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+ 2019 September +  

 

 

 

01.09.19  “OSPA EGUNA” in Altsasu “UITZWAAI-DAG ” 

Met “Ospa Eguna” - ““Día del Adiós” - “UITZWAAI-DAG ” bedoelen ze in Altsasu dat de Spaanse Bezetters in 

hun groene uitrusting zo snel als mogelijk de koffers moet pakken en vertrekken. In het kleine stadje deden maar 

liefst 2.000 personen mee aan de “repressieroute”.  

 
Eén van de stopplaatsen van “uitzwaai-dag” waarop de bezetter met zijn eigen vlaggen wordt “uitgezwaaid”. 

De Tocht ging van start bij pub Zelaia waar uitbater Enrique Zelaia vertelde over de nacht van 21 november 

1989, de nacht nadat Iosu Muguruza vermoord werd door de Spaanse bezetter en Guardia Civiles in 

burgerkleding hem kwamen bedreigen.  

 

03.09.19 Wat wil de zittende Spaanse president Sánchez eigenlijk? 

De Spaanse Premier Pedro Sánchez regeert in Spanje sedert 1 juni 2018. Hij kwam aan de macht nadat de PP-

premier, Mariano Rajoy, op 25 mei 2018 een motie van wantrouwen “verloor” toen de Spaanse Audiencia 

Nacional uitspraak deed in de corruptiezaak “Gürtel” waarbij PP-premier Mariano Rajoy als medeplichtige werd 

aangewezen. Op 1 juni benoemde koning Felipe VI dan Sánchez als zevende premier van Spanje en de dag erop 

werd hij beëdigd, waardoor hij de  legislatuur overnam. Een motie van wantrouwen is in Spanje constructief van 

aard zodat de regering tot aftreden gedwongen werd en de PSOE het bestuur overnam. 

De PSOE werd gesteund door Podemos en een aantal regionalistische partijen uit Catalonië en het Baskenland, 

waarbij de PNV de uiteindelijke doorslag gaf].  

[Zes dagen na het aantreden van zijn nieuwe regering moest Sánchez al zijn minister van Cultuur, Maxim 

Huerta, ontslaan wegens jarenlange verduistering voor de Spaanse fiscus]. 

 

03.09.19 Wat wil de zittende Spaanse president Sánchez eigenlijk? 

Sánchez is nog steeds een niet-verkozen  minister-president. Hij krijgt de steun van o.a. de PNV en van “Unidas 

Podemos” en deze laatste partij staat te trappelen om in de Regering te stappen.  Maar de PSOE houdt de boot af.  

 
Sánchez hoopt een “Gobierno Progresista” samen te kunnen stellen zonder independentistas (PNV) en zonder 

ministers met paardenstaarten (Pablo Iglesias van Podemos). 
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03.09.19 De Neofascisten zijn amper opnieuw aan de macht in Pamplona …  

… en ze zijn er alweer met hun Monument voor de Gevallenen (aan hun kant)!  

De radicale Baskische burgemeester heeft de massamoordenaars die er begraven lagen en “vereerd” werden 

verwijderd maar de “nostalgici” van het huidige stadsbestuur willen de klok weer terugdraaien!  

 
Ze willen de 48 suggesties die ingestuurd werden als voorstel voor het hergebruik van de tempel aan het publiek 

voorstellen!  De zes beste voorstellen zouden een premie van 25.000 euro’s krijgen. 

Het stadsbestuur had zélf al 7 voorstellen gekozen als voorontwerp. 

 

03.09.19  De ex-presidentes van Madrid, Esperanza Aguirre en Cristina Cifuentes gedagvaard. 

Beiden (en 9 anderen) worden door rechter Manuel García Castellón “verdacht” van het “onregelmatig” 

financieren van hun partij, de PP, in Madrid. 

Zo zouden ze de verkiezingscampagnes van de PP voor het bestuur van Madrid in 2007, 2011 en  voor de 

nationale verkiezingen van 2008 betaald hebben. 

 
03.09.19  Spanje heeft de leiding bij het achteroverdrukken van Europese fondsen. 

Dit gebeurde tussen 2014 en 2018, tijdens het “bestuur” van  Rajoy. Er werden 10.995 gevallen vastgesteld. 

Roemenië eindigde op een mooie tweede plaats. 

 

 
 

Dit blijkt uit een verslag dat dinsdag verscheen en bekend gemaakt werd door “OLAF” (Oficina Europea de 

Lucha contra el Fraude).  

Na Spanje en  Roemenië volgen Polen (5.103), Italië (4.117), Portugal (2.723) en het Verenigd Koninkrijk 

(2.596). Luxemburg eindigt op de “laatste” plaats met slechts 2 onregelmatigheden, gevolgd door Cyprus met 

82.  
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04.09.19 De radicale Baskische Partijen EH Bai en Sortu vragen de vrijlating van Marixol Iparragirre  

Marixol Iparragirre, “Anboto” is de echtgenote van Mikel Albisu, “Antza”  en beiden zaten ze hun straf voor 

ETA-feiten uit in Frankrijk. 

                                       
Iparragirre (15 jaar in Franse cellen) wordt nu uitgeleverd om in Spanje nog eens terecht te staan voor feiten die 

onder foltering verklaard werden. 

De dichter-schrijver, Mikel Antza, kreeg bekendheid door de spectaculaire vlucht, van o.a. Joseba 

Sarrionandia, “Sarri” uit de gevangenis van San Sebastian in de boxen en de bestelwagen van zanger 

Imanol Larzábal in 1985. Door “opvolging” kwam Antza aan de top van ETA terecht. 

In Frankrijk probeert zelfs president Macron de Zaak ETA te sluiten. 

 

04.09.19 Voor het oplossen van problemen slechts één adres: de Partido Popular ... 

...en Rechters door hén benoemd... 

De Spaanse Partido Popular (“Volkspartij”) had één volksvertegenwoordiger die aangesteld was om het zwarte 

geld van de partij te beheren: Luis Bárcenas. Hij deed dat rigoureus: inkomsten noteren en uitgaven noteren. De 

uitgaven gingen naar de partij coryfeeën die regelmatig wat kregen toegestopt.  

Het ging om zóveel geld dat er bankrekeningen werden geopend ... in Zwitserland. Bárcenas noteerde echter ook 

de uitgaven. Voor eigen gebruik? (indien dat ooit noodzakelijk kon zijn)...  

