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++ 2019 Juli ++ 

 
 

01.06.19 Als het Vaticaan zich met politiek gaat bemoeien... 

De Spaanse, Socialistische Regering heeft vandaag een formele klacht ingediend voor de inmenging van de 

Pauselijke Nuntius in de Zaak van de opgraving van “voormalig Spaans Dictator” Franco. 

 
De Spaanse Vice-presidente Carmen Calvo, met de Staatssecretaris van het Vatikaan, Pietro Parolin (Foto EFE)  

 

Carmen Calvo kondigde aan dat de Regering Sanchez een formele klacht tegen het Vaticaan zal indienen, meer 

bepaald tegen de Pauselijke Nuntius, Renzo Fratini, die gezegd zou hebben dat de Regering de herrijzenis van 

Franco wilde. Calvo maakte haar beklag hierover bij Europa Press en ze noemde de uitspaak van de prelaat 

“ongepast en onaanvaardbaar" omdat een ambassadeur zich niet moet bemoeien met de interne zaken van een 

Staat en zeker niet als het over het opgraven van de resten van een Dictator gaat. 

 

 

01.07.19 Vox dient een klacht in tegen voormalig Spaans president  Rodríguez Zapatero 

De neofascisten vanVox dienden bij de Spaanse Bloedraad een klacht in tegen voormalig Spaans, Socialitisch 

Regeringspresident José Luis Rodríguez Zapatero.  

 
Santiago Abascal. (EFE) 

 

Ze beschuldigen hem o.a.van “collaboreren” met de “terroristische bende ETA”, het onthullen van (staats-) 

geheimen aan ETA en het verzuimen van het vervolgen van ETA-leden in Frankrijk!  

 

Santiago Abascal (Bilbao 17 april 1976) komt uit een familie van politici. Hij is fractieleider van de 

extreemrechtse partij Vox. Zijn grootvader zat tijdens de Franco-dictatuur in de Gedeputeerde Staten van Alava 

namens de Alianza Popular, voorloper  van de huidige Partido Popular. In zijn jeugd zat hij in de 

“jeugdbeweging” van die partij in Baskenland.  

Van 2000 tot 2013 was hij lid van het bestuur van de Baskische Partido Popular zelf. Vanaf 2004 tot 2009 was 

hij verkozen in het regionale Baskische parlement. Nadien, vanaf 2010, werkte hij in Madrid waar hij bevriend 

raakte met de “Baskische” Esperanza Aguirre en Ignacio González, kopstukken van de Madrileense afdeling van 

de PP.  

In 2013 verlaat hij de Partido Popular, naar eigen zeggen omdat hij het oneens is met de richting die de partij 

inslaat, en richt hij, samen met een aantal andere politici, de partij VOX op.  

In januari 2014 wordt Vox aan de wereld voorgesteld en in september van dat jaar wordt hij tot voorzitter 

gekozen. In 2019 is hij lijsttrekker van de partij bij de parlementsverkiezingen en neemt hij zitting in het 

Congres. Abascal is twee keer getrouwd en vader van vier kinderen.  
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02.07.19 Pep Guardiola emotioneert de moeders van de Altsasu-gevangenen 

Manchester City – trainer, Pep Guardiola, is een volbloed Catalaan. Hij was/is een uitstekend voetballer/-trainer 

en hij heeft meestal een uitgesproken mening over hetgeen gaande is in de wereld.  

Onlangs gaf hij zijn mening over het schandaal van de jongeren uit Altsasu die zwaar gestraft werden voor een 

door Guardia Civiles uitgelokte “caféruzie”.  

 
 

Een interview met Guardiola gaat nooit enkel over voetbal. In het sportprogramma “GOLTV” begint hij uit te 

wijden over de rechtszaak die er staat aan te komen over het dragen van de gele lusjes die gedragen worden in 

Catalonië. Hij komt zo bij de jongeren uit Altsasu die al meer dan 900 dagen in de gevangenis zitten voor een 

caféruzie in bar Koxka die hij “een krankzinnigheid” (“una locura”) noemt. Er komen véél positieve reacties op 

de mening van Guardiola. De leukste is wel deze: 

 
 

03.07.19 De Catalanen betogen met enkele duizenden in Straatsburg 

 
Foto: Frederick FLORIN | AFP 
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03.07.19 Felipe González ging ten onder aan zijn eigen leugens in de Vuile Oorlog tegen Baskenland 

Felipe González (Spaans Regeringspresident van1982 tot 1996) begon ETA – leden die op de vlucht waren in 

Noordelijk (“Frans”) Baskenland te vermoorden. Lasa en Zabala konden in Bayonne straffeloos ontvoerd 

worden naar San Sebastian (waar ze doodgefolterd werden). 

Anderen werden op straat vermoord. Deze Vuile Oorlog was ONMOGELIJK zonder Franse “collaboratie”! Het 

argument dat werd aangehaald was dat Frankrijk mee ging doen in de strijd tegen ETA om zodoende de 

aanslagen van GAL te stoppen.  

 
De jachttrofee van GAL: “Groupe Anti-terroriste de Libération” - “Antiterroristische Bevrijdingsgroep(en)”: 

- 16.10.83 Lasa en Zabala worden in Bayonne ontvoerd, in San Sebastian gefolterd en in Alicante vermoord.    

- Segundo Marrey (werd niet meteen vrijgelaten toen ze wisten dat ze een verkeerde persoon hadden ontvoerd)! 

- 19.12.83: Ramón Oñederra, 'Kattu' 

- 28.12.83: Mikel Goikoetxea. 

- 08.02.84: Angel Gurmindi “Stein” en Bixente Perurena “Peru”.  

- 25.02.84: Eugenio Gutiérrez vermoord in dorpje Mendi 

- 01.03.84: Xabier Pérez de Arenaza (in Biarritz) en Jean Pierre Leiba (in Hendaya). 

- 15.06.84: Rafael Goikoetxea en Tomás Pérez Revilla.  

- 18.11.84: Christiane Olaskoaga (Biriatu) 

- 29.03.85: Benoit Pécasteing in Bar Les Pyrenées in Bayonne:  

- 30.03.85: Xabier Galdeano journalist van de Baskische krant EGIN 

- 14.06.85: Bar Trinkete in Ziburu: Emille Weis en Jean Claude Doerr (2 Zigeuners!)  

- 26.06.85: Santos Blanco. 

- 02.08.85: Juan Mari Otegi, “Txato” uit Itsasondo wordt in Azkarate doodgeschoten. 

- 25.09.85: José Mari Etxaniz, Agustin Irazustabarrena, Iñaki Asteasuinzarra & Xabin Etxaide in Hotel 

Monbar in Bayonne. 

- 24.12.85: Robert Caplanne. 

- 17.02.86: Christophe Matxikote en Catherine Brion in Bidarrai. 

- 24.07.87: Juan Carlos García Goena.  

 
 

Staatssecretaris  Rafael Vera (L) en Minister Barrionuevo (R) kwamen uiteindelijk in de gevangenis terecht. 

