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+ 2019 November + 

 
01.11.19 Pedro Sánchez & Pablo Casado “vergeten” Euskal Herria bij hun verkiezingsbezoek in Gasteiz.  

De pijlers van het Spaanse tweepartijenstelsel, Sánchez & Casado vergeten op hun meeting in de hoofdstad van 

Baskenland, Gasteiz, te praten over … Baskenland. Ze hadden het er amper over… 

De radicale Basken, EH Bildu, hebben er niet veel woorden voor nodig:  

“Óf de zetel gaat naar Bildu óf hij gaat naar de PP”! 

De keuze zal rap gemaakt zijn! 

  
 
05.11.2019 Jasone Agirre, Baskische EH Bildu – parlementaire,  zit in Buenos Aires. 

Morgen zal ze er spreken voor de “Euskaltzaleak” van Buenos Aires, het cultuurcentrum waar ook de taal 

onderricht wordt.  

 

 
Jasone Agirre Garitaonandia, zittend links naast de voorzitter, op een foto van gisteren in het Baskische Huis 

(Euskal Etxea) in La Plata.   

Ze zal er spreken over de politieke situatie in Spanje en dat zal afgesloten worden met een eetmaal zoals Basken 

dat steeds doen. 

 

     
 

De Bask, Juan de Garay, stichter van de stad, en achter hem een eik die er kwam door een scheut van de Eik van 

Gernika. Afgaande op de kledij van Garay arriveerde hij er niet als toerist… 

Rechts een dame met Baskisch “bloed in d’ aderen” die in de tegenovergestelde richting trok nadat ze geschaakt 

werd door een Nederlander… 
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05.11.19 Altsasu zal 3 jaar na de arrestaties opnieuw op straat komen 

 

 
 

Naar aanleiding van de derde “verjaardag” van een door Guardia Civiles uitgelokte vechtpartij  waarna Adur, 

Jokin en Oihan uit Altsasu werden opgesloten en veroordeeld tot straffen die maximum 9,5 jaar bedragen zorgde 

de actiegroep “Altsasukoak Aske” (“die van Altsasu vrij”) voor een aantal activiteiten gedurende de maand 

november. Zo komt er een muziekfestival met een 20-tal groepen. 

 
Zo zal de tentoonstelling “Politieke Gevangenen in het Hedendaagse Spanje” met een 70-tal ‘onherkenbaar’ 

gemaakte “koppen” van Basken die achter de tralies terechtkwamen.   

Op 24 november wordt de actie afgesloten met een concert waar zelfs de Catalaanse meester Lluis Llach naartoe 

komt.  

 

 

08.11.19 Bel Pozueta waarschuwt voor de verkiezingen: “We moeten allemaal gaan stemmen!”  

In april had ze slechts 408 stemmen te weinig om verkozen te zijn in het Congres voor de radicale partij EH 

Bildu, het vroegere Herri Batasuna (“Volks Unie”). 

Pozueta verwijst dan naar Catalunya en de schrijnende besnoeiing.   

 
María Isabel Pozueta Fernández, zeg maar “Bel”. 
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09 11 19 Enkel een democratische Baskische meerderheid kan het Spaanse totalitarisme afremmen.  

Terwijl binnen de Spaanse Staat de schrik voor het “trifachito” (*) uitbreiding schijnt te nemen wordt blijkbaar 

vergeten dat een kiezer slechts op één van die 3 partijen kan stemmen… 

 
Bij de voorstelling van de kandidaten van EH Bildu herinnert Francisco Letamendia, “Ortzi”, aan de 

oude slogan “Gora Euskadi Askatuta”. Foto: Juanan RUIZ | FOKU 

Ortzi, Paco Letamendia (San Sebastian februari 1944)  hoorde in het beruchte ETA-proces van Burgos tot de 

verdediging. Op deze foto wordt hij vergezeld door de fine fleur van het Baskisch nationalisme, van radicaal tot 

radicaal “op rust”.  

 

* “Trifachito” = het “Fascistische trio”, zijnde Partido Popular, “Ciudadanos” en Vox), 

 

10.11.19 De radicale Basken van Bildu halen fantastische resultaten en “een eigen fractie” in Madrid. 

Om een eigen fractie te krijgen moet een partij 15 % van de stemmen halen of tenminste 15 Verkozenen. Tot op 

het laatst bleef Biskaje een vraagteken. Daar haalt de PNV steeds een grote meerderheid.  

Het grote voordeel is MEER SPREEKTIJD!  

 
Midden Arnaldo Otegi, coördinator van EH Bildu met Iñaki Ruiz de Pinedo (r) de coördinator voor Alava en 

Mertxe Aizpurua  (l) voor de provincie Gipuzkoa in het partijlokaal in San Sebastian. (foto: EFE) 

Hierbij komt nog de verkozene voor Navarra. 

Het stemmenaantal viel van 220.132 terug tot 212.882. 

In Navarra haalden ze, met Bel Pozueta, 9.622 stemmen, 16,96 %.  
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11.11.19 Sánchez kan niet beletten dat het neofascistische VOX groeit en zelfs 3
de

 Partij wordt. 

In Catalonië wint het onafhankelijkheidsfront een vertegenwoordiger bij. 

De stemmen die VOX wint komen van de rechtse broeders van Ciudadanos die een DREUN krijgen. Hun leider, 

de “Catalaan” Albert Rivera, neemt ontslag! 

 
Albert Rivera toen hij in Altsasu de mensen kwam uitdagen en propaganda kwam maken voor zijn Spaans 

programma terwijl jongeren (nog even zichtbaar op de gevel geschilderd) uit de stad voor jaren achter de tralies 

waren gevlogen na een door Guardia Civiles uitgelokte vechtpartij. De moeder van één van hen werd wél 

gekozen! 

