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+ 2020 Februari + 

 

01.02.20 Clara Ponsatí wordt erkend als Europarlementariër ondanks tegenkanting van de Spaanse autoriteiten  

Het Europees Parlement erkent de Catalaanse Clara Ponsatí (JxCat) als verkozen Europarlementariër hoewel de 

Spaanse Centrale Verkiezingscommissie (JEC) haar zetel vacant stelde wegens het niet eerbiedigen van de 

Grondwet. Ponsatí, voormalig Catalaans Minister van Onderwijs, is al een aantal jaren verbonden met “The 

School of Economics and Finance” aan de University of St Andrews in Edinburg, Schotland. 

Ponsatí werd, samen met Puigdemont, Toni Comín (en de anderen), verkozen maar ze mogen niet zetelen omdat 

ze niet op Spaans grondgebied wonen. 

 
Ponsatí, samen met haar advocaat in Edinburg (Foto: Andy BUCHANAN/AFP) 

  

Haar wordt nu verweten de Grondwet niet te eerbiedigen omdat ze niet verscheen voor de Centrale Electorale 

Junta toen ze daar voor opgeroepen werd. 

Het Europees Parlement nam dezelfde maatregel met Ponsatí als die met Carles Puigdemont en Toni Comín die 

beiden veilig in Brussel bleven. 

 

 

02.02.20 In  Deusto Bilbao werd Yolanda González Martín herdacht  

Zij was militante van een onooglijk Trotskistisch - communistisch partijtje (P.S.T.) toen ze op 1 februari 1980 

in Vallecas (Madrid) uit haar huis werd ontvoerd, gefolterd en vermoord. 

 
 

Het toegetakelde lijk werd later gevonden met 3 kogels in het hoofd. De misdaad werd opgeëist door het 

“Batallón Vasco Español”, Spaanse staatsterroristen die (aanvankelijk ongestraft) Basken uitschakelden.  De 

daders, Emilio Hellín Moro, José Ricardo Prieto, Félix Pérez Ajero en Ignacio Abad Velázquez werden later 

“verraden” door de politieman die had geweigerd deel te nemen aan de ontvoering.  

 

 

https://www.naiz.eus/hemeroteca/gara/editions/2020-01-07/hemeroteca_articles/la-eurocamara-reconoce-a-junqueras-puigdemont-y-comin-como-eurodiputados
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02.02.20 In  Deusto Bilbao werd Yolanda González Martín herdacht  

In het Cultuurcentrum  werden, na de bloemenhulde, documenten tentoongesteld en er werd een fragment uit een 

documentaire getoond die eraan gewijd wordt.   

Er werd een Aurresku gedanst, Txalaparta gespeeld en er waren bloemen en tranen.   

 
Er waren ook bloemen bij de muurschildering te ere van Yolanda Gonzalez (Monika DEL VALLE / FOKU). 

 

 
De jonge studente, Yolanda González, werd vermoord.   

  

Later konden de moordenaars het niet laten hun “handtekening” aan te brengen op de gedenksteen! 
 

Dit was de meest brutale moord tijdens de “Transición”, de overgang van Dictatuur naar Democratuur onder 

Felipe González. Emilio Hellín Moro, nu 63 jaar, loopt in Madrid rond en noemt zichzelf nu Luis Enrique 

Hellín. Hij vertelt er zelf bij dat Emilio Hellín (hijzelf dus!) enkele jaren geleden stierf. 
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02.02.20 In  Deusto Bilbao werd Yolanda González Martín herdacht. 

Kort  na de moord op Yolanda González kwam El País met het bericht dat de daders van de moord te vinden 

waren in de ultra rechtse groep “Fuerza Nueva”. Die hadden enkele dagen vóór Yolanda González de jonge man, 

Vicente Cuervo vermoord in Madrid Vallecas. Enkele dagen later bekende de politieman aan zijn overste wat er 

precies gebeurd was. Op 7 februari werden Hellín en Abad gearresteerd. Ze gaven de feiten toe en verklaarden 

dat ze de actie ondernomen hadden uit wraak voor de dodelijke aanslag op 6 Guardia Civiles in Baskenland.  

Ze dachten dat Yolanda ook bij ETA hoorde. 

7 jaar na de feiten, in 1987, wist Hellín, met de hulp van gevangenisautoriteiten te ontsnappen. Naar 

PARAGUAY! Daar kreeg hij steun van dictator General Stroessner. 

 
Moordenaar Hellín Moro (rechts) met de toenmalige Justitieminister van Paraguay Hugo Estigarribia. 

In 1990 werd Hellín uitgewezen waarna hij in Spanje tot 43 jaar veroordeeld werd. Hij kwam in de gevangenis 

Herrera de la Mancha terecht. 

In 1996 kwam hij buiten. Hij vond opnieuw werk. Bij de Spaanse Veiligheid!!! 

De ouders van Yolanda González, inmiddels 72 en 79, werden nooit op de hoogte gebracht van de terugkeer van 

Hellín naar Spanje. 

 

 

03.02.20 De strafgevangenis van Herrera de la Mancha 

Doctor in de Geschiedenis, Eduardo Parra Iniesta, geboren in Puertollano, Ciudad Real, maakte een studie van 

Herrera de la Mancha de “Strafgevangenis van de Hoogste Veiligheid 1979 – 1990”.  

 

     
In deze hel stierven 4 Basken en uiteindelijk werd de schande zó groot dat de gevangenis gesloten werd!  

De verwaarlozing die in het openbaar kwam bij de dood van Joseba Asensio (in 1986) verschilde niet erg met 

die van Kepa del Hoyo in 2017 waarbij niet eens een hartinfarct, 5 dagen eerder, werd opgemerkt. In 1987 

hadden ze Juan Carlos Alberdi laten doodgaan. Zijn dood was even onvermijdelijk als die van Arkaitz Bellon 

in 2014. Maar die was inmiddels al veel verder van huis ondergebracht: Puerto de Santa María. Hij had toen al 

voorwaardelijk vrij moeten zijn maar daarover was een veto uitgesproken!  Mikel Lopetegi stierf in 1987 en 

Xabi Rey in 2018 
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04.02.20 Gaat de Spaanse Regering de ‘Staat van Dienst’ van topfolteraar “Billy el Niño” vrijgeven? 

