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+ 2019 Februari + 

 

 

01.02.19 Madrid knijpt de radicale krant GARA de keel dicht! 

Op 16 juli 1998 sloot Madrid de radicale Baskische krant EGIN. Nu dreigt hetzelfde voor opvolger “GARA”. 

Vandaag verscheen de krant in zwart-wit en met een noodkreet op de frontpagina omdat Baskenland opnieuw 

geplunderd dreigt te worden. 

 

 
Een plundering die het land verarmt 

 

Madrid dreigt ermee dat Gara de schulden van EGIN moet betalen: Gedurende bijna 3 jaar zouden ze 

halfjaarlijks 500.000 € moeten afdokken! Een totaal van drie miljoen! 

Maar Gara heeft geen schulden aan Madrid. De krant begon met bij elkaar gesleurd privé-geld!  

 

 
 

Gara was enkel de ideologische opvolger van EGIN 

Er komt meteen een solidariteitsmanifest en nationale en internationale (morele) steun uit Madrid, Catalunya, 

Frankrijk en Mexico. En er komt een solidariteitslijst.   
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01.02.19 Zo verliep het EGIN, de voorganger van GARA:  

Op 29 september 1977 ging een groep radicale Basken van start met een eigen krant: “EGIN” – “DOEN”. De 

krant was Spaanstalig met dagelijks enkele artikels in het Baskisch.  

“Tien personen, een autoverkoper, een slager, een 'churros'-verkoper, …  legden elk 100.000 peseta’s op tafel”.  

EGIN was Links en radicaal Baskisch (of omgekeerd.) Ook was ze tweetalig: vooral Spaans maar ook Baskisch. 

Dat Spaans was noodzakelijk omdat Baskisch pas kort voordien opnieuw werd toegelaten na jarenlange Spaanse 

overheersing.   

Egin werd er onafgebroken van beschuldigd “ten dienste te staan van ETA”. Daardoor werden ze economisch 

buitengesloten, gemarginaliseerd  

Op 2 december 1997 kwam de krant met een voorpagina waarop de toekomst voorspeld werd: “A por Euskal 

Herria” “We gaan Euskal Herria pakken”. Er waren tralies en achter die tralies Basken die manifesteerden. 

 

 
Frontpagina van Gara 2 december 1997 (eigen foto van de “ingekaderde” frontpagina !) 

 

Op 16 juli 1998, onder het Spaanse bewind van de nar Aznar en op bevel van de superrechter Baltasar Garzón, 

werd de krant gesloten omdat ze “een instrument van het misdadig netwerk ETA-KAS was”. Aznar sprak 

toen woorden die horen bij een Spaans STAATSMAN: “Ze dachten dat we dat niet zouden durven”!  

Rechter Garzón kwam persoonlijk mee naar Baskenland om de sluiting mee te maken. Later werd hij zélf 

geschorst en hij is dat nu nog steeds. Zijn onrechtmatige beslissingen konden echter niet meer teruggedraaid 

worden. De krant kon niet meer heropend worden. Later zou een andere radicale krant komen: “Gara”. 

 

De directeur van de krant, Xabier Salutregi, kwam pas in oktober 2015 uit de gevangenis van 

Burgos!!!  

Nu dreigt hetzelfde te gebeurden met GARA 
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01.02.19  “Opdat hetgeen er met Oier gebeurde zich nooit meer herhaalt”. 

 
 

In de Krant “Mediabask”, de zusterkrant van Gara in “Frans”  Baskenland, verschijnt een artikel onder 

bovenstaande titel dat ondertekend werd door Basken die in Noordelijk Baskenland wonen omdat ze er vandaan 

komen of omdat ze er terecht gekomen zijn op hun vlucht vanuit het zuiden…Ze waren/zijn in ieder “politiek 

actief” zoals daar zijn “jarenlang politiek gevangene of familie ervan”. Enkele erg bekenden: Dabid Gramont 

(zat 18 jaar in de gevangenis) Gabi Mouesca (Lid van Iparretarrak) zat 17 jaar in Franse cellen), Oihana Parot 

(dochter van Unai Parot die al 27 jaar in een cel in Andaloesië zit weg te kwijnen) , Mikel Irastorza (werd 

opgepakt toe hij bezig was met het leggen van contacten die zouden leiden tot de huidige wapenstilstand)!  

 

“Opdat hetgeen er met Oier gebeurde zich nooit meer herhaalt”. 

 
Oier Gomez, voormalig politiek gevangene heeft ons enkele dagen geleden verlaten.  ../.. Toen hij de gevangenis 

verliet wisten we dat hij dodelijk ziek was en nog 6 maanden te leven had. Toch mocht hij nog bijna twee jaar 

tussen ons verblijven. ../.. Nu denken we aan de andere erg zieke politieke gevangenen en aan de wrede 

gevangenenpolitiek van de Spaanse en de Franse Staat.  

Oier stierf geen natuurlijke dood omdat men gevangenis en dood onmogelijk van elkaar kan scheiden. In 2010 

werd de ziekte van Hodgkin gediagnosticeerd die chemotherapeutisch behandeld werd. De vraag om vrijlating 

werd niet beantwoord en Oier bleef in de gevangenis waar in 2017 een tweede kanker werd vastgesteld. Omdat 

hij het statuut van bijzonder gerapporteerde gevangene had (Détenu Particulièrement Signalé) bleef hij, zelfs 

in het ziekenhuis onder zeer strikte veiligheidsmaatregelen met zware stress en extra spanning tot gevolg. 

Pas op het laatste ogenblik, toen het steeds maar slechter met hem ging en er geen genezing meer mogelijk 

was werd hij vrijgelaten. Enkel om te vermijden dat hij in de gevangenis zou sterven. Op het laatst werd er 

toch vanuit Madrid, door sommigen geëist dat hij opnieuw werd opgepakt voor een nieuwe medische 

expertise!   

 

Op dit ogenblik, nu Oier dood is, worden er in Franse en Spaanse cellen nog steeds gevangenen vastgehouden 

die ongeneselijk ziek zijn. In interne afzondering van andere gevangenen maar ook op grote afstand van hun 

familieleden. De zieken kunnen er enkel zieker worden en de familieleden lijden er evenzeer onder. ../.. 

 

Wat is het doel van deze politiek? Gevangenen die ernstig ziek zijn tóch nog ter dood veroordelen? De feiten 

bewijzen dit!  

 

Op het einde van 2017 heeft de Franse Staat enkele positieve bewegingen gerealiseerd. Ze zijn zeker 

onvoldoende maar het was een begin. Zelfs dat deed Spanje niet. Er werden mooie woorden gesproken maar de 

gevangenenpolitiek blijft al decennialang hetzelfde. Wie voor dit alles verantwoordelijk is is ook 

verantwoordelijk voor de dood van Oier en de anderen… 

 

Om te beginnen moeten alle ernstig zieke gevangenen vrijgelaten worden. Anderen moeten in 

gevangenissen dichter bij huis ondergebracht worden. Er is geen tijd meer te verliezen. 

 

De Spaanse Staatsadvocatuur  vroeg vandaag aan het stadsbestuur van de administratieve hoofdstad van Spaans 

Baskenland, Vitoria-Gasteiz de herdenking van Oier in het Fronton Auzolana gevolgd door een persconferentie 

op de Plaza Nueve te verbieden. 

 

 

 

https://twitter.com/EtxeratElkartea/status/1089070353865994240/photo/1
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01.02.19 Navarra gaat haar Historische Plekken beter bekend maken, signaleren, populariseren (eigen foto’s) 

               
Het Herinneringspark in Sartaguda (L) en het Fort Ezkaba (R) 

                        
De vergeetput van Otsaportillo (Sierra de Urbasa) 

                              
De grafkuil van Olabe (L) en de weg van Igal naar Bidangoz (R) 

:                 

Het monument van Erreniega op de Alto del Perdón (L) en de vluchtweg naar Urepel (R) 

                                        
Het monument van de Slag bij Noáin waar Navarra definitief verslagen werd door de Hertog van ALVA (L) en 

het monument van Joxe Ulibarrena Arellano ter ere van de vrouwen die gevangen zaten in Azkoien- Peralta (R) 
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02.02.19 Bloedhonden van de Staatsadvocatuur willen een herdenking van Oier Gómez in Gasteiz verbieden. 

Morgen willen vrienden  Oier Gómez herdenken in het fronton Auzolana van de Baskische hoofdstad Vitoria-

Gasteiz.  

 
Herdenking van Oier Gómez in Gasteiz 

Gómez overleed de vorige week in Bayonne.  Blijkbaar was dat voor sommige Spaanse bloedhonden nog niet 

voldoende want ze willen nu ook de herdenking op de Plaza Nueva van de Baskische hoofdstad, Vitoria 

verbieden! 

 
Frankrijk veroordeelde beide ETA-leden, Oier Gómez en Itziar Moreno, tot 15 jaar cel nadat ze bij twee 

opeenvolgende wegcontroles, in april 2011, in een vuurgevecht, een Franse gendarme geraakt hadden. Nadat ze 

hun gestolen auto hadden moeten achterlaten werden ze de volgende dag gearresteerd. 

Ze hadden daar 15 jaar voor gekregen.  

