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++ 2020 maart ++ 

 

01.03.20 Arnaldo Otegi neemt de handschoen op om nieuwe alternatieven uit te tekenen voor Euskal Herria  

 

 
 

Arnaldo Otegi is en blijft het symbool van het huidige Baskenland. Hij heeft zijn inzet voor een onafhankelijk 

Baskenland duur betaald met jarenlange gevangenisstraffen ten gevolge van veroordelingen op beschuldiging 

van “terrorisme”. Toch was nét hij het die ETA kon overtuigen de wapens neer te leggen. Dat moest hij duur 

betalen met beschuldigingen en veroordelingen voor “lidmaatschap” van ETA! Madrid kon het niet smaken 

dat Otegi hun vijand afnam waardoor alle aandacht richting Spaanse stommiteiten ging...    

 

De groei van de partij EH Bildu toont aan dat die strategie voldeed aan het verlangen van velen en dat doet de 

partij groeien. Niemand had ooit durven denken dat er in Frans-Baskenland ooit toenadering zou komen vanuit 

andere groepen. In Catalonië kwam het onlangs tot een Catalaans-Baskisch pact, ERC-EH Bildu, na de 

Verklaring van Llotja de Mar (Lloret de Mar).  

Een Engelstalig overzicht van de “carrière” van Otegi: https://youtu.be/HRS-zuypnfs 

 

 

01.03.20 Spaanse Regeringspresident Pedro Sánchez zal het “Statuut van Gernika” uitvoeren.  

“De dialoog  haalde het op het ‘pootje lappen’ ”. De Spaanse Regeringspresident, Pedro Sánchez,  op bezoek in 

de administratieve hoofdstad van Baskenland, Vitoria - Gasteiz, verzekert er alles aan te zullen doen opdat de 

Spaanse Regering het “Statuut van Gernika” zal nakomen.   

  
(eigen foto) 

 

Maar dat statuut stamt al uit 1979. Het was toen zó belangrijk dat de Spaanse Post er een postzegel aan 

spendeerde: van 8 peseta’s, 0,048 €!!!  

 

 

https://youtu.be/HRS-zuypnfs
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02.03.20 President Pedro Sánchez op bezoek in Baskenland 

Spaans Premier Pedro Sánchez kwam in de Baskische hoofdstad Vitoria - Gasteiz de Socialistische kandidate 

voor het presidentschap, Idoia Mendia, steunen. 

 
Pedro Sánchez en Idoia Mendia (Jaizki FONTANEDA/FOKU) 

 

Sánchez verzekerde het “Autonomiestatuut” te zullen uitvoeren maar dat verzekerden en beloofden zijn 

voorgangers al! Te beginnen in 1979!! 

De vertegenwoordiger van de Spaanse Regering in Baskenland, Denis Itxaso (* San Sebastian 1975), noemt de 

(politieke) relatie met de Baskische Lehendakari, Iñigo Urkullu, “voortreffelijk”. 

 
Denis Itxaso en Iñigo Urkullu. (IREKIA) 

 

 

02.03.20 Volgens een enquête in Catalonië zouden de radicale Republikeinen een ruime meerderheid halen. 

De Republikeinen zouden kunnen kiezen om met de nationalisten van JxCat of met de Catalaanse Socialisten 

van PSC (43 zetels) te regeren. 

 
Pere Aragonès, Pedro Sánchez en Quim Torra, vóór aanvang van de dialoog  (DAVID CASTRO) 
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02.03.20  Het bloedbad in Vitoria-Gasteiz op 3 maart 1976 

In Vitoria-Gasteiz, de hoofdstad van Baskenland, in de wijk Zaramaga, vond op 3 maart 1976 een drama plaats 

waarbij, in een periode van syndicale onrust, de politie 3 arbeiders doodschoot. Meer dan 100 personen raakten 

gewond en daarvan stierven er enkele dagen later nog eens twee. Franco was het jaar voordien overleden 

maar zijn dienaren waren dezelfden gebleven.  
De arbeidsverhoudingen werden wel meteen aangepakt maar om uit 19

de
 -eeuwse toestanden weg te raken was 

veel strijd, moed en staking nodig. Hét probleem was dat de arbeiders geen rechten hadden, niet móchten staken 

terwijl het recht op samenkomst of betoging zelfs helemaal niet bestond. Hun eis was soms niet meer dan  

“Queremos negociar!” “Wij willen onderhandelen!” 