(Foto in de krant  El Correo van 12 september 1998 die van over de muur een foto mochten maken tijdens de 

‘wandeling’). De totale afgang van Felipe González! 

Beiden werden door Felipe González tot aan de gevangenispoort begeleid (uit schrik dat ze in laatste 

instantie nog zouden gaan “praten” en namen noemen)! 

 

 

https://www.google.be/imgres?imgurl=http://photos1.blogger.com/x/blogger/7006/4079/1600/187044/gal0.jpg&imgrefurl=http://bibliosevilla.blogspot.com/2007/01/un-recuerdo-un-libro-gal.html&docid=bsVHMHLeF4JNqM&tbnid=gMqgLADDHbg8nM:&w=1024&h=768&bih=904&biw=1154&ved=0ahUKEwi0sfbvx8rMAhXKJcAKHdWcArgQMwhVKDIwMg&iact=mrc&uact=8
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In Pamplona worden de San Fermínfeesten in gang geschoten. 

Met de vuurpijl van op het balkon van het Stadhuis wordt een golf van, anarchie de lucht ingeschoten: 

 

 
ARITZ INTXUSTA 

     
De stadspolitie moet op de balkons van het stadhuis de Baskische vlaggen zien af te pakken van verkozen 

politici Itziar Gómez (Geroa Bai) en Maider Beloki (EH BIldu)  die ze tot voor kort moesten “gehoorzamen”!  

(foto’s: Jagoba MANTEROLA Argazki Press) / FOKU) 

 

 

De San Fermín-feesten kunnen beginnen. 

 

 

 



204 
 

 

 

 

 

08.07.19 Om 8 u. wordt het eerste zestal stieren (onder de leiding van evenveel leidstieren) de straat opgestuurd 

Wie het ooit in z’n hoofd haalt mee te lopen: doe wat deze man doet. Doe “alsof je dood bent” en de stier loopt 

verder… 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

https://static.noticiasdenavarra.com/images/2019/07/08/efe_20190708_084557_pd1174_11.jpg
https://static.noticiasdenavarra.com/images/2019/07/08/efe_20190708_084644_pd1176_11.jpg
https://static.noticiasdenavarra.com/images/2019/07/08/efe_20190708_084805_pd1182_11.jpg
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08.07.19 Pamplona verspreidt nog eens het reglement (en vooral de verboden ) in hun stieren-ren! 

Een korte samenvatting: 

1) De encierro is er om gelopen te worden. Daarom mogen er geen steps, fietsen en dergelijke gebruikt worden.  

 

2) Er mag niet buiten de afsluiting gerend worden.  

(Daar is trouwens geen plaats om te rennen omdat die gang dient voor politie, verplegers, en andere diensten. 

Door die “gang” kan er dan ook niets gezien worden van de ren. (Ga in een café kijken!!!)  

 

3) In afwachting van de ren mag er nergens opgekropen worden, in portieken van huizen plaatsgenomen worden, 

etc. (Je moet, best aanstellerig, doen alsof je al aan het warm lopen bent) Aan het oorverdovend, histerisch 

gekrijs van de vrouwen op de balkons wordt duidelijk wanneer de stieren er aan komen)...   

 

4) Men mag zich niet op het traject begeven in staat van dronkenschap of onder invloed van drugs of 

gelijkaardige middelen. Men moet fysiek en psychisch in orde zijn. (Een schroef een beetje los hebben kan 

helpen en wordt niet gecontroleerd).  

 
 

5) Men mag niet met ongeschikte kledij of schoeisel op het traject komen:   schoenen met hakken, slippers of 

klompen. Rugzakken, tassen, flessen, glazen, (wandel-) stokken zijn verboden. Ook fototoestellen, microfoons of 

andere voorwerpen om beeld of geluid op te slaan zijn verboden. 

 

6) De dieren lokken of afleiden is een zeer zware overtreding. Tussen de stieren lopen of ze afleiden, 

mishandelen of hun tocht beletten is verboden! De stieren vastpakken (bij de horens  en/of met hun staart) mag 

enkel als daarmee belet kan worden dat anderen dreigen gestoken te worden. 

 

7) Foto’s maken, beelden of geluid opnemen zonder toelating is verboden. Drones of gelijkaardige toestellen zijn 

verboden.  

 

8) Eigenaars of uitbaters langs het traject moeten de deuren gesloten houden.  

 

9) Mits toelating van de stad mogen schotten geplaatst worden door de uitbaters.  

 

10) Er mogen geen objecten gegooid worden. Er mogen tussen 8.00 en 93.0 uur geen bommetjes (of ander 

vuurwerk) gebruikt worden. 

 

Lichte boetes kunnen oplopen tot 750 euro’s. Zware boetes lopen tussen 1.501 à 3.000 euro’s. 

In 2017 werden 14 lopers gesanctioneerd. Onder hen een Ierse loper die opnames wilde maken met een drone. 

De boete bedroeg 1.500 €.   

 

SAMENGEVAT: ALS JE IETS WIL ZIEN GA DAN IN EEN CAFÉ OP TV KIJKEN!!!! 
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09.07.19 België wordt veroordeeld wegens gebrek aan motivatie bij niet-uitlevering ETA-verdachte  
PVZ Bron: Belga 

België moet een schadevergoeding betalen aan de vijf kinderen van een Spaanse legerkolonel die in 1981 

vermoord werd bij een ETA-aanslag. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens vandaag beslist 

in een nieuw arrest. De Belgische justitie weigert namelijk een van de verdachten van de moord, de in ons land 

wonende Maria Natividad Jáuregui Espina, aan Spanje uit te leveren omdat de vrouw daar het risico zou lopen 

op foltering, een onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing. Volgens het Mensenrechtenhof heeft 

België te weinig onderzoek gedaan naar het reële risico dat de vrouw in Spanje loopt. 

Over de zaak vloeide de afgelopen jaren al heel wat inkt. Maria Natividad Jáuregui Espina werd in oktober 

2013 in Gent opgepakt op basis van een Europees aanhoudingsbevel (EAB) dat Spanje in 2004 tegen haar had 

uitgeschreven. Het Spaanse gerecht wou haar onder meer vervolgen voor de moord op luitenant-kolonel Ramón 

Romeo, die in 1981 in Bilbao gedood werd door een commando dat deel zou uitgemaakt hebben van de 

Baskische afscheidingsbeweging ETA. Maria Natividad Jáuregui Espina zou volgens de Spaanse autoriteiten 

minstens vanaf 1978  lid geweest zijn van  ETA, waar ze schuilnaam ‘Pepona’ kreeg, en behoord hebben tot het 

‘Vizcaya-commando’, dat verantwoordelijk wordt geacht voor de dood van Ramón Romeo. 