 

03.02.19 In het Noorden van Navarra werden 5 wegen gesloten na een sneeuwstorm 

 
 

Aria, even ten Zuiden van Roncesvalles (Foto D.N.) 

Normaal weer, voor de tijd van het jaar. 
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04.02.19 Voor de kust van Sopela (Bilbao) spoelde een zieke walvis van 20 ton en een lengte van 16 meter aan. 

Het stormde erg en bovendien was het dier ziek en gewond. Daardoor verloor het de strijd tegen de golven. 

 

 
 

Deze walvis, “Balaenoptera physalus”, is de tweede grootste in zijn soort. 

 

 
 

Er waren verschillende mogelijkheden om het strand op te ruimen. Er werd gedacht om de dode vis bij hoog 

water de zee in te slepen maar het risico dat hij terug op het strand terecht zou komen was te groot. (persfoto’s) 
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04.02.19 De laatste ETA-topman, David Pla, bevestigt dat ETA sedert 2010 enkel met het vredesproces bezig is.  

Voor een Correctioneel Tribunaal in Parijs bevestigde Pla dat, sedert 2010, de enige activiteiten van ETA in het 

teken stonden van een poging tot onderhandelingen met Madrid binnen een Vredesproces. 

 

 
David Pla, ETA-woordvoerder (archieffoto) 

 

Sedert 2010 was er dan ook geen sprake meer van gewapende activiteiten noch het inwinnen van informatie 

daarvoor. Er werden ook geen “revolutionaire belastingen” meer geïnd. 

 
(Persfoto) 

David Pla (43) werd in september 2015, samen met Iratxe Sorzábal, gearresteerd in een landhuis tussen (St.-

Etienne de) Baigorri en Banka, in Frans Baskenland. Pla stond toen 5 jaar aan het hoofd van de Organisatie. Hij 

riskeerde dan ook enkel een straf van 10 jaar.   

 
Iratxe Sorzábal, jaren geleden, nadat ze enkele dagen door de Guardia Civil met een stroomstootwapen was 

gefolterd… 

 

04.02.19 ETA-topman, David Pla, bevestigde dat ETA sedert 2010 enkel met het vredesproces bezig was. 

Na de conferentie van Aiete, in oktober 2011, trok de “ETA-delegatie” naar Noorwegen waar ze “gedoogd” 

werden omdat er gewerkt werd aan een pre-akkoord met de Spaanse Regering in Madrid.   

 

ETA stelde voor een belangrijk deel van, hun wapenarsenaal te vernietigen in ruil voor het sturen van een Franse 

Regeringsafgevaardigde.  

Parijs reageerde met de opmerking dat het aan Madrid was om te onderhandelen. 

 

Eind 2012 stuurde de Regering Rajoy “een hooggeplaatst, erkend bemiddelaar, gerelateerd aan de 

Katholieke Kerk”. Hij had de opdracht een stabiel en permanent contact met ETA te realiseren.  Maar toen 

ETA vroeg wat de Regering Rajoy precies wilde keerde de bemiddelaar zonder meer terug naar Madrid en werd 

het contact verbroken!!! 
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04.02.19  Davis Pla en Iratxe Sorzabal werden na hun arrestatie in Baigorri (in 2015) tot 7 en 5 jaar veroordeeld.  

 

 
Iratxe Sorzabal en David Pla. 

 

David Pla en Iratxe Sorzabal werden na hun arrestatie in Baigorri in 2015 tot 5 en 7 jaar veroordeeld.  Dit 

gebeurde  in het Correctioneel Tribunaal in Parijs. Ze stonden toen vijf jaar aan de leiding van de organisatie. De 

straf voor Sorzabal was iets zwaarder omdat ze bij een eerdere veroordeling verbod kreeg binnen de Franse Staat 

te verblijven.   

Normaal gezien komen ze binnen enkele maanden vrij. 

Beiden werden ze weer verdedigd door de advocate ,Xantiana Cachenaut 

 

 

04.02.19 Real Sociëdad won gisteren thuis tegen Athletic Bilbao “el derby Vasco”. 

“La Real Sociëdad de San Sebastian” (“de Koninklijke Vereniging uit San Sebastian”) werd door betweters in 

onze pers wel eens “La Real uit Sociëdad” genoemd.  

Gisteren wonnen ze thuis tegen de grote rivaal, Athletic Bilbao “el derby Vasco”.  

Athletic Bilbao heeft veel gemeen met de “Royal Antwerp Football Club”: Beiden komen ze uit een havenstad, 

beiden werden ze gesticht door Engelse “gastarbeiders” in die haven en beiden hebben ze stamnummer 1. 

 

 
 

https://youtu.be/a4miZvT1UU0 

 

Vóór de match komen de burgemeesters en andere mee-eters in beeld en na de wedstrijd komt, bijna op het 

einde, minuut 4,28, ook onze landgenoot  Januzaj voorbij. Op bovenstaande groepsfoto staat hij bij de kinderen 

(rechts)… 

Het is in het filmpje duidelijk dat in het Zuiden meer omhelsd wordt...  

 

 

 

https://youtu.be/a4miZvT1UU0


47 
 

 

 

04.02.19 Ongeval op de terugweg van een gevangenenbezoek in Herrera de la Mancha op 580 km van huis. 

Twee vrienden van de Baskische politieke gevangene, Jon Mirena San Pedro, die in de gevangenis van Herrera 

de la Mancha zit, raakten zaterdag op de terugweg betrokken bij een verkeersongeval ten gevolge van de 

sneeuw. Het accident vond plaats op 100 km van huis. 

 

 
 

Het is al het derde ongeval dit jaar waarbij familieleden van Baskische politieke gevangenen slachtoffer zijn van 

de gevangenenspreiding. Op verschillende plaatsen in Baskenland kwam het tot protestacties. 

  

 

05.02.19 Karlos Arguiñano, één van die Baskische top koks  

Karlos Arguiñano is één van die Baskische top koks die al jarenlang  dagelijks op TV komt. De man is zó goed 

dat de verkopers op de markten in Baskenland  daags na zijn “optreden” weten wat hij klaarmaakte. De 

huisvrouwen komen de producten kopen die hij de dag voordien gebruikte. Een bewijs dat zijn kookkunst geen 

elitair gedoe is. 

 
(Foto 2014 GETTY) 

Arguiñano heeft twee restaurants, waarvan één in Zarautz (dat aan de achterkant uitgeeft op het strand). 

 

Hij is ook trouwe  supporter van Real Sociëdad. 

 

In een interview met El País geeft hij nu toe dat hij 30 jaar geleden bijna failliet was. De schulden (180.000 

euro’s) hadden zich opgestapeld en dit enkel bij een “visser” die hem elke dag verse waar bracht. Ook had hij 

een lening aangegaan voor een hotel-restaurant. 

 

In 1991 stapte hij over van de Baskische ETB naar de Spaanse TVE. (Later naar Tele 5 en Antena 3)  
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06.02.19  Getafe, een voorstad van Madrid, trekt toegekende onderscheiding van “eeuwig burgemeester” in. 

Deze en andere, gelijkaardige, onderscheidingen liet dictator en leidingever van moordenaars, Francisco Franco, 

zich toekennen. Waar de monumenten ter ere van de dicatator al eerder verwijderd werden gebeurde er niets met 

de ‘titels’ die hem onterecht toegekend werden. 

 

In Getafe stemde enkel de Partido Popular, coalitiegenoot in Europa van de CD&V, tegen!  In 2019! 

 

                                     
Francisco Franco met een toenmalige vriend (Foto: Afp) 

 

Bijzonder vreemd is dat dit “ereburgerschap” in Getafe [MAAR OOK OP ANDERE PLAATSEN] pas in 1972 

werd toegekend (samen met een gouden ere-medaille). 

  
06.02.19 Spaanse Justitie vraagt 656 gemeentebesturen Franco-sporen te verwijderen.  

Hoewel alle “beeltenissen” van voormalig dictator Franco verdwenen zijn is dat niet het geval voor alle 

“sporen” uit die periode. 

Zo hing er op de Santiagobrug in Zaragoza tot voor een jaar nog “Franco-laurier” van Navarra. Die is, in 

aanwezigheid van minister Ana Ollo van Navarra, het vorig jaar vervangen. 

     
(Eigen foto) 

Maar in Fitero, helemaal in het Zuiden van Navarra, hebben ze een “truuk” uitgehaald. Zoals overal in Navarra 

hingen tegen de kerkgevels op levensgrote “borden” de namen van de gevallenen in de Burgeroorlog. Maar dan 

enkel die van de kant van Franco. Zij die gevallen waren “voor het Vaderland” (maar die hadden wel de 

Burgeoorlog uitgelokt!). Er zijn in de loop der jaren emmers verf tegen deze monumenten aan gegooid. Tot alles 

eindelijk opgeruimd werd.  

In Fitero bleven de namen hangen maar de overige “kentekens” verdwenen.    

 
Eigen foto in Oñati 2009 

Het Spaanse ministerie van Justitie wil dit soort propagenda niet meer zien.  
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07.02.19  Mariano Rajoy won in 2011 de verkiezingen dankzij geheime en/of vervalste facturen. 