Erg “oorlogszuchtig” was het niet. Revolutionair evenmin. 

In bepaalde wijken van het burgerlijke Vitoria openden de kerken hun poorten om de arbeiders de gelegenheid te 

geven te debatteren! Het geestelijk voetvolk stond in deze periode vaak aan de goede kant.  Ze hadden dan ook 

heel wat schade in te halen…  

Deze 3
de

  maart van 1976 lag Vitoria plat. Fabrieken, Scholen, Banken en Bars bleven leeg. In de bussen zat 

vrijwel niemand. Door de hele stad trokken groepjes arbeiders op weg naar meetings in kerken. Maar ook de 

politieaanwezigheid begon zichtbaar te worden. Vijftien jaar later zou HB-volksvertegenwoordiger  Josu 

Muguruza* zeggen:  

 “Als zij hun kogelvrije vesten aantrekken kunnen wij onze begrafenissen voorbereiden.” 

Zo was het ook op die 3
de

 maart. Later bleek dat om 11 uur 80% van de actieve bevolking in staking was.  Eerst 

vlogen er traangasbommen rond, gevolgd door rubberkogels en toen de arbeiders hun enige wapen bovenhaalden 

(stenen, barricades en dwarsgezette auto’s) begon de politie te schieten en vielen de eerste gewonden. Toevallig 

gebeurde dit op de “Avenida del Generalissimo Franco” die nu “Avenida de Gasteiz” heet. In  het nieuws van 15 

uur leek Vitoria echter niet te bestaan voor de Spaanse Radio…   

Kort vóór 5 uur waren 4.000 mensen erin gelukt de San Francisco-kerk binnen te raken. Allen hadden ze een 

droom en allen hoopten ze op een betere toekomst. De lente hing in de lucht! Maar toen trad de “burgerlijke 

gouverneur” in actie. Van hem kreeg de oproerpolitie het bevel tot ontruiming. De politie begon daarop de 

kerkramen stuk te schieten en door de gaten traangasgranaten naar binnen te gooien. De deuren werden door de 

politie versperd. Niemand kon erin noch eruit. De kogels floten in het rond. De mensen die niet binnengeraakt 

waren probeerden nog even de deuren te ontzetten of vrij te vechten maar de politie schoot op alles wat bewoog. 

Francisco Aznar, 17 jaar jong, stierf met een kogel in het achterhoofd! In de daaropvolgende dagen leek Vitoria 

een bezette stad. Meer dan 100 mensen werden gewoon van de straat gepikt en enkele dagen vastgehouden. 

Voor de begrafenisplechtigheid, die plaatsvond in de Nieuwe Kathedraal, maakten de strijdkrachten opnieuw 

hun opwachting. Gelukkig bleven hun provocaties uit. Of waren ze op hun hoede? Meer dan 100.000 mensen 

overwonnen hun schrik en onthaalden de kisten van de overledenen op applaus, zoals dat in het Zuiden de 

gewoonte is. De bisschop van Vitoria werd uitgejouwd en uitgescholden voor “moordenaar”. De homilie, 

uitgesproken door de parochiepriester werd regelmatig door applaus onderbroken. Aan de tekst hadden 80 

priesters meegewerkt!  

Op het ogenblik van de feiten waren de Minister van Buitenlandse Zaken, Areilza en de Minister, 

verantwoordelijk voor de “ordehandhaving”, Manuel Fraga Iribarne, op bezoek in Bonn waar ze “Europa” de 

democratische wending in Spanje probeerden wijs te maken. Over de verantwoordelijkheid bij de 

gebeurtenissen van 03.03.76 werd nooit gesproken. Het onderzoek was een farce. De slachtoffers, die zich in 

1999 (!) samensloten, vroegen enkel “justicia”. Spanje durfde wél de uitlevering van Pinochet eisen…  

 

*Josu Muguruza stierf op 20.11.89 bij een aanslag in Hotel Alcalá in Madrid, de dag vóór hij met de 

medeverkozenen van Herri Batasuna zijn opwachting zou maken in de Cortés. 

 
De toenmalige minister, Martín Villa, leeft nog steeds. (foto 85 jaar) Hem werd nooit een strobreed in de weg 

gelegd. De Argentijnse rechter, María Servini de Cubría, die door de Basken te hulp werd geroepen, wil Martín 

Villa en de andere verantwoordelijken horen. Bij de Amnestiewet van 1977 werden de schandalen van de 

Dictatuur uitgewist!!!  