Dat zal niet gebeuren omdat er verzet komt van de “rasgenoten” van Antonio González Pacheco. De Partido 

Popular, Ciudadanos en Vox beletten dat. En dat is geen verrassing! 

     
González Pacheco, alias ‘Billy el Niño’, nadat hij was moeten verschijnen voor het Spaanse Hooggerechtshof 

(Audiencia Nacional). (Gerard JULIEN/AFP)  

 

Wél een verrassing is dat ook de PSOE en  Podemos (*) hun veto uitspreken! (Beiden trokken dat veto later 

in en Pablo Iglesias verontschuldigde zich zelfs “beschaamd”) … 

Maar dat deze ‘Staat van Dienst’ geheim blijft zal te maken hebben met het feit dat de vraag kwam van de 

Baskische volksvertegenwoordiger Jon Iñarritu van de radicale partij EH Bildu. Die vraag stelde hij op 7 

januari in de Raad van het Spaanse Congres. Door de 4 decoraties die Billy el Niño tijdens zijn carrière kreeg 

ontvangt hij boven op zijn pensioen nog eens 50 % ervan extra! 

 

(*) Unidas Podemos zal zich later op de dag uitgebreid verontschuldigen voor deze vergissing. Ze vragen zelfs 

“perdón”…  

 
 

‘Billy el Niño’ is steeds goed verkleed als hij moet verschijnen. De mensen die door deze sadist gefolterd werden 

hadden helemaal geen kleren aan het lijf! 

 

 

 

 

javascript:void(0)


38 
 

 

 

 

04.02.20 Spanje: van RECHTS tot UITERST RECHTS 

In Spanje zijn er in de politiek 3 partijen op rechts. Na de Dictatuur (onder Franco) kwam de “Transición”, de 

“democratische overgang” naar “democratie. Over de einddatum van de Transición bestaat geen duidelijkheid! 

Was het de Regering van Carlos Arias Navarro (November 1975 – Juli 1976)?  

Was het de Regering Adolfo Suárez (Juli 1976 – Juni 1977)? 

Was het december 1978 met de nieuwe Grondwet?  

Of was het november 1982 bij het aantreden van de PSOE? [Tussen ’78 en’82 was er nog een mislukte 

Staatsgreep, in februari 1981]   

 

De huidige rechtse partijen: 

- De Partido Popular (“PP”) die afstamt van de Regeringen na de Francodictatuur. Pablo Casado is hun leider. 

Manuel Fraga lid van de  "Alianza Popular" (een coalitie van verschillende politieke families die ontstaan waren 

tijdens het “regime”) regeerde mee met de Partido Popular.            

 

- Ciudadanos (“Cs”): In 2006 ontstaan in Catalonië met als woordvoerders Albert Rivera en met Inés Arrimadas 

op de reservebank. 

 

-Vox: Ontstaan in de koker van lieden die de Partido Popular nog niet rechts genoeg vonden. Santiago Abascal is 

hun Führer. Op de reservebank Ivan Espinosa de los Monteros. 

In Spanje staat de democratie nog in de tienerschoenen. Pas in 1977 kwamen er voor het eerst weer 

verkiezingen. Voor het eerst sedert 1936!  

 

 

04.02.20 PSOE - PP - akkoord om Vox uit de leiding van alle parlementaire commissies te houden. 

De Partij Vox eist in de Commissies eenzelfde vertegenwoordiging  als Ciudadanos die had vóór de 

verkiezingen. 

 

 
 

Meritxell Batet, presidente van het Spaanse Congres, begeeft zich naar haar werk. 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_transition_to_democracy#First_government_of_Adolfo_Suárez_(July_1976_–_June_1977)
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04.02.20  UXUE - UJUE is één van de mooiste plekjes in Navarra.   

Ujue was een vestigingsplaats waarvan de kerk deel uitmaakte van de verdediging: “BASÍLICA FORTALEZA”. 

De fundamenten zouden uit de XI de eeuw stammen.  

Het dorp klaagt dat de pastoor de sleutels bij zich houdt nadat ze 10 jaar gesloten was wegens werken….  

 

      
 

Uxue 4 juli 2011  

 
  

https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gara/editions/2020-02-03/hemeroteca_articles/cerrado-por-inmatriculacion-

el-lado-oculto-de-uxue 

 
 

Na de doortocht van “de vrouw van de koster”… 

 

(eigen foto’s) 

 

 

https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gara/editions/2020-02-03/hemeroteca_articles/cerrado-por-inmatriculacion-el-lado-oculto-de-uxue
https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gara/editions/2020-02-03/hemeroteca_articles/cerrado-por-inmatriculacion-el-lado-oculto-de-uxue
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06.02.20 Ouders uit Mendigorria eisen Baskisch onderwijs Model D in hun openbare school 

Ouders uit Mendigorria eisen in de media de mogelijkheid om in eigen gemeente Baskisch onderwijs Model D 

te krijgen.  

 

 
 

Mendigorria ligt in de “zona mixta” (tweetalig onderwijs) maar blijkbaar woonde in het dorp indertijd te weinig 

volk om een keuze te maken. 

 

       
                        

 

Mendigorria ligt vlak ‘onder’ de pelgrimsweg naar Compostela, onder het stadje “Puente la Reina” (De 

naam “Mendigorria” is op zich al een bewijs dat het er ooit Baskischtalig was: Mendia = berg. Gorri = rood) 

 

In Navarra begrijpt/spreekt van de jongeren van 15 jaar 27,9 % Baskisch. Vanaf de geboorte is 84,6 % 

Spaanstalig. Tweetalig Spaans/Baskisch is 3,8. Opvallend is dat het percentage stijgt bij de jongsten. 