Na een juridische procedureslag besliste het Hof van Cassatie dat de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling 

geen fouten had gemaakt toen het oordeelde dat het Spaanse uitleveringsverzoek niet uitvoerbaar was omdat het 

gevaar bestond dat de vrouw in Spanje het slachtoffer zou worden van mensenrechtenschendingen en mogelijk 

zou gefolterd worden. Na dat arrest van het Hof van Cassatie kwam de vrouw eind 2013 opnieuw vrij. Een 

nieuw EAB was in 2015 en 2016 hetzelfde lot beschoren: de Gentse KI verklaarde het niet-uitvoerbaar, het Hof 

van Cassatie zag tijdens de beroepsprocedure geen reden om dat arrest te verbreken. Jáuregui Espina kon dus 

niet aan Spanje worden uitgeleverd. 

Na dat tweede afgewezen uitleveringsverzoek trokken de kinderen van de vermoorde legerkolonel begin 2017 

naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatburg. Daar brachten ze aan dat de beslissing van de 

Belgische justitie om de vrouw niet uit te leveren de Spaanse autoriteiten verhindert om de verdachte van de 

moord op hun vader te vervolgen. Dat schaadt ook hun belangen, beweren ze. 

Nieuw arrest 

In hun arrest zijn de rechters van het Mensenrechtenhof dinsdag bijzonder kritisch voor de manier waarop België 

de zaak heeft aangepakt. Op geen enkel moment hebben de autoriteiten in ons land een poging gedaan om te 

onderzoeken of Jáuregui Espina werkelijk een risico loopt als ze aan Spanje zou worden overgeleverd. Het 

beperkte zich tot internationale rapporten en vroeg Spanje zelfs niet rechtstreeks om gedetailleerde informatie 

over het gevangenisregime dat op de vrouw zou worden toegepast - een mogelijkheid die de wet nochtans 

expliciet biedt. Daarom is België de verplichtingen niet nagekomen die voortvloeien uit artikel 2 van het 

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat het recht op leven beschermt. 

Het Hof veroordeelt België daarom tot een schadevergoeding van 5.000 euro voor elk van de vijf kinderen van 

Ramón Romeo en een gezamenlijke onkostenvergoeding van 7.260 euro. Tegen de uitspraak kan nog beroep 

worden aangetekend. 

         
 

Maria Natividad Jauregui Espina en haar advocaat, meester Paul Bekaert 

Bekaert reageert verdeeld op het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. “In de eerste plaats 

betekent het arrest niet dat België mijn cliënte moet uitleveren. Op dat vlak ben ik tevreden, want de beslissing 

heeft geen onmiddellijke gevolgen voor haar.” 

  



207 
 

 

 

 

09.07.19  “Cs”  (Ciudadanos) eist het ontslag van Binnenlandminister Grande-Marlaska 

Als onderzoeksrechter speelde de relnicht (*), Fernando Grande-Marlaska, een vuile rol. Hij keek niet eens op 

als een bont en blauw gefolterde Baskische arrestant vóór hem verscheen en door twee bewakers staande 

gehouden moest worden. 

Cs’ verwijt hem nu opgetreden te hebben als een onverantwoordelijke opruier.  Bij een betoging!!! Ze eisen zijn 

ontslag!!! 

 
De minister verwelkomt hier zijn vrienden van de Socialistische afdeling van “LGTBI” (Lesbian, Gay, Bisexual, 

Transexual and Intersex) (foto EFE)  

 

Op de manifestatie van zaterdag in Madrid werden leden van Ciudadanos uitgefloten en blijkbaar hoorden de C’s 

dat het “Socialistisch gefluit” was. Ze worden bijgesprongen door de woordvoerster van C’s, Inés Arrimadas die 

het ontslag van de Minister eist wegens “het aanzetten tot haat” !!!  

 

(*) Grande-Marlaska is van het mannelijk geslacht, maar niet fanatiek. 

 

 

10.07.19 Olite, “de Gotische stad”,  wordt bekroond met twee architectonische staatsprijzen 

 

 
 

Het kasteel van de koningen van Navarra kan bezocht worden (Eigen foto) 
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10.07.19 Olite, “de Gotische stad,  wordt bekroond met twee architectonische staatsprijzen 

 

 
Het stadje heeft ook een “Staatshotel”, een “Parador”.  

 

Maar de stad heeft nog niet zó lang geleden de 50 inwoners in ere hersteld die tijdens en na de Spaanse 

Burgeroorlog gefusilleerd werden. Hun namen staan op een bord tegen de gevel van het stadhuis met een tekst in 

de twee landstalen: Spaans en Baskisch: “Waarheid, Gerechtigheid en Eerherstel” 

“Het stadsbestuur en het volk van Olite, ter herinnering en ter ere van de vermoorden en de andere 

slachtoffers van represailles die na de staatsgreep van 1936 geleden hebben” 

Waarna een lijst van “50 asesinados” 

 
En de tekst: “Olvidaron que los muertos tienen vivos y los vivos memoria.”   

[“Ze vergaten dat de doden levenden (kinderen) hebben en die levenden een geheugen.”] 
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11.07.19 In Ermua wordt Migel Ángel Blanco herdacht 

In Ermua,  (Bikaia) werd de “politicus” Miguel Ángel Blanco herdacht, samen met Sotero Mazo. Beiden 

werden resp 22 en 38 jaar geleden uitgeschakeld door ETA. 

Opvallend was dat alle politieke partijen aanwezig waren. 

 

Vooral de dood van Blanco bracht héél Spanje op straat. Hij was eigenlijk een onooglijke dorpspolitieker waar 

niemand ooit van gehoord had. Toen hij ‘s morgens met het treintje naar zijn werk ging heeft hij zich door 

iemand laten ompraten om mee te gaan. Enkele uren later kwam het bericht van ETA dat hij “ingeruild” kon 

worden voor een aantal gevangen ETA-leden. En doodsvonnis! 

  
https://youtu.be/8dW4p0g-RZI (EP-YOUTUBE) 

 

De tweede persoon was Sotero Mazo, een kapper. 

De dood van Miguel Ángel Blanco bracht indertijd massas Spanjaarden op straten en pleinen en dat 

bracht ETA veel morele schade toe. 

 

12.07.19 De Spaanse Regering vraagt aan Frankrijk de uitlevering van Josu Urrutikoetxea, “Josu Ternera” 

Blijkbaar is het niet tot de Spaanse Regering doorgedrongen dat ETA de wapens neerlegde en de strijd  definitief 

staakte. Blijkbaar is het niet tot de Spaanse Regering doorgedrongen dat Josu Urrutikoetxea de man is die 

hiervoor zorgde. Ze vragen nu, bij monde van Isabel Celaá, Minister woordvoerster, aan Frankrijk de uitlevering 

van Urrutikoetxea omdat hij verantwoordelijk gesteld wordt voor het “uitschakelen” van de directeur de 

Michelinfabriek , Luis Hergueta Guinea in Vitoria in juni 1980! 

 

Het persbericht over de liquidatie van Hergueta: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8dW4p0g-RZI
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12.07.19 Volksvertegenwoordiger Hywel Williams uit Wales klaagt de Spaanse Regering aan. 