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Martin_villa002.jpg?uselang=fr
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03.03.20 De regionale junta van de PP in Baskenland brengt Iturgaiz in de plaats van Alfonso Alonso 

Hommeles binnen de Partido “POPULAR” in Baskenland. Nadat Alfonso Alonso al “zijn schup moest afkuisen” 

als gemeenteraadslid en nadien als Burgemeester van de administratieve hoofdstad van Baskenland (1999 – 

2007), óók nog als Volksvertegenwoordiger in het Baskische Parlement (2000 - 2001 en 2008 - 2016), eveneens 

als PP-woordvoerder in het Spaanse Congres, en nog als Spaans Minister van Volksgezondheid (2008 - 2014)  

werd de interne ruzie binnen de Partido Popular zó duidelijk dat hij nu (mogelijk definitief) opzij geschoven 

wordt.  

Maar het wijst op een enorme bloedarmoede binnen de partij dat hij nu vervangen wordt door “niemand méér” 

dan een andere ooit afgedankte “Bask”, Carlos Iturgaiz. 

 
Met het terughalen van Carlos Iturgaiz (midden) uit Brussel wordt de bloedarmoede van de PP in Baskenland 

pas écht duidelijk.  

Iturgaiz is van hetzelfde kaliber als Alonso maar om op te boksen tegen de jonge neofascisten (en “politieke 

vrienden”) van VOX moeten de échte vuilgebekte kerels teruggehaald worden. 

 

 

04.03.20 Zwitserse goudzoekers ontdekken 100 miljoen dollars, verstopt door Juan Carlos de Borbón. 

En dat is de gepensioneerdenkring van Spanje. 

Dit wordt bekend gemaakt door de krant ‘Tribune de Genève’ die weet dat het geld in 2008 op de Mirabaud-

Bank gestort werd door Saudisch koning Abdullah bin Adbul Aziz Al Saud. Het zou om een “relatiegeschenk”  

gaan van Spaanse vastgoedmakelaars, AVE, aan Mekka.  

 
 

De krant ‘Tribune de Genève’ noemt “paard en kar”: “Juan Carlos verstopt 100 miljoen in Genève”.  

Eén van de erfgenamen van Juan Carlos oefent op dit ogenblik de job van KONING van Spanje uit… 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/2000
https://es.wikipedia.org/wiki/2001
https://es.wikipedia.org/wiki/2008
https://es.wikipedia.org/wiki/2016
https://es.wikipedia.org/wiki/2008
https://es.wikipedia.org/wiki/2014
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04.03.20 Zwitserse goudzoekers ontdekken 100 miljoen dollars, verstopt door Juan Carlos de Borbón  

Maar iedereen in Spanje weet dat de Borbón, zoals het een “Don Juan” past, een liefje heeft: 

 

 
 

De Zwitserse Corinna zu Sayn-Wittgenstein. (Archieffoto EiTB  Baskische TV) 

Dat is een privézaak maar in Spanje weet “iedereen” dat Juan Carlos via een Zwitserse Bank op de Bahama’s 

geld schonk aan dit kind. Het probleem is wel dat een Spaanse “Royal” geen buitenlandse Rekening mag 

hebben.   

In 2018 kwam uit dat de superijverige gepensioneerde politiecommissaris, José Manuel Villarejo, (daarom op 

dit ogenblik in de gevangenis?), een telefoongesprek tussen de Zakenman Juan Villalonga en dezelfde Sayn-

Wittgenstein had afgeluisterd waarin die zei dat de Borbón commissiegeld had gekregen. 

 

De Spaanse Partijen Esquerra, Junts per Catalunya, Compromís, Más País en BNG vragen een onderzoek terwijl 

Spaans Volksvertegenwoordiger van Unidas Podemos, Pablo Echenique, dat voor eigen rekening doet. 