 
Omdat hij daar veel werk mee had en daarvoor te weinig betaald kreeg opende hij ook een (Zwitserse) Rekening 

voor zichzelf. Enkele namen die hij noteerde: 

Rodrigo Rato  

Mariano Rajoy  

Jaime Mayor (Oreja)  

Dolores de Cospedal 

 

Bárcenas “Luís, el Cabrón” (“Luís de klootzak”) kreeg deze bijnaam waarschijnlijk nadat de “politieke vrienden-

partijcollega’s” in de smiezen kregen dat hij heel veel bezwarende feiten wist.  De partij liet hem vallen toen hij 

gearresteerd werd.  

Maar óók werden de gegevens op zijn computer gewist!!! “Dat deden we altijd als de harde schijf vol was” 

zeiden de Spaanse Kalotten!!! 

Dit kon niet. De Zaak werd deze week, “enkele jaren later”, uitgesproken door politiek benoemde magistraten. 

De uitleg: “Het was niet bewezen dat op de harde schijven informatie over de zwarte kas stond die het onderzoek 

had kunnen verhinderen”.  
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04.09.19 In Kanbo – Frans Baskenland – overleed, op 96-jarige leeftijd, Kardinaal Roger Etchegaray  

Etchegaray stond in zijn actieve leven aan het hoofd van de “Pauselijke Raad voor Gerechtigheid en Vrede”. In 

2003 ontving Etchegaray de «Raoul Follereau-prijs» voor zijn “betrokkenheid bij de ‘organisatie’ van een 

wereld zonder geweld”   Hij werd ongewild  “wereldwijd bekend” toen hij tijdens de Kerstnachtmis van 2009 

een heup brak bij een aanval van een “verwarde” vrouw op paus Benedictus XVI.  

Op het Gouden Priesterjubileum van Roger Idiart in Ezpeleta, op 31 juli 2005, was zijn stadsgenoot en vriend  

Etchegaray  natuurlijk aanwezig.  Hij glimlachte “minzaam” toen Idiart zijn eigen bijnaam, “de Rode Bisschop”, 

noemde.  

 
 

Roger Idiart - IJzerbedevaart 2003 (eigen foto) 

 
Kardinaal Roger Etchegaray  Ezpeleta  2005 (eigen foto) 

 

Roger Idiart werd ooit (niet door Etchegaray) als té radicaal priester “verbannen” naar het dorp Montori – 

Berorize op de uiterste oostgrens van de provincie Soule, Frans-Baskenland. “Daar moest hij zich maar met 

stenen gaan bezighouden in plaats van met mensen” aldus de toenmalige bisschop. Toen het finale vonnis in het 

beruchte Burgosproces tegen ETA eraan zat te komen [Het werden verschillende (niet uitgevoerde) 

doodstraffen! *] kidnapte  ETA de Duitse ereconsul Eugène Beihl met de bedoeling hem na het vonnis te ruilen.  

Op een nacht wist Beihl door het venster van zijn verblijfplaats te vluchten maar de klanten die nét de 

dorpskroeg verlieten brachten hem terug naar zijn onderkomen!  

 

Op 25 december dook de consul plots op in Wiesbaden.  Hij wist te vertellen dat hij in een huis had gezeten 

waar de bewoner ongetwijfeld te maken had met de kerkelijke diensten: “Telkens de kerkklokken geluid werden 

had iemand het huis verlaten”. Beihl had, zonder het te weten, in de pastorie van Roger Idiart gezeten…  

*[Franco werd onder druk gezet en verleende uiteindelijk genade aan de ETA-strijders]. 
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04.09.19 Vandaag werd Josu Urrutikoetxea – Josu Ternera geopereerd 

Vanuit de gevangenis van La Santé werd hij naar het ziekenhuis versleept. Hij leed bij zijn arrestatie, 3,5 

maanden geleden, al erge pijn, ten gevolge van maagkanker! 

 
Josu Ternera bij een eerdere vrijlating in januari 2000 

Frankrijk wilde hem aanvankelijk vrijlaten maar blijkbaar wordt de relatie met de zuiderbuur belangrijker dan 

een mensenleven. 

 
04.08.19 De San Fermin-feesten van Pamplona moeten het hebben van hun groepen fuifnummers 

Er nemen 15 erkende groepen (Peñas) deel aan de feesten en die ontvingen er nu 81.750 € voor. 5.450 € elk!!!  

 

 
(Foto: Iñaki Porto) 

De meeste groepen bestaan al jaren 

 

04.09.19 De PNV gaat de PSOE-Regering steunen 

De PNV zal d.m.v. een onthouding de PSOE-regering steunen omdat ze het Baskisch zelfbestuur respecteren:  

 

 
 (foto: EFE) 

 

Dit werd bezegeld op een ontmoeting tussen Pedro Sánchez (PSOE) en Andoni Ortuzar (PNV) in Madrid.  
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05.09.19 De geschiedenis van een gewapende strijd. 

Acht jaar geleden, op 20 oktober 2011, kondigde ETA het definitieve staakt-het-vuren af. Er brak ten zuiden van 

de Pyreneeën een nieuwe tijd aan. Het Baskenland herademde omdat zich een definitieve vrede aankondigde.     

Maar die nieuwe tijd kwam er niet. Acht jaar later moeten 47 Basken voor de rechtbank verschijnen in de Zaak 

11/13  

 
In September 2013 arresteerde de Guardia Civil 18 personen. Nadat ze verschenen waren voor rechter Eloy 

Velasco kwamen ze voorlopig vrij. Vier van hen dienden een borg te betalen. Allen dienden ze zich 

tweemaandelijks te melden. Er werden 38 webpagina’s gesloten, 32 Twitteraccounts en 125 Facebook profielen. 

Binnenkort moet zich deze groep van 47 melden omdat ze een (politieke) relatie hadden met twee van de 18 

gearresteerden van 2013. 

 

05.09.19 Een rechter noemt 8 politieoversten verantwoordelijk voor de charges van 1-O in Barcelona  

Die charges kwamen er op 1 oktober 2017 op 27 plaatsen waar de verboden Catalaanse verkiezingen belet 

dienden te worden. De oversten zullen op 9 en 11 oktober moeten verschijnen.  

 
(foto: Jagoba MANTEROLA/FOKU) 

Spanje wil onderzoeken wat er die dag precies gebeurde! 