Hywel Williams (Plaid Cymru) beschuldigt Madrid hen bespioneerd te hebben bij de contacten die de Partij had 

met Catalonië. 

 
Hywel Williams van  Plaid Cymru. (Foto: NAIZ) 

 

Williams maakte dit gisteren bekend in het Britse Parlement. Het zou vooral gaan over het sluiten van 

Catalaanse “ambassades” in het buitenland.  

Hetzelfde zou gebeurd zijn met de partij van de Schotse Nationalisten. Er werden namen van afgeluisterde 

personen genoemd: Elin Jones (Wales), Nicola Sturgeon (Schots Minister). 

 

 

13.07.19 Het Catalaanse Hooggerechtshof  gaat President Quim Torra berechten voor “ongehoorzaamheid”  

De Catalaanse President, Torra, werd herhaaldelijk aangemaand de gele lussen te verwijderen die in Catalonië 

alom aanwezig zijn aan de gebouwen van de Catalaanse Regering Generalitat. 

 
 

Nu werd door het Hooggerechtshof van Catalonië (El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, TSJC) tegen 

Quim Torra een  Rechtszaak aangespannen wegens een delict van ongehoorzaamheid. Torra riskeert een 

schorsing van 8 maanden tot één jaar en een financiële boete die kan oplopen tot 30.000 €. 

De beschuldiging gaat uit van de neofascisten van VOX. 
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13.07.19  “Jaiak bai - borroka ere bai” – “Feest, ja - Strijd eveneens” 

Op de Plaza de las Recoletas in Pamplona komen enkele duizenden Basken samen om “vrijheid” en “recht” te 

eisen voor de jongeren uit Altsasu die tot staffen van  2 tot 13 jaar veroordeeld werden voor een “caféruzie” mét 

en uitgelokt door een paar Guardia Civiles. 

 
(Foto: UNAI BEROIZ) 

 

 

13.07.19 De verchrikkelijke Guardia Civil bestaat 175 jaar 

In 1939 werd Aquiles Cuadra, de burgemeester van Tudela, in het Zuiden van Navarra, geëxecuteerd  omdat hij 

bij de Regering van Navarra “constant had aangedrongen” op de terugtrekking van de Guardia Civil uit zijn stad. 

De krant “El Correo” uit Biskaje komt met een lofbetuiging voor deze driftkikkers.  

De krant moet er even op wijzen dat de eerste directeur een authentieke Bask (uit Pamplona) was, Francisco 

Javier Girón (maar de zoon was van de toenmalige Spaanse Minister van Oorlog). 

In 1969 kwam bij een wegcontrole tussen Irurita en Ziga (ten Noorden van Pamplona) Jon Ugutz Goikoetxea om 

het leven. “Zelfmoord”. Een autopsie werd niet toegestaan. 

De schandalen met Guardia Civiles zijn legio.   

In 1931 werden 7 manifestanten vermoord omdat ze vrouwen uit Donostia hadden gesteund bij hun protest 

waarbij ze “brood voor hun kinderen” hadden gevraagd.  

Estepan Urtiaga, “Lauaxeta” werd geëxecuteerd omdat hij de buitenlandse pers had geïnformeerd over het 

daderschap van het bombardement van Gernika in 1937. 

 
Gedenksteen Lauatxeta tegen de kerkhofmuur van Vitoria Gasteiz (eigen foto)  

 

Víctor Belandia werd in 1947 aan de grens doodgeschoten nadat hij “illegaal” was overgestoken om in Amerika 

te gaan boksen.  

De Catalaan Oriol Solé werd in 1975 zonder reden doodgeschoten na de beroemde vlucht met een groep Basken 

uit de gevangenis van Segovia. (Verfilmd in “La Fuga de Segovia). 

De Guardia Civil schoot de voorbije decennia 54 personen dood bij controles en/of manifestaties. 
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13.07.19 Het Spaanse gevangenissysteem is inhumaan 

In het hoofdartikel van Gara van 11 juli wordt het Spaanse gevangenissysteem (nog maar eens) inhumaan 

genoemd. Inhumaan, zowel voor de gevangenen als voor de familieleden en vrienden. 

Maar pas als er cijfers over de toestand binnen de Spaanse gevangenismuren worden bijgehaald mag van een 

tragedie gesproken worden.  

Op vraag van EH Bildu-volksvertegenwoordiger,  Jon Iñarritu, blijkt nu dat in 2018 in de Spaanse 

“concentratiekampen” 210 gevangenen HET LEVEN VERLOREN! Dit is 43 % méér dan in het jaar 

voordien.  

Elke week sterven er 4 gevangenen in een Spaanse cel! 

 

De helft sterft ten gevolge van zelfdoding en door druggebruik. De andere helft streft een “natuurlijke dood” 

maar daar wordt verder niet gespecifieerd wat dat precies “betekent”.   

 
 

15.07.19 Josu Urrutikoetxea, “Josu Ternera”, vraagt bij de Franse justitie zijn vrijheid. 

Josu Urrutikoetxea, die zich in zijn actieve ETA-periode “Josu Ternera” noemde, wist na de “actieve carrière” de 

voormalige collega’s in de strijd tegen de Spaanse bezetter en op één lijn te krijgen. Het lukte hem zelfs de 

gewapende Organisatie zó ver te krijgen dat ze de wapens neerlegden.  

Ternera bleef achter met een probleem: Spanje bleef hem achtervolgen om hem voor de rechter te kunnen slepen 

in 4 verschillende vooronderzoeken. 

Toen de Spaanse Geheime hyena’s Josu Ternera, in Frankrijk, wisten op te sporen verwittigden ze de Franse 

collega’s die niet anders konden dan hem te arresteren. Dit gebeurde op 16 mei in Sallanches, in de Franse 

Alpen.  

 

 
Urrutikoetxea, enkele ogenblikken vóór zijn arrestatie in Salanches (persfoto) 

 

Parijs zit met een bijkomend ernstig probleem nu José Antonio Urrutikoetxea om zijn vrijlating vraagt 

omdat hij een vergevorderde kanker heeft en het gevangenisregime zodoende dubbel zwaar is. 
Zijn advocaat, Laurent Pasquet-Marinacce, roept nu, via het persagentschap Efe, de de Franse Justitie op om dit 

verzoek in te willigen.  

 

Mogelijk gebeurt dit eerdaags. 
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15.07.19 Josu Urrutikoetxea, “Josu Ternera”, een terugblik:  

Josu Urrutikoetxea, werd in 1989 voor de radicale partij Euskal Herritarrok (EH) verkozen in het 

Baskisch Parlement.  In Januari 1990 duidde de partij hem aan als haar vertegenwoordiger in de Commissie 

Mensenrechten van het Baskische Parlement.  Er was wel een probleem: Hij zat in een Franse cel! 