Opmerkelijk is dat de partijgenoot van Echenique op dit ogenblik vice – premier van Spanje is… 

ERC-woordvoerder in het Spaanse Congres, Rufián, eist “een einde aan het ondoorzichtige” terwijl andere 

partijen (Compromís, Más País) ook klaarheid willen… 

 

05.03.20 In Donostia - San Sebastian is er “geen plaats meer voor méér toeristen”. 

Donostia is al heel lang geen “provinciestadje” meer. Maar ook in de provinciestadjes rondom kan je de “parte 

vieja”, “het oude stadsdeel” met moeite nog tussen de  hoogbouw vinden. Van (vrije) parkeerplaatsen in het 

centrum is al veel langer geen sprake meer…  

In de provincie Gipuzkoa (waarvan Donostia de hoofdstad is) groeit wel het “agroturismo”. Maar omdat het 

meestal gaat over nieuwe gebouwen zijn ook daar de prijzen redelijk hoog.  

 
Het dorp Igeldo, boven San Sebastian, met links het hotel dat boven de stad heerst. 

Links in de verte de Kust van Iparralde, Frans Baskenland. (eigen foto) 

Er gaat nu in ieder geval actie komen om het toerisme in Donostia te verminderen. Al eerder werd beslist het “in 

het zwart” verhuren “af te bouwen”.  
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05.03.20 “Als Tafalla zingt zingt het Baskische Volk”  

Op het YouTube filmpje zingt Arguntzane Berrio (L) in Tafalla, begeleid door Fermin Valencia (R) dit prachtige 

lied ter ere van de stad Tafalla, ten zuiden van Pamplona.: https://youtu.be/sMjbRyToIPQ 

Onlangs overleed Agurtzane in Tafalla en nu zingt Tafalla tijdelijk niet meer maar weent de stad en de 

streek:  

 
 

Agurtzane Berrio was redactrice van het blad “La Voz de la Merindad” een erg geliefd regionaal blad in en rond 

de stad Tafalla.  

Navarra is ingedeeld in 4 ‘Merindadas’, regio’s, die onder de jurisdictie van een Merino vallen die belast is met 

de economische, financiële en juridische administratie van een territorium. Navarra was indertijd erg dun bevolkt 

en de stadjes waren klein. Nu is de hoofdstad, Pamplona, een wereldstad geworden ten gevolge en ten koste van  

de landvlucht. 

In dit filmpje bezingt Agurtzane Berrio, samen met de onvolprezen Fermin Balentzia, de streek vanuit Tafalla en 

vanop de pui van het stadhuis van dit radicale stadje. Hoogstwaarschijnlijk gebeurde dit ter gelegenheid van 

stadsfeesten.  

De tekst is “onvertaalbaar” omdat het een opsomming is van alle mogelijke typische plekken, voorwerpen en 

gebeurtenissen in Navarra . 

 

06.03.20 Juan Carlos wordt beschuldigd van “bedreigingen” nadat zijn Zwitsers banksaldo bekend raakte. 

Is het vreemd dat “een mensch” kwaad wordt als zijn banksaldo bekend raakt?  

Maar het is nog vreemder als het gaat om een “adellijke” huppeldepup die 26 jaar jonger is dan de man op wiens 

naam de rekening staat. Die man was koning van Spanje en is de vader is van de huidige koning.    

Corinna zu Sayn-Wittgenstein maakte nu bekend dat ze de vorige Spaanse monarch, Juan Carlos de Borbón, gaat 

aanklagen voor “bedreiging en achtervolging” en dit sedert 2012. Volgens Wittgenstein zou de Koning vooral 

schrik gehad hebben dat ze alles bekend zou maken omdat het om staatsgeheimen zou gaan.. 

  
Daar breekt je het zweet van uit… (foto: Pedro ARMESTRE/AFP)  

Het nummer van Juan Carlos de Borbón stond in haar telefoonboekje onder de naam 'John Smith'. 

 

 

https://youtu.be/sMjbRyToIPQ
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06.03.2020 De Baskische cartoonist, Tasio, tekent de toestand van de Spaanse koning Juan Carlos 

 

 
 

Nadat Corinna hem in Londen aangeklaagd heeft. 

 

En dit blijft over van de beschuldigingen: 

 

-  Corinna beweert dat koning Juan Carlos Bankrekeningen heeft in Zwitserland. 

-  Corinna bevestigt dat de koning in 2012 beroep deed op de fiscale amnestie in Spanje. 

-  De Rechter bevestigde dat er geen bewijzen tegen Corinna waren en de Zaak nu geklasseerd is.  

-  Het OM stelde de koning vrij van de beschuldigingen die Corinna tegen hem inbracht. 