(EH Bildu haalde in de stad 1.225 stemmen terwijl Rivera er slecht 417 haalde)… 

 

11.11.19 De PSOE doet alsof ze de verkiezingen winnen maar ze verliezen drie zetels.  

Daarnaast verspeelt Sanchez ook de potentiële steun vanuit linkse hoek met Podemos. Ook hulp vanuit rechtse 

hoek met Ciudadanos wordt nog moeilijker of onmogelijk. Het anti regionalistische Ciudadanos verschrompelt 

van 57 tot amper 10 van de 350 zetels in het Congreso. Vooral het extreemrechtse VOX en de PP profiteren van 

de zware nederlaag van Rivera en de zijnen. 

Peilingen gaven Pedro Sánchez (PSOE) winst tot boven de 30 % maar ze zakken tot 28 % en 120 zetels. 

Een Spaanse meerderheidsregering vormen zal puzzelwerk worden.  

De radicale Catalaanse republikeinen (ERC) haalt 13 zetels (- 2)  

Junts per Catalunya, de partij van Puigdemont, eindigt op de derde positie met acht zetels, na de socialisten. De 

zetels van ERC en/of Junts per Catalunya kunnen opnieuw beslissend zijn voor de Spaanse regeringsvorming. 

Zullen ze zich onthouden tijdens de investituurstemming van Sánchez? Een amnestiewet of regeringspardon 

voor de Catalaanse politieke gevangen zal hierbij zeker op tafel komen te liggen als pasmunt. 

Sánchez zal niet voldoende stemmen halen van Podemos maar moet er ERC bijnemen. Indien die dat willen! 

 
11.11.19 “No os importe matar” – “Het laat ons koud als er doden vallen” het nieuwe boek van Sabino Cuadra. 

 
Cuadra bij het monument ter ere van Germán Rodriguez 

Sabino Cuadra baseerde zich voor dit boek op de verslagen van de vriendenclubs uit Pamplona van die 8ste juli 

1978 die nu pas vrijgegeven werden.  

 



343 
 

 

 

 

13.11.19 De Spaanse Bloedraad spreekt Garikoitz Aspiazu vrij van de dodelijke aanslag op rechter Lidón. 

Er zijn te weinig bewijzen dat de voormalige ETA-leider, “Txeroki” de dodelijk kogels afvuurde op de Spaanse 

Rechter in 2001.    

 
Behalve Garikoitz Aspiazu (foto) zat ook Asier Arzalluz Goñi op het beklaagdenbankje. 

 
 
13.11.19 Spaanse zakkenwassers  

Het Spaanse koningskoppel, op bezoek in Cuba, eert in Havanna de onafhankelijkheid van Cuba bij het 

monument van José Martí, de held van de onafhankelijkheidsstrijd op het Plein van de Revolutie.  

 

 
 

Spaanse Zakkenwassers op het Plein van de Revolutie in Havanna omringd door levensgrote beelden van  o.a. 

Ernesto Che Guevara en Camilo Cienfuegos (Foto: Efe) 

Het was de eerste Spaanse koning in 500 jaar die hier kwam.  

 

“Hasta la Victoria siempre”! 
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14.11.19 Alberto Ilundain kwam vrij uit de gevangenis van Valdemoro (Madrid) 

Alberto Ilundain uit Pamplona kwam vrij uit de gevangenis van Valdemoro (*). De stad Valdemoro (Madrid) is 

berucht omwille van het “College” waar Guardia Civiles worden afgericht.   

Ilundain zat 18 jaar in Franse cellen waarna hij werd uitgeleverd aan Madrid. Daar moest hij een straf uitzitten 

voor een “moordpoging” op een drugstrafficant in 1990 (die niet doorging).  

Maar Alberto Ilundain ontkent die poging tot aanslag en kwam nu “buiten” in afwachting van het vonnis!?   

 
Alberto Ilundain, met bril, omringd door familie en vrienden, buiten de gevangenismuren. 

 

In mei van dit jaar werd hij aan Spanje uitgeleverd. Hij blijft volhouden geen lid te zijn geweest van het 

“Commando Amaiur” [met Bautista Barandalla, Juan Carlos Pérez en Mikel Castillo (die door de Spaanse 

Politie werd doodgeschoten)]. Ze ontkennen alle drie betrokken te zijn geweest bij de “actie” tegen de 

drugstrafficant Enrique Muñoz Berrio, alias ‘Brillantinas’ (actie die uiteindelijk niet plaatsvond).  

Vreemde toestand, mogelijk ten gevolge van totaal gebrek aan bewijzen.  

ETA schakelde drugstrafficanten uit omdat ze, nét als de Spaanse bezetters, vijanden van het Volk zijn. 

(*) De stad Valdemoro (“Vallei van de Moren”) kreeg deze naam nadat de bewoners uit de streek hevige strijd 

leverden tegen de invasie van de “Moren”. En aangezien het merendeel van die Guardias óók uit het Zuiden (van 

Spanje) komen zijn ze daar wel op hun plaats.  

 

14.11.2019 Advocaat van Catalaanse Professor Ponsatí zegt dat “muiterij” “een delict uit de XVIde eeuw” is! 

Clara Ponsatí, de Catalaanse Professor (en ex-minister onder Puigdemont)  komt voorlopig vrij maar zal later 

deze maand terug moeten komen om verklaringen af te leggen. Zij bleef buiten de gevangenis omdat ze op het 

ogenblik van de arrestaties van de Catalaanse politici professor was in Edingurgh. 

             
 

Aamer Anwar, de Schotse advocaat van Ponsatí, zegt dat “opstand” - “muiterij” waarvan ze door Spanje 

beschuldigd wordt “een delict uit de XVIde eeuw” is en in Schotland al lang geleden afgeschaft werd. 
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14.11.19 De Zaak Ponsatí zal een vervolg krijgen op 12 december. 
Deze 12de december is de dag van de vervroegde verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk.   

 
Clara Ponsatí (62), bij haar aankomst aan het gerechtsgebouw in Edinburg. (Foto: Efe) 

 

“We hebben de veldslag gewonnen maar de oorlog zal nog lang duren” aldus Ponsatí. 

Zij wordt beschuldigd van “oproer” en “malversatie van fondsen” in haar rol bij het Catalaanse referendum in 

2017. 