Dit wordt bekend gemaakt door … de Guardia Civil en op zijn beurt toont dit het (gebrek aan) politiek gewicht 

van Mariano Rajoy. Het zou gaan over een netwerk van ondernemers die daarvoor wel beloond of anderzijds 

begunstigd worden. Het zou bij Rajoy gaan over een som van  261.000 onrechtmatig verkregen euro’s. 

 

 
Mariano Rajoy won dus de verkiezingen van 2011 dankzij zwendel met vervalste facturen. Daadoor had hij méér 

geld om te spenderen dan werd toegestaan.  Ook kon hij op die manier de oorsprong van de fondsen verbergen. 

Dit werd gisteren bekend gemaakt door de krant “El Confidencial”, “De Vertrouwelijke” die dit mogelijk 

toegespeeld kreeg door de Guardia Civil.  

 

 

07.02.19 Voormalig topminister Eduardo Zaplana komt voorlopig vrij 

Eduardo Zaplana was PP-Senator, Minister van Arbeid (Regering Aznar 2002 – 2004), burgemeester van 

Benidorm, Regeringspresident van de autonome gemeenschap Valencia (1995 – 2002).  

Tussendoor was hij vertegenwoordiger en woordvoerder (van vooral zichzelf) in multinationals zoals 

“Telefonica”. In mei 2018 werd hij gearresteerd op beschuldiging van witwassen van zwart geld en omkoperij. 

Telefonica ontsloeg hem meteen! In de gevangenis werd hij (natuurlijk) ziek. Bleek dat hij sedert enkele jaren 

aan Leukemie leed. De vraag om vrijlating om humanitaire redenen werd zelfs ondertekend door de radicale 

Bask, Arnaldo Otegi! 

 

          
 

Zaplana takelde af maar de dure pakken bleven... 

 

De onderzoeksrechter liet hem nu voorlopig vrij. Dit gebeurde omdat het vluchtrisico “aanzienlijk verminderd” 

was maar ook omdat méér dan 6,3 miljoen Euro’s aan steekpenningen (in Zwitserland) geblokkeerd waren. 

 

Toch ontbreekt er nog veel scheefgeslagen geld. Zo ontkent hij nog steeds zwart geld in Andorra te hebben 

terwijl zijn stroman bekende daar 156 miljoen geparkeerd te hebben. 
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08.02.19 Een andere bestemming voor het “Monumento de Los Caídos”-“Monument voor de Gevallenen” 

Er werd nagedacht over de bestemming voor het omstreden  “Monument voor de Gevallenen” in Pamplona. Er 

kwamen 7 ideeën binnen en 6 ervan waren voor AFBRAAK!  

 

 
 

Een aantal jaren heleden kwam er een mooie sculptuur van de Bask Oteiza het geheel opfleuren. 

 

Pamplona heeft nu 7 mogelijkheden bekend gemaakt. Te uitgebreid om hier te behandelen.  

 

 

 

08.02.19 Spaans President Sánchez roept Straatsburg ter hulp 

Sánchez laat Straatsburg weten dat Spanje een volwaardige democratie is. Eigenlijk is dit een bewijs van 

het tegendeel! Hij zegt dit in Straatsburg, vijf dagen vóór de start van de rechtszaak tegen de Catalaanse 

leiders.  

 
Een land dat politici voor jaren opsluit omwille van hun politieke activiteiten is GEEN democratie.  

Sánchez  sprak ook met geen woord over de manifestatie van zondag a.s. waar ranzig rechts voor oproept. 
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09.02.19  De Ertzaintza arresteert 2 Baskische militanten in Gasteiz en Amurrio 

In Gasteiz en Amurrio werden respectievelijk Galder Barbado en Aitor Zelaia opgepakt door de Baskische 

politie, Ertzaintza. 

De arrestatie was een gevolg van de ontdekking van een bidon vol pyrotechnisch materiaal voor de fabricatie van 

explosieven voor eigen gebruik. Die ontdekking gebeurde in 2018. Van het tweetal is geweten dat ze in de jaren 

2014 en 2015 bij “verschillende acties” betrokken waren. 

Het huis van Zelaia werd doorzocht en nadien dat van Barbado. 

Galder Barbado werd eerder al (2016) gearresteerd door de Guardia Civil op beschuldiging van 

“verheerlijkingvan Terrorisme” tijdens een jongerenfeest (Gazte Danbada) in Laudio. Toen kwam hij na enkele 

uren weer vrij 

Uiteindelijk worden beiden naar de gevangenis/hel van Sote del Real in Madrid versleept! 

 
 

In Vitoria-Gasteiz komt meteen een stevige protestbetoging op de been. 

 

 
Foto’s Gara 
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09.02.19  Caricaturist TASIO maaky Pablo Casado (PP) belachelijk  

Casado noemde de “Agenda” in Catalonië de “agenda van ETA”. Tasio tekent hier dan maar meteen het “logo” 

van ETA maar dan de Catalaanse versie: 

 
Calçot = een soort Catalaanse lange, witte ui.  

Butifarra = een soort Catalaanse witte worst 

 

10.02 19 Spaanse hysterie tegen Spaans president Sánchez nadat die een dialoog in Catalonië insinueert! 

In Spanje ontstaat hysterie bij de (uiterst) rechtse partijen PP, Cs, Vox en UPN nadat Spaans Premier Sánchez 

insinueert dat er een “rapporteur” zou komen voor de ontmoetingen tussen de Spaanse en de Catalaanse  

Regeringen. Ze gebruiken daarbij termen als “traición” [(hoog-) verraad] en “illegitieme Regering” [“onwettige” 

Regering].  

Er werd meteen opgeroepen de Regering van Pedro Sánchez in de grond te boren. Maar ook in de oude 

PSOE van Felipe González laten zich kritische stemmen horen. 

Het dilemma van Sánchez kan leiden tot een poort voor de Basken om de Spaanse tent te verlaten… 

 

 

10.02.19 En dan staat de Rechtszaak tegen de Catalaanse nationalisten, “1-O”, op het punt van start te gaan. 

De Rechtszaak wordt, naar Spaanse gewoonte, genoemd naar de datum waarop het “strafbaar feit” zich 

voordeed. In dit geval gaat het over de organisatie van het Referendum over een Catalaanse onafhankelijkheid 

van 1 oktober 2017 daarom “1-O” genoemd.  De kranten titelen: 

1-O el juicio del siglo 

1-O de rechtszaak van de eeuw 

Er gingen maanden van verwarring en opwinding vooraf aan deze Zaak.  

De Beklaagden: 

 
Bovenste rij: Romeva, Forn, Turull, Junqueras, Rull.  

Beneden: Cuixart, Forcadell, Bassa y Sànchez.   

 

 

 

https://www.naiz.eus/es/iritzia/tasio
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10.02.19  Voetbalclub C.F. (Club de Fútbol) Barcelona trekt de “Ere-onderscheiding” van Dictator Franco in. 

Stilaan worden hier en daar de ere-onderscheidingen die in de loop der tijden werden toegekend aan Dictator 

Franco ingetrokken. De Catalaanse voetbalclub  C. F. Barcelona, het grote “Barça”, doet dit nu. Die 

onderscheiding werd toegekend in 1971 en in 1974. [Franco “kwam stilaan te gaan”. Hij stierf in 1975.] 

Nochtans was Franco géén Barça-fan. Integendeel. 

 

   
(2 x) Alfredo Di Stefano met een Barça-logo. Di Stefano, Lionel Messi en Diego Maradona (foto: La Nación) 

 

Toen de Argentijn Alfredo Di Stefano (1926 – 2014) voor Barça tekende maakte Franco een einde aan dit 

voetbalcontract. De Argentijnde krant La Nación betaalde aan River Plate nochtans de som van 2.000.000 pesos 

(in twee schijven).  

 

Di Stefano zou zijn hele carrière in Madrid voetballen.  

Voorzitter (en ex-speler) van Barça, Joan Gamper woonde later, voor zijn veiligheid,  in Zwitserland!!!  

 

 
 

Zou Franco naar Barcelona gekomen zijn voor de uitreiking van deze eremedaille?  

 

Hoewel supporters van Barça de intrekking van de onderscheiding aan Franco wilden gebeurde dit niet. In 2003 

werd zelfs een raad opgericht die de beslissing zou opvolgen. 

De nu genomen beslissing moet nog geratificeerd worden door de socios van de Club.  

 

De slogan van CF Barcelona was en is nog steeds: “Barça es més que un club” – “Barça is méér dan een 

club”.  

Afwachten wat het wordt. 
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10.02.19 Rechtszaak “1-O” 

Dé VRAAG die de Catalanen zich stellen: 

 

Is de Rechtszaak tegen de Catalaanse leiders, die nu van start gaat, een BEGIN of een EINDE? 

 

In ieder geval zal de Rechtszaak ten gevolge van het referendum zorgen voor een KEERPUNT. Of het tot een 

EINDPUNT zal komen valt te betwijfelen. Daarvoor loopt het politieke Spanje een halve eeuw achterop. Na de 

Dictatuur werd de stal niet uitgemest en de rasgenoten van de Dictator halen daardoor nu nog steeds bijna de 

helft van de stemmen. Het gaat van kwaad naar erger hoewel de winst van de ene partij, VOX, vooral komt van 

het verlies van de andere (PP). 

