19 Peru del Hoyo was een “rugzakkind” 

Peru del Hoyo, een kind dat jarenlang in de weekenden met een rugzak naar het Zuiden mocht om zijn vader te 

bezoeken, spreekt nu over de wonden die dit achter liet. Hij heeft er mee leren leven en hij kan enkel proberen de 

pijn niet te laten toenemen. 

 
MAITE SÁNCHEZ en PERU DEL HOYO (foto Gara) 

 
Voor vader Kepa del Hoyo was de gevangenis geen “veilig onderkomen” 
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19.08.19 Billy el Niño genoot van het folteren. 

Drie slachtoffers van Billy el Niño verhalen hoe hij genoot van het folteren. Een “tastbaar plezier”! 

“Bedreigingen, vernederingen, slagen en verbale terreur” Zó herinneren de slachtoffers zich de méést zwarte 

figuur uit de Francodictatuur: “Billy El Niño” – “Billy the Kid”.  

                                      
Persfoto’s  van Antonio González Pacheco, “Billy El Niño”, tijdens zijn actieve beroepsleven en nu.(EFE) 

Drie van zijn slachtoffers vertellen aan het Persagentschap hun doortocht bij González Pacheco aan de 

Madrileense Puerta del Sol in de zeventiger jaren.  

Rosa María García, José María ‘Chato’ Galante en Luis Suárez-Carreño zijn 3 van de 18 slachtoffers die 

hun verhaal deden bij de Spaanse Justitie in de hoop de straffeloosheid op te heffen. (In september volgen de 

anderen).  

Luis Suárez-Carreño  was de “pionier”. González Pacheco  was aanwezig  toen ze hem naar de Puerta del Sol 

versleepten: Bij nacht, zonder geweld en zonder getuigen. Meestal gebeurden arrestaties bij daglicht en met veel 

geweld maar deze arrestanetn kregen de “status” dat ze, voor de buitenwereld, “spoorloos verdwenen” waren. Er 

werd dan niet naar hen gezocht noch gevraagd… 

             
       José María "Chato" Galante,                     Luis Suárez                               Rosa María García Alcón 

 

Links: José María "Chato" Galante, aan de Puerta del Sol bij het interview op 7 augustus ll. in het voormalige 

gebouw van de Staatsveiligheid. 

”De kleren werden je van het lijf getrokken, je kreeg karateslagen, incluis de Bruce Lee-kreten, je werd aan de 

radiator geketend. De bedoeling was een maximum aan informatie uit je te slaan. Vertelde je onvoldoende dan 

werd je naar een volgende vertrek gesleurd. 

Luis Suárez en Rosa María García werden samen met hun echtgenoten opgepakt.  Ze werden op de 

hoogte gehouden van wat er met hun wederhelft gebeurde óf  moesten luisteren als ze gefolterd werd”: 

“Luister wat we met hem/haar aan het doen zijn”… 
Billy el Niño genoot er duidelijk van. Hij bleef onophoudelijk slaan.  Het was een sadist. Zijn collega’s hadden 

schrik voor hem en deden wat hij besliste Hij maakte overuren!   

 

 

 

https://www.huffingtonpost.es/2018/11/16/chato-victima-del-franquismo-el-psoe-ha-gobernado-mientras-habia-militantes-suyos-en-las-fosas_a_23590576/
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24.08.19 Tussen Hendaye en Irun stappen 5.000 betogers op tegen de G7-top 

In Biarritz lopen méér politiemannen dan toeristen door de straten.  

 

 
Fot 

o: 

 
EFE  

In afwachting van de Manifestatie werden gisteren in Urruña 17  personen opgepakt.  

Ook in Bilbao was er protest. 
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25.09.19 De gegijzelde portretten van Macron en andere personaliteiten samen in Bayonne 

Gekaapte foto’s van Macron en zijn collega’s “ondersteunen” het protest in het stadsdeel “Petit Bayonne” in 

Bayonne. Hier werden 900 manifestanten geteld en daarvoor was een overmacht aan “polenten” opgeroepen.  