De Rechtszaak zal ongeveer 117.000 euro kosten. 

 

 

14.11.19 De stad Pamplona annuleert het Poppenkastspektakel Pirritx, Porrotx en Marimotots in Baluarte  

Het optreden in theater Baluarte van het trio redelijk radicaal-Baskische clowns, (in het Spaans “payasos” = óók 

“paljassen”) wordt (op 29 november) geannuleerd zonder dat het stadsbestuur daar een reden voor geeft.  

Ze beslissen maandag, bijgestaan door advocaat Iñigo Santxo, klacht in te dienen. 

 
Pirritx, Porrotx eta Marimotots (Foto: Juan Carlos RUIZ / FOKU) 
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14.11.19 Alberto Ilundain verschijnt vandaag voor de Spaanse Bloedraad voor “moordpoging” in september ‘90 

Hij ontkent deel uitgemaakt te hebben van een geplande actie tegen een drugstrafikant in Pamplona in 1990. Zijn 

alibi is dat hij op dat ogenblik bezig was met les Baskisch te geven in het oude centrum van Pamplona.  

 

 
Alberto Ilundain, vandaag voor de Spaanse Bloedraad. (EFE POOL) 

 

Ilundain ontkent ook deel uitgemaakt te hebben van het Commando Amaiur waarvan  Bautista Barandalla, Juan 

Carlos Pérez en Mikel Castillo lid waren. Mikel Castillo werd door de Spaanse Politie doodgeschoten. 

Ilundain werd eerder uitgeleverd door Frankrijk nadat hij daar zijn straf uitzat.  Hij ontkent Barandalla, Pérez en 

Castillo gekend te hebben toen die die een “actie” gepland zouden hebben tegen de drugsdealer  Enrique Muñoz 

Berrio, alias ‘Brillantinas’. 

 

 

14.11.19 Baskenland is niet immuun voor het Fascisme  

Bij de uiteindelijke hertelling van de kiezers, waarbij ook de resultaten vanuit het buitenland meegerekend 

worden, blijkt dat een zetel die naar de PNV ging uiteindelijk bij de Partido Popular terechtkomt. En dan nog in 

het PNV-nest  Biskaje.  

     
 

Het is de enige zetel die de Partido Popular in Baskenland haalt en die wordt bezet door Bea Fanjul. (foto) 
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15.11.19 De Spaanse Staatsgreep van “EL 23 F” in 10 minuten. (En nog een pak “filmpjes” in de zij-balk) 

 

 
https://youtu.be/KSR-nXPSqBM 

De Staatsgreep van “23 F” (*) 1981 in 10 minuten 

(*) Ten Zuiden van de Pyreneeën worden belangrijke gebeurtenissen benoemd met de datum waarop ze 

plaatsvonden.  Iedereen weet dus wat “el 23 F” was…   

 

15.11.19 EH-Bildu-senator, Jon Iñarritu, ziet het goedkomen met Spaans PSOE-president Pedro Sánchez  

EH Bildu ziet dat Pedro Sánchez de juiste weg, “la buena vía”, kiest voor de dialoog in de Catalaanse Crisis.  

 
EH - Bildu - Senator Jon Iñarritu. (EFE) 

Jon Iñarritu Gartzia (Leoa, 28 maart 1979) stapte na de laatste verkiezingen over van de Spaanse Senaat naar de 

Kamer. Hij verwacht dat Pedro Sánchez tijdens de nieuw legislatuur via een dialoog de Catalaanse crisis gaat 

aanpakken. Maar hij heeft de steun van anderen nodig en daarom moet hij garanties geven. Samen met Unidos 

Podemos en anderen als ERC zal Iñarritu premier Sánchez steunen. 

Deze (morele) steun van Iñarritu en zijn politieke partij, EH Bildu, zal ook wel voor kritiek zorgen maar 

de “garantie” voor een oplossing van de Catalaanse crisis door dialoog is enorm belangrijk. Het past 

namelijk ook in het preakkoord dat de PSOE sloot met Unidas Podemos om tot een regering te komen. 

 

16.11.19 Vreemd Volk, die Catalanen… 

Méér dan 58 % van de Catalanen gaat niet akkoord met de huidige vorm van autonomie maar slechts 33,6 

% is voorstander van onafhankelijkheid. “Erger”: 72,9 % wijst de monarchie af!  

 
Manifestanten in Barcelona. (EFE) 

Het percentage voorstanders van onafhankelijkheid daalt zelfs! 

 

https://youtu.be/KSR-nXPSqBM
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15.11.19 “Aberri Eguna” – Dag van het Vaderland. “Ospa Eguna” – “Dag tegen de Guardia Civil” 

In Altsasu kende de “Ospa Eguna” “Dag tegen de Guardia Civil” steeds veel bijval. De rekening hiervoor 

kregen ze een paar jaar geleden gepresenteerd: Enkele Guardia Civiles lokten een caferuzie uit en als gevolg 

daarvan zitten een aantal jongeren lange gevangenisstraffen uit.  

Ismael Moreno, de rechter van de Spaanse Bloedraad, Audiencia Nacional, heeft nu laten weten dat de viering 

van de “Ospe Eguna” een haatdelict is en gesanctioneerd zal worden met straffen tussen één en vier jaar celstraf! 

  

 
Optocht bij de Ospa Eguna in Altsasu. (Iñigo URIZ / ARGAZKI PRESS) 

 

17.11.19 Spanje wil opnieuw dat Zwitserland Nekane Txapartegi uitlevert. 

De Zaak 18/98 ging vanaf 1998 van start en handelde over zaken waarbij alles en iedereen waarvan de kop 

boven het Baskische korenveld uitstak groot gevaar liep. De krant EGIN en andere nieuwsbladen werd gesloten 

zoals dat in Communistische dictaturen het geval was. “Zij gaven ETA de gelegenheid hun bevelen te 

verspreiden”. Maar ook de Bonden die Baskischtalig Onderwijs verschaften kwamen op de beklaagdenbank 

terecht! Alle Baskische Nationalisten werden voor en door blaaskaak Garzón “Terroristen”! 