Het vonnis zal in iedere geval het politieke scenario in Catalonië maar ook in Spanje bepalen. Gedurende 

maanden en mogelijk gedurende jaren. 

Er tekent zich een duidelijk verschil af tussen Baskenland en Catalonië:  

Bij de laatste verkiezingen in Baskenland haalden de Nationalisten een meerderheid: PNV (29) EH Bildu (17)  

De gematigde Basken ELKARREKIN PODEMOS (11) 

De niet-nationalisten: PSE-EE (9) en Partido Popular (9)PNV29EH  

In Catalonië  is de meerderheid van de Nationalisten véél kleiner. De versnippering daarentegen is groot 

Een kat vindt er met moeite haar jongen... Het komt er op neer dat bij de Catalanen 46 % tegen de 

onafhankelijkheid is.   

Maar dat de 12 voornaamste dirigenten van de Onafhankelijksbeweging  in de gevangenis zitten (en hun leider, 

Puigdemont, in Ballingschap) kan voor verrassingen zorgen. 

 

 

10.02.19   Uiterst rechts brengt een  manifestatie op de been  

Er dagen 45.000 aanwezigen die de autonomie voor Catalonië willen opheffen. De hele actie duurt 29 minuten! 

Athletic Bilbao krijgt méér volk in de tribunes voor een midweek voetbalwedstrijd... 

 

Ironische reactie van Puigdemont op “de massamanifestatie” van Rechts, vanmiddag in Madrid: 

“Er waren in de hoofdstad van Europa (7 december 2017: 45.000) méér Catalanen om te manifesteren voor 

de onafhankelijkheid van Catalonië dan Spanjaarden die manifesteerden in de hoofdstad voor de éénheid van 

Spanje (volgens de Spaanse politie: ook 45.000) . En ze kregen dan ook nog de reis cadeau” 
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11.02.19 In Portugalete wordt de 125
ste

 verjaardag van de Bizkaia-brug gevierd. 

De hangbrug werd getekent door Eiffel, in Parijs als “torenbouwer” gekend. 

De bedoeling was tussen Getxo en Portugalete een brug aan te leggen die de drukke scheepvaart niet zou storen. 

Het industrieel patrimonium werd cultureel patrimonium. 

 

 
 

 

 
 

De brug maakt deel uit van het Unesco werelderfgoed  
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11.02.19   De dag vóór Santa Agueda (Heilige Agatha van Sicilië) gaan ze zingend door de dorpen.  

Ze slaan met stokken op de grond om het uitspringen van de vruchten te bevorderen. 

Agueda is ook de patrones van de vrouwen en om die te bevruchten zullen ze zélf wel zorgen.  

 

 
 
https://youtu.be/X_iajdBGDtw                                                                           https://youtu.be/P_mWsePKWNo 

 

 

12.02.19 Op de universiteit in Madrid werd Nicolás Sánchez-Albornoz gevierd 

Nicolás Sánchez-Albornoz was amper 18 jaar toen hij werd betrapt bij het kladden van de staatsgevaarlijke tekst 

"Viva la Universidad Libre". 

 

                  
 

Nicolás Sánchez-Albornoz en de tekst die hem in de gevangenis bracht 

 

Hij kwam als dwangarbeider in de “Vallei van de Gevallenen” in Madrid terecht waar hij 6 jaar aan het graf van 

Franco moest werken.  

Daar kon hij op een dag, samen met een medegevangene, de benen nemen om in Frankrijk terecht te komen. 

Daar wachtte hen de vrijheid maar ook een lange verbanning. Hij trok verder naar Argentinë en daarna naar de 

VS. Pas na de dood van de Dictator kon hij terug naar Spanje.  

Sánchez-Albornoz wordt donderdag ook nog geëerd in het Instituto Cervantes waarvan hij in de eerste helft van 

de 90er jaren bestuurder was.  

 

 

 

 

https://youtu.be/X_iajdBGDtw
https://youtu.be/P_mWsePKWNo
https://es.euronews.com/2018/11/21/homenaje-a-nicolas-sanchez-albornoz-represaliado-durante-el-franquismo-por-una-pintada
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12.02.19 Vandaag ging de Rechtszaak tegen de Catalaanse politici van start 

 

 
 

Peter Luykx, 4
de

 van rechts, stond vanmorgen aan het Catalaans parlement om te protesteren bij de start van de 

Rechtszaak tegen de Catalaanse politici die een jarenlange gevangenisstraf riskeren voor het organiseren van een 

referendum.  🎗 
 

De Rechtszaak wordt rechtstreeks uitgezonden op TVE 2 en via kranten als Gara, La Vanguardia, …. 

 

 

12.02.19  De Rechtszaak tegen “El Procés” ging van start  

- De advokaat van  Sánchez vraagt het Tribunaal om recht te spreken en zich niet te gedragen als redders van het 

vaderland.  

 
 

De Rechtszaal met centraal de beklaagden en aan de zijkanten de verdediging. 

Achteraan bleef er weinig plaats over voor toeschouwers. (Foto: EFE) 

- “Als je een video maakt waarin je zegt dat je democraat bent dan is dat omdat veel mensen daaraan twijfelen”. 

-  Méér dan 600 journalisten verslaan het “procés” 

- Jon Iñarritu (Senator EH Bildu) en Eduard Pujol (JxCat) klagen aan dat verschillende familieleden van de 

beschuldigden, verkozen parlementairen niet binnen konden wegens “completo”. 

- Meteen na de start vragen de advocaten van Turull, Rull en Sànchez in het Catalaans te mogen antwoorden 

(met simultaanvertaling).  
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12.02.19 Solidariteit Catalonië – Baskenland 

 

 
Solidariteit Baskenland – Catalonië (Foto: EFE) 

 

- hoofdadvokaat Andreu Van den Eynde, (verdediging van Oriol Junqueras en Raül Romeva) zou van Vlaamse 

afkomst zijn. De vader had al een Catalaanse voornaam... 

 

- De “beklaagden” dragen op hun revers het gele lintje.  

 
Zo ook Pep Guardiola. 

 

- Advocaat Andreu Van den Eynde opent om 11:37 u. de debatten met enkele rake klappen:  

- "Deze Rechtszaak tast het recht op protesteren van de voorstanders van onafhankelijkheid aan. Deze Zaak 

criminaliseert persartikels, webs, openbaar gezang, concerten en het stoppen van een papier in een stembus aan”.  

- “De aanwezigheid van sporadisch geweld bij manifestaties zal het recht op verzameling en manifestatie niet 

laten verwijnen”. 

- “Wij gaan waarden en mensenrechten verdedigen” (advocaat van Junqueras en Romeva) 

 
Buiten stonden ook enkele verdedigers van de eenheid van Spanje en van de verboden Falange 

 

 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8gq6vkcngAhUO16QKHUJkBAgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.elindependiente.com/politica/2018/09/05/guardiola-compara-el-lazo-amarillo-independentista-con-el-solidario-contra-el-cancer/&psig=AOvVaw2NdzAmbKEtZ9gIHLOBGjnJ&ust=1550711654945829
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12.02.19  Het Spaanse Sanedrin  

 

 
 

Voorzitter: Manuel Marchena Gómez (* Las Palmas de Gran Canaria, 1 maart 1959) 

 

                   
 

Ook de Basken Aitor Esteban (PNV) en  Maddalen Iriarte (EH Bildu) komen hun solidariteit uiten. 
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13.02.19 “Delicten tegen de Menselijkheid stonden niet in de Grondwet op het ogenblik van de feiten” ...   

Spanje op z’n best! 

Op 17 maart 2017 was Pamplona de eerste stad in Spanje die klacht indiende tegen criminele daden tegen de 

menselijkheid tijdens en door de Francodictatuur. Dit gebeurde nadat de huidige burgemeester Asiron het 

initiatief hiertoe nam. Het gaat over 17 zaken met 4 slachtoffers tot gevolg. 

 

 
 

Asiron (rechts), vergezeld door familieleden van slachtoffers, overhandigde de klacht in maart 2017 aan een 

ambtenaar (foto cedida) 

 

In Pamplona vielen er tijdens de Burgeroorlog en de daaropvolgende Francodictatuur 309 doden en werden er 

méér dan 1.000 inwoners door de Guardia Civil opgepakt.    

 

Behalve de 4 personen die nu als slachtoffer in de klacht genoemd  worden zijn Gloria Bosque Ezquer (in eigen 

naam) de familie van Moisés Garjón Arostegui, de familie van José Roa García en Ángel Sanz Montero (in 

eigen naam). Verder zijn er nog 17 anderen bij betrokken.  

 

Opvallend is dat Pamplona de eerste stad binnen de Spaanse Staat is die een dergelijke klacht indient voor 

criminele daden gedurende de 40 jaar durende Dictatuur. Maar in het openbaar spreken over de pijn bij de 

fysieke “verdwijning” van een familielid waarbij de daders onbestraft blijven is bijzonder pijnlijk. Bovendien 

werden verenigingen die herdenkingen organiseerden zwart gemaakt en bedreigd. In de klacht die ingediend 

werd worden daarom geen concrete delicten genoemd maar gaat het over “delicten tegen de menselijkheid”. 