 
06.09.19 De Catalaanse president Quim Torra roept op tot een vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid  

Indien de Catalaanse politici veroordeeld worden wil President Torra dat  het Volk antwoordt. Dit maakte hij 

bekend op een informatief ontbijt van Europa Press in Madrid waarop niet enkel parlementariërs van  JxCat, 

ERC en EH Bildu aanwezig waren maar ook de Voorzitter van het Catalaanse Patronaat.  

 
(Foto: Efe) 

De woordvoerder van de PP in het Congres, Cayetana Álvarez de Toledo, sprak over een “totalitair 

delirium” en ze zei dat de enige bestemming van Torra de gevangenis was! 
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06.09.10 Een Belgische rechter zal de spionagezaak waarvan Puigdemont slachtoffer was heropenen. 

Het gaat meer bepaald over het toestelletje dat begin 2018 in ons land in de auto van de Catalaanse president 

gevonden werd waarmee al de bewegingen konden gevolgd worden.. 

 
Carles Puigdemont. 

Advocaat Simon Bekaert, zoon van, zegt dat het Brussels Beroepshof hem gelijk gaf inzake de 

afluisterapparatuur in de auto.  

 

 

06.09.19 Parijs voerde de voorbije periode een menselijke politiek met Baskische activisten.  

Parijs schroeft plots het “DPS-statuut” (= Spaanse “FIES” = “gevangenis binnen de gevangenis”) voor 6 

Baskische politieke gevangenen terug: de slachtoffers zijn Iratxe Sorzabal, Alaitz Aramendi, Izaskun 

Lesaka, Asier Oiartzabal en Iñaki Esparza. 

Enkele dagen vóór ze kon uitgewezen worden aan Spanje werd deze status ook opgeheven voor Marixol 

Iparragirre. Ze zitten vast in Lannemezan (Bordeaux). 

Ook Marixol Iparragirre kreeg dit bericht enkele dagen vóór ze werd uitgewezen. 

Waarom doet Parijs dat?  

In de Spaanse democratuur zitten ook nog steeds een dertigtal  Baskische politieke gevangenen in een gesloten 

gevangenisregime en in geïsoleerde modules in gevangenissen ver van huis (Córdoba, Sevilla II, Huelva)... 

 

 

07.09.19 Minister Ana Ollo van Navarra bleef, samen met Manu Ayerdi, als “Baskische” in de Regering  

Ollo (Pamplona- Iruña, 1965) komt door een enkelbreuk nu pas “boven water”. 

 
Minister Ana Ollo (eigen foto 28.05.2017 Olabe) 

Hoewel de vorige Regering Barkos een andere signatuur heeft dan de huidige onder Chivite zal er voor Ollo 

weinig veranderen. Ze was vrijwel altijd aanwezig als er slachtoffers van de Burgeroorlog herdacht werden. 

Ze geeft toe dat ze pas laat op de hoogte kwam van de vlucht van 800 politieke gevangenen uit het Fort Ezkaba 

in 1938. Het was nochtans de grootste ontsnapping in West-Europa (waarbij er mogelijk slechts één écht de 

landsgrens over raakte en een andere “verdween”). Ze moest toen samenwerken met de Spaanse Minister van 

Landsverdediging, de “eigenaar” van het Fort. En alles was “nieuw”! 

Op 2 juni 2016 keurde het (nieuwe, anti-Baskische) Parlement van Navarra een motie van Covite goed 

waarin stond dat er op elke plek waar een slachtoffer van ETA viel een gedenkteken zou komen. 

Het gaat om 13 plaatsen. Het moet nu tot een consensus komen. 

 

https://www.naiz.eus/es/actualidad/noticia/20190904/maixol-iparragirre-madrilera-heldu-da
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07.09.19 Op 16 september moeten 47 Basken voor de rechter verschijnen in de Zaak 11/13. 

Ze moeten terechtstaan omdat ze ten voordele van mensenrechten voor gevangenen en ballingen werkten. 

Zaterdag stappen ze op in Bilbao 

 
Een afvaardiging onder leiding van Beñat Zarrabeitia en Amaia Izko deed een oproep om naar Bilbao te komen. 

(Foto: Monika DEL VALLE | FOKU) 

Ze riskeren een straf van 601 jaar maar de actievoerders verzamelden op twee maanden tijd al 11.000 

handtekeningen.  

 

07.09.19 De rit in de Vuelta  ging vandaag van start in het stadion San Mamés van Athletic Bilbao.  

 
Drie Baskische renners droegen het rood-witte shirt van Athletic. Dat zullen de sponsors (niet) leuk gevonden 

hebben…  

 

07.09.19 Op de XXXIV ste  Cider dag in San Sebastian werden 8.000 flessen gekraakt. 

Maar behalve op het centrale “Consti”-plein werd er in de 34 Sidrerias óók stevig “geproefd”. En bij die cider 

horen pintxos de chorizo (worst), kaas en/of tortilla de bacalao (van het vroegere “bakeljauw”, later kabeljauw). 

 
Op de centrale Plaza de la Constitución, “La Consti” (Gorka RUBIO / FOKU) 
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08.09.19 Frankrijk zoekt een uitweg om politieke gevangenen uit zuidelijk Baskenland vrij te laten.  

Frankrijk wil buitenlandse Basken onder voorwaarden vrijlaten met een bevel tot verwijdering uit (Frans) 

Baskenland maar zonder ze uit te leveren aan Madrid.  

 
 

Iedereen denkt meteen aan Alaitz Areitio die indertijd moest bevallen in de gevangenis in Parijs. (Foto: EFE) 

De Franse Grondwettelijke Raad die de wetten moet controleren heeft nu een weg gevonden waardoor de 

Spaanse ETA-gevangenen en linkse nationalisten onder voorwaarden op straat kunnen komen. Deze opening 

kwam er nadat het Franse Grondwettelijk Hof de verdediging van Alaitz Areitio gelijk gaf omdat ze onevenredig 

zwaar werd gestraft.  

 

Er wordt erg voorzichtig gehoopt dat dit invloed zal hebben op de volgende Rechtszaak 11/13 waar, op 16 dezer, 

de Spaanse Bloedraad, Audiencia Nacional, bij een strategie uit het verleden zal blijven. Er wordt gevreesd dat 

de beklaagden straffen tot een totaal van 601 jaar tegemoet zien voor delicten van “actieve deelname aan een 

terroristische organisatie”.  