 

 

07.02.20 Spelen Real Sociedad San Sebastian en Athletic Bilbao de halve finale in de Spaanse Beker?  

          
Foto’s Gara: Javier SORIANO y Luis JAUREGIALTZO | AFP y FOK 

Ze moeten nu nog eerst spelen tegen clubs uit tweede klasse… 
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07.02.20 “Noticias de Gipuzkoa”, thuiskrant van Real Sociedad, titelt op de voorpagina 

 

“Colosal” 
 

 
 

De wedstrijden die nu nog moeten gespeeld worden vóór de finale:  

 

Real Sociedad San Sebastián - Mirandés 

Athletic Bilbao – Granada 

 

La Real speelt toevallig tegen een club waar ze enkele jongere spelers aan uitgeleend hebben die van zware 

kwetsuren moesten herstellen.  
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12.02.20 President Sánchez wil de verheerlijking van de Franco-periode “alsnog” bij wet verbieden. 

De huidige Spaanse Regering van president Sánchez wil de verheerlijking van de Franco-periode, bij wet, als 

een “delict” laten behandelen!!! 

Gabriel Rufián van de Catalaanse Republikeinen (die mee de Spaanse Regering gedogen) springt bij en herinnert 

aan de duizenden die nog steeds ergens langs een wegkant in de grond verdwenen en waarvan de getuigen (“in 

een rolstoel”) naar de 90 lopen. 

Dit laatste heeft in Spanje voor een vreemd feit gezorgd. Waar, normaal gezien, van opgegraven resten het 

DNA wordt onderzocht om hen te identificeren moeten ze in Spanje in omgekeerde richting werken.  

Er wordt nu DNA afgenomen van ouderen die binnenkort gaan sterven om eventuele opgegraven resten van 

hun vader te kunnen identificeren! 

Op de herdenkingen in Navarra (in de maand Mei) lopen de aantallen ouderen-in-rolstoel snel achteruit…  Het 

zijn de “kinderen” die vóór de Burgeroorlog van 36 geboren zijn. 

 
Herdenking in Sartaguda “het Dorp van de Weduwen” 

De “weduwen” zijn inmiddels wel naar de tweede rij verwezen omdat op de eerste rij de politici zijn komen 

zitten: V.L.N.R. de jonge Burgemeester van Sartaguda, de presidente van Navarra en een minister van het 

autonome Navarra (maar die wel overal elders aanwezig is en er dan het woord voert)!  

Dodenmuur van Sartaguda met honderden namen van vermoorde personen uit Navarra: 

 
Sartaguda: De muur met daarop, “recto verso”, de namen van alle inwoners uit Navarra die door de 

Burgeroorlog het leven verloren. (eigen foto’s) 
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12.02.20 Marlaska vermijdt het te spreken over foltering maar voorziet  wel, via wet, decoraties in te trekken.  

Dit antwoordt Spaans minister van Binnenlandse Zaken, Fernando Grande-Marlaska, op vragen van EH-Bildu.  

Zou deze voormalige rechter van de Spaanse Bloedraad willen vermijden dat hij verwijten zou krijgen over dat 

“folteren”? 

 
Als ETA-leden voor hem verschenen waren die steeds dagenlang gefolterd om ze tot bekentenissen te dwingen. 

Deze minister - relnicht “gedoogde” dus mishandelingen van jonge Basken!  

 
De vraag over medailles en decoraties aan voormalige folteraars kwam van Bildu-volksvertegenwoordiger Jon 

Iñarritu (L) en daarbij viel de naam van “Billy el Niño”, topfolteraar tijdens de Dictatuur.  

Marlaska kreeg het woord “folteren” niet over de lippen.  

Hij vroeg wel aan EH Bildu de wet te steunen en zelfs “te helpen” en die “te verrijken”… Daarbij wees hij er op 

dat die wetten stamden van vóór de Grondwet. (tijdens de Dictatuur). 

 

 

12.02.20 De Spaanse King zou al nachtmerries hebben !!! 

Bij de Spaanse Bekerfinale is de koning aanwezig. Het Spaanse Volkslied klinkt dan. Maar als één van de 

deelnemers aan die finalewedstrijd uit Baskenland of uit Catalonië komen “klinkt” boven de muziek een 

snerpend fluitconcert. Dit jaar is het mogelijk dat de finale betwist gaat worden door 2 Baskische clubs: Real 

Sociëdad uit San Sebastian en Athletic Bilbao.  

 
 

Gara komt met een prachtige fotomontage met de Spaanse koning en achter hem de beide mogelijke finalisten, 

La Real uit San Sebastian (links) en Athletic Bilbao die in de nadagen van de Dictatuur in het voetbalstadion 

Anoeta van San Sebastian het veld opkwamen met de toen nog verboden Baskische vlag.      

Koning Felipe begint spoken te zien. De zaken lijken op een drama uit te draaien:  

12.02.20: Ath. Bilbao – Granada: 1 - 0 

13.02.20: Real Sociedad – Mirandés: 2 - 1 

Op 4 en 5 maart zijn de terugwedstrijden en tweemaal een gelijkspel zou voldoende zijn voor een Baskisch duel 

voor de Spaanse Beker! 
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13.02.20 De Franse Politie arresteert in Hendaia – Hendaye David Pla om hem uit te leveren aan Spanje. 

Pla (* Pamplona 1975) zal vanuit Bayonne uitgeleverd worden aan de Spaanse bloedhonden. Dit was in 

november tussen Parijs en Madrid afgesproken. Pla was de laatste ETA-leider  tot hij, samen met Iratxe Sorzabal 

in september 2015 in Baigorri - Saint-Étienne-de-Baigorry werd opgepakt. 

 
David Pla, bij een interview met Gara en Mediabask in december ll. (Foto: Bob Edme) 

 

Vanmorgen om 9.15 u. werd hij opgepakt toen hij zich, zoals elke maandag en donderdag ging melden op het 

Commissariaat in Hendaye. Daarbij werd hij door een tiental gemaskerde kerels, hoogstwaarschijnlijk 

politiemannen, overmeesterd. Dit gebeurde zonder problemen omdat hij wist dat dit elke dag kon gebeuren nadat 

Spanje zijn uitlevering had “gevraagd” en het in november tussen beide Staten tot een akkoord was gekomen. 