 

Met 309 doden en méér dan 1.000 “opsluitingen” onder de Burgeroorlog en de daaropvolgende dictatuur 

voert Pamplona de lijst van steden aan die deze aanklacht tegen de criminele daden van de Franco-

dictatuur aandurfden.  

 

Er wordt verwacht  dat Barcelona, Madrid, Zaragoza, A Coruña, Vitoria, Cádiz en Rivas gaan volgen. 
Het hele onderzoek werd geleid door Emilio Majuelo, doctor in Hedendaagse Geschiedenis en  professor aan de 

UPNA in Navarra. 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Maar de vertegenwoordiging van de Spaanse Justitie in Navarra komt nu, twee jaar later, met een “Spaanse 

reactie” op bovenstaande vraag. De klacht van Pamplona wordt terzijde geschoven omdat de delicten 

verjaard zijn. Bovendien zijn het geen misdrijven tegen de menselijkheid! De Spaanse magistraten voegen 

er aan toe dat de delicten tegen de menselijkheid niet in de Strafwet stonden op het ogenblik dat de feiten 

plaatsvonden. 

De Baskische advocate, Lourdes Etxeberria, laat dan ook meteen weten dat geen enkele wet bevoegd is om 

klachten tegen de Francodictatuur te behandelen. 

Maar bij de Staatsgreep van 1936 werden in Pamplona een Gemeentearbeider en enkele Raadsleden vermoord.  

Etxeberria kondigt dan ook aan dat, indien nodig, naar het Europees Tribunaal voor de Mensenrechten getrokken 

wordt.  

Er verdwenen in Navarra méér dan 3.000 personen bij die Staatsgreep en velen werden nooit gevonden.  
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14.02.19 Op de tweede zittingsdag komt Oriol Junqueras aan het woord.   

Nadat Puigdemont het land ontvluchte werd Junqueras president van de Generalitat.  Hij zegt in het Spaans te 

spreken opdat ze “ginder” begrijpen waarover het gaat. “Bovendien is de officiële vertaling niet goed”.  

Hij wenst niet te antwoorden op de vragen van de Rechtbank, enkel op die van zijn advocaat, Andreu Van den 

Eynde. 

In tegenstelling tot de overige beklaagden heeft Junqueras geen enkel papier voor zich liggen. 

 
Hij noemt zichzelf een “politieke gevangene”. Niets van wat we deden was een delict en alles gebeurde in het 

openbaar.  

“Als er te veel passie in mijn betoog doorklinkt is dat omdat ik me anderhalf jaar niet kon uiten”.  

Tegen Junqueras  wordt de zwaarste straf geëist: 25 jaar! 

 

14.02.19 Gisteren stelde de Rechtbank even “orde op zaken” 

 
De voorzitter, Javier Zaragoza, maakte duidelijk dat dit “een Rechtszaak ter verdediging van de grondwettelijke 

orde” is.  

 
 

De Openbare Aanklager, Fidel Cadena, wees er op dat er “menselijke muren werden opgetrokken tegen de 

strijdkrachten”! Was het niet omgekeerd? Strijdkrachten tegen menselijke muren die ongewapend waren? 

 

 

https://www.naiz.eus/eu/mediateca/video/murallas-humanas-que-se-lanzan-contra-las-fse-argumentos-de-la-fiscalia
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15.02.19 De Spaanse Regering zal beslissen waar Franco herbegraven wordt als de familie zich niet uitspreekt. 
Bij de foto’s: Een bezoeker van de Vallei van de Gevallenen (L) controleert even of het regent. Anderen (R) 

blijven erbij dat aan de Vallei van de Gevallenen “niet geraakt zal worden”... 

 

                     
 

De Spaanse Regering heeft nu zélf het te volgen proces voor de opgraving definitief vastgelegd. En dit zal niet 

“bij nacht” plaatsvinden...  

In een normaal land zou dit al eerder gebeurd zijn. Maar nu gaat Spanje zelfs zijn eigen massamoordenaar (*) 

herbegraven in een “gewoon” graf. 

Enkele “cijfers”: 

- 08.02.1937: Bij de val van Málaga sloegen tienduizenden mensen op de vlucht. 

- Zomer 1937: Bombardement van Guernica: Tienduizenden kinderen worden geëvacueerd (o.a. naar ons land). 

- Bij het einde van de Republiek en het begin van de Franco-Dictatuur (1938) proberen grote groepen 

Spanjaarden in Catalonië (Le Perthus en Port Bou) Frankrijk te bereiken (“la retirada”) waar velen in kampen 

terecht kwamen.  

(*) Franco ontketende een Burgeroorlog die het leven zou kosten aan ontelbare doden:  

W. Blockmans geeft de volgende doodsoorzaken aan beide zijden: 

Partij  

Vermoord 
tijdens 

de 

Burgeroorlog  

Gesneuveld bij 

de 
vijandelijkheden  

Executies en 

lynchpartijen  

Burgers 
omgekomen 

door militaire 

operaties  

Burgers en 
militairen 

omgekomen door 

ziekte  

Totaal  

Nationalisten  6.000  75.000  70.000  5.000  90.000  246.000  

Republikeinen  10.000  77.000  60.000  10.000  230.000  387.000  

Totaal  16.000  152.000  130.000  15.000  320.000  633.000  

 

16.02.19 De Baskische en Catalaanse kiezers zorgen voor 23 + 47 = 70 van de 350 Congresleden  = 20 %  

Zoals toenmalig Spaans President, José María Aznar, ten gevolge van zijn zieke obsessie, ETA de schuld wilde 

geven van de Moslim-aanslag op de treinen in Madrid (“11 M”) en Baskenland wilde treffen, zo wil Madrid nu 

radicale Catalaanse politici uitschakelen. 

Madrid kan gewoon niet omgaan met de Baskische en Catalaanse vraag voor zelfbestuur.  

Het gevolg is dan dat de eisen radicaler worden en de toestand verder verrot.. Spaans Uiterst Rechts, zoals Vox, 

wordt steeds radicaler 

Nu krijgt Madrid onverwacht hulp van de voorzitter van het Europees Parlement, de Italiaan Antonio 

Tajani. Die man verbiedt de conferentie Puigdemont - Torra wegens “verhoogd risico” op ongeregeldheden. 

Een vrije burger wordt de mond gesnoerd! 

 
Dit zijn de gevolgen (die de wereld rondgaan) 
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18.02.19 Nu Antonio Tajani Torra en Puigdemont niet in het het Europees Parlement toelaat 

...gaat de conferentie door in het Brussels hotel Steigenberger. 

De Spaanse Regering verbiedt ook dat Catalaanse politiemannen, Mossos d'Esquadra, Quim Torra en Carles 

Puigdemont escorteren. Madrid weet dus niet eens dat die Mossos elkaar in Brussel aflossen op hun vrije dagen. 

 
Torra en Puigdemont in Brussel 

“Voor het eerst in 32 jaar reisde een president van de Generalitat naar het buitenland zonder (officiële) lijfwacht 

van de Mossos d’Esquadra”. 

 
Geert Bourgois ontvangt zijn ambtsgenoot (FOTO: LAURIE DIEFFEMBACQ (AFP / VÍDEO: ACN) 

 

 

18.02.19 Jan Peumans stuurt vlammende brief naar voorzitter Europees Parlement 

Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans heeft een vlammende brief gestuurd naar Antonio Tajani, de 

voorzitter van het Europees Parlement. Dat Tajani heeft geweigerd een conferentie van Catalaans minister-

president Quim Torra en voormalig minister-president Carles Puigdemont te laten plaatsvinden in het Europees 

Parlement, kan voor Peumans niet door de beugel. "Dat is een regelrechte schande", aldus Peumans. “Hiermee 

schendt het Europees Parlement de regels van democratie en vrijheid van meningsuiting, die de Europese 

Unie volgens haar eigen grondwet zou moeten verdedigen" 

 

Peumans komt woorden te kort om de houding van Tajani te veroordelen. "Dat is een regelrechte schande., zo 

schrijft Peumans in een pittige brief aan zijn Europese ambtsgenoot. "In uw functie als voorzitter van het 

Europees Parlement hou ik u persoonlijk verantwoordelijk voor de schending van deze democratische rechten. 

Bovendien hoop ik dat u in dergelijke situaties met onmiddellijke ingang een meer democratische en tolerante 

houding aanneemt”. 

De Catalaanse delegatie onder leiding van Torra heeft van Peumans intussen wél de toelating gekregen de 

conferentie vandaag te laten plaatsvinden in het Vlaams Parlement. 

Peumans zelf heeft om 17 uur in het Vlaams Parlement een ontmoeting met Catalaans minister-president Torra. 

Nadien zou de delegatie van Torra een persconferentie organiseren in een van de commissiezalen van het 

Vlaams Parlement. 

Peumans nodigt Tajani trouwens uit voor een bezoek aan het Vlaams Parlement. "Mag ik u vragen een bezoek te 

brengen aan het Vlaams Parlement? Samen met 123 collega-volksvertegenwoordigers wil ik graag luisteren naar 

uw standpunten met betrekking tot de Europese Unie en in het bijzonder in verband met de Catalaanse kwestie", 

besluit Peumans 
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18.02.19  En dan is er nog een van pretentie omhooggevallen Prior in Madrid  

De Benedictijnerprior,  Santiago Cantera, verantwoordelijk voor de Basiliek van de Vallei van de Gevallen op 50 

kilometer buiten Madrid zegt dat de Spaanse Regering Franco niet mag meepakken. 