 
(FOTO/ Georges GOBET | AFP ) 

 

27.08.19 Ex-militair, Alfonso Jesús Cabezuelo, ging zich aanmelden in de gevangenis van Topas (Salamanca)  

Deze “Jesus” was de militair van de “bendeleden” van La Manada die tijdens de San Ferminfeesten van 2016  in 

Pamplona een meisje uit Madrid meenamen om haar gedurende de ganse nacht om  beurt te verkrachten. Omdat 

er, behalve deze diender, óók nog een Guardia Civil bij de daders was werden ze aanvankelijk nét niet 

vrijgesproken (na een jaar voorarrest).    

 

 
Alfonso Jesús Cabezuelo. (Foto: Pepo Herrera) 
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27.08.19 De Openbare Aanklager wil 3 van de mannen van “La Manada” ook nog vorderen voor diefstal. 

Drie leden van “La Manada” werden óók nog betrapt op diefstal van dure zonnebrillen in een brillenzaak in 

Donostia – San Sebastian. (De diefstal vond plaats in 2016 de dag vóór ze naar Pamplona trokken waar ze dan 

dat meisje verkrachtten en waarvoor ze eerder al 15 jaar kregen). De verdediging wilde het op een akkoord 

gooien maar daar werd niet op ingegaan. 

Het gaat om Angel Boza José Angel Prenda, en de toenmalige Guardia Civil (nu “ex”) Antonio Manuel 

Guerrero 

 
Angel Boza (met zonnenbril!) 

 

De advocaat van de verdediging, Agustín Martínez, kwam niet tot een akkoord met het O.M. en vraagt nu 9 

maanden cel voor Prenda en Boza en 6 maanden voor Guerrero, met verzachtende omstandigheid omdat hij de 

bril had teruggebracht!!! De prijs van de brillen zorgde voor extra “problemen”: Drie brillen zouden, volgens de 

verdediging, 300 € gekost hebben terwijl vijf andere op 865 geschat werden door het O.M. 

 

 
Advokaat Agustín Martínez advokaat van de verdediging  (en “showman”) 

 

Door de verdediging kan pas over diefstal gesproken worden bij een prijs hogen dan 400 € maar deze Martínez 

wilde de verkrachting óók al minimaliseren. [Het meisje werd nét niet “de schuldige”!] 

 

Het drietal (dat de zitting volgde via videoconferentie) erkende dat ze de winkel waren binnengegaan (omdat er 

“aanbiedingen” waren) om brillen “uit te proberen”. Omdat de winkelbediende bezig was namen ze elk een 

paar brillen, staken ze in hun zakken en heuptassen en vertrokken zonder te betalen. 

Boza en de anderen hadden niet de bedoeling te stelen (!) 

De verantwoordelijke verkoopster bevestigde de feiten (vijf brillen) maar dit werd in twijfel getrokken door de 

advocaat van de verdediging (drie brillen) omdat het druk was in de winkel en de feiten 2 weken eerder 

gebeurden! Een Ertzaintza getuigde wat hij op de winkelcamera gezien had. 

De rechter bleef erbij dat het bewezen was dat het diefstal was (wat de daders toegaven) maar volgens de 

verdediging ging het maar om 3 brillen en de advocaat werd daarop zelfs “kwaad” omdat hij niet begreep hoe 

zijn cliënten beschuldigd werden van het stelen van 5 brillen! 
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27.08.19 In Bilbao overleed José Moreno Torres. Hij werd 100 jaar.  

Moreno (10 november1918) verdedigde tijdens de Spaanse Burgeroorlog onvermoeibaar de belangen van 

Baskenland.  

 
Hij heeft nooit begrepen waarom ze hem, nadat hij tot de doodstraf veroordeelden,  in de gevangenis stopten en 

niet fusilleerden.   