In 2011 hoorde Pla nog bij de onderhandelaars “Madrid – ETA” in Noorwegen. De rechter van de Audiencia 

Nacional die dat besliste, Fernando Grande-Marlaska, is inmiddels Spaans minister van Binnenlandse Zaken.  

De advocate van Pla, Xantiana Cachenaut, stelde verschillende onregelmatigheden vast bij deze 

uitlevering. Zo werd Pla in 2010 al eens gearresteerd door de Franse polenten maar werd hij snel weer 

vrijgelaten omdat er blijkbaar “niets aan de hand was”! Ook wordt hij genoemd als deelnemer aan een 

clandestiene ETA-vergadering in de Landes terwijl hij toen in een cel in Parijs zat! Hij kreeg er die dag 

zelfs bezoek van zijn vriendin, Kizkitza Gil de San Vicente en van hun zoon Aitzol. Het toppunt is wel dat 

Madrid hem beschuldigt van feiten die zich voordeden op Frans grondgebied! 

Op 18 december ll. stemde het stadsbestuur van Hendaia, voorgezeten door de Socialistische burgemeester Kotte 

Ezenarro, unaniem een motie tegen de uitlevering van de “inwoner van Hendaia”. Ook wordt herinnerd aan de 

acties van Spaanse Staatsterroristen in Frankrijk in de 80er jaren, waarbij die terroristen gegroepeerd waren in 

“organisaties” als “GAL”, “Anti-Terrorismo ETA” (ATE), “Batallón Vasco-Español” (BVE), “Triple A”, 

“Grupos Armados Españoles” (GAE)... 

 

Zo werden er aanslagen gepleegd op Txomin Iturbe, Josu Urrutikoetxea, Tomás Pérez Revilla…ETA-leider 

Eduardo Moreno Bergaretxe ‘‘Pertur’’ verdween zelfs van de aardbodem. In 1978 werd de echtgenote van 

Juanjo Etxabe, Agurtzane Arregi vermoord terwijl Etxabe zélf, als bij wonder, een tiental kogels overleefde! 

Joxe Miguel Etxeberria ‘‘Naparra’’ verdween van de aardbodem en werd nooit meer teruggevonden. Op 

21.12.78 werd ETA- leider José Miguel Beñaran ‘‘Argala’’ vermoord. Een jaar later, 1979, werden Enrike 

Álvarez ‘‘Korta’’, Jon Lopetegi ‘‘Pantu’’ en Justo Elizaran ‘‘Periko’’ vermoord door “onbekenden”. Op 23 

november 1980 namen 3 “onbekenden” bar Hendayais onder vuur met kogels van Spaanse makelij. Twee 

personen bleven dood en 10 anderen raakten gewond. Niemand van hen had ook maar iets te maken met ETA! 

Ook de aanslag op Eugenio Etxebeste ‘‘Antxon’’ gebeurde met “Spaanse kogels”. In oktober 1982 kwam de 

Socialistische president Felipe González aan de macht. De derde campagne in de vuile oorlog tegen Baskenland 

ging haast meteen van start. In Frans Baskenland werden 26 vluchtelingen vermoord waarvan er 8 geen 

uitstaans hadden met politiek! De leiding kwam in handen van ondercommissaris Amedo. Alles draaide uit op 

puur Staatsterrorisme en uiteindelijk zouden een Spaanse Minister, Barrionuevo, en een Spaans 

Staatssecretaris, Vera, in de gevangenis terechtkomen!   

De Baskische Regering zou later met nog andere, hallucinante, cijfers komen:  

 

4.113 folterslachtoffers waarvan 73 % na de Francodictatuur 
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16.02.20 De VN verzamelde 40 jaar geleden “Families van Gedwongen Verdwenen Mensen”.   

Spanje en Frankrijk maken geen deel uit van deze organisatie maar toch zitten ze met o.a. José Miguel 

Etxeberria “Naparra”. Hij verdween 40 jaar geleden, in juni 1980, van de aardbodem.  

De moeder van “Naparra” overleed twee jaar geleden. Ze heeft haar zoon nooit meer gezien! 

De Familie van “Naparra” is al jaren op zoek naar de waarheid en naar José Miguel. Maar dat tuig dat hem 

vermoord en in de grond gestopt heeft (in de buurt van Mont-de-Marsan, in de Landes, Frankrijk) is later zelf 

moeten gaan lopen voor Justitie. De familie is 2 jaar geleden “mogen” gaan graven in Frankrijk maar ze mochten 

slechts op een kleine oppervlakte zoeken. De daders weten natuurlijk zélf niet meer precies waar ze indertijd die 

kuil gegraven hebben!   

               
Foto Links: José Miguel Etxeberria, “Naparra” die 40 jaar geleden spoorloos verdween. 

Foto Rechts: Broer en moeder (+) van Naparra (Eigen foto op de herdenking van zondag 12 juni 2016) 

 

Nu is Eneko Etxeberria naar Genève “mogen” gaan waar hij ontvangen werd door de VN-Werkgroep.  

Uit Frankrijk noch uit Spanje was er iemand komen opdagen.   

 
Voorzitter van de VN-Werkgroep, Luciano Hazan (L)  en Eneko Etxeberria in Genève (Foto: Gara 16.02.20) 

 

 

16.02.20 De neofascisten van VOX willen alle Spanjaarden examineren op hun kennis van het Spaans 

Dit maakte hun “advocaat”, Santiago Abascal, bekend.  

Die man denkt waarschijnlijk dat er Basken, Catalanen en/of Galiciërs zijn die enkel hun eigen “patois” 

beheersen. Wereldvreemde fascisten! 

 
 

Santiago Abascal Foto: Efe Barcelona 

 

 



46 
 

 

 

 

17.02.20 Belgische Justitie stelt beslissing over het Europees aanhoudingsbevel van Puigdemont en Comín uit. 

Deze beslissing geldt voor onbepaalde tijd.  

Zodoende vervalt het Europees arrestatiebevel tegen Carles Puigdemont en Toni Comín.  

Deze beslissing werd aan het Spaans persagentschap Efe bekend gemaakt door Simon Bekaert, één van de 

advocaten van de Catalaanse politici in ons land.  