Toen hij zijn straf in Frankrijk had uitgezeten werd hij uitgeleverd aan Spanje. In afwachting van zijn proces 

verbleef hij in de cel van waaruit hij regelmatig diende overgebracht naar de vergaderingen van de Commissie 

Mensenrechten in Baskenland!  

Maar Madrid moest hem vrijlaten omdat hij in Frankrijk al veroordeeld was voor lidmaatschap en 

financiering van ETA  en andere, kleinere, delicten verjaard waren.   “Non bis in idem”!!!  

In Juli 1993 werd door de Spaanse “Bloedraad” 12 jaar geëist voor Ternera als verantwoordelijke van het 

“Internationaal Apparaat” van ETA vanaf  1984 tot aan zijn arrestatie in 1989..  

Onmiddellijk nadat José Luis Rodríguez Zapatero in maart 2004 zijn intrede had gedaan als Spaans 

regeringspresident, stuurde Jesús Eguiguren, president van de Baskische socialisten (PSE) en Nationalist, 

volgend bericht naar Zapatero: “Wij zijn sedert 2000 in gesprek met Batasuna. Ik geloof dat het ogenblik 

gekomen is om samen met hem (Urrutikoetxea) naar het einde van het terroristisch geweld te zoeken.   

 

Op 22 maart 2006 om 12.30u, maakte ETA in een boodschap aan het Baskische Volk, bekend dat zij een proces 

opstartten om tot vrede te komen. Ze kondigen kort nadien een  “permanent staakt-het-vuren” af. 

 

Op 6 juli 2006 hadden de Baskische socialisten (PSE) dan een eerste contact met vertegenwoordigers van 

Batasuna. De woordvoerder van de verboden partij, Arnaldo Otegi verklaarde achteraf: “Dit is een reële en 

historische opportuniteit om een einde te maken aan het conflict”. 

 

Jesús Eguiguren, president van de Baskische socialisten en Josu Urrutikoetxea, “Josu Ternera”, werden 

vooruitgeschoven als de twee sleutelfiguren in het nieuwe scenario dat ontstond na het staakt-het-vuren.  

 

“Josu Urrutikoetxea, ex-volksvertegenwoordiger van Batasuna en voortvluchtige, wordt aanzien als de 

promotor van de dialoog. Binnen de gewapende organisatie ETA geniet hij een uitgebreide aanhang die 

gunstig staat ten overstaan van de oplossing die moet leiden naar vrede. Die oplossing is volledig compatibel 

met wat Batasuna voorstelt”. 

 

Zes maanden na het staakt-het-vuren waren de Baskische politieke partijen nog altijd in de weer om de 

onderhandelingen op poten te zetten. Over de te volgen methodologie en over de legalisering van Batasuna 

(voorwaarde om deel te kunnen maken van de onderhandelingen), geen woord. Tot juli-augustus 2006: De 

historische bijeenkomst tussen Patxi López en Arnaldo Otegi op 6 juni 2006, gaf weer een sprankeltje hoop. Er 

werd een start aangekondigd van de onderhandelingen “De gesprekken te Loiola” voor de herfst van datzelfde 

jaar. Maar het geduld van de abertzales raakte op en ETA deed er nog een schepje bovenop met een 

communiqué op 18 augustus 2006: “Als de aanvallen tegen Euskal Herria blijven duren, dan zal ETA 

antwoorden”. Onmiddellijk werd teruggegrepen naar het wapen van het straatgeweld (Kale Borroka).  

Had ETA gelijk? 

- Tijdens deze 6 maanden werd er gemiddeld alle drie dagen één persoon gearresteerd, 35 in totaal.  

-  Zes Basken werden aan Spanje uitgeleverd terwijl er nog drie anderen tijdelijk uitgeleverd werden.  

- Verder dienden 23 burgers voor het Hooggerechtshof te verschijnen (o.a. Arnaldo Otegi).  

- Verschillende gevangenen die op het punt stonden vrij te komen kregen een “herziening” waardoor ze langer  

moesten blijven zitten!  

- Geen enkele gevangene werd overgebracht naar een gevangenis in Baskenland.  

- Ion Agirre,  al 25 jaar in de cel en ziek, werd niet vrijgelaten hoewel dat in artikel 92 van de strafwet staat.  

- Een aantal activiteiten, waaronder een persconferentie in Donostia, werden verboden.  

- In Zamudia werd een Volksbar (Herriko Taberna) gesloten.  

- De “Baskische” politie chargeerde tegen een manifestatie van de (radicale) jongerenvereniging “Segi”.  

- Het macroproces 18/98 dat steeds meer op een farce begon te lijken, ging gewoon door.  

- Politiecontroles op de wegen namen in aantal toe!  

 

Batasuna en EA beschouwen de voorbereidende fase na 6 maanden als meer dan voldoende en eisten dat de 

eigenlijke onderhandelingen werden gestart. De PSE evenwel verdedigde de bilaterale contacten. 

En dan gebeurt het volgende: 

 

https://sites.google.com/site/debaskenenhunstrijd/14-bijlagen/de-gesprekken-te-loiola
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Op maandag, 23 oktober 2006, werden een 350-tal revolvers en pistolen ontvreemd uit een onderneming uit 

Vauvert, nabij Nîmes. Verschillende elementen in het onderzoek (de aard van de diefstal en het 

professionalisme) wezen in de richting van ETA. De Spaanse premier Zapatero verklaarde op woensdag, 25 

oktober 2006, tijdens een nieuwsconferentie bij zijn bezoek aan Verhofstadt, dat deze daad zeer ernstig was en 

ten gepaste tijde consequenties zou hebben. Over de aard van die consequenties zweeg hij in alle talen. 

 

Op 30 december 2006, ontplofte op de Terminal 4 van Madrid Barajas een zware autobom. Gevolgen: Een 

behoorlijk aantal lichtgewonden en veel materiële schade. Twee Ecuadoranen, die in hun auto op de parking 

lagen te slapen, kwamen om. De aanslag was aangekondigd vanuit een telefooncel naar het nummer 112 van de 

spoeddiensten SOS-Deiak van Guipúzcoa. Bij een tweede waarschuwing zei een persoon in opdracht van ETA te 

bellen. De rijkswacht sloot de parking af en verbood familieleden de Ecuadoranen te gaan wekken hoewel 

daar ruim de tijd voor was.  

 
Josu Ternera (L) naast Arnaldo Otegi in het Baskisch Parlement. In 2001!!! 

Nu wordt zijn uitlevering gevraagd door Madrid!!! 

 

Op 17 november 2008 raakte (door de gekende ‘bronnen in de antiterrorismestrijd’) bekend dat Josu 

Urrutikoetxea aan een terminale maagkanker leed en daarvoor reeds jaren in behandeling was.   

Zij waren van mening dat hij daarom niet meer tot de ETA-leiding behoorde.  

 

 

18.07.19  Provinciebestuur van Alava moet de getuigenis van 146 slachtoffers van de Francodictatuur bijstaan.  

De politieke partijen EH Bildu, Podemos, Ezker Anitza-IU en Equo vragen aan de Deputatie  hun belofte na te 

komen en de getuigenis van 146 slachtoffers van de Francodictatuur, in de periode 1936-1945, te steunen. 