Nekane Txapartegi werd indertijd na haar arrestatie  in de Zaak 18/98 vreselijk gefolterd in de kazerne van de 

Guardia Civil in San Sebastian: plastic zak over het hoofd, slagen en seksuele vernederingen. Het waren de 

hoogtij-jaren van superrechter Baltasar Garzón, inmiddels al jaren geschorst wegens het overtreden van regels 

waaronder het vullen van eigen zakken. Van deze rechtszaak stamt de bewering “ze zijn allemaal van ETA”. 

Daarover legde Txapartegi nadien een ijzersterke getuigenis af. 

Toch werd ze “slechts” tot 6 jaar en 9 maanden veroordeeld! Op zich was dat al een bewijs dat ze zeker niet 

“Van ETA” was…  

 
Zo snel ze kon verdween Txapartegi in 2007 van de aardbodem. Met vervalste documenten en met een andere 

naam kwam ze in Zwitserland terecht. Daar werd ze op een morgen (pas in 2016 !) gearresteerd nadat ze haar 

dochtertje van 9 op school had afgezet. 

Ze verbleef 17 maanden in een Zwitserse cel maar het land reageerde niet op de Spaanse vraag tot uitlevering.   

 

Intussen verblijven in Zwitserland ook nog twee politieke collega’s van de Catalaanse president, Carles 

Puigdemont: Anna Gabriel van de Partij CUP en Marta Rovira van de Catalaanse Republikeinse Partij, ERC. 

Vreemd genoeg wordt over hen haast nooit gesproken. Wel over “die Brussel van Brussel”… 

 

https://www.elmundo.es/e/an/anna-gabriel.html
https://www.elmundo.es/e/ma/marta-rovira.html
https://www.elmundo.es/e/er/erc-esquerra-republicana.html
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17.11.19 Plots stuurt Madrid nu een nieuwe vraag tot uitlevering van Nekane Txapartegi. 

Het Zwitserse platform “Free Nekane” riep vandaag meteen op tot actie vóór het Justitiegebouw in Bern. Ook in 

Zürich  daagden een aantal “niet-neutrale Zwitsers” op: 

 

 
 

Meteen wordt opgeroepen tot verdere actie want de Spaanse Bloedraad komt met nieuwe argumenten: Nekane 

Txapartegi zou door Europa gereisd zijn met vervalste papieren!!!   

Dit alles werd bekend gemaakt door de advocaat van Olivier Peter van Txapartegi. 

Het enige probleem zou kunnen zijn dat Txapartegi, die in 2017 vrij kwam,  geen asiel kreeg in Zwitserland. 

 

 

18.11.19 Etxarri Aranatz herdacht Mikel Arregi die er 40 jaar geleden vermoord werd door de Guardia Civil 

Toen Mikel Arregi ‘s avonds laat met een vriend vanuit Lakuntza, waar hij raadslid was voor  de radicale partij 

Herri Batasuna, naar huis reeds werd hij, voorbij een bocht, in een niet aangekondigde wegcontrole, 

doodgeschoten door de Guardia Civil. Hij werd slechts 33 jaar. Op deze manier werden indertijd een honderdtal 

radicale Basken uitgeschakeld. Allemaal per ongeluk!  

Tot op heden verzetten partijen als Partido Popular, Ciudadanos en Vox zich nog steeds tegen deze 

herdenkingen. Zouden zij het zijn die de gedenksteen in Etxarri Aranatz regelmatig besmeuren? Zouden zij het 

zijn die de foto op de gedenksteen regelmatig stelen?  

 

 
Begrafenis van Mikel Arregi in november 1979 (Foto: Euskal Memoria Fundazioa) 

De Guardias Civiles die Arregi doodschoten werden later veroordeeld tot 3 maanden arrest. Wegens 

“onvoorzichtigheid”! 

 

https://www.publico.es/uploads/2019/07/01/5d19e7f61e6ea.jpg
https://www.publico.es/uploads/2019/07/01/5d19e7f61e6ea.jpg
https://www.publico.es/uploads/2019/07/01/5d19e7f61e6ea.jpg
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18.11.19 Etxarri Aranatz herdacht Mikel Arregi 

     
 

Het monument en de grafsteen voor Mikel Arregi in Etxarri Aranatz.  (eigen foto’s) 

 

 
Mikel Arregi was niet het enige dodelijke slachtoffer van neofascisten in Navarra: 

https://youtu.be/JpB8DSD3-Kk 

 
https://youtu.be/2YJGOkN8hAI 

 

 

https://youtu.be/JpB8DSD3-Kk
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18.11.19 De Zaak Quim Torra - Rechtszitting op beschuldiging van DESOBEDENCIA  = Ongehoorzaamheid  

Quim Torra, uit Blanes aan de Costa Brava, stond terecht omdat hij aanvankelijk weigerde de gele linten te 

verwijderen. Dit bevel kwam er omdat in Catalonië niet iedereen dat symbool deelt. Lees: de “Spaanskiljons”! 

 

Quim Torra loopt nog steeds met een geel lint op de revers van zijn jas. Het is precies door dat geel lint dat hij 

terechtstaat. Hij werd verplicht die linten te verwijderen van de openbare gebouwen omdat niet iedereen in 

Catalonië dat symbool “deelt”.  Dat verwijderen deed hij aanvankelijk niet. Toen gedreigd werd met arrestatie 

wegens ongehoorzaamheid wachtte hij tot de laatste minuut dat de periode liep. (Zo niet hadden ze hem mogelijk 

opgepakt en politiek geschorst voor 1 jaar en 8 maanden) 

 
Quim Torra (L) spreekt bijna altijd Catalaans (met simultaanvertaling op TVE). 

 

Als hij de vertegenwoordigers van VOX neofascisten noemt grijpt Voorzitter Francisco Bañeres in. 

Het is al lang duidelijk dat hij niet inzit met een veroordeling. (Hij riskeert 2 jaar cel.) 