 

 

10.09.19 “Diada” nationale feestdag in Catalunya  

De Catalaanse Diada  gaat van start onder grote spanning.  

 

 
 

Foto van de Diada van het vorig jaar (Foto: Afp)  
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10.09.19 “Diada” nationale feestdag in Catalunya  

 
 

 

  
Als de politieke leiders van een Volk in de gevangenis zitten of in ballingschap leven dan zal je wel in 

Spanje zijn! Daarom moeten ze zich dan ook te pas en te onpas “Wij, democraten” noemen! 

 

10.09.19 EH Bildu en de Catalaanse  ERC vormen wél in de Senaat maar niet in het Congres één groep.  

Toch zal ook daar politieke en strategische samenwerking zijn.  

 
Gorka Elejabarrieta, EH Bildu - Senator voor de provincie  Gipuzkoa (San Sebastian),  wordt “ingezworen” 

(Foto: EFE/Zipi) 

Gorka is een goede vriend die verschillende jaren in ballingschap in Vlaanderen woonde (en daarbij in zijn huis 

afluisterapparatuur  vond). 

De PSOE doet afstand van haar absolute meerderheid en schenkt in de Senaat een zetel aan de PNV.   

 

https://www.eitb.eus/es/noticias/politica/detalle/6413549/mesa-senado-el-psoe-cede-puesto-al-pnv-17-mayo-2019/
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11.09.19 In  Catalonië  vindt vandaag de “Nationale Feestdag”  “Diada” plaats 

De Diada (“Dag”) wordt  niet “gevierd” omdat het een gedenkdag is die zijn oorsprong vindt in 1714. Op 11 

september van dat jaar viel, tijdens de Spaanse Successieoorlog, onder Filips V, het laatste oord van verzet, het 

kasteel van Cardona. Daardoor  werd de verregaande zelfstandigheid van het vorstendom Catalonië, waarvan het 

onder de Kroon van Aragón genoot, volledig afgeschaft. Sedert die tijd strijdt Catalonië voor onafhankelijkheid. 

   

    
De radicale Basken van Bildu zijn er maar ook de dikke Basken van de PNV 

   
Maddalen Iriarte (Bildu) en een bezoek van afvaardiging van de radicale Baskische organisatie “Gure Esku 

Dago” “Het ligt in onze handen” 

 
Op het ogenblik dat de Catalaanse Regering bloemen neerlegt en het Volkslied (vrij vals) zingt klinkt vanuit een 

nabijgelegen hotelbalkon keihard het Spaanse Volkslied:  Ctr = klik  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vorstendom_Cataloni%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kroon_van_Arag%C3%B3n
https://www.eitb.eus/es/noticias/politica/videos/detalle/6661599/video-diada-2019-ponen-himno-espana-torra-hacia-ofrenda-casanova/


270 
 

 

 

 

12.09.19 Foto van de Catalaanse strijddag op de voorpagina van Gara 

 

 
Een oproep tot onafhankelijkheid 

 

 

13.09.19 Hoewel 601 jaar geëist wordt in de Zaak 11/13 is er hoop 

Morgen  gaat er in Bilbao een protestmanifestatie door om ruggensteun te geven aan de 47 gedaagden in de 

“Zaak 11/13”. Eén van de slogans die meegedragen wordt is. De strafeis gaat van  8 tot 21 jaar met een totaal 

van 601 jaar. 

“Es tiempo de vaciar las cárceles, no de llenarlas” 

“Het is tijd om de gevangenissen leeg te laten, niet om ze te vullen” 

 

 
De twee meest bekende gedaagden, Zarrabeitia en Meñika, op de persconferentie van vandaag (uit een video van 

de Baskische TV, ETB) 
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13.09.19 De PP houdt een Congres. In de Hoofdstad van Baskenland, Vitoria-Gasteiz 

De PP had er ooit de “macht” maar daar blijft niets meer van over. Toch komt de toenmalige burgemeester  

Alfonso Alonso klagen dat ze “niet begrepen worden”.  

De partij heeft ook een nieuwe (nationale) leading lady met een naam waar je overal mee kan komen (behalve in 

Baskenland):  

 
 

Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta-Ramos, 

Madrid, 15 oktober 1974 

 

Ze is ook woordvoerster voor de PP in het Spaanse Congres. Ze weet alvast dat “veel mensen van de Partido 

Popular zich in Baskenland onbegrepen en bedroefd voelen”. 

Uilenspiegel had in zijn tijd al méér mensenkennis “Ze haten me maar ik heb het er ook naar gemaakt”… 

De échte partijleider, Alfonso Alonso, was er nog burgemeester. Hij was ook nog Spaanse Minister maar dat 

ging allemaal “verloren” omdat hij zijn haat tegenover alles was Baskisch was niet kon verbergen. 

 

 

13.09.19 Op het Congres van de Partido Popular in Baskenland daagden 122 personen op. 

 
Het merendeel waren partijverantwoordelijken of –medewerkers. Allemaal “onbegrepen en bedroefd”… 
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13.09.19 In Bilbo beschermde de Ertzaintza op 13 april een manifestatie van VOX met 371 “foam-kogels 

Dit laat de Baskische Minister van “Veiligheid” Estefanía Beltrán de Heredia weten. En “foam-kogels zijn geen 

rubberkogels” aldus Stefanie!!! (het zijn “schuimkogels”) 

 

 
 

Veilig was het geenszins voor een meisje dat met een dubbel gebroken kaak achterbleef. Maar de schuld ligt bij 

de tegenstanders. 

 

 

 

13.09.19 In Pamplona kan het nieuwe bestuur niet tegen de Baskische vlag, Ikurriña 

In Pamplona zijn opnieuw de neofascisten aan de macht. De jongeren die bij het “Stierenfeest” in juli Baskische 

vlaggen meedroegen werden aangevallen door de ordediensten die de vlaggen wilden afnemen 

.  

 
Foto:  Patxi Cascante 

 

Er werden 7 personen beschuldigd en gecriminaliseerd omdat ze de Baskische vlag, Ikurriña, mee droegen en die 

niet wilden laten afpakken door de stadspolitie. 