Franco ligt er sedert zijn dood in 1975. 

 
De prior probeert de verhuis nu te beletten met het argument dat het lichaam van een overledene dat in een 

tempel van een religieuse orde ligt onder hun verantwoordelijkheid onaantastbaar is.  

 

“De Spaanse staatschef, Pedro Sánchez, is mislukt in zijn poging om Franco mee te nemen” zegt de prior in 

fascistisch blad, La Razón. 

 
 

 

18.02.19 In Navarra zijn inmiddels 300 symbolen ter ere van Franco (en zijn bestuur) verwijderd. Alreeds! 

 

 
 

Het verwijderen van de “laurier” ter ere van Franco op een gevel van het Provinciehuis in Pamplona.  
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18.02.19 Voorzitter Antonio Tajana van het Europees Parlement verbiedt Catalaanse leiders toegang. 

De Catalaanse President in ballingschap, Puigdemont, en zijn opvolger, Quim Torra, kregen vandaag 

geen toegang tot de Europese bollenwinkel. De voorzitter, de Italiaan Antonio Tajani, verbood dit “uit 

veiligheidsoverwegingen” 

 
De samenkomst ging dan maar door in het Brusselse hotel Steigenberger.  

Die “veiligheidsoverwegingen” werden erbij gesleept nadat Spaanse vertegenwoordigers van PP, 

PSOE en Ciudadanos erom gevraagd hadden. 

 

22.02.19 Vandaag zorgden de Catalaanse en de (vorige) Baskische president voor erg veel emotie  

Toen 80 jaar geleden het einde van de Burgeroorlog in zicht kwam en de “Hunnen van Franco” ook  Catalonië  

overspoelden trokken de toenmalige leiders van het Baskische en het Catalaanse Volk, samen, halsoverkop, in 

een enorme chaos, via Agullana (Girona) en la Vajol (Alt Empordà) naar Frankrijk. 

 
Ibarretxe (links met bloemen) en Quim Torra (rechts met bloemen) proberen de vluchtweg voor de Dictatuur te 

lopen die hun voorgangers, José Antonio Agirre en Lluís Companys, 80 jaar geleden, dienden te nemen. (Foto: 

Regering van Catalunya)   

Lluís Companys werd later in bezet Frankrijk door de Nazi’s gearresteerd. Die leverden hem uit aan 

Spanje waar hij dan gefusilleerd werd.  

Agirre kwam na een diaspora via Vlaanderen, Duitsland en de VS in Frans Baskenland terecht waar hij, op 

56-jarige leeftijd, overleed.   

Het “toeval” wil dat de huidige Catalaanse leiders op dit ogenblik dan wel niet meer het risico lopen gefusilleerd 

te worden maar wél in de gevangenis zitten en zware straffen riskeren. 

Op het “procés” zal binnen enkele dagen de huidige Baskische Lehendakari, opvolger van Ibarretxe, Iñigo 

Urkullu, komen getuigen. 
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23.02.19 Debat tussen 4 “slachtoffers”  

Het Sociale Forum (“Foro Social”) van San Sebastian brengt 4 totaal verschillende “ETA-slachtoffers” bij 

elkaar. En dit is op zich al een wonder als je de achtergrond van de deelnemers kent:  

 

 
 

Isidro Murga, Petri Romero, Maria Jauregi, Peru Del Hoyo, Jone Artola en Pablo Martínez vóór Paleis 

Miramón in San Sebastian (foto: Jon URBE | FOKU)  

 

Isidro Murga  zat 8 jaar in de gevangenis omdat hij adminstrator van de Baskische krant “EGIN” was toen die 

verboden werd. 

 

Petri Romero uit Andoain was PSE – politica toen haar vriend en partijgenoot, Isaías Carrasco, in maart 2008 

door ETA werd doodgeschoten. 

 

Jone Artola kreeg af te rekenen met de Spaanse politiek van gevangenenspreiding. Eerst 27 jaar lang met haar 

broer in de gevangenis van Puerto de Santa María (tweemaal 1.000 km. voor bezoeken van 10 minuten) en nu 

met haar zoon. Toen ze in 2014 terugkwam van een bezoek aan die zoon raakte ze dan ook nog betrokken bij een 

verkeersongeval.  

 

Pablo Martínez was 12 jaar functionaris in de gevangenis van Martutene (San Sebastian) en raakte zo bevriend 

met Javier Gómez Elosegi, die er psycholoog was tot ETA hem, in 1997, liquideerde. 

 

 
En dan waren er nog: 

María Jauregi, de dochter Juan Mari Jauregi, slachtoffer van ETA. Hij werd geliquideerd bij een kort bezoek 

aan zijn familie nadat hij in vrijwillige ballingschap in het buitenland was gegaan.    

Peru Del Hoyo, de zoon van Kepa del Hoyo die niet levend uit gevangenschap kwam. 
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23.02.19 Door welke Spaanse politieman werd Germán Rodríguez in 1978 vermoord? 

Er gingen inmiddels 40 San Fermínfeesten in Pamplona voorbij en nog steeds is niet bekend wie Germán 

Rodríguez vermoord heeft, die dag bij de start van de feesten in 1978. Maar de kogel kwam uit een geweer 

van de bezettende Spaanse politie (in hun grijze uniformen “gristapo” genoemd)!  

Rodríguez was de zoon van een gekende doktersfamilie in de hoofdstad van Navarra.  

Die dag, 8 juli 1978,  haalde een groepje jongeren, nadat de laatste stier bevochten was, op het binnenplein 

(arena) van de Plaza de Toros een spandoek boven op met "Amnistía total, presoak kalera" (“Totale amnestie, 

gevangenen op straat”=vrij) en "San Fermín sin presos" (San Fermín zonder gevangenen).  

https://youtu.be/a1uh0gBiMXQ 

         
Zij werden meteen tegemoet gekomen door 40 leden van de politie, matrak in aanslag, traangaskogels “bij de 

hand”. Er hing meteen een wolk van traangas in de ring waar niemand uit kon ontsnappen. Buiten werd er al 

spoedig met scherp geschoten. Tien minuten later bleven vele gewonden liggen. 

Germán Rodríguez bleef dood achter in de Calle Roncesvalles. Hij was dan ook erg groot en zijn kop stak 

boven de menigte uit. Een gemakkelijk doelwit voor politiemoordenaars… 

               
Een arts van dienst durfde pas enkele weken later de cijfers van het aantal gewonden van die 10 minuten bekend 

maken. Een 50-tal personen was gewond geraakt, waarvan drie met schotwonden en een groot aantal met 

verwondingen door rubberkogels waarmee rijkelijk op de mensen geschoten was. Op 10 juli kwamen er 30.000 

personen naar het kerkhof, een manifestatie die Pamplona nooit gezien had. Het werd een begrafenis met 

opgeheven vuist. De priester van dienst, Patxi Larrainzar, sprak de historische woorden “Nog nooit hebben er zó 

weinigen zó velen doen lijden.” en “Ze schoten het feestglas in onze handen stuk.” “Dat niemand ons komt 

bepraten en zeker geen indringer die ons van elders komt omsingelen.” Vanaf het kerkhof trok de massa naar 

het stadscentrum met drie spandoeken: "Herriak ez du barkatuko" (Het Volk zal dit nooit vergeven) 

“Germán, gogoan zaitugu” (Germán, we blijven je gedenken) en "Ontslag van de verantwoordelijken".  

Nu, in 2019, wordt het “politieverslag” van die periode in vraag gesteld.  

    
(eigen foto’s) 

Monument op de plek waar German Rodriguéz werd doodgeschoten in de Orreaga/Roncesvallesstraat (eigen 

foto’s) [Vlakbij het grote monument ter ere van de Encierros]. 

 

 

https://youtu.be/a1uh0gBiMXQ
http://blogs.publico.es/juan-tortosa/files/2016/07/GermanRodriguez.jpg
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23.02.19 Door welke Spaanse politieman werd Germán Rodríguez vermoord? 

Het gebruikte “materiaal” die dag: 

- Méér dan 5.000 rubberkogels. 

- Ongeveer 1.000 rookbommen. 

- Ongeveer 1.000 traangasgranaten. 

- Een 100-tal kogels 9 mm. Parabellum. (waarvan er één Rodríguez trof) 

 

Maar de incidenten namen uitbreiding.  

In San Sebastian werd enkele dagen later Joseba Iñaki Barandiaran, uit Astigarraga, op straat doodgeschoten 

door de politie. 

 
Maar een moedige getuige maakte in Orereta-Renteria foto’s waarop de politie te zien is bij het stukslaan 

van uitstalramen en het “meenemen” van gebak.  

 

“Ja, maar de bevoorrading was een beetje fout gelopen en de politie had honger”! 

 

Kort daarna bleek dat ze ook horloges, tennisrackets, radio’s en zelfs vislijnen hadden gepikt. In sommige 

portalen hadden de politiemannen gescheten!  