Nadat hij als militair gearresteerd werd zat hij, gedurende 2 jaar, in verschillende gevangenissen: Zaragoza, San 

Gregorio, Bilbao, Balmaseda en in de strafgevangenis van Huesca. Op 24-jarige leeftijd kwam hij “vrij” maar 

voor Madrid blijf hij een “rojo separatista”- “Rooie Separatist”. Als “echte PNV’er was hij tegen ETA. Hij was 

helder van geest want hij waarschuwde nog voor de gevaren van de nieuwe Spaanse partij VOX “waarmee we 

opnieuw richting dictatuur gaan”.  

 
Op 24 juni werd hij nog door de Baskische Lehendakari gehuldigd bij het monument “La Huella”, “de vinger- 

afdruk” in ARTXANDA boven Bilbao. Slechts de laatste dagen van zijn leven werd hij in een ziekenhuis in 

Bilbao opgenomen. 
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27.08.19 ARTXANDA Begiratokia  

Het uitzichtspunt van Artxanda Begiratokia kan per Kabelspoor (“funicular”)  per auto, per Metro, per trein en 

per bus vanuit Bilbao bereikt worden. Zie “Moovit” 

 

 
 

De “vingerafdruk” ter ere van iedereen die Baskenland verdedigde in de Spaanse Burgeroorlog. 

 

 
Panorama vanaf ARTXANDA met op de voorgrond Guggenheim en verder de Iberdrola-toren (165meter) . 

(Eigen foto’s) 
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27.08.18 Frankrijk levert Garikoitz Aspiazu en Mikel Kabikoitz uit om terecht te staan in Spanje 

 
Garikoitz Aspiazu, “Txeroki” (*)  achter kogelvrij glas. (foto: EFE) 

 

Nadien zullen ze terug naar Frankrijk versleept worden. 

Carrera Sarobe zal terechtstaan omdat hij de bestelwagen huurde waarmee ze in januari 2010 explosieven, 

wapens en vervalste documenten vanuit Frankrijk in Portugal wilden binnenbrengen. 

Aspiazu moet terechtstaan voor het liquideren van magistraat José María Lidón op 2 september 2001 in Getxo. 

 

(*) “Txeroki” lees “Cherokee”. 

 

 

29.08.19 Parlementairen van UPN verheerlijken in Leitza de Staatsgreep door Franco en Mola van 1936. 

Iriarte “erkent de fout die hij maakte”. Ezparza zwijgt. De partij “Navarra Suma” keurt de aanwezigheid van 

twee parlementairen en een gemeenteraadslid niet af. 

 

 
De vlag van Navarra met de franquistische laurier. 

 

 
De dag eindigde ongetwijfeld met een licht doch voedzaam etensmaal en het zingen van liederen… 

 

https://www.noticiasdenavarra.com/2019/08/28/politica/navarra/dos-parlamentarios-de-upn-disfrutan-de-un-acto-de-exaltacion-franquista
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29.08.19 Scheurbuikdag - Eskorbuto Eguna 

Het jongerencollectief “De Ongeduldige Krankzinnige Jongens” van Santurtzi brengt hulde aan de 

punkgroep “Eskorbuto”.  

 

 
 

Geen groot nieuws behalve dat de naam van de groep uit het Nederlands stamt: “Eskorbuto” = 

“Scheurbuik”  

En zijn in het Spaans heel wat woorden uit het Nederlands en ze komen bijna allemaal uit de tijden dat 

de Nederlanden (los Paises Bajos)  over de wereldzeeën “heersten”.   

Natuurlijk zijn een aantal woorden inmiddels uit Van Dale verdwenen. Bij “sloep” staat niet meer 

“chalupa”. Maar achter “chalupa” kwam wel “kano” 

EEN LIJSTJE: 

Scheurbuik:  escorbuto 

Uitstalraam: escaparate (komt van “schapraai”)  

Sluis:  esclusa  

landsknecht:  lansquenete 

kabeljauw  (vroeger “bakeljauw”): bacalao 

Dijk: dique 

Polder: pólder 

Pompelmoes: Pamplemusa 

Wafel: Wafle 
Bakboord: babor 

Stuurboord: estribor 

Apartheid: Apartheid 

Vrijbuiter: filibustero 

Mannekijn:  maniquí,  mannequin (Fr.) 