Simon Bekaert is de zoon van advocaat Paul Bekaert, al jarenlang “schildt ende betrouwen” van vooral 

Baskische slachtoffers van de Spaanse Bloedraad, “Audiencia Nacional”.  

 
Puigdemont en Comín, in het Europees Parlement (foto: Frederick FLORIN / AFP) 

Bekaert jr. preciseert dat de rechter nog niets heeft beslist over voormalig Catalaans parlementslid, Lluis Puig, 

die eveneens (sedert 2017) in ons land verblijft maar die geen Europees Parlementslid is. 

 

Misschien eens, via “De Afspraak”,  te rade gaan bij amateur - specialist in Spaans – Catalaanse Zaken, 

Geert Noels ? https://nl-nl.facebook.com/deafspraaktv/videos/1952951214997708/ 

 

 

 

17.02.20 De massagraven langs de straatkanten 

In héél Spanje wordt het aantal personen dat tijdens de Spaanse Burgeroorlog verdwenen en langs een straatkant 

in de grond gestopt en nooit opgegraven werden op 114.000 geschat. 

Dictator Franco werd onlangs opgegraven en dit zou een begin kunnen zijn om het historisch besef enigszins te 

“herstellen”.   

Het is één van de vakken waarin de Spaanse Staat tot op heden nog steeds niet geslaagd is… 

      
 

Behalve het opgraven moeten dan ook de straatnamen verdwijnen waarmee het tuig geëerd werd dat doden 

op het geweten heeft. Het patrimonium dat Dictator Franco vergaarde moet onderzocht worden. Verder 

zijn er de medailles die politiemannen als 'Billy el Niño' opgespeld kregen omdat zij arrestanten mateloos 

lieten folteren. In Spanje gaan nu stemmen op om er slachtoffers van beide kanten te begraven om er een 

plek voor het Herstel van de Historische Herinnering van te maken. Daar zouden dan ook de 114.000 nog 

te zoeken resten moeten begraven worden. Naast hun moordenaars!   

 

 

https://nl-nl.facebook.com/deafspraaktv/videos/1952951214997708/
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17.02.20 De voorbije 19 jaar werden slechts 9.000 personen opgegraven uit 740 massagraven.  

Het handelt dan om Slachtoffers van de Oorlog en van de daaropvolgende Dictatuur. Er blijven nog 2.500 

massagraven te onderzoeken. Deze cijfers komen van de Bask, Francisco, “Paco” Echeverría.  

[De term “Massagraven” wordt ook gebruikt als er slechts een paar resten liggen].  

Het grootste massagraf is dat waar Franco zélf ook lag en waar hij onlangs werd opgegraven. Hier zou het 

gaan om 33.833 personen waarvan er 12.400 nog niet geïdentificeerd zijn.  

Ook zijn er in Spanje 1.171 straten en pleinen van “markante” figuren uit de Franco-aanhang en die zijn 

verspreid over 637 verschillende gemeenten. 

Eerder werden 656 gemeenten door het Ministerie van Justitie op de hoogte gebracht dat deze sporen 

dienen te verdwijnen.  

Maar in een stad als Córdoba, waar het stadsbestuur onder PSOE en IU de nodige opruiming gedaan had, 

kwam bij de laatste verkiezingen opnieuw de PP, samen met Ciudadanos, aan de macht. Ze 

“HERSTELDEN” alles weer! 

Stadjes als “Guadiana del Caudillo”, in Badajoz, en “Llanos del Caudillo”, in Ciudad Real weigeren 

hun naam te wijzigen.  

In Alcocero, tussen Burgos en Briviesca, waar de beloofde opvolger van Franco, Emilio Mola (met zijn 4 

adjudanten) op 3 juli 1937 met zijn vliegtuig neerstortte zal het “monumentenpark” niet verwijderd 

worden.  

                                  
 

 
 

 
Mola en zijn vierkoppige bemanning vloog hier tegen een berg aan (eigen foto’s)  

 

 

http://milrecuerdosdelpasado.files.wordpress.com/2014/03/31.jpg
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18.02.20 Wegens verjaring werd een zaak tegen Jaione Jauregi in Spanje geklasseerd. 

De Spaanse Bloedraad, “Audiencia Nacional Española” moet een Zaak tegen de Baskische Jaione Jauregi, 

wegens verjaring klasseren. De feiten (een “ETA-aanslag” zonder slachtoffers) gaan terug tot 1981 maar Jauregi 

kwam in 1979 naar ons land en woont sedertdien in Gent.  

 
 

Het Belgische Hof van Cassatie bevestigde recent een arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van het 

hof van beroep in Gent naar aanleiding van een gevraagde uitlevering conform door Spanje uitgevaardigde 

Europese aanhoudingsbevelen. Deze uitlevering werd door de kamer van inbeschuldigingstelling van tafel 

geveegd met een motivering i.v.m. het wederzijdse vertrouwen in de eerbiediging van fundamentele rechten 

binnen de Europese samenwerking in strafzaken die bij menig pleitbezorger van deze samenwerking de 

wenkbrauwen zal doen fronsen.  

Spanje meent in Europa dezelfde stoten te kunnen uithalen tegen Basken zoals ze dat thuis doen. 

 

 

19.02.20 In Parijs zou beslist worden of Iratxe Sorzabal uitgewezen zou worden aan Spanje.  

Het Beroepshof stelde de Zaak uit tot 25 maart. 

Iratxe werd jaren geleden, in 2001, als eens gefolterd nadat ze in Spaans Baskenland was opgepakt. Let op de  

brandwonden die ze opliep bij de “ondervragingen” in Spanje.  

 
Iratxe Sorzabal uit Irun. (foto: Jon URBE) 

Sorzabal wordt verdedigd door Xantiana Cachenaut. Het Beroepshof in Versailles heeft de Zaak  nog niet 

gesloten. Uitspraak op 25 maart. 
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19.02.20 David Pla wordt 6 dagen na zijn arrestatie in Hendaia en uitlevering aan Spanje al vrijgelaten. 

David Pla, de ex – woordvoerder van ETA, die enkele dagen geleden in Frans Baskenland werd gearresteerd en 

uitgeleverd aan Spanje staat alweer buiten. Hoogstwaarschijnlijk preventief. Dit werd beslist door Rechter María 

Tardón van de Spaanse Bloedraad, Audiencia Nacional. 