In die periode vielen 60 personen onder de bommenregens. Er werden er 198 buitengerechtelijk  geëxecuteerd en 

30 na een proces. In de gevangenis crepeerden er 289. Ook sneuvelden er 593 miliciens. Allen waren ze 

slachtoffers van criminele daden tegen de menselijkheid. Verder waren er de “eenvoudige repressieslachtoffers” 

als dwangarbeiders, gefolterden, etc…  

Vitoria-Gasteiz was de eerste Baskische stad die één van de opvolgers van Franco, Rodolfo Martín Villa 

persona non grata verklaarde.  

 
Er was alvast een eredans voor die repressieslachtoffers. (foto: Jaizki FONTANEDA/FOKU) 

Alles gebeurde 83 jaar geleden. Het wordt tijd!!!  
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19.07.19 Straatsburg blaast warm en koud in een Zaak van staatsterroristen GAL (*) 

Het Europees Tribunaal voor de Mensenrechten spreekt zich niet uit over de economische compensaties na een 

aanslag door Staatsterroristen “GAL” (*) in Baskenland. Dat heet “warm en koud blazen”! 

Foto: Aanslag op Hotel Monbar in Bayonne waar staatsterroristen van GAL binnenvielen en 4 Basken 

doodschoten.   

 

        
Maritxu Pagola, de moeder van één van de slachtoffers, Inaxio Asteasuinzarra Pagola ‘Beltza’, was later 

aanwezig op een herdenkingvan haar zoon (let op het zwarte rouwlint op de Baskische vlag). Haar foto zou 

uitgroeien tot een symbool in de strijd ... en tot een affiche voor de partij Herri Batasuna:  

 

       
 

Maritxu Pagola en haar in Bayonne vermoorde zoon, Inaxio Asteasuinzarra, “Beltza” 

 

De Spaanse Regering weigerde tot op heden dat de Baskische “Families van Slachtoffers van GAL” en/of van 

het “Batallón Vasco Español” (BVE) een vergoeding kregen. “Omdat ze militanten van ETA waren”. Maar dit 

laatste werd HIER nooit bewezen!  

Het Europees Tribunaal Mensenrechten treedt niet op.  

 

(*) “GAL” = Grups Antiteroristas de Liberación” =“Antiterroristische Bevrijdingsgroepen” = Spaanse Fascisten 
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20.07.21 De krant Gara betaalde de 500.000 € waartoe ze verplicht werd. 

Toen de Spaanse Regering onder de nar, Aznar, de radicale krant EGIN sloot (en het bestuur voor jaren achter de 

tralies verdween) begonnen anderen met een nieuwe krant, “GARA”. 

 
Eerder dit jaat besliste de Spaanse Bloedraad dat “Gara” de schulden van voorganger “EGIN” moest betalen! 

Toch waren er nooit “banden” tussen beiden! Een faillisement dreigde maar gelukkig sprongen de lezers van 

Gara, ook nu, samen met een aantal weldoeners, bij om de ontbrekende som te betalen.  

Nu betaalde Gara opieuw de ronde som van 500.000 € aan Madrid. Een garantie kreeg de krant niet!!!  

Er zouden 10.000 abonnees moeten bijkomen en tot op heden zijn er dat nog maar 7.234.  

Er ontbreekt nog veel geld en met die Spaanse BLOEDZUIGERS weet je maar nooit!.....  

 

 

22.07.19 De Spaanse Regering Pedro Sánchez is nog steeds niet geïnstalleerd 

De Spaanse Socialistische Regering Pedro Sánchez kwam in juni 2018 aan de macht nadat voorganger, Mariano 

Rajoy (Partido Popular) een motie van wantrouwen verloor.  Op 7 juli 2018 werd de Regering beëdigd.  Maar 

regeert met zes ministers die niet tot zijn partij horen. Zij zetelen als “onafhankelijken”. 

En het zijn niet de minsten: Justitie, Defensie, Binnenlandse Zaken, Economische Zaken,...  

Sánchez hoopte het te halen met de steun van PODEMOS  maar de man met de paardenstaart, Pablo Igelsias,  

eist te veel. 

Wanneer komen er verkiezingen?  

 
Als hij zeker is het te halen... 

Gelukkkig is de voornaamste tegenstander verdeeld. Van Rechts tot uiterst rechts: de Partido Popular voorop. 

  

Gabriel Rufián van de Catalaanse Linkse Republikanen (ERC) staat klaar om bij te springen. Hij zegt dat 

ERC Spanje niet zal blokkeren maar hij eist van Sánchez hiervan gebruik te maken om het Catalaans 

conflict op te lossen.   

De Baskische Nationalisten van de PNV zullen zeker niet tegenstemmen. Dat deden ze de hele na-

(BURGER-) oorlogse periode al. En telkens kwam daar “iets” voor in de plaats. Dat komt er op neer dat 

de Basken al jaren geen belasting meer moeten overdragen aan Madrid!!!  

De overige Spaanse “deelstaten” zijn stikjaloers!  
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22. 07.19 Volgens het Provinciebestuur van Gipuzkoa (hoofdstad San Sebastian) boert het toerisme goed. 

Volgens de gegevens is het aantal bezoekers met 11,1 % gestegen in vergelijking met het voorbije jaar:  253.143 

overnachtingen. Iets méér dan de helft (57,1%) komt uit het buitenland. Gemiddeld blijven die bezoekers 2,04 

dagen. Het agroturismo loopt iets terug. Maar daar ligt de oorzaak hoogstwaarschijnlijk in de hoge prijzen. 

Donostia is een redelijk dure stad maar je krijgt er wél iets voor! De stad staat internationaal bekend voor zijn 

“pintxos”, de culinaire hapjes die uitgestald staan op de toog.  

Procedure: Je drinkt iets en je neemt er een hapje bij (en een papieren servetje om te beletten dat de lekkernij op 

de grond dondert). Je bewaart het stokje (tandenstoker) voor de rekening.  

   
 

  
“Gespecialiseerde bars” duwen groepen toeristen meteen een (groot) bord in de handen om “in te laden”.Maar 

daar zijn die dingen véél te lekker voor! Je moet ze met tussenpozen proeven om er zo beter van te genieten. 

Op bovenstaande foto staan, zonder twijfel,  buitenlanders. Ze proppen een bord vol met verschillende smaken 

die ze dan na elkaar verorberen. De foto werd ongetwijfeld getrokken in “Bar Sport” in het oude stadsdeel.  

 

    
Hier bestond de rekening uit o.a. “30 stokjes”! 

Het ging dan ook om een kleine groep Limburgers met grote honger…(eigen foto) 
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23.07.19 Opnieuw werden de koppen geteld en opnieuw haalde Pedro Sánchez het bij de eerste stemming, niet.  