Haakbus: arcabuz (historisch wapen) 

Koets: coche (coche =  auto) 

Koolzaad:  Colza    

Burgemeester:  Burgomaestre (in onbruik) 

Hangmat: hamaca 

burggraaf: burgrave 

Kalsijde: calsada 

Kermis: kermés vroeger “kercmisse” 

IJsberg: iceberg 

Brandewijn: Brandy 

Boer: bóer 

Boerenoorlog: La guerra de los  Boers 

Stadhouder: Estatúder 

Luitenant: teniente 

Bosjesman: bosquimán 

Begijn:  beguina 

Sloep: chalupa 

Chalupa: kano 
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29.08.19 Gaat de “Ospa Eguna” - “Oprotdag” in Altsasu verboden worden. 

In Altsasu wordt elk jaar een “Oprotdag” gevierd. Dit “ter ere” van de daar gekazerneerde Guardia Civil. Een 

“genootschap” van die Guardia Civil liet weten dat de deelnemers een “haat delict” kunnen begaan.  

Meteen komt een reactie van María Chivite (PSN-PSOE), de presidente van Navarra, waar ze zegt dat een 

genootschap van de Guardia Civil onmogelijk een actie van een “collectief” kan verbieden. 

Maar de Guardia Civil kan wel incidenten uitlokken en dan tot arrestaties kan overgaan… 

  

 
Ospa Eguna in 2018. (Jaizki FONTANEDA | FOKU) 

 

De Ospe Eguna wordt in Altsasu al georganisserd sedert 2010 en nooit was er sprake van een verbod. 

 

 

29.08.19 Straatsburg weigert de vraag van 4 ETA-gevangenen en een GRAPO om hun straffen bijeen te brengen  

Ze zitten vaak straffen uit in Frankrijk terwijl ze na hun vrijlating in Spanje voor dezelfde feiten opnieuw voor 

jaren de cel in vliegen. 

 
Tribunaal Mensenrechten in Straatsburg 

 

De vraag komt van de ETA-gevangenen Juan Luis Agirre Lete, Julen Atxurra Egurrola, Iñaki Bilbao 

Beaskoetxea, Idoia Martínez García en de Grapo Fernando Silva Sande, die indertijd Publio Cordón mee-

ontvoerde.   

 

Volgens Straatsburg worden geen rechten van gevangenen geschonden als gevangenisstraffen niet in minderheid 

worden gebracht 
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29 08 2019 Vandaag herinnerde teletekst op TVE me aan een voorval van eind juni 1995: 

Aan een véél te hoge snelheid reed ik op 28 of 29  juni  1995 op de “Ruta Nacional” Pamplona – Monreal – 

Liédena. 

Het was een kaarsrechte weg (nu snelweg) met weinig verkeer die “uitnodigde” tot (véél te) hoge snelheden. In 

de dorpen had jaren eerder al niemand meer durven oversteken. Je zag er overdag zelfs nooit iemand! 

Plots kwam een Guardia Civil de weg op. [Ze stonden bij hun controles altijd verdekt opgesteld om dan op het 

laatste ogenblik tevoorschijn te komen, met het geweer in aanslag. Levensgevaarlijk]… 

Ik kwam net op tijd stil!  

Een dag eerder, op 27 juni 1995, was in Zaragoza, niet zó ver van Pamplona, de Spaanse industrieel Publio 

Cordón ontvoerd. Dat was mijn geluk!!! 

Ze controleerden of de ontvoerde man misschien (gekneveld) in mijn autokoffer lag. 

Omdat Guardia Civiles niet aan twee dingen te gelijk kunnen denken werd niet gerept over de te hoge 

snelheid. Incident gesloten. Ik mocht verder. 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Later zou blijken dat Publio Cordón, noch zijn familie, er goed van afgekomen waren. Hij werd niet ontvoerd 

door ETA maar door GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre - Antifascistische 

Verzetsgroepen van de Eerste Oktober)).  