Hij wordt verdedigd door Gonzalo Boye die in ons land af en toe verschijnt in de schaduw van Meester Paul 

Bekaert.  

“Jullie kunnen me veroordelen maar niet de wil van de Catalanen breken” 

 
Torra verlaat de Rechtszaal vergezeld van zijn vrouw en zijn advocaten (o.a. Gonzalo Boye, tweede van links) 

Na de zitting en in afwachting van het vonnis (?) zitten in de Studio van TVE 4 tegenstanders en een moderator 

die niets zegt. Het klootjesvolk moet opgezet worden tegen de Catalaanse activisten… 

Tussendoor komt Inés Arrimadas in beeld. Zij wil de partij Ciudadanos overnemen na massaal stemmenverlies. 

Ze zegt van zichzelf dat ze geloofwaardig en betrouwbaar is… 
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18.11.19 Ook de slogans op de officiële gebouwen moesten weg:   

 

 
 

 
 

 
 

Het laatste spandoek op het Catalaanse Regeringsgebouw, “Generalitat” 

 

Bevelen van het Spaanse tuig dat zich dagelijks “nosotros democratas” “wij demoraten” noemt. 
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19.11.19 Radicale Basken ontvangen in Pamplona koning Felipe de Borbón y Grecia 

Daarbij eisen ze een Baskische Republiek. Behalve de foto van de huidige King hadden ze er ook nog een van 

vader King, Juan Carlos I, en van diens geestelijke vader, dictator Francisco Franco.  

De manifestanten hadden niet goed opgelet want de ze hielden de foto’s  het onderste boven… 

  
Wij willen jullie niet. Wij zijn de Baskische Republiek (FOTO: Iñigo URIZ | FOKU)  

 

19.11.19 Poppenkast binnen Nationale Voetbalploeg van Spanje 

Voetbal is in Spanje “politiek voor de politiek niet-geïnteresseerden”. Clubs zijn, in tegenstelling tot ons land, de 

vertegenwoordigers van hun natie: Baskenland, Catalonië, Galicië, … 

Toch blijft de Spaanse Nationale Ploeg een nationaal geheel waarin nooit sprake was van “politieke 

trammelant”. In de glorietijd bestond de helft van de Spaanse Nationale ploeg uit Spelers van “Real Sociëdad”, 

de Koninklijke (real) Vereniging (sociëdad) uit San Sebastian. Met in doel de topper, Luis Arconada.  

Hij maakte ooit één fout: Hij liet in de Europacup in 1984 een vrijschop van de Italiaanse Fransman Platini 

tussen de handen in doel glippen: https://youtu.be/DilNVJDWv8o 

Arconada werd gesolliciteerd door de Spaanse groten maar Luis bleef altijd in San Sebastian. Hij stamde uit een 

gefortuneerde familie en zo ook zijn vrouw. Geld kon hem dus nooit weglokken. 

Arconada werd in de Spaanse Nationale Ploeg opgevolgd door provinciegenoot Jose Angel Iribar. Maar nadat 

die in de nadagen van de Francodictatuur in San Sebastian (5 december 1976) in de derby tegen Athletic Bilbao 

het plein opkwam en samen met de captain van La Real een (op dat ogenblik nog verboden) Baskische Ikurriña 

droeg werd hij nooit meer opgeroepen voor het Spaanse Elftal. 

 
Kortabarria en Iribar  komen in San Sebastian het plein op met de toen nog verboden Baskische vlag. 

Nu zijn de problemen van een andere aard: Een half jaar geleden gaf de trainer van de Spaanse Nationale 

voetbalploeg, Luis Enrique (die eigenlijk Martínez heet), te kennen een stap terug te zetten omdat hij bij zijn 

ernstig zieke kind wilde zijn. (botkanker) Zijn job werd ingenomen door zijn “assistent en vriend”, Robert 

Moreno. Dat kind is intussen overleden en Luis Enrique wil terugkomen. Blijkbaar wil zijn “vervanger” nu niet 

terug op de tweede stoel “zoals hij beloofd had”! 

Op TVE wordt dit nu elk uur uitgebreid herhaald (met beelden), waarschijnlijk omdat die assistent dat 

helemaal niet beloofd had. (hij verloor geen enkele wedstrijd met “la roja”= “De rooie” nationale ploeg)  

 

Na de laatste overwinning tegen Roemenië verlieten spelers en trainer het stadion zonder één woord te wisselen 

met de pers. Toen was er al stront aan de knikker… 

 

 

https://youtu.be/DilNVJDWv8o
https://euskalerriairratia.tok-md.com/argazkiak/gJb/protesta_felipe_vi.jpeg
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19.11.19 Quim Torra staat terecht omdat hij de gele linten niet wilde verwijderen. 

 

 
 

Aan het gerechtsgebouw wordt Torra door enkele honderden sympathisanten ovationeel ontvangen. Zijn 

argument is kort en duidelijk: “Het was (voor mij) onmogelijk een illegaal bevel na te komen”. 

 

 
 

“Het weghalen van de linten zou een vorm van censuur geweest zijn die ik mij niet kon veroorloven”. 
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20.11.19 Ane Muguruza vraagt de politieke verantwoordelijken om Spaanse Staatsmisdrijven uit te zuiveren. 

 
Ana Muguruza is de dochter van Josu Muguruza die op 20 november 1989, op de vooravond van de 

openingszitting van het Spaanse Congres waarvoor hij verkozen was, vermoord werd door 2 Spaanse 

staatsterroristen in een restaurant in Madrid. Muguruza was in Bilbao verkozen voor de radicale Baskische 

partij. 

 
Monument ter ere van Muguruza in Rekalde (Bilbao) 

Behalve Muguruza werd 5 jaar later ook Santi Brouard, geneesheer – geriater, in zijn cabinet in Bilbao 

doodgeschoten door Rafael López Ocaña. Met kogels die enkel bij het Spaanse Leger gebruikt werden. 

    
Santi Brouard en een beeld van de begrafenis in Bilbao 

Brouard was verkozen op de radicale lijst van de Partij Herri Batasuna. 