Steun kwam er van de eigen partij (PSOE) en Partido Regionalista Cántabro (PRC). (123). Er moet dus een 

tweede stemming komen maar daar moet iets voor in de plaats komen. De mogelijke coalitiegenoten, Unidas 

Podemos, PNV, EH Bildu en Compromís, onthielden zich. Vóór iets hóórt iets!  

Tegenstemmers (170) waren, zoals verwacht, Partido Popular, Ciudadanos, Vox, ERC, JxCat, Navarra Suma en 

Coalición Canarias  

 
Moest dit mislukken dan moeten de kiezers op 10 november weer opdraven. Het wordt stilaan te veel voor (de 

Spaanse) Corneel. 

 
25.07.19 In Bayonne gingen de stadsfeesten van start 

 
Foto Gara 

In Bayonne gaan de stadsfeesten van start. De start werd van op het balkon van het stadhuis gegeven in het 

Baskisch en in het Occitaans. De eer was aan de Rugbyclub Aviron Bayonnais.  

Het Volk kreeg de 3 “stadssleutels”. Van alle 3 de stadsdelen: het oude centrum (“Petit Baiona”) van Le Grande 

Baiona en die van Saint Spirit, het stadsdeel in expansie.  

Bayonne heeft erg goede contacten met Pamplona waar ze 100 jaar geleden al met de Rugbyclub Aviron naartoe 

trokken. Rugby was altijd al erg populair in Baskenland.  
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26.07.19 In Etxalatz werd een “massagraf” gelocaliseerd. Ditmaal met de resten van (slechts) 3 slachtoffers 

In Etxalatz – Eguesibar (Pamplona) werd nog maar eens een graf “ontdekt” met de resten van, op z’n minst, drie 

slachtoffers. Deze “ontdekkingen” komen er meestal nu pas omdat de getuigen, in 1936, kinderen waren die nu 

de dood voelen naderen. Ten gevolge van de Franco-dictatuur hebben ze nooit mogen vertellen wat ze als 

kind zagen en durfden ze dat nu pas! 

 
Foto van een eerdere opgraving in Etxalatz (Eguesibar) in 2018. (foto: Regering van Navarra) 

 

Links, met pet, de antropoloog, Paco Etxeberria, die uitleg geeft aan buren en/of familieleden.  Sedert hij op 

pensioen is is hij dag en nacht met dit soort werk bezig.  

Het gaat vrijwel altijd over mannen die aan de wegkant vermoord werden en in de grond gestopt. Toch werd er, 

bij hoge uitzondering, in 1979 ook een vrouw gevonden.  

 

 
 Foto: VILLAR LÓPEZ / EFE - EL DIARIO VASCO 17.07.19 
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26.07.19 San Sebastian kon nog eens hun fantastisch “Txoria txori” meezingen en dan nog met Joan Baez.  

Als Joan Baez de Pyreneeën oversteekt dan zingt ze in Catalonië “Rossinyol” (Nachtegaal) en in Baskenland 

“Txoria txori”.  

Allebei de liedjes gaan over een vogeltje en dat is niet toevallig. Een vogeltje kon tijdens de Dictatuur 

vliegen waar de gewone onderdaan niet mocht komen: Aan de andere kant van de “staatsgrens” 

bijvoorbeeld (die in beide gevallen slechts een scheidingslijn was/is en zeker geen “grens”.  

 

 
 

Joan Baez in de Zurriolawijk in San Sebastian. Foto: Ruben Plaza 

 

 “Txoria Txori” in het Baskisch  in het Palacio Euskalduna in Bilbao: https://youtu.be/ff4oKHtfBP0 

 

 “Rusignol” in het Catalaans  in Catalonië: https://youtu.be/zktCnSn6z60  

 

Txoria txori 

 

Hegoak ebaki banizkio 

nerea izango zen, 

ez zuen aldegingo. 

Hegoak ebaki banizkio 

nerea izango zen, 

ez zuen aldegingo. 

Bainan, honela 

ez zen gehiago txoria izango 

Bainan, honela 

ez zen gehiago txoria izango 

Eta nik... 

txoria nuen maite. 

Eta nik... 

txoria nuen maite. 

Hegoak ebaki banizkio 

nerea…  

 

Rossinyol 

 

Rossinyol que vas a França, rossinyol, 

encomana'm a la mare, rossinyol, 

d'un bell bocatge rossinyol, d'un vol. 

  

Encomana'm a la mare, rossinyol, 

i a mon pare no pas gaire, rossinyol, 

d'un bell bocatge, rossinyol, d'un vol. 

A mon pare no pas gaire, rossinyol, 

perquè a un pastor me n’ha dada, rossinyol, 

d'un bell bocatge, rossinyol, d'un vol. 

  

Perquè a un pastor me n’ha dada, rossinyol, 

que em fa guardar la ramada, rossinyol, 

d'un bell bocatge, rossinyol, d'un vol. 

 

 

 

https://youtu.be/ff4oKHtfBP0
https://youtu.be/zktCnSn6z60
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27.07.19 Tien jaar geleden hielp ETA, in Mallorca, twee Guardia Civiles sneuvelen voor hun Vaderland  

Dit zou de laatste dodelijke ETA-aanslag in Spanje zijn.  

 
Diego Salva Lezaun en Carlos Saenz de Tejada García gingen bij de Guardia Civil omdat dat goed betaalde.  

(foto EFE) 

 

Acht maanden later kwam het wél nog eens tot een vuurgevecht in Frankrijk. Daarbij verloor de gendarme Jean-

Serge Nérin het leven. 

 
27.07.19 In Pamplona wordt de plaat met tekst gestolen van het monument naast dat van Germán Rodríguez 

Het gaat om het bord dat aan de voet van het “monument” in de Roncesvalles-straat  staat ter ere van de vrouwen 

die het daar bij de rellen met de Spaanse politie in 1978 hard te verduren kregen: 

 

 

 
Eigen foto’s 
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28.07.19 José Javier Zabaleta, “Baldo”, na 29 jaar cel ,vrijgelaten 

De vrijlating van “Baldo” wordt hevig gecontesteerd. Zabaleta diende 43 jaar geleden zijn geboortedorp te 

ontvluchten. In 1990 werd hij gearresteerd in Biarritz op beschuldiging van lidmaatschap van ETA. Na 8 jaar in 

een Franse cel werd hij uitgeleverd aan het Spaanse Sanedrin. 

 
Affiche in Hernani met de foto van een jongere Zabaleta (foto: EFE/ Juan Herrero) 

 
Straatbeeld in Hernani met een spandoek voor José Jabier Zabaleta 'Baldo' (Foto: EFE) 

 
Zabaleta bij de ontvangst in Hernani (Jona URBE/FOKU) 

Zabaleta werd o.a. veroordeeld voor een aanslag, in 1980, op een bar in Zarautz waarbij 5 personen het leven 

verloren. (Hiervoor kreeg hij een straf van 100 jaar!) 