 

Er wordt nu opgeroepen er alles aan te doen om de stad niet terug in haar grijs verleden te laten hervallen.  
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15.09.19 In Bilbao kregen de 47 gedaagden in de Rechtszaak die morgen van start gaat  morele steun: 

 
 

 
 

 
Zelf poseerden ze met een grote tas die gevangenen bij vrijlating krijgen als ze niets hebben om hun spullen in te 

laden.  
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16.09.19 Juan María Uriarte de Bisschop die de kerken in Baskenland hielp leeglopen. 

Na de Baskische bisschoppen en priesters die steeds aan de kant van het Volk stonden in de strijd tegen de 

Spaanse bezetter van Baskenland kwamen “geestelijke” nietsnutten als Juan María Uriarte Goirizelaia 

(Frúniz, Vizcaya, 7 juni 1933).  

Deze man beroept er zich op dat zijn Baskische Kerk ervoor zorgde dat ETA verdween. Wat verdween was het 

volk uit hun kerk!   

 
Uriarte begon als hulpbisschop in Bilbao, werd bisschop in Zamora (Spanje) en uiteindelijk prelaat in San 

Sebastian (2000-2010).  

Hij kreeg binnen zijn eigen instituut de wind van voor omwille van zijn bangelijkheid, lafheid en  kleinhartigheid 

ten aanzien van ETA en, erger nog, zijn minachting ten aanzien van de slachtoffers van ETA. 

In een boek dat zijn instituut uitbracht is er sprake van “de tijd dat de Baskische Kerk een kaars liet branden 

voor God en een andere voor de Duivel”, lees ETA. 

Maar Uriarte blijft zichzelf verdedigen met dooddoeners dat hij niet in het openbaar wil antwoorden op 

kritiek.  

“Juan María Uriarte” een naam die snel vergeten zal zijn... 

 

16.09.19  Gelovigen sluiten een parochie in San Sebastian uit protest tegen een vervangen parochiepriester 

De gelovigen hebben de toegang tot de kerk “Sagrada Familia” (“Heilige Familie”) gesloten nadat er een priester 

van de “orde” van Munilla werd aangesteld.  

 
 

 
Priester José Martin Artola ontvangt de steun van de gelovigen 
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16.09.19 In het piepkleine Cendea de Oltza-Oltza Zendea worden de slachtoffers van de Francodictatuur geëerd.  

Op 20 en 21 september zal de hommage doorgaan. Het dorp ligt na het verlaten  van Pamplona op de weg naar 

Estella. 

 

 

 

Het herdenkingscomité Zurbau, het gemeentebestuur van la Cendea de Oltza en de Regering van Navarra zorgen 

voor de organisatie.  

 

16.09.19 De militanten van de Catalaanse Republikeinen kiezen Oriol Junqueras opnieuw tot hun leider.  

Junqueras kreeg 88,34 % van de leden achter zich. Marta Rovira werd tot secretaris verkozen. 

         
Probleempje: Junqueras zit in Soto del Real en dat is een gevangenis. Rovira zit in Zwitserland. Op de vlucht. 

Leve de Spaanse Democratuur! 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Marta_rovira_verges.jpg
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17.09.19 vrijgesproken van diefstal! 

Tijdens de G7 in Biarritz waren er bijzonder strenge veiligheidscontroles. Dat heb je als de organisatoren in hun 

broek doen voor niets! Bang voor ETA hoewel die de wapens al langer dan 10 jaar geleden neerlegden. 

Bij een manifestatie werden foto’s van Macron meegedragen. De president zal wel hoofdpijn gekregen hebben 

want de manifestanten droegen die foto’s het ondersteboven. Toppunt van minachting! 

 
Maar gelukkig heeft de Rechtbank in Lyon niets weerhouden tegen de 2 activisten van ANV - COP 21 en Bizi. 

Ze werden ervan beschuldigd van  het (ondersteboven) meedragen van  gestolen foto’s. In Lyon werd echter 

beslist dat dit geen misdrijf was omdat er een “gewettigd gerechtvaardigd motief” voor was.  

 

17.09.19 Donostia-San Sebastian maakt zich op voor de ontvangst van een Europese prijs.  

 

 

Gelukkig is er een erg goed filmpje. (Jammer dat de burgemeester in slecht Engels door de beelden praat):  

https://youtu.be/PqNVJUpyuVg  

 

 

 

 

https://youtu.be/PqNVJUpyuVg
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18.09.19 En dan is er nog steeeds het SCHANDAAL ALTSASU... 

Er werden 8 jongeren veroordeeld voor een door Guardia Civiles (met hun madammen) uitgelokte caféruzie 

waarvoor barbaarse celstraffen tussen 2 en 13 jaar werden uitgesproken! Waar blijft het gezond verstand? 

 

 
De ouders willen dat dit eindelijk stopt! 

 

 
Mogelijk komt er dan tóch een uitspraak. 

 

18.09.19 Feest van de “transhumance”, de vee-trek, in LICQ ATHEREY  in de provincie Xiberoa - Soule  

Dit filmpje komt van de website “Ballade en Pays Basque” waarop vrijwel al de culturele activiteiten in Frans 

Baskenland  aangekondigd worden. 

 
Fête de la tranhumance à LICQ ATHEREY (Soule)  
Publié le 18/09/2019 à 12:57 par baladeenpaysbasque  

https://youtu.be/ytN_-iKepR8 

http://baladeenpaysbasque.centerblog.net/13347-fete-de-la-tranhumance-a-licq-atherey-soule
https://youtu.be/ytN_-iKepR8
https://www.noticiasdenavarra.com/2019/09/17/sociedad/navarra/el-supremo-debate-manana-si-prosigue-acota-o-anula-la-desproporcion-de-alsasua
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18.09.19 Opgravingswerken slachtoffers Franco in Navarra. “Onder de Grond - Lur azpian”  

Het titanenwerk “Lur azpian” “Onder de Grond”, uitgegeven door de Regering van Navarra verzamelt de 

gegevens over alle opgravingen van Franco-slachtoffers tussen 1939 en 2019. Dit gebeurt dankzij minister Ana 

Ollo die het boek hierover voorstelde in het Museum van Navarra.   

 
Minister Ollo informeert familieleden en andere geïnteresseerden (Foto: Iñigo URIZ/FOKU) 

Het opgraven begon tussen 1978 en 1980 en diende bijna clandestien te gebeuren! Enkel de familieleden en 

assistenten stimuleerden vanaf 2003 het moeilijke werk. Vanaf 2015 werkte de Regering van Navarra “in het 

openbaar” mee. 