 
David Pla, op een archieffoto. 

David Pla maakte tussen 2011 en 2013 deel uit van de ETA-delegatie die in Noorwegen in dialoog wilde gaan 

met de Spaanse Regering. O.a. door deze gesprekken legde ETA de wapens definitief neer maar de Jerommekes 

uit Madrid willen dat liever niet. Madrid wil ETA “verslaan”. 

Hij mag Spanje (voorlopig?) niet verlaten en hij moet zich wekelijks melden om wat met zijn voeten te laten 

spelen..  

Amaia Izko, de advocate van Pla zegt dat dat Frankrijk hem niet had mogen uitwijzen omdat hij in dat land zijn 

straf had uitgezeten.  

In 2011 had toenmalig rechter bij de Spaanse Bloedraad, Fernando Grande-Marlaska, nu minister in de Spaanse 

Regering, dat Europees Arrestatiebevel uitgevaardigd omdat hij in 2019 zou vrijkomen in Frankrijk.  

 

 

 

19.02.20 In Zaldibar is een enorme vuilnisbelt met o a asbest aan het schuiven gegaan en in brand gevlogen. In 

Zaldibar (Bizkaia) dicht bij de AP 8 (verbinding San Sebastian – Bilbao) bij de grens met de provincie 

Gipuzkoa, is een enorme vuilnisbelt in brand gevlogen. Door de verschuiving zijn sedertdien twee arbeiders  

verdwenen.  

Omdat er veel giftige rook vrijkwam werd de voetbalwedstrijd Eibar – Real Sociedad (San Sebastian) al 

uitgesteld. 

Blijkbaar hadden ze niemand kunnen vinden die ze de schuld konden geven en kwam de Baskische president - 

Lehendakari zich dagen te laat verontschuldigen.  

 
Maar er zijn ook nog  2 verdwenen arbeiders. 

De enorme belt werd eerder al “een TIJDBOM” genoemd!  
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21.02.20 Alfonso Alonso weigert de partijdiscipline van de PP te volgen  

Alfonso Alonso, ooit voorzitter van de Partido Popular in Baskenland, ooit Burgemeester van de 

administratiever hoofdstad van Baskenland, Vitoria – Gasteiz,  en ooit nog Minister meent boven de Partij te 

mogen uitsteken. 

Die Partij is niet meer zo “populair” en wil, met het oog op de verkiezingen in Baskenland, een akkoord sluiten 

met Ciudadanos (Cs). 

Het komt tot een politiek onweer waarvoor zelfs de superpopulist, de nar Aznar, naar Baskenland afgezakt komt. 

 
Van rechts naar uiterst rechts: Alfonso Alonso, partijvoorzitter Casado en god de vader, “my old friend Ansar” 

(om de foutieve woorden van VS-president Bush te gebruiken).  

(Foto: Andoni CANELLADA I FOKU) 

 

21.02.20 In Pamplona wordt geëist dat het plein waar de gevangenis stond een eretitel krijgt  

Tijdens en na de Burgeroorlog werden velen uit deze gevangenis versleept om elders terechtgesteld te worden. 

Ze hadden dan het bericht gekregen dat ze “vrij” waren!!!  

Later werd de gevangenis, in de stadswijk San Juan, dicht bij de citadel, afgebroken. De radicale Baskische 

partij, Izquierda Ezkerra, eist nu dat de historische plek een titel krijgt die daarbij hoort.  

  
Foto: Iban Aguinaga 

 
Foto van een eerdere herdenking van gevangenen die naar Valcaldera versleept werden om er vermoord te 

worden. (foto: Iñigo URIZ/FOKU)  

 

 

 

 



51 
 

 

 

21.02.20 Een derde van de -25 jarigen in Euskadi zijn  Baskischsprekend. 

30 jaar geleden was dat maar 22 % en 12 % méér dan 40 jaar geleden.  

 
 

In “Spaans Baskenland” (zonder Navarra) zijn  389.767 jongeren tussen 5 en 24 jaar Baskischtalig. 

 

De grootste groei werd opgetekend in de provincie Araba – Alava. Dat is niet vreemd. In deze provincie werd 

haast geen Baskisch meer gesproken. Daarom werd de provinciehoofdstad Vitoria – Gasteiz indertijd 

administratieve hoofdstad van Euskadi. Wie een job kreeg in het bestuur moest Baskischtalig zijn met als gevolg 

dat ook hun kinderen de eenheidstaal, Batua, leerden. 

 

   

 

22.02.20 Voetbal in Baskenland, politiek voor de politiek niet-geïnteresseerden 

La Real Sociedad de San Sebastian (“De Koninklijke (voetbal-) Vereniging uit San Sebastian, door betweters in 

ons land ook wel eens “La Real uit Sociëdad” genoemd staat op een mooie vierde plaats nadat ze 6 

opeenvolgende wedstrijden wonnen.  

 

 
 

Foto: Jon URBE/FOKU) 

 

Nu speelden ze thuis 3 – 0 tegen Valencia.  

De 3 doelpunten werden gescoord door Merino en Monreal in de 1
ste

 helft en door onze landgenoot Januzaj in 

het begin van de tweede helft.  
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23.02.20 Alfonso Alonso zal geen PP - kandidaat zijn bij de Baskische Verkiezingen van 5 april.  

De “politieke vrienden” in Baskenland zijn tot een besluit gekomen dat Alfonso Alonso niet zal kandideren bij 

de verkiezingen van 5 april. Het kwam niet enkel binnen de Partido Popular (Volkspartij) tot een strijd. Bij de 

coalitiegenoten van Ciudadanos kwam het zelfs tot een discussie op de Spaanse TVE!   