 

 

 

06.03.20 De eerste doden in Spanje onthullen geheimgehouden gevallen van COVID-19 

Niemand van de 3 overleden slachtoffers was gediagnosticeerd als drager van het CORONAVIRUS. Daardoor 

konden ze minstens 4 weken rondlopen zonder dat ze opgespoord werden. 

“In Spanje zijn nu minstens 260 gevallen gediagnostiseerd” zegt El País (iets verder)  

 

Voor dit soort “feiten” laat Spanje de zaken op hun beloop. Nu komt de onrust: 

- Wanneer kwam het virus het land binnen? 

- Hoeveel waren er besmet? 

- De eerste dode in Spanje viel op 13 februari. Een Catalaan van 69 jaar die terugkwam uit Nepal. 

- De tweede viel in Bilbao: een man van 86 jaar. 

- Donderdag raakte de derde bekend. In Madrid. 

- Verder zouden er nog 10 zwaar zieken zijn in Spaanse hospitalen.   

 

In Italië zijn de cijfers indrukwekkend: Ongeveer 4.000 zieken en 148 overlijdens waarvan 98 in slechts 98 

dagen. Dit gemiddelde ligt hoger dan in China. 

Mogelijk kan 40 tot 70 % van de wereldbevolking geïnfecteerd worden. 

 

Maar Spanje wacht af… 
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09.03.20 Twee overgelopen raadsleden van de PSOE zorgen voor een EH Bildu-burgemeester in Estella-Lizarra 

Het tweetal werd uit de partij gezet en dit is de wraak. De verliezers zijn (de neo-) fascisten van UPN. 

Zoetwaternationalisten van Geroa Bai regeren mee. 

 
De grote verliezer - woordvoerder van Navarra Suma, Javier Esparza, met de verliezende (ex) burgemeester van 

Estella, Gonzalo Fuentes. (foto: EUROPA PRESS)  

 

“Estella la Bella” “het mooie Estella” ligt een eind voorbij Pamplona op de Camino naar Compostela en telt 

13.700 inwoners 

      
Estella – Lizarra is een mooi stadje met 2 Romaanse Kerken en o.a. een slapende apostel…  

 
(eigen foto’s) 
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09.03.20 Koning Juan Carlos strooide het zaad rijkelijk rond.  

Nu blijkt dat hij nog een andere geliefde had: Marta Gayá 

       
 

In 2011 en 2012 schonk hij zijn toenmalige geliefde, Marta Gayá, 2 miljoen € in 2 schijven.  Ook dit geld kwam 

van de Zwitserse Bank Mirabaud waarvan hij in 2012 naar Corinna Larsen 65 miljoen overschreef.  

 

09.03.20 Rechter María Servini wil op 26 mei a.s. in Madrid Rodolfo Martín Villa horen. 

Op 26 mei wil de Argentijnse rechter, María Servini de Cubría, in de ambassade van de Argentijnse Republiek in 

Madrid, voormalig Spaans “premier” Rodolfo Martín Villa verhoren.  

Het zal gaan over de beschuldiging van de (Spaanse) criminele daden tijdens de Francodictatuur tegen de 

Argentijnse Republiek. 

 
De Argentijnse Rechter (op rust) María Servini de Cubría die indertijd bereid werd gevonden dit onderzoek op 

zich te nemen. (foto: Jon URBE/FOKU)  

Martin Villa heeft zich indertijd al bereid verklaard om gehoord te worden. Hij is inmiddels 86 jaar, 3 jaar jonger 

dan mevrouw de Rechter. Als puntje bij paaltje komt zou de Laatste der Spaanse Fascistische bestuurders wel 

eens een “ziekenbriefje” tevoorschijn kunnen toveren.  

 
Martín Villa (tweede van UITERST rechts) groet ’s morgens de dingen… 

Opvallend is dat de Spaanse Regering maandenlang de komst van Servini heeft willen verhinderen. Toch nog 

steeds schrik voor de naweeën van de Dictatuur die, na de dood van de Dictator (Franco) bleef verder 

functioneren  onder en dankzij Rodolfo Martin Villa? 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Qwfhp75YoHG9iM&tbnid=n83_X39VHGUCoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://lacomunidad.elpais.com/la-abadia-de-theleme/tags/franquismo/2&ei=k6PeUpCYJYaK0AXItYHgCw&bvm=bv.59568121,d.d2k&psig=AFQjCNHbiHi_wgN5zNzbOpD3fY322DjXDg&ust=1390408856361936
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11.03.2020 De familie Sayn-Wittgenstein-Sayn wist Corinna Larsen uit hun familiegeschiedenis. 