In 1977 vroeg Josefina Campos, zoon van een gefusilleerde in Marcilla, na de mis aan de parochiepriester 

waarom hún familie niet genoemd werd bij de dodenherdenkingen. Sedertdien werd het, alsnog in het geheim,  

gedaan.  Het opgraven van de gefusilleerden bleef nog steeds in het geheim gebeuren. 

Campos herinnert zich nog dat ze in Azkoien in een “massagraf” de resten van 10 personen “recupereerden”. Het 

gebeurde ’s nachts en daarbij werden de wegen gecontroleerd om niet “betrapt” te worden. Met lichtsignalen 

werden tekens gegeven waarna iedereen op de grond ging liggen! Op 19 februari 1978 werden in Martzilla 38 

gefusilleerden geëerd. De beweging kreeg een hechte vorm  onder de naam “Operación Retorno” “Operatie 

terugkeer”. 

Het zwaarste werk bleef het identificeren van familieleden waarbij het genadeschot in de schedel een duidelijk 

bewijs was.   

Na een waardige herbegraving was de frase die het meest gehoord werd “Nu kan ik eindelijk rustig sterven” . 

Hoewel de bisschop van Pamplona en Tudela, José María Cirarda, instructies gaf aan zijn priesters werkte toch 

niet iedereen van die lui mee. 

Vanaf  2003 begon het vlotter te lopen na het recupereren van 121 resten. Stilaan raakten “de mensen” ervan 

overtuigd dat de slachtoffers van 1936 recht hadden op het terugvinden van hun familieleden. 

Vanaf 2015 werkte de democratische Regering van Navarra mee. Meteen kwam men aan  50  exploraties, 21 

opgravingen en de herbegraving van 89 resten... De DNA-banken vereenvoudigden de identificaties.   

Dankzij de bezoeken van scholen raakten de nieuwe generaties bekend met de historische realiteit. 

 

Maar in Navarra blijft nog steeds een duizendtal lichamen vermist. Wie op de kerkhoven vermoord en begraven 

werd is geïdentificeerd. Gebeurde de moord in de bergen dan wordt dit een hopeloze zaak. De eventuele 

getuigen die lang niet durfden praten zijn stilaan allemaal gestorven. 

 

 

19.09.19 Drie leden van  “La Manada” die in Pamplona een meisje verkrachtten stalen ook zonnebrillen. 

Drie leden van het zestal uit Sevilla dat tijdens de San Fermínfeesten om beurt een meisje verkrachtten hadden 

twee dagen eerder, op 10 juli 2017, in San Sebastian 3 brillen, merk RayBan model 3509, gestolen in een 

“duurdere” winkel.  Mogelijk wisten ze niet dat ze gefilmd werden.  

 
Het gaat om José Angel Prenda, Angel Boza en Antonio Manuel Guerrero.   

De boete waartoe ze veroordeeld werden bedraagt 270 euro’s en dat moet gedurende 45 dagen aan 6 €/dag 

betaald worden. Deze som wordt verhoogd indien de gestolen brillen beschadigd zijn.   
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19.09.19 Spanje opnieuw naar de stembus 

Omdat de Spaanse oppositie er in Madrid weinig of niets van bakt en de Socialistische Premier (in lopende 

zaken) Pedro Sánchez, steeds beter uit de peilingen komt (+ 30%!) konden nieuwe verkiezingen niet uitblijven! 

Dat heet profiteren van de instabiliteit. Podemos-leider Pablo Iglesias bleef zich tevergeefs aanbieden om een 

Nationale regering te vormen maar Sánchez bleef hem kordaat afwijzen. Hij krijgt trouwens steeds meer de 

allures van een “Staatsman”. Bovendien moet hij, in tegenstelling tot zijn voorganger Rodríguez Zapatero, geen 

rekening meer houden met oude schoonmoeders uit eigen partij.  

De zes Baskische PNV-vertegenwoordigers hadden hun steun eerder al aangeboden. En ook Podemos zal niet 

anders kunnen dan een nieuwe PSOE-regering te “steunen”. 

Binnen enkele weken wordt een uitspraak verwacht in de Rechtszaak tegen de Catalaanse nationalistische 

politici die nog steeds in  de gevangenis zitten. 

 

 

23.09.19 Zou dit de laatste keer zijn dat een gedenksteen vernieuwd moet worden? 

Bij het monument GOGOAN op de Avenida de Roncesvalles in Pamplona, ter herinnering aan de incidenten 

tijdens de San-Ferminfeesten van 1978, kwam nog maar eens een nieuw bod nadat het vorige al verschillende 

keren beklad werd of verdween. 

 
De Regering van Navarra hernieuwde het bord telkens. 

Ditmaal werd ook een zwaarder bloc geplaatst. 

 
 

23 09 19 Ascensión Mendieta  stierf op de leeftijd  93 jaar. 

Ze zocht haar halve leven naar haar vader die na de Spaanse Burgeroorlog geëxecuteerd werd door Franco.  

 
Op 92-jarige leeftijd lukte het haar. Net op tijd! 

 

 

 

https://mobile.twitter.com/NYTObits/status/1176232322460454913/photo/1
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23.09.19 In San Sebastian komen Spaanse militairen wat lawaai maken 

 

 
Meteen zijn er Baskische tegenstanders om een “Euskal Errepublika” te eisen, een “Baskische Republiek”  

 

 
Beelden van de Baskische TV, “Euskal telebista” 

 

 

23.09.19 Jordi Cuixart mocht uit de gevangenis naar huis voor de bevalling van zijn tweede kind  

“Het leven baant zich altijd een weg” merkte Cuixart op bij de geboorte van zijn tweede kind. Cuixart is 

president van de Catalaanse culturele stichting “Òmnium Cultural” die werkt aan de bevordering en de 

normalisering van de Catalaanse taal en cultuur. 

 
Cuixart en zijn vriendin, de journaliste Txell Bonet, trouwden in januari. De oudste zoon is 2 jaar en hij kent zijn 

vader praktisch enkel als gevangene.  