 
Alfonso Alonso en Pablo Casado stonden wel nog samen bij een herdenking voor de partijgenoten die de 

voorbije jaren door ETA werden uitgeschakeld. (Endika PORTILLO/FOKU)  

 

 

23.02.20 De Partido Popular schuift Alfonso Alonso opzij en vervangt hem door Carlos Iturgaiz. 

Deze man werkte zich door zijn hatelijk gedrag zo in de problemen dat hij, ver van huis, naar het Europees 

Parlement in Brussel werd gestuurd. Daar wordt hij nu van teruggehaald. Een duidelijke noodgreep want deze 

hatelijke man zal geen enkele stem bijbrengen. Hij beschimpte ooit de Italiaanse senator en ex-president, 

Francesco Cossiga, nadat die in Baskenland een onderscheiding gekregen en aangenomen  had. Ooit werd hij 

voor 2 sessies in het Baskisch Parlement geschorst omdat bij een stemming behalve voor zichzelf maar ook nog 

voor een partijgenoot had gestemd. (Niet toegestaan in Baskenland)  

Bovendien had Iturgaiz in april van het voorbije jaar nog aangekondigd de politiek te zullen verlaten! 

Indertijd, in 2014, pleite Iturgaiz ervoor de internationale verificateurs te arresteren en ze het land uit te zetten 

omdat ze “terroristen steunen en show verkopen”.  

Deze fascist met een Baskische familienaam (maar die amper Baskisch spreekt) is niet de eerste de beste. Het 

schijnt dat hij erg goed zou zijn in “trekzak” “Trikitixa”. spelen, 

Francesco Cossiga, voormalig president van Italië, liet zich ooit gaan en noemde Iturgaiz toen ‘renegaat’ 

en “dat is erger dan een Turk”! 

Nadat ze het ook binnen PP wel hadden gehad met Iturgaiz werd hij naar “Europa” versast. Ver van huis.  

 

 
Mayor Oreja en Iturgaiz in hun periode als Baskisch Parlementslid! 

 

Dat de Socialisten de verificateurs steunen noemt Iturgaiz schandalig .  

“Tijdens de regering Zapatero hebben ze ETA opnieuw in de kijker geplaatst”. 

“ETA wordt gestuurd en gedirigeerd vanuit Baskenland en nu willen ze, met de hulp van de Socialisten, ook 

Navarra in hun macht krijgen.” “ETA is niet verdwenen, ETA leeft en zal al het mogelijke doen om Spanje 

schade toe te brengen en Spanje te vernietigen”. 

Iturgaiz mocht deze onzin allemaal vertellen op Radio Kope, de radio van het Spaanse Nationaal Katholicisme 

(de helft van de aandelen is in handen van de Spaanse Bisschoppenconferentie!)     
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23.02.20  Zie 02.02.20 Nieuwe fascistische aanslag op gedenksteen Yolanda González & Periko Solabarria  

In de nacht van zaterdag op zondag werden de gedenkstenen voor de vermoorde Yolanda González en Periko 

Solabarria opnieuw besmeurd. Ze wordt “zorra” - “hoer” genoemd en ze krijgt de kleuren van de vijand over 

zich heen: de Spaanse kleuren. 

 

 
 

Yolanda González werd er op 1 februari 1980 door Spanjaarden gefolterd en vermoord. Zij was Baskisch en 

links...  

 

 

24.02.20 Alfonso Alonso verklaart de politiek te verlaten maar hij vraagt zijn aanhang te blijven. 

Zo gaat dat in DICTATUREN… Bovendien hopen die mannen dat de wereld dan gaat smeken om hen niet in de 

steek te laten. 

 

 
 

Maar op 5 april zijn er verkiezingen en dan komen er anderen. Carlos Iturgaiz zal “een waardige opvolger” zijn, 

eenzelfde kwaadaardige blaag.    
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24.02.20 EH Bildu vraagt uitleg aan Spaanse Binnenlandse Zaken over het politieoptreden in Pamplona 

Jon Iñarritu vroeg aan de Spaanse Minister van Binnenlandse Zaken uitleg over het optreden van de SPAANSE 

Politie die in het oude centrum (Alde Zaharra) van Pamplona op een Carnavalsoptocht begon te timmeren. 

Daarbij raakte een meisje van 14 jaar gewond. 

 “Wat is er gebeurd met de Politie als jongeren van 14 – 16 jaar worden opgepakt en een meisje van 14 in 

het ziekenhuis wordt geklopt” aldus Iñarritu in een twitterbericht.   

De gematigde partij EA vraagt zelfs de identiteit van de kloppende agenten om de nodige maatregelen te treffen. 

 

 
Het meisje werd eerst naar het commissariaat versleept en pas daarna naar het ziekenhuis. 

“Navarra Suma”, de politieke coalitie van UPN, PP en Ciudadanos, van rechts tot uiterst rechts, steunt natuurlijk 

de Politie. De Socialisten van PSN springen, als eenzame maagden, mee op de kar. 

De vorige, radicale, burgemeester van Pamplona, Joseba Asiron (EH Bildu) noemt de verklaring van Navarra 

Suma hierover “lamentabel”.  

 

26.02.20 Maravillas, het meisje dat bij het uitbreken van de Burgeroorlog vermoord werd 

Bij het uitbreken van de verschrikkelijke Spaanse Burgeroorlog werd het meisje Maravillas, samen met haar 

vader, vermoord. Fermin Balentzia maakte en zingt er een fantastisch liedje over.  

 
 

   
https://youtu.be/glzeB8wzB08 

Nu komt ook de groep “Leizeak” met een lied dat aan haar werd opgedragen. Dit naar aanleiding van de 

verjaardag van de sluiting van het jeugdhuis, gastetxe, dat eveneens naar haar, “Maravallas”, genoemd werd. Het 

jeugdhuis kwam in een kraakpand in het oude stadsdeel van Pamplona.  

 

 

 

https://youtu.be/glzeB8wzB08
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26.02.20 “Gaztetxe Maravillas” kreeg onderdak in een totaal vervallen herenhuis. 

Het jongerencentrum “Gaztetxe Maravillas” vond onderdak in de voormalige woning van Marqués de Rozalejo 

die sedert 3 september 2017 werd “ingenomen” (op het centrale plein met de stadspomp waar veel manifestaties 

plaatsvinden of van start gaan). 

 
 

In augustus 2018 werd het huis ontruimt door de Politie maar nadien werd het opnieuw bezet. 