 
Een hart voor Santi Brouard in Bilbao (eigen foto) 

Gedurende 40 jaar verloren 78 personen het leven door “STAATSGEWELD”. Daarvan werden er slechts 

43 als dusdanig erkend.  Er werden later verschillende “Spaanse Socialisten” veroordeeld voor hun relatie 

met Staatsterroristen GAL. 
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20.11.19 De Spaanse regering Sánchez bracht 25 ETA-gevangenen in cellen, dichter bij huis… 

Drie anderen werden nog verder van huis versleept.  

Van de 249 Baskische politieke ETA-gevangenen zitten er 176 (85,4%) tussen 400 km en 1.100 km van huis. 

Er zitten er 134 (65%) tussen 1.100 en 600 km afstand, en 42 (20,4%) op méér dan 400 km.  Dit betekent lange, 

dure en vermoeiende kosten met verblijf in hotels. Kinderen (“rugzakkinderen” genoemd) die in het weekend 

niet kunnen spelen of andere leuke dingen kunnen doen omdat ze mee moeten.  De organisatie “Etxerat” (“naar 

huis”) die zich het lot van die gevangenen aantrekt gaat een herdenking organiseren voor de 16 familieleden en 

vrienden die de voorbije 30 jaar verongelukten op de lange tochten heen en terug.  

 
De meest bekende van deze slachtoffers was Karmele Solaguren uit Barañáin (Pamplona). In 2017 werd ze in 

haar stadje vereerd met dit monument. 

Het verhaal van Karmele Solaguren en haar man, José Luis Guerra, is schrijnend: 

Op 6 december 2004 zouden ze om 11.30 u. een bezoek van 40 minuten gaan brengen aan hun zoon Ekain die op 

dat ogenblik in de gevangenis van Alcalá Meco zat, op 500 km van huis. In Soria stopten ze om bijstand te 

verlenen bij een verkeersongeval dat er kort voordien gebeurde. Solaguren werd daarbij doodgereden terwijl 

Guerra zwaar gewond raakte. Toen Ekain, zwaar geboeid, naar de begrafenis kwam mocht niemand in zijn buurt 

komen om hem te troosten. Na afloop werd Ekain op de terugweg naar de gevangenis door de Guardia Civil 

constant vernederd en uitgelachen!  

Hoewel beiden enkel familieleden van een activist waren werden zelfs alle herdenkingen voor de moeder 

verboden dan wel uit elkaar gejaagd! 

In 2007 verongelukte de inmiddels vrijgelaten zoon Ekain Guerra Solaguren  (27 jaar) in Pamplona. Hij viel 

achter van de fiets van zijn vriend en werd zo overreden door een auto! 

Hij stond toen als kandidaat op de lijst van de partij ANV (Acción Nacionalista Vasca) in zijn gemeente,  

Barañáin. (De lijst werd verboden!) 

De gedenksteen die de vrienden in 2015 in Barañain oprichtten werd op last van de burgemeester verwijderd.  

                               
Links: Karmele Solaguren met een protestbord toen haar zoon Ekain Guerra nog gevangen zat. 

Rechts: José Luis Guerra die alleen achter bleef.. 
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20.11.19  Ook zij verongelukten op weg naar een gevangenenbezoek of op de terugweg daarvan… 

 

 
Verongelukte bezoekers van gevangenen die eveneens slachtoffers van de gevangenenspreiding werden: 

Rosa en Arantza Amezaga: 1989. Pilar Arsuaga enAlfonso Isasi: 1990.  Antxoni Fernandez: 1997. Jose 

Mari Maruri: 1998. M.K.S: 1999. Iñaki Saez en Asier Heriz: 2001.Ruben Garate: 2002. Argi Iturralde en 

Iñaki Balerdi:2003. Sara Fernàndez: 2003. Leo Esteban Nieto: 2003 Karmele Solaguren: 2004. Natividad 

Junko: 2007. 
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21.11.19 Volksvertegenwoordigers  en Senatoren van EH Bildu herdachten gisteren één van hun voorgangers. 

Josu Muguruza, was één van de topmannen van de toenmalige radicale partij, Herri Batasuna (HB) vermoord in 

en door “Madrid” 

 
 

Foto: J. DANAE | FOKU 

 

Josu Muguruza werd in september 1958 geboren in Rekalde, een stadsdeel van Bilbao. Toen in 1981 zijn 

vriendin, Elena Bartolomé, werd opgepakt nam hij de benen naar Iparralde, “Frans Baskenland”. In Bayonne 

begon hij les Baskisch te geven en verzorgde hij ook een wekelijks poëzieprogramma op “Gure Irratia” – “Onze 

Radio”. Ook verzamelde hij het nieuws uit Noordelijk Baskenland voor de radicale krant EGIN onder 

pseudoniem “Zohardia”. 

Op 12 maart 1987, na 6 jaar, wordt hij opgepakt door de Franse politie en uitgeleverd aan de Spaanse beulen. Hij 

wordt gefolterd in San Sebastian en nadien in Madrid en opgesloten in de hel van Carabanchel, nadien in Alcalá 

en tenslotte in Herrera de la Mancha. Daar wordt hij maanden later vrijgelaten. Blijkbaar werden er geen 

strafbare feiten geconstateerd.   

In de Baskische hoofdstad Gasteiz wordt Josu Muguruza lid van het bestuur van de radicale partij Herri Batasuna 

in de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de opleiding en vorming.  

Gelijktijdig begint hij op de krant EGIN te werken waar hij de politiek analyseert en dat omvat alles wat er 

gaande is zoals de gesprekken van Algiers tussen ETA en de Spaanse Regering. Muguruza groeit stilaan uit tot 

één van de hoofdrolspelers in deze ontmoetingen en onderhandelingen.  

In november 1989 vervangt Muguruza partijicoon Tasio Erkizia als volksvertegenwoordiger. PNV Manitou, 

Xabier Arzalluz, noemt Erkizia “de generaal van Herri Batasuna”. 