Auto’s werden doelloos beschadigd en een vrachtwagen werd zonder enige reden in brand gestoken. 

De politieverantwoordelijke werd weggepromoveerd naar Xirivella in Valencia waar meteen 2.000 inwoners op 

straat kwamen om daartegen te protesteren.   

 

Bijzonder ergerlijk is dat tot op de dag van vandaag de feiten, gekend onder de naam  “SF78 gogoan!” (“San 

Fermines 1978 in herinnering!”), deels ontkend worden! 

 
 

Sf78 Gogoan - Sanfermines 78 Gogoan  
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23.02.19 Torra en Ibarretxe lopen dezelfde (vlucht-) weg die hun voorgangers Companys en Aguirre liepen. 

De Catalaanse president Torra en zijn Baskische (ex-) collega, lehendakari Ibarretxe, namen vandaag dezelfde 

vluchtweg die hun voorgangers, Companys en Aguirre, op het einde van de Spaanse Burgeroorlog namen.  

 

 
 

 
 

(Foto’s: EFE) 

 

Dit gebeurde in Mas Perxés, in Agullana (Girona) vlakbij de “staatsgrens” waar heel wat politici en 

intellectuelen klaar stonden om het land te verlaten. Op de vlucht voor Barbaren...  

 

Nadien bezochten Ibarretxe en Torra ook nog de Canta-Mijn, beter gekend als “Negrín”, waar de Regering van 

de Tweede Republiek in 1937 Catalaanse kunstwerken en de Zetel van de “Banco de España” in veiligheid 

hadden gebracht. 
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23.02.19 Werd Pablo Casado dan toch tot de orde geroepen binnen de eigen partij?  

Sedert de huidige Spaanse, Socialistische Minister-President, Sánchez, een onverwachte meerderheid haalde in 

het Spaanse Parlement (maar niet in de Senaat) wordt in de praatbarak enkel gescholden. Bij de 

begrotingsgesprekken, eerder deze maand werd enkel ruzie gemaakt.  

 

                
 

Minister María Jesús Montero Cuadrado (PSOE) en Pablo Casado (PP) 

En de Spaanse minister van Begroting, María Jesús Montero Cuadrado (L), deed lustig mee. Schreeuwen en 

terugschreeuwen. Het ging over “van alles” behalve over … de centen. Zij komt uit Andaloesië waar ze, naar 

gelang de heftigheid van het debat, steeds meer letters inslikken… 

Als tot slot de Catalaanse republikein,  Joan Tardà op het spreekgestoelte komt vraagt de parlementsvoorzitster, 

Ana Pastor (PP), aan Tardà, sarcastisch, of hij het over de begroting wil hebben!!!  

  

Maar plots komt er nu een vraag uit totaal onverwachte hoek. Partijgenoten van Casado vragen hem zijn 

taalgebruik wat te matigen. Hij gebruikte termen als “doortrapt” en “verrader” voor de minister-

president, Sánchez, “en daar win je geen verkiezingen mee”… 

Maar ook andere partijbaronnen hadden bezwaren tegen de toon van Casado… 

Hij wil natuurlijk wedijveren met Ciudadanos en met de nieuwe partij “VOX”. Zij vissen allemaal in dezelfde 

(vieze) vijver. 

 

23.02.19 Martín Villa NU persona non grata verklaard in Gasteiz, de administratieve hoofdstad van Baskenland 

Na de dood van de Spaanse Dictator Franco was de Dictatuur nog niet verdwenen. De bollenwinkel kwam onder 

de leiding van Rodolfo Martín Villa (Santa María del Páramo1934 - ...). Hij zorgde voor de “overgang” van 

Dictatuur  naar Democratuur. Hij werd achtereenvolgens Minister van Syndicale Relaties (juli 1975- april 1976). 

In een land waar Syndicaten verboden waren! In deze periode werden in Gasteiz (maart 1976) op straat 5 

arbeiders doodgeschoten! Daarna werd Martín Villa “bekroond” met het ministerschap van Binnenlandse Zaken 

(1976 -1979).  

 

      
2 x Rodolfo Martín Villa 

 

In de Baskische Hoofdstad Vitoria – Gasteiz werd Martín Villa persona non grata verklaard. Dat gebeurde 

NU!!! De beslissing werd niet gesteund door PP en PSOE!! 

 

 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Qwfhp75YoHG9iM&tbnid=n83_X39VHGUCoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://lacomunidad.elpais.com/la-abadia-de-theleme/tags/franquismo/2&ei=k6PeUpCYJYaK0AXItYHgCw&bvm=bv.59568121,d.d2k&psig=AFQjCNHbiHi_wgN5zNzbOpD3fY322DjXDg&ust=1390408856361936
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23.02.19 Martín Villa “persona non grata” verklaard in Gasteiz  

 
EH Bildu - Raadsleden in de hoofdstad Gasteiz met affiches tegen de straffeloosheid “IMPUNIDAD”-

“IMPUNITATEA” van Martin Villa. (@ehbildugasteiz)  Behalve EH Bildu steunden ook PNV, Podemos en 

Irabazi de motie. 

 

 

25.02.19 Catalaans Parlementsvoorzitter kan niet naar het Spaanse Hooggerechtshof gaan 

In de Rechtszaak tegen de Catalaanse politici moet woensdag en donderdag (6 & 7 maart) en de week erna (20 & 

21 maart) de huidige Catalaanse Parlementsvoorzitter, Roger Torrent, op het Spaanse Hooggerechtshof  

(Tribunal Supremo) in Madrid verschijnen. 

 
Roger Torrent 

Torrent heeft het Sanhedrin laten weten dat hij niet kan komen omdat hij die dagen de Parlementaire zittingen 

moet voorzitten! 

 
Joan Tardà 

Torrent zou op de zitting moeten verschijnen ná de Volksvertegenwoordiger van ERC, Joan Tardà.  

 
Artur Mas 

Dezelfde dag worden ook de ex-president van de Generalitat, Artur Mas, voormalig Spaans Regeringspresident, 

Mariano Rajoy en de voormalige “ex vicepresidenta” van die Regering, Soraya Sáenz de Santamaría, onder 

anderen, gehoord.  

 

 

 

 

https://www.diariosur.es/nacional/esquerra-avisa-espana-20181212202739-ntrc.html
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26.02.19 Zevende zittingsdag waarbij de Catalaanse politici voor de Vierschaar verschijnen.  

Vandaag werd op de 7
de

 zittingsdag voor het Spaanse “Tribunal Supremo” (“Supreme Court") de ex-presidente 

van het Catalaanse Parlement,  Carme Forcadell, en de president van “Òmnium Cultural”, Jordi Cuixart op de 

rooster gelegd. 

 
Foto: Baskische TV EiTB. EUS 

De ondervraging van Jordi Cuixart  ging om 9:33 u. van start en kon (behalve op TVE2 en via kranten) ook op 

straat gevolgd worden: 

 
Jordi Cuixart en zijn voornaamgenoot Jordi Sánchez zijn erg populaire kerels die eerder al nét niet toegejuicht 

werden als ze op straat verschenen. Sánchez wordt “beschuldigd” van “Batasuna-sympathieën”… 

 
Wanneer gaan ze trainer Pep Guardiola arresteren? 

 

Beiden, Cuixart en Sánchez, riepen steeds op om vreedzaam te manifesteren. Het enige geweld tijdens het 

referendum ging dan ook uit van de politie en de Guardia Civil”. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

Carme Forcadell verdedigde de onafhankelijkheid van Catalonië via vreedzame weg. “Dat heb ik in alle 

verklaringen herhaald”. “Ik begrijp dan ook niet dat ik voor dit tribunaal moet verschijnen daar waar 

mijn collega’s van het presidium in Catalonië mogen verschijnen op “beschuldiging” van ‘eenvoudige 

ongehoorzaamheid’.” 
Forcadell antwoordt dan verder enkel op de vragen van haar eigen advocaat, Olga Arderiu. 

 
Carme Forcadell. Foto: EFE 

Forcadell herhaalt dat stemmen bij een referendum geen delict is. Ze herhaalt dat ze steeds opriep om de 

gevangenen vrij te laten en dat stemmen in een referendum geen delict is.   
In het hele verhoor wordt nog eens duidelijk hoe democratisch-achterlijk Spanje wel is. Forcadell oefende enkel 

haar ambt van Parlementsvoorzitster uit maar Spanje loopt nog steeds achterop in dit soort zaken. 
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27.02.19  Waar zouden de resten van Lucas Ugarte begraven liggen? 

Toen Lucas Ugarte uit Tolosa de 20 bereikte werd hij onder de wapens geroepen.  Hij sneuvelde tijdens de 

Spaanse Burgeroorlog en hij werd begraven in zijn geboortestad, Tolosa, in Baskenland. 

 

 
Lucas Ugarte, centraal vooraan, tussen zijn familieleden [foto: Familie Lucas Ugarte] 

 

Toen  iemand uit de omgeving van dictator Franco in Madrid dacht dat in de “Vallei van de Gevallen”, in de 

buurt van Madrid, behalve Franco-aanhang ook doden van de andere politieke kleur moesten liggen werden 

die gevonden. Op kerkhoven in Baskenland! Toestemming werd niet gevraagd. Protesteren kon niet. In een 

Dictatuur bestaat dit niet eens! De familie van Lucas Ugarte was zelfs niet eens op de hoogte gebracht!! 