 

 

27.02.20 Josu Urrutikoetxea - “Josu Ternera” roept de  hulp in van Gonzalo Boye, de advocaat van Puigdemont.  

Josu Ternera was steeds een “gematigd” ETA- leider. Zo kon het dat hij, na zijn actieve periode binnen de 

Bevrijdingsorganisatie, kon zetelen in het Baskische Parlement.  

                            
Maar toen het tij keerde diende hij de benen te nemen naar Frankrijk. Daar werd hij onlangs gearresteerd.  Ziek! 

Doodziek? De arrestatie van Josu Ternera op Franse Zender  Radio 24 https://youtu.be/wc1jNYj1fuI 

Spanje wil nu zijn uitlevering. 

 
Paul Bekaert en Gonzalo Boye bij de restauratie van het Justitiepaleis in Brussel. 

 

 

https://youtu.be/wc1jNYj1fuI
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27.02.20 De  (neo) Fascisten van Vox noemen Mireia Vehí (CUP), op het spreekgestoelte,  “heks” (bruja). 

Tijdens haar toespraak in het Spaanse Congres wordt de Catalaanse volksvertegenwoordiger, Mireia Vehí 

(CUP) heks (bruja) toegeroepen. Zij dient de “geachte afgevaardigde” van Vox meteen van antwoord: “Y A 

mucha honra” “en daar ben ik trots op”! 

 

 
 

Meteen krijgt ze steun van de Baskisch volksvertegenwoordigers Mertxe Aizpurua en Bel Pozueta die unisono 

hetzelfde beginnen te scanderen.  

 

Mireia Vehí dankt dan de twee Baskische parlementsleden, Pozueta en Aizpurua, en noemt hen beiden 

“feministische onafhankelijkheidsheksen” (“Akelarre independentista y feminista”)  

 

Nota: “Akelare” was in Baskenland meer een vrouw die veel kennis van geneeskrachtige kruiden en 

bovennatuurlijke krachten had en zo voor genezing kon zorgen.    

 

27.02.20 De gevangenis van Lledoners laat de Catalaanse politici, Junqueras en Romeva, 3 dagen per week vrij. 

De gevangenis van Lledoners in Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) wil beiden op die manier hun job van 

universiteitsprofessoren 3 dagen per week gedurende 6 uren per dag laten uitoefenen.  

 

 
Rull, Junqueras, Forn en Romeva, zitten alle vier in Lledoners. (Josep LAGO | AFP) 

 

Oriol Junqueras (midden) is buitengewoon hoogleraar aan het departement van Moderne en Hedendaagse 

Geschiedenis aan de Autonome Universiteit van Barcelona. 

Raül Romeva  (rechts) doceerde Internationale betrekkingen aan de Autonome Universiteit van Barcelona. 

Joaquim Forn (op de achtergrond, tussen beiden) kreeg eerder al de gelegenheid hetzelfde te doen. 

 

 
 
 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogleraar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Internationale_betrekkingen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Universitat_Aut%C3%B2noma_de_Barcelona
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28.02.20 De Spaanse Justitie weigert opnieuw de doodzieke Ibon Fernández Iradi, “Susper” vrij te laten. 

Ibón (Juan) Fernández Iradi “Susper” (San Sebastian 1972) voerde de leiding over ETA vanuit Frankrijk. Daar 

werd hij in 2002 en in 2003 gearresteerd.  

De eerste keer dat hij wist te ontkomen gebeurde dat in Bayonne. Daar kregen de polenten pas 6 uren na zijn 

ontsnapping in de gaten dat hij weg was. De autoriteiten wisten te melden dat hij hulp kreeg van binnen en van 

buiten het Comissariaat!  

Hij werd veroordeeld voor “bendevorming” en voor het verwonden van een Franse flic. Hiervoor kreeg hij 

repectievelijk 15 en 30 jaar.  

 
Op 23 juni 2010 werd Susper uitgeleverd aan Spanje 

 

 

28.02.20 Spanje blijft toch een apenland 

Amper twee dagen na de eerste ontmoeting tussen de Regeringen van Spanje (“Gobierno”) en van Catalonië 

(“Govern”) wordt één van de Catalaanse onderhandelaars, Josep Maria Jové, op de hoogte gebracht van de 

strafvervolging tegen hem voor het organiseren van het Catalaanse Referendum, “1 – O”, waarbij op “1 

Oktober 2017” de meerderheid van de Catalanen (65,4%) zich uitsprak voor onafhankelijkheid. 

 

 
Josep Maria Jové 

 

Vandaag werd het PASPOORT van Jové en dat van Lluís Salvadó ingetrokken. Ze zullen ook op zoek 

moeten gaan naar “sponsors”  want er wordt ook een borgtocht van 4,5 miljoen op hun hoofd gezet.  
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28.02.20 De Spaanse Politie trekt het paspoort in van een Catalaans onderhandelaar met de Spaanse President. 

Josep Maria Jové was nog aanwezig op de onderhandelingen met de Regering  

 
Jové was woensdag aanwezig  bij de onderhandelingen in het Regeringsgebouw, Moncloa. (Fernando CALVO | 

POOL EFE)  

Josep Maria Jové is volksvertegenwoordiger voor de Catalaanse regeringspartij ERC (Esquerra Republicana de 

Catalunya).  Hij is voormalig Secretaris Generaal Economie in de Catalaanse Regering, “Generalitat”. Ook 

maakt hij deel uit van de Catalaanse delegatie bij de onderhandelingen met de Regering in Madrid (zoals die nu 

bezig is).  

 

 

28.02.20 Puigdemont roept zijn Volk op voor de definitieve strijd richting onafhankelijkheid te strijden. 

Hij deed dat in Catalonië waar 200.000 personen naar het Tentoonstellingspark waren afgezakt. Maar omdat hij 

ten Zuiden van de Pyreneeën de bak in vliegt was hij maar in Perpinyà / Perpignan gebleven. Hij was vergezeld 

van lotgenoten Toni Comín en Clara Ponsatí. 

 
Puigdemont roept op om “ te volharden om te winnen” “Persistim i guanarem”! 

 
 