Op 17 augustus betaalde de familie in Parijs 400 miljoen peseta’s losgeld. Daarop liet Enrique Cuadra 

Echeandía, deel uitmakend van Grapo, de familie weten dat Cordón die dag zou vrijgelaten worden. Maar dat 

gebeurde niet. Bijna een maand later, op 12 september, werd de familie opnieuw gerustgesteld: “binnen de 3 

dagen zou hij vrijkomen” maar ook ditmaal gebeurde er niets. In 1996 nam de Spaanse Regering contact op met 

enkele GRAPO-leden maar ook dat bracht geen resultaat.  
In 2000 werd Fernando Silva Sando opgepakt. Hij was de verantwoordelijke voor de commando’s van GRAPO 

en werd dan ook veroordeeld voor de ontvoering van Publio Cordón.  Hij liet toen weten dat Cordón stierf nog 

vóór het losgeld betaald was door de familie. Hij was overleden toen hij uit het venster gesprongen was 

van het huis waar hij in gevangenschap zat. Ze hadden hem dan “begraven” in de bergen in de buurt van 

de Mont Ventoux, in de Provence.  

 

        
 

Publio Cordón en zijn echtgenote/weduwe 

 

Tussen 2008 en 2009 ging de Guardia Civil daar tevergeefs graven. 

In januari 2005 kende het Spaanse Hooggerechtshof  de familie Cordón een weduwenpensioen toe. 

Later zou blijken dat de industrieel vastgezeten had in Bron, bij Lyon. Daar werd ook DNA van hem gevonden. 

De stoffelijke resten van de industrieel werden nooit gevonden.  

 

Teletekst van vandaag, 29.08.19 weet te melden dat Fernando Silva Sando, samen met 4 ETA-kopstukken, van 

het Europees Tribunaal Mensenrechten, nul op het rekest hadden gekregen bij hun vraag de gevangenisstraf die 

ze uitzaten in Frankrijk af te trekken van de straf voor dezelfde feiten in Spanje. Het “non bis in idem” wordt 

enkel toegepast op de Spaanse vriendjes. 
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28.08.19 Wat moet er gebeuren met het Santa Clara – eiland in de baai van San Sebastian?  

Het eiland zou in gevaar zijn door de vele toeristen die er komen (via de vaste bootverbinding vanuit de haven). 

Jaren geleden was het een ideale plek om hash te gaan roken. Je zag de politie immers van uit de haven 

vertrekken! Er was ook ooit een plan om er met een restaurant te beginnen. Maar dat ging gelukkig ook niet 

door.  

 
Het eiland Santa Clara in de baai van Donostia (eigen foto) 

  

Eerder deze maand kwamen ecologisten, artiesten, “culturisten” en andere tisten samen om zich te beraden over 

de toekomst van het eiland. Gelukkig kwam het tot een akkoord: Laten we het maar gewoon “eiland” laten. 

 

Op 24 juli 2002 werden op het eiland de assen verstrooid van Olaia Kastresana die in het Zuiden van Spanje om 

het leven kwam bij de explossie van een bom die voor iemand anders gepland was. De vader onthulde een 

gedenksteen die nadien regelmatig “verdween”:  

 
(eigen foto) 
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29.08.19 Het tweetalig gedenkbord dat herinnert aan de Sanfermines van 78 weer opnieuw geplaatst 

Het systematisch en hardnekkig aangevallen bord dat herinnert aan de dramatische San Fermínfeesten van 1978 

werd bij een vorig stadsbestuur verwijderd Maar nadien konden tegenstanders er ook niet vanaf blijven. 

Kortgeleden kwam er een tweede bord ter ere van de vrouwen die in dezelfde politieactie gewond raakten. Dat 

bord werd op korte tijd al tweemaal aangevallen. Nu werd het teruggeplaatst! 