Amaya Fernández, secretaris-generaal van de PP in Baskenland, klaagt nu, samen met Ciudadanos, vooral 

de “institutionele stilte” aan. Maar Zabaleta zat zijn straf uit en die mensen komen uit vrije wil op straat ! 

Behalve José Jabier kwamen ook zijn broers Juan Luis en Francisco Javier én zijn zus, Koro in de 

gevangenis terecht.  

Juan Luis Zabaleta raakte in 1986 in Bayonne zélf ernstig gewond bij een aanslag door Spaanse Staatsterroristen 

van GAL tegen Bar Batzoki. 

Jose Jabier Zabaleta ontvluchtte Hernani in 1976 toen hij 26 jaar was en hij een grotere verantwoordelijkheid op 

zich nam bij de “organisatie”. Hij maakte toen deel uit van de ETA-leiding, samen met Txomin Iturbe Abasolo. 

[Txomin overleed in de lente van 1987 in een aanslag van Spaanse Staatsterroristen].  

Zabaleta werd in 1990 in Biarritz gearresteerd.  

In oktober van dat jaar publiceerde de radicale krant “EGIN” een interview met ETA waarin spake was van de 

perspectieven inzake (mogelijke) onderhandelingen in Algiers.  Daaruit bleek voor het eerst dat Zabaleta een 

“gekwalificeerd militant” was. 

Nadat hij in 1998 door Frankrijk aan Spanje werd uitgeleverd zat hij daar in gevangenissen, steeds vér van huis. 
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28.07.19 Na 22 jaar komt Xabier Ugarte uit de gevangenis van Topas (Salamanca)  

Vandaag kwam Xabier Ugarte (midden in wit hemd) buiten na een lange gevangenisstraf van 22 jaar.  

 

 
 

Ontvangst vóór de gevangenis. 

 

 
 

De vrijlating, maar vooral de ontvangst, in Oñate, wordt heftig gecontesteerd.  

 

Ugarte werd in 1997 gearresteerd in Arrasate – Mondragón. Bij een gevangenisbezoek in januari 2018 raakte de 

familie betrokken in een verkeersongeval op 403 km van huis.  

 

Zelfs de Baskische lehendakari noemt de ontvangst nu “een gebrek aan respect”.  De Spaanse hyena’s van PP en 

Ciudadanos maken van de gelegenheid gebruik om Spaans President Pedro Sánchez aan te vallen! 
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28.07.19 Vooral de ontvangst van Xabier Ugarte wordt hevig gecontesteerd. 

Xabier Ugarte was één van de verantwoordelijken voor de ontvoering van de gevangenisfunctionaris, Ortega 

Lara in 1996.  

De licenciaat Rechten, José Antonio Ortega Lara, was “gevangenisbewaker” (in Logroño) en lid van de Partido 

Popular toen hij op 17 januari 1996 in zijn garage gekidnapt werd bij het terugkeren van zijn werk. Zoals steeds 

werd als tegenprestatie (tevergeefs) de vrijlating van Baskische politieke gevangenen geëist. Toen hij 532 dagen 

later nog steeds niet te voorschijn was gekomen vreesde men het ergste. Op 1 juli 1997 vond de Guardia Civil 

de gevangenisfuctionaris in erbarmelijke staat in een ondergronds schuilhol in Arasate – Mondragón.  

 
Ortega Lara (persfoto) 

Ook de 4 ontvoerders werden opgepakt. Ortega Lara was 23 kilo aan lichaamsgewicht kwijt! 

Een week later, op 10 juli 1997, ontvoerde ETA een “onbelangrijk” PP-raadslid van Ermua, Miguel Angel 

Blanco Garrido. Toen ETA eiste dat 502 Baskische politieke gevangenen naar Baskische cellen overgebracht 

zouden worden wist iedereen dat het lot van Miguel Angel Blanco bezegeld was.  

Het was een sombere 11
de

 juli, dat jaar… Twee dagen later werd het lichaam van Blanco Garrido gevonden.  

Het kwam in heel Spanje tot massamanifestaties als protest tegen deze actie 
 

**************************************************************************************** 

Xabier Ugarte en José Javier Zabaleta zaten hun straf tot op de laatste dag uit. Dan mogen ze toch welkom 

geheten worden door hun famulie en vrienden als ze terug thuis komen?  

 

De Spaanse bezetter van Baskenland heeft nog nooit verontschuldigingen aangeboden voor wat ze het Baskische 

Volk aandeden. Zakkenwassers! 

 

28.07.19 Er zitten nog steeds 40 Baskische politieke gevangenen, ouder dan 60 jaar, achter de tralies  

Volgens gegevens van het EPPK, (Euskal Preso Politikoen Kolektiboa, het Collectief van Baskische Politieke 

Gevangenen) zitten er op dit ogenblik nog 40 politieke  gevangenen, ouder dan 60 jaar, lange straffen uit. Ze 

zitten op een gemiddelde van 625 kilometer van Baskenland verwijderd. Zeven onder hen hebben een 

ernstige ziekte ontwikkeld. Heelwat familieleden verongelukten onderweg. 

En als er dan eens iemand naar huis komt wil men een ontvangst verbieden. 

 

29.07.19 De Radicale Basken (Bildu)  steunen de investituur van de Socialistische kandidate Chivite in Navarra. 

Ze doen dit met een onthouding. Deze beslissing werd goedgekeurd door 1.999 (van de 2.600) militanten. 

Navarra zal nu niet meer bestuurd worden door de zoetwaternationaliste Uxue Barkos (L), maar door María 

Chivite Navascués van de Socialistische Partij (midden) samen met EH Bildu  en PODEMOS.   

 
 

Dit “Bildu-steun” werd bekend gemaakt door de Baskische nationalist Adolfo Araiz  (foto rechts). In Navarra 

moet je al tevreden zijn dat niet de Neofascisten het roer in handen hebben. (Zoals nu in Pamplona-stad)   
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30.07.19 Baskenland  is een paradijs voor wandelaars 

Nu verscheen een gids waarin 50 “ochtenduitstappen voor een halve dag”  beschreven worden. 

 
‘50 mañaneras por Euskal Herria’ 

  

De bergen worden “afgedaan”  als “pliegues”, “plooien” (in het landschap) en de routes lopen niet enkel over 

toppen, maar ook door dalen, bossen, langs grotten, nacederos (bronnen) en cascadas (watervallen). 

 

De gids telt 184 pagina’s met 120 foto’s en er staan  10 wandelingen per provincie is. Daarbij wordt Noordelijk 

(Frans) Baskenland als één provincie gezien.  De auteurs zijn Iñaki Vigor en Karlos Sanz, beiden “Iruindarras” 

(uit Pamplona); Uitgeverij ‘SUA’ 

 
De top van de Kalamua (in de provincie Gipuzkoa-San Sebastian). 

De tochten kunnen in 2 à 3 uren afgewerkt worden en “zware inspanningen worden vermeden”! 

 

 
Kakueta, in Frans Baskenland, komt er zeker in voor (eigen foto) 