Trouw sprak hem in de gevangenis. ‘Alsof ik in het rijtje van Hitler, Mussolini en Franco thuishoor’ 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Catalaans_(taal)
https://www.trouw.nl/nieuws/alsof-ik-in-het-rijtje-van-hitler-mussolini-en-franco-thuishoor~ba675165/
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24.09.19 Spaanse politie pakt negen Catalaanse “terroristen” op  

In en om Barcelona werden gisteren negen Catalaanse “terroristen” opgepakt. Die wilden, volgens de Spaanse 

justitie, volgende maand bomaanslagen plegen. 

 
Bij hun arrestaties zouden stoffen gevonden zijn om explosieven te maken. Goma 2 bijvoorbeeld, het explosief 

dat ETA altijd gebruikte. Er zou ook een plan van de Guardia Civilkazerne in het Catalaanse Canovalles zijn 

aangetroffen. 

Er zouden nog andere spullen gevonden zijn, zoals  vaten waarop stond dat de inhoud TNT was:  

 

Foto: @Podem_cat 

 
 

Let vooral op het masker (met dichtgeplakte mond) en de Spaanse vlag boven de ogen. Opzij de 

Catalaanse vlag met de “republikeinse” ster!!! 

 

De Catalaanse Politie, Mossos d'Esquadra (“Jongens van het kader”) sloten uit voorzorg de straat tijdelijk af!!! 

Wat zou Madrid graag hebben dat dit allemaal waar was. Dan konden ze tenminste “optreden”! 
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25.09.19 De PNV vraagt om de Basken uit de Vallei van de Gevallenen te verwijderen 

Nu anderen het vuile werk opknapten vraagt ook de PNV, bij monde van de Baskische President Urkullu, de 

Basken die in de Vallei van de Gevallenen begraven werden te verwijderen. Dit zouden er een duizendtal zijn. 

 

 
Foto: Oskar Martínez 

Forensisch geneesheer Paco Etxeberria (L) geeft uitleg aan PNV-kopstukken in Lemoa waar eerder partijgenoten 

werden opgegraven. Onder de toeschouwers o.a. PNV-kopstuk Josu Erkoreka.  

Ze dagen NOOIT op op herdenkingen van niet PNV-gefusilleerden maar wél als anderen het vuile en/of 

gevaarlijke werk hebben opgeknapt. 

Ook Aintzane Ezenarro (Aralar en voorzitster van het “Instituto de la Memoria, Gogora”) is aanwezig. 

 

In de Spaanse Burgeroorlog stierven 20.000 Basken. 

 

 

26.09.19 De Spaanse Bloedraad ondervraagt 7 leden van CDR “Comités de Defensa de la República”  

Het gaat om radicale  Catalanen van de “L'organització antirepressiva de l'Esquerra Independentista dels Països 

Catalans”  

   
570 × 281 

Deze “verdedigers van de Republiek” werden door de Guardia Civil gearresteerd in Tres Cantos (Madrid) op 

beschuldiging van “terrorisme, rebellie en bezit van explosieven”. 

Ze werden langdurig ondervraagd en dan één na één voor rechter Manuel García Castellón gesleept. 

Ze hadden geweigerd verklaringen af te leggen omdat ze niet wisten waarom ze gearresteerd waren!  

Ze moeten er maar eens Guardia Civiles die in Baskenland gelegerd zijn op loslaten … 
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27.09.19 ‘Catalonië wordt géén Baskenland door separatisten-vonnis’ (Alex Tieleman in www.trouw.nl) 

Het Nederlandse “Trouw” had een interessant interview met Baskisch Politicoloog Felix Arrieta  

De Catalaanse separatisten worden in Spanje vergeleken met ETA.  

Het kan een poging zijn om ze te criminaliseren, meent politicoloog Felix Arrieta. 

Is de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging aan het radicaliseren? Volgens Spaanse unionisten wel, nu deze 

week zeven separatisten werden opgepakt op verdenking van het beramen van een terreuraanslag die dit najaar 

had moeten plaatsvinden. Dan doet de rechter uitspraak in het proces tegen een aantal kopstukken van de 

Catalaanse onafhankelijkheidsstrijd.  

Catalaanse onafhankelijkheidsgezinden vermoeden juist een politieke smeercampagne uit Madrid. Politicoloog 

Felix Arrieta van de Deusto Universiteit in Bilbao valt hen bij. Hij vindt de berichten over voorgenomen 

terreuraanslagen nogal atypisch: “Deze zaak lijkt in niets op wat wij tot nu toe van de Catalaanse 

onafhankelijkheidsbeweging hebben gezien, die zich vreedzaam gedroeg. Zelfs op de meest kritieke momenten. 

Ik zie daar niet snel verandering in komen.” 

 

Arrieta kijkt naar de Catalaanse kwestie vanuit een Baskisch perspectief. De Baskische afscheidingsbeweging 

ETA zaaide jarenlang dood en verderf, maar de politicoloog ziet juist op een ander vlak parallellen. “Wat opvalt 

is dat de staat gebaat is bij het uit elkaar drijven van de Catalaanse separatisten. Dat stelt de centrale overheid in 

staat om Spanjaarden tegen de separatisten te mobiliseren, om zo goedkeuring te krijgen voor toekomstig 

ingrijpen. Door dit nieuws wordt de onafhankelijkheidsbeweging gecriminaliseerd. Vergelijkbare praktijken 

vonden ook plaats in Baskenland.” 

 

De aanhoudingen zijn toch niet voor niets bevolen door de speciale onderzoeksrechtbank? 

 

“De ‘Audiencia Nacional’ laat vaak al ingrijpen als er sprake is van enige intentionaliteit. Deze rechtbank is 

opgezet om grote zaken als internationale drugshandel en terreur te bestrijden en fungeert niet als een normaal 

juridisch instituut. Zij zien daardoor al snel een ‘uitzonderingssituatie’.” 

 

Heeft u daar voorbeelden van? 

 

“In Catalonië werd vorig jaar ook al een vermeende separatistische terreurverdachte opgepakt. Maar die zaak 

strandde vanwege gebrek aan bewijs. En kijk naar de Alsasua-zaak (terreurzaak tegen jongeren die met agenten 

op de vuist gingen in een bar, red.). Had dit plaatsgevonden buiten Navarra (voor nationalisten deel van 

Baskenland, red.) dan werd het gewoon als een bargevecht gezien.” 

 

Ziet u overeenkomsten tussen het nationalisme in Catalonië en Baskenland?  