                   
Links het monument voor German Rodríguez, (rechts in het midden de broer van German) en het nieuwe bord 

ter ere van de vrouwen die slachtoffer werden van het politieoptreden in 1978. (Iñigo URIZ | FOKU) 

 

 
Ter herinnering aan Mikel Arregi (eigen foto) 

 

Ook het bord op het monument ter ere van Mikel Arregi in Etxari –Aranas werd gestolen. Arregi werd 40 jaar 

geleden toen hij ’s avonds naar huis reed doodgeschoten door de Guardia Civil die onderweg voorbij een bocht 

opdoken waardoor Arregi niet eens tijdig kón stoppen. 
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30.08.19 Het Sociaal Forum wil elke 30
ste

 augustus de verdwenen  Basken eren. 

Het Baskisch Sociaal Forum wil elke 30
ste

 augustus vrijhouden als herinneringsdag ter ere van alle onvrijwillig 

verdwenen personen. Daarvoor moet dan ook een “waarheidscommissie” in het leven geroepen worden. 

Hiervoor is “eenstemmigheid” nodig.  

Het Sociaal Forum kwam in maart van het voorbije jaar met een studie waaruit bleek dat er in Baskenland 482 

“onopgeloste zaken” zijn waarbij het om 7 verdwenen personen gaat!   

 

 
 

Het Sociaal Forum, vandaag in San Sebastian. (@ForoSoziala) 

 

In Baskenland gaat het om:  

- José Humberto Fouz Escobero, Jorge Juan García Carneiro en Fernando Quiroga Vega, drie jongeren uit 

Galicië die in Irun wooden en in 1973 in Behobia (Frans Baskenland) spoorloos verdwenen.  

- Eduardo Moreno Bergaretxe ‘Pertur’, verdween eveneens in Behobia op 23 juli 1976;. 

- Tomás Hernández, verdween spoorloos op 15 mei 1979. 

- José Miguel Etxeberria ‘Naparra’, verdween op 11 juni  1980. 

- Jean Luis “Popo” Larre verdween op 7 augustus 1983 in de Landes.   

 

                  
                Popo Larre verdween in 1983      Pertur verdween in 1976          Naparra verdween in 1980 

 

Onder auspiciën van de Verenigde Naties wordt op 30 augustus de Internationale Dag van “Slachtoffers  

Gewelddadige Verdwijningen” gehouden. Die datum werd overgenomen door Euskal Herria. Zo wil men de 

bevolking sensibiliseren.  

 
 

https://static.noticiasdenavarra.com/images/2019/08/31/import_19519896_11.jpg
https://static.noticiasdenavarra.com/images/2019/08/31/import_19519898_11.jpg
https://static.noticiasdenavarra.com/images/2019/08/31/import_19519901_11.jpg
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31.08.19 De Spaanse Bloedraad weigert de “Ospa Eguna”, vandaag in Altsasu, te verbieden.   

Ismael Moreno, nummer 2 van het Spaanse “Hooggerechtshof”,  “Audiencia Nacional” (stammend van de 

“Bloedraad” onder Alva), weigert de  “Ospa Eguna” van vandaag in Altsasu te verbieden omdat hij van 

mening is dat het niet zeker is dat er dergelijke delicten verwacht worden die dergelijke beperkingen 

rechtvaardigen.   

 

Op deze “Ospa Eguna” – “Día del Adiós” - “uitzwaai-dag” (van de Spaanse Bezetter) wordt de Guardia Civil 

elk jaar verschrikkelijk belachelijk gemaakt. (*) 

 

Deze “Ospa Eguna” gaat sedert 2010 door in dit stadje op de “Taalgrens” Baskisch-Spaans in Navarra.   

 

(*) De caferuzie in Altsasu, in 2016 uitgelokt door 2 Guardia Civiles die zou uitmonden in jarenlange 

gevangenisstraffen, zou wel eens een wraak geweest kunnen zijn voor deze jaarlijkse uitzwaai-dag! 

 

 