 

Jaren later won de Organisatie Historische Gedachtenis informatie in over een mogelijke haalbaarheid van een 

terugkeer van de resten vanuit de Vallei naar Baskenland. Bleek dat een aantal kisten eerder al terug 

versleept waren. Maar in Madrid was er niet eens een lijst voorhanden. Kon ook niet want in die 

armoedige tijd was van de armoedige kisten van dennenhout niet veel meer overgebleven! 

 
 

Zo komt het dat vele Baskische families niet eens weten waar hun familieleden bleven nadat ze sneuvelden in 

een oorlog die niet door hen gewild was en waarna ook nog eens de lijken gestolen werden! 

 

 

 



74 
 

 

28.02.19 Mag het of mag het niet? En wie beslist daarover? 

 

 
In België moet er rood in onze vlag. In Spanje lopen dezelfde azijnpissers rond. 

Bij de uitreiking van de prijzen op het Wereldkampioenschap Baskische Pelota, (trinquete, de Baskische 

kaatssport) die gespeeld wordt over de hele wereld waar Basken wonen, had de winnaar, Bixintxo Bilbao, de 

euvele moed in Barcelona de vlag van zijn Volk (en van de nationale sport van dat Volk) op het podium 

tevoorschijn te halen. 

 

  
 

Bixintxo Bilbao met zijn Ikurriña in Barcelona op het podium (foto: FFPB) 

 

Bilbao kreeg prompt een jaar schorsing aan zijn broek.  
 

Blijkbaar was de federatie gezwicht voor de verbale en geschreven bedreigingen die er op volgden.  

Daarom trok men naar Izaskun Bilbao, Europarlementariër van de PNV die in de groep “Alliantie van 

Liberalen en Democraten”, “ALDE”, de partij van Guy, de blauwe, Verhofstadt zit.  

Bilbao diende bij de Europese Commissie een klacht in tegen de sanctie die hij had opgelopen en waarbij hij in 

zijn rechten beknot was. 

Nu heeft de Voorzitter van de Internationale Federatie, Xabier Cazaubon, de sanctie ten persoonlijke titel en 

zonder dit te argumenteren opgeheven! Er moet dus ergens iets gebeurd zijn… 

 

Bixintxo Bilbao komt uit de meest Oostelijke provincie van “Frans Baskenland”, Xiberoa – Zuberoa – Soule.  

[In de donkergrijsgekleurde zone op de kaart van Baskenland wordt nog Baskisch gesproken.] 
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28.02.19  Historische leider van de Baskische Nationalistische Partij, Xabier Arzalluz, overleden 

In Bilbao overleed Xabier Arzalluz (86) de historische leider van de PNV. 

 
(Xabier Arzalluz. Foto: EFE) 

Arzalluz sloot in 1968 aan bij de PNV en zou van 1980 tot 2004 gedurende 22 jaar (in twee periodes) tot 

partijleider gekozen worden.  Hij kan het best samengevat worden in zijn vele, geslaagde “oneliners”: 

-“Voor de Basken waren de bommen. De Kunst is voor Madrid” (Nadat beslist werd dat het kunstwerk 

‘Guernica’ niet in Gernika maar in het “privémuseum” van de Spaanse Koningin in Madrid terecht zou komen).  

- “De PP zit nu ook bij de Europese Christen – Democraten, maar ze zijn wel langs de achterdeur binnen 

gekomen.” (Nadat Wilfried Martens de PNV uit de groep Europese Christen Democraten had helpen werken om 

de steun van de PP te krijgen voor zijn job van Europees voorzitter van dat clubje Tjeven.)  

- “Je schiet toch niet op iemand die met de witte vlag naar je toe komt !” (Nadat ETA in 2002 eenzijdig een 

bestand had afgekondigd werd tóch één van de leiders gearresteerd). 

- “Ze spuien elke dag, druppel voor druppel, vergif over ons”. (Kritiek op de “Baskische” kranten, “El Diario 

Vasco” en “El Correo” die het meest worden verkocht in Bizkaia en Gipuzkoa!) 

- “Degenen die nu het autonomiestatuut van Guernica verdedigen stemden er indertijd tegen. En toen het 

er was weigerden ze het gedurende 14 jaar uit te voeren.”  (De Spaanse Grondwet werd indertijd maar door 

30% van het electoraat gekozen.)  

- “Het is gemakkelijk met de gewapende strijd te beginnen, maar het is erg moeilijk er weer uit te 

geraken.” “Het radicale is nodig opdat de dingen opschieten.” 

- “Anderen schudden aan de boom maar wij rapen de noten” (Over zijn radicale tegenstanders, Herri 

Batasuna) 

- “Men kan zich geen Catalaan voorstellen met een wapen in de hand. Een Bask wél. Dit is niet goed, maar 

zo is het. Basken zijn directer dan de Catalanen en daarom is onze autonomie nu ruimer”.   

- “In een onafhankelijk Spanje zullen de (Spaanse) immigranten die de Baskische nationaliteit niet willen 

aannemen behandeld worden als de Duitsers in Mallorca. Ze zullen mogen stemmen voor de 

gemeenteraadsverkiezingen en voor de burgemeesters maar niet voor het Baskisch Parlement”.  

- “Het vernietigen van ETA is niet goed voor het Nationalisme”. 

- “ETA kwam er om een politieke reden in de tijden van Franco en door de schuld van Franco. Dit is de 

enige waarheid en er is géén andere”. 

- “Het straatgeweld is een reactie op de provocatie (van de Spaanse Regering) en op de electorale listen van 

de PP die ETA-leden arresteren”. 

- “Ook de activisten van ETA zijn patriotten. Ze kozen enkel een verkeerde weg. Ik sta dichter bij 

Idigoras (ETA & HB) dan bij Madrid. Hij is ten slotte van hier”. 

- “Mayor Oreja (PP) is de Minister van Oorlog die enkel denkt aan verdelging. Het is een genoegen voor 

hem als ETA een bom plaatst. De Nationale Baskische Bevrijdingsbeweging (MLNV) draagt méér bij aan 

de vrede dan de Regering in Madrid”.  

- “Wij zijn geen monarchisten. .../... De Koning stelt hier niks voor”. 

- “De Taal van Cervantes en van Unamuno is de Taal van Franco”. 

- “De gewelddadigen dat zijn wij niet, zelfs ETA niet. Het geweld komt van (Spaans) rechts”! (1987).  

- “Het probleem met Spanje is niet begonnen met ETA, noch met Sabino Arana, (‘Stichter’ van het 

Baskisch Nationalisme) maar véél eerder. Het begon na de Eerste Carlistische Oorlog in 1839 toen ze ons 

onze historische rechten (Fueros) afnamen met de bajonetten in aanslag. Maar daarvan wil Madrid niet 

meer horen. Sedertdien zijn er vele generaties doden gevallen, generaties vluchtelingen en geruïneerden”. 

 

Voor Spaanstaligen: Arzalluz op Youtube: https://youtu.be/U2-QKBjruQw 

 
 

https://youtu.be/U2-QKBjruQw
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28.02.19 Een hete zomer in Catalonië 

Gisteren waren Kamerlid Peter Luykx en Europarlementslid Mark Demesmaeker aanwezig in Madrid om het 

proces tegen de twaalf Catalaanse politieke en sociale leiders bij te wonen.  

 

 
 

Dit is geen proces van de Catalaanse onafhankelijkheidstrijd, maar het proces van de Spaanse “democratie", 

schrijven de volksvertegenwoordigers op doorbraak.be. 

 

Het proces tegen de twaalf Catalaanse leiders is toe aan haar derde week. Aan de ingang van het ‘Tribunal 

Supremo’ moeten Luykx en Demesmaeker hun IPhone afgeven omdat het verboden is foto’s te maken op het 

proces dat nochtans op TV en via diverse kranten rechtstreeks wordt uitgezonden! 

 

De beklaagden staan terecht wegens rebellie, opruiing, misbruik van overheidsgeld en ongehoorzaamheid. 

Samen riskeren zij een gevangenisstraf van 177 jaar. Die “rebellie” en “opruiing bestond uit het organiseren 

van een referendum! De Europese Unie kijkt de andere kant uit en Juncker drinkt er geen glas minder voor. 

Wel verbieden ze de democratisch verkozen Carles Puigdemont de toegang tot het Europees parlement. Uit 

veiligheidsoverwegingen! 

 

In datzelfde parlement mag de Spaanse ranzig rechtse nationalistische partij Vox binnen enkele dagen wél 

aanwezig zijn. 

 

In Madrid wordt het proces van de Spaanse democratie gevoerd. Daarvoor werden 500 getuigen opgeroepen. 

Eén van hen, de Lehendakari van het Baskische Volk, Urkullu kwam zelfs getuigen. Heeft hij schrik dat hij als 

volgende aan de beurt gaat komen? 

 

In Madrid staat de Spaanse Staat terecht. 

 

https://doorbraak.be/een-hete-zomer-in-catalonie/