 

“Vooropgesteld, het zijn twee compleet andere processen. In Baskenland was er sprake van een jarenlange 

terreurcampagne. In Catalonië waren er de afgelopen jaren vele vreedzame manifestaties. Zowel in Baskenland 

als in Catalonië heeft de regering een parallelle aanpak, van een politieke dialoog, gecombineerd met juridisering 

van het conflict en hard ingrijpen.” 

 

In Catalonië was ooit de nationalistische terreurgroep Terra Lliure actief. Separatisten hebben de afgelopen 

jaren spoorlijnen bezet en wegblokkades opgeworpen. Zou het geweld niet kunnen terugkeren? 

 

“Ik denk het niet. Ook elders op de wereld zie je dat geweldloosheid en burgerlijke ongehoorzaamheid terrein 

hebben gewonnen als pressiemiddel. Ook in Baskenland is dit nu zo. Sommige jongerenorganisaties hemelen de 

Eta (*)  nog op. Maar dat is een hele kleine minderheid. Ik denk niet dat er in Spanje zo snel weer een 

gewelddadige beweging de kop op steekt.” 

 

Verwacht u dat de vonnissen tegen de Catalaanse onafhankelijkheidsleiders over een paar weken nog wel iets 

los zullen maken? 

 

“Ook al lijkt het Catalaanse onafhankelijkheidsproces wat ingedut, zware veroordelingen – die ik verwacht – 

zullen zeker tot een reactie leiden. Het probleem is dat er nog geen politieke uitweg is gevonden voor het 

conflict. De vonnissen zullen daar ook niet voor zorgen. 

 

(*) In Nederland blijven ze ETA halstarrig “de ETA” noemen. “De Baskenland en Vrijheid”… 

 

https://www.trouw.nl/auteur/Alex%20Tieleman
http://www.trouw.nl/
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27 09 19 “Strijdersdag” in Noordelijk Baskenland 

De “Gudari Eguna” ging door in Frans Baskenland omdat het in Spaans Baskenland niet mag.  

Op deze strijddag werden de Spanjaarden en Basken herdacht dia allemaal op dezelfde dag, op 27 september 

1975,  gefusilleerd waren.  

 
Rechts de foto’s van Angel Otaegi Etxebarria, “Otaegi” en Jon Paredes Manot, “Txiki”, gemeenzaam “Txiki en 

Otaegi” genoemd. (Bij Otaegi mochten de laatste nacht nóch familieleden, noch een priester aanwezig zijn)! 

De drie anderen waren leden van “FRAP” (Antifascistisch Patriottisch Revolutionair Front) José Luis Sánchez 

Bravo, Ramon Garcia Sanz en Humberto Baena. 

 

 

29.09.19 Bezoek aan de laatste gefusilleerden op het kerkhof in Madrid 

Op het Burgerlijk Kerkhof “La Almudena” (Madrid) werden de laatste Spaanse slachtoffers van de dictatuur 

herdacht. Zij werden op 27 september 1975 gefusilleerd. 

 

 
 

Foto: Coordinadora 25S @Coordinadora25S 

 

 

 

 

http://baladeenpaysbasque.b.a.pic.centerblog.net/o/4aff9c32.jpg
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29.09.19 De laatste gefusilleerde Basken? 

 

 
 

De Basken Juan Paredes Manot, “Txiki” en Angel Otaegi werden dezelfde morgen in andere Spaanse 

gevangenissen geëxecuteerd.  Ze werden nadien begraven in hun eigen stad:  

 

            
In Zarautz (L) en in Nuarbe  (R) (eigen foto’s) 

 

De Dictatuur bleef moorden tot op het laatste ogenblik. 
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30 09 19 Paco Ibáñez eindigt zijn tournee thuis, in Baskenland, waar zijn moeder vandaan kwam. 

Hij is inmiddels 85! 

   
 

Op een zondag, in mei 2011, stond hij plots aan la Bretxa in San Sebastian (eigen foto rechts). 

el concierto  

Tournée 2019-2021  Tournée 2015-18  Tournée 2012-14  

09/11/2019 Donosti / Euskadi. Auditorio Kursaal 20h00 

13/10/2019 Bilbao / Euskadi. Teatro Campos Elíseos 20h00 

11/10/2019 Pamplona / Navarra. Teatro Gayarre 20h00 

18/09/2019 Sevilla / Andalucía. Teatro Lope de Vega 20h30 

15/09/2019 Manresa / Catalunya. Teatre Kursaal 18h00 

24/08/2019 Carcassonne / Francia. Fabrique des Arts 21h30 

06/08/2019 A Coruña / Galicia. Teatro Colon 20h30 

27/07/2019 Empúries / Girona. Jaciment d’Empúries 22h30 

22/07/2019 Sète / Francia. Parc Du Château D'eau 21h00 

21/07/2019 Villeveyrac / Francia. Abbaye Valmagne 18h30 

28/06/2019 Valencia / País Valencià. Claustre del Centre Cultural 22h30 

09/06/2019 Vera / Almería. Auditorio Ciudad de Vera 21h00 

01/06/2019 Fuenlabrada / Madrid. Tomás y Valiente 20h00 

10/05/2019 Cádiz / Andalucía. Gran Teatro Falla 20h00 

05/05/2019 Cartagena / Murcia. Nuevo Teatro Circo 20h30 

04/05/2019 Xativa / Valencia. Gran Teatre 22h00 

25/03/2019 Valencia / País Valenciano. Teatro Olympia  

19/03/2019 Madrid / España. Sala Verde 21h30 

16/03/2019 Cap D'Agde / Francia. Palais des Congrès 21h00 

08/02/2019 Toulouse / Francia. Pavillon Republique  

01/02/2019 Barcelona / Catalunya. Palau de la Música 21h00 

29/01/2019 Madrid / Comunidad de Madrid. Sala Apolo 20h30 

28/01/2019 Madrid / Comunidad de Madrid. Sala Apolo 20h30 

24/01/2019 París / Francia. Casino de París 20h00 

 

http://www.aflordetiempo.com/images/conciertos/video/video_conciertos_nou.mp4
http://www.aflordetiempo.com/conciertos/calendario-conciertos-anteriores
http://www.aflordetiempo.com/conciertos/calendario-conciertos-2014
http://www.aflordetiempo.com/images/conciertos/video/video_conciertos_nou.mp4