 
  Josu Muguruza 

Als op 20 november 1989 verschillende radicaalnationalistische partijleiders in het Madrileens Hotel Alcalá de 

te volgen strategie voor de nieuwe legislatuur in het Spaanse Parlement, de dag nadien, bespreken vallen twee 

gewapende en gemaskerde individuen binnen en wordt Muguruza (31 jaar) met één kogel in het hoofd 

doodgeschoten terwijl volksvertegenwoordiger Iñaki Esnaola (41 jaar) door 4 kogels geraakt wordt. Drie overige 

kogels komen in de muur terecht. De gebruikte kogels zijn van het type dat gebruikt wordt door het Spaanse 

Leger. Duidelijk is dat de daders professioneel geschoold waren en dat Muguruza duidelijk uitgekozen was als 

slachtoffer. Onmiddellijk na de schietpartij wordt er buiten op een vuilnisbak de tekst "Hoy se ha hecho justicia" 

“Vandaag geschiedde er gerechtigheid” en er werd op straat “Cara al sol” gezongen (het lied van de fascistische 

Falange) en geroepen “Dit is nationaal gebied” en “Leve Christus Koning”.  
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26.11.19 Het Europees Parlement weigert een discussie  over “Comités voor de verdediging van de Republiek” 

Het Europees Parlement wees de discussie van VOX af die de “Comités por la Defensa de la República”  (CDR) 

wilde beschuldigen van terrorisme! Maar liefst 53 europarlementairen stemden tegen en bij die tegenstemmers 

waren de leden van de “Europese PP” en die van Ciudadanos.  

Slechts 6 parlementairen stemden voor en er waren 3 onthoudingen!  

Het voorstel was gekomen van Santiago Abascal 

 
Manifestanten van CDR in Barcelona. (R.S.) 

 

Vóór de stemming had de Catalaanse Diana Riba (Esquerra Republicana de Catalunya) opgeroepen tegen te 

stemmen “omdat in Catalonië geen enkele terroristische groep is” maar wel tegenstanders van de 

veroordeling van hun politici door het Spaanse Hooggerechtshof. De “Comités por la Defensa de la 

República” (CDR) zijn jongeren, ouderen en ze zijn onze buren”. Daarop werd de woordvoerder onderbroken 

door de Voorzitter, de Spanjaard  Juan Fernando López Aguilar (PSOE) die de woordvoerder beschuldigde een 

“politieke verklaring” afgelegd te hebben. IN EEN POLITIEK FORUM! 

De PP stemde tegen “omdat Vox ons geen lessen te geven heeft”. 

Sommige Spanjaarden vonden het vreemd dat NVA NIET met Vox had samen gestemd terwijl ze in 

dezelfde fractie zitten.  

 

26.11.19  Een zus van Mikel Zabalza uit Orbaitzeta en een slachtoffer van Hipercor in de Kamer 

Vandaag kwamen in de Kamer in Navarra twee politieke polen elkaar tegen in een cyclus ten voordele van een 

goede samenleving. 

 
(Iñaki Porto) 

Het ging over Robert Manrique (R), slachtoffer van de dodelijke aanslag op het warenhuis Hipercor door ETA. 

Daarbij verloren 21 personen het leven in 1987.  De andere “pool” was Idoia Zabalza (L), zus van Mikel Zabalza 

die in 1985 doodgefolterd werd in de kazerne van de Guardia Civil in San Sebastian.  

Fernando Rey modereerde het debat. 
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29.11.19 Jakes Esnal zit bijna 30 jaar in de gevangenis Saint Martin de Ré op Ile de Ré! 

De familie Esnal is ontgoocheld omdat de beslissing over de voorwaardelijke in vrijheidstelling niet doorgaat. 

De beslissing werd nog maar eens uitgesteld, nu tot april 2020.  

 
Igor Esnal, zoon van de gevangene uit Donibane Lohizune, uit zijn ongenoegen dat zelfs geen sprake meer is van 

in  een gevangenis dichter bij huis ondergebracht te worden terwijl dat toch eerder gezegd werd.  

 
Igor Esnal, zoon van Jakes Esnal. (foto: MEDIABASK) 

 

Esnal werd in 1990, samen met Frederic Xistor Haranburu en Ion Kepa opgepakt in Lapurdi.  Unai Parot werd 

gearresteerd in Spanje. Esnal werd inmiddels al 69 jaar oud waarvan hij er 30 in de cel zat. Mogelijk komt hij 

binnenkort in de gevangenis van Lannemezan (Bordeaux) terecht. 

 

 

30.11.19 Na de incidenten in Catalonië  wil de Spaanse politie nieuwe  knuppels kopen. Prijs: een miljoen  €! 

Die knuppels moeten uitschuifbaar zijn. Ook is er vraag naar elektrische pistolen.  

 
De Spaanse Politie wil dat het Spaanse Ministerie van Binnenlandse Zaken voor een bedrag van één miljoen 

Euro + BTW . 15.384 uitschuifbare wapenstokken koopt! 

Daarmee willen ze Spaanse Democratuur overeind houden!  
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30.11.19 Luis Rey, berucht Guardia Civil in de kazerne La Salve in Bilbao, overleden. 

Luís Rey Pena werd “El Rubio”, “de Blonde”  genoemd. Hij werd 83 jaar. In de jaren 70 en 80 werd er een 

onderzoek tegen hem gestart voor zijn wreedaardige manier van optreden in de Kazerne La Salve  in Bilbao. Als 

reactie daarop werd hij door Madrid gedecoreerd! 

 
 

Vanaf de jaren 60 was hij gelegerd in Gernika. Hij kwam in de problemen toen Blanca Salegi en Iñaki Garay 

door de Guardia Civil werden doodgeschoten. Dit gebeurde in 1975 toen de Guardias binnenvielen in een huis 

waar ETA-militant, Jesus Mari Markiegi, “Motriko”, verbleef. Later werd “Motriko” eveneens doodgeschoten. 

Daarbij werd toen ook een Guardia omver geknald…  

De naam Rey viel ook regelmatig als er gefolterd werd. Daar werden o.a. Mario Onaindia en Jone Dorronsoro 

slachtoffer van. 

Uiteindelijk werd hij sergeant!  

 
30.11.19 Sedert 1936 kwamen in Baskenland 80.000 personen in de cel. 

Dit maakt de organisatie “Euskal Memoria” bij monde van Baskisch historicus, Iñaki Egaña, bekend. 

 

 
Iñaki Egaña (eigen foto) 

 

Egaña stelde gisteren een studie voor over het aantal Basken dat tussen 1978 en 2011 omwille van politieke 

redenen in de cel terechtkwam. 

Maar hij is al beginnen tellen in 1936, bij het uitbreken van de Spaanse Burgeroorlog en komt tot een totaalsom 

van 80.000. 

Hiervan zaten er 55.000 vast “in de periode van de Burgeroorlog”. 

Tijdens de Francodictatuur zaten er, tot in 1960, nog 7.500 vast. Hier komen er nog eens 5.000 bij die in Fans 

Baskenland opgesloten werden tijdens W.O.II. 

 

Tussen 1960 en vandaag werd het aantal gevangenen geschat op 7.500. Hierover wil Egaña het volgend jaar met 

een diepgaand boek komen.  

 

Aansluitend bij deze cijfers past de vrijlating, gisteren, van Jon López Gómez. Hij zat vijftien jaar in de cel nadat 

hij, toen in Basauri, een bus in brand stak waarbij de chauffeur kwetsuren opliep. 

Volgens Etxerat zitten er op dit ogenblik in Spanje en Frankrijk 246 Baskische politieke gevangenen vast.  
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31.11.19 Jan Jambon was op bezoek bij zijn ambtsgenoot in Catalonië. 

Jan Jambon bij zijn Catalaanse ambtsgenoot, Quim Torra: 

 
 

 
 
V.l.n.r. Pol Van Den Driessche (diplomatiek adviseur), Quim Torra (Catalaans President), Jan Jambon (Vlaams 

President) Peter Luykx (Limburger en wereldburger) en Jeroen Overmeer (Kabinetschef van Jambon)   

 

Uit de reacties in Het Laatste Nieuws wordt duidelijk dat dit soort bezoeken beter “voorbereid” en vooral beter 

in de pers “vertaald” en “geduid” moeten worden: 

 

Kees Huls bewijst in het Laatste Nieuws nog maar eens dat Nederlanders minder van Volksnationalisme 

snappen dan een blinde van Rubens: 

“Wij zijn in nood van een sterk Europa met allemaal dezelfde wetten op gebied van financiën, belasting, 

fraudeopsporing enz. Uitvoering, ook financieel op regionaal en gemeentelijk niveau. Dit lost problemen van 

Catalanen Basken, Vlamingen en Walen enz. op. Er moet een sterk machtsblok zijn tegen China, India enz. VS 

zal (verder) de dieperik in gaan”. 
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31.11.19  Acht Baskische families eisen dat hun verwanten worden opgegraven in de Vallei van de Gevallenen. 

Experten verwachten dat in de komende maanden nog meer families onderzoek en analyses zullen vragen. 

Mogelijk komen deze vragen óók van families die niet eens weten waar de resten van hun voorvader 

“uiteindelijk” terechtkwamen. Aanvankelijk werden in de Vallei enkel aanhangers van Franco begraven maar 

na diens dood vonden gematigde neofascisten dat het goed zou staan als er wat tegenstanders/slachtoffers 

van de Dictatuur terecht zouden komen. “Voor het evenwicht”…  

De 8 Baskische families maken deel uit van een groep van 31 families van slachtoffers die er eerder 

terechtkwamen. Ze stammen vooral uit de streek rond San Sebastian en ze worden bijna allemaal 

vertegenwoordigd door het “Instituut GOGORA” dat tot in de hoogste kringen van de PNV-Regering reikt.   

 
Zoals voormalig PNV-minister, Josu Erkoreka (rechts op de foto). 

 

Iñigo Jaca, neef van  Antonio Arrizabalaga Ugarte (°Zumarraga 1911) streed in een bataljon Socialistische 

Jongeren toen hij in de buurt van Santander gevangen genomen werd en naar Zaragoza versleept waar hij dan in 

november 1937 stierf in een strafbataljon. De familie dacht altijd dat hij ergens in Aragon begraven werd 

maar later bleek dat hij, samen met anderen, in “de Vallei” terecht was gekomen! Bij Franco! Zonder dat 

de familie daar iets van wist! 

Maar het verhaal is niet ten einde. Dat “einde” kwam er pas op 1 april 1959, twintig jaar nadat Franco zich 

tot overwinnaar van de Burgeroorlog had uitgeroepen. Tussen die dag en 1983 werden 33.847 resten van 

gesneuvelden uit verschillende provincies naar de Vallei versleept. Naast de 21.423 geïdentificeerde kwamen er 

ook nog 12.410 niet geïdentificeerde resten terecht! 

 

Maar Madrid zoekt uitvluchten. Zo wordt er nu geargumenteerd dat er een risico tot “aardverschuivingen” kan 

zijn als er teveel opgravingen plaatsvinden!! Ook omdat de kisten “rot” zijn! 

Ze zijn bang dat hun barak instort 

 
Francisco “Paco” Etxeberria, die meer opgravingen van stoffelijke resten deed dan heel Spanje samen, ontkent 

dit. Hij zegt zelfs dat het tegendeel waar is! Het merendeel van de kisten is in goede staat. Bovendien zijn ze 

“ingepakt” in stevige, zwarte plastic!   

Er zijn méér vragen tot opgravingen! Maar niet iedereen zal gevonden worden. Niet iedereen zal geïdentificeerd 

kunnen worden. Er liggen er nog 34.000 in het grootste kerkhof van de Spaanse Burgeroorlog met slachtoffers 

van beide kanten. Franco is al naar een andere plek gebracht en de manier waarop dat gebeurde was een schande 

omdat het opnieuw op een eerbewijs uitdraaide. 