Zij had zich de titel van prinses aangemeten door haar huwelijk met príns Casimir Zu Sayn-Wittgenstein-Sayn. 

 
Corinna, in 2002, toen ze nog bevriend was met haar eigen man... 

 

 

 

12.03.20 In Baskenland zitten een half miljoen kinderen thuis. 

In Baskenland lopen er inmiddels 364 Coronavirus – klanten rond. Het virus wordt stilaan pandemie. Alle 

scholen gaan dicht.  

 
 

Parlementslid Irene Montero, echtgenote van Spaans Vicepremier, Pablo Iglesias, die daarom zélf in quarantaine 

terechtkwam. 

 

 
 

Santiago Abascal en Macarena Olona, Volksvertegenwoordiger van VOX (midden en rechts) testen eveneens 

positief.   
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12.03.20 Ten gevolge van het VIRUS vraagt Bildu de verkiezingen uit te stellen en schort de campagne op. 

De radicale Nationalisten willen dat men zich nu gaat focussen op de volksgezondheid. De verkiezingen zijn 

voorzien voor 5 april. 

 
Arnaldo Otegi en Maddalen Iriarte. (Foto Jon Urbe – Argazki Press) 

“Het is niet gepast te rivaliseren in tijden dat samenwerking geboden is” aldus Otegi op een persconferentie in 

San Sebastian! 

 

 

15.03.20 Felipe VI koning van Spanje breekt met de voormalige koning tevens zijn vader, Juan Carlos.  

De koninklijke emmer liep blijkbaar over want Felipe VI doet zelfs afstand van de nalatenschap (uit deze zaak) 

van zijn vader, de oude Borbón.  

Hij doet niet enkel afstand van diens nalatenschap maar trekt ook de toelage van zijn vader in. Dit alles 

ten gevolge van het schandaal met Zwitsers geld waarvan hijzelf, de huidige koning, tweede erfgenaam zou 

worden! Dit schandaal zou de integriteit van de huidige koning, Felipe VI, in gevaar kunnen brengen. 

Bovendien heeft Felipe beslist de toekenning aan zijn vader uit de Spaanse begroting terug te trekken. 

 
Op deze foto staan er een paar te kijken alsof ze in hun broek gekakt hebben… 

 

Felipe doet ook afstand van de persoonlijke erfenis of van “de financiële structuren waarvan de legaliteit niet 

in overeenstemming zijn met de criteria van onkreukbaarheid en integriteit die zijn institutionele en privé 

activiteiten vereisen”. 
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15.03.20 In Madrid verdubbelde gisteren op één dag het aantal Coronavirusslachtoffers.  

Het aantal was gisteren 133. ¡ Met 69 doden op één dag! 

 

Alle Coronaslachtoffers in Spanje op 14 maart 2020.  

Van links naar rechts: 

 

 
De namen van de steden staan beneden ongeveer op de plaats waar de rode bol de aantallen van die stad 

aangeeft. 

 

Asturias: 92  Cantabrië: 31  Baskenland: 417   Navarra: 146 

 

Galicië: 115                                                                                                                               Catalonië: 509  

                                                            La Rioja:278      
                             

                                   Castilië & Leon: 223                                                   Aragón (Zaragoza) : 80 

                             

      

                                                                Madrid: 2.940 

 

Extremadura: 66                                            Castilië La Mancha: 289                                    regio Valencia: 130 

 

                                                                                                                                                        Murcia: 47 

                 

                                                 Andalusië: 269 

 

Canarische Eilanden: 90 
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15.03.20  Felipe VI is de tweede begunstigde van de stichting die de MILJOENEN uit Saudi Arabië ontving! 

Koning Felipe VI van Spanje staat als tweede begunstigde op de lijst van de stichting van 65 miljoen Euro 

Saudi- Arabisch geld. Dit weet THE TELEGRAPH (nu óók)! Dit geld komt van de “collega” van Abdullah bin 

Adbul Aziz Al Saud. Het Gerecht heeft een Onderzoeksteam naar Zwitserland gestuurd om informatie te zoeken 

naar de precieze afkomst van de miljoenen die gekoppeld zijn aan voormalig koning Juan Carlos en aan een 

rekening van zijn toenmalige vriendin, Corinna Larsen, in 2012. 

 

 
16.03.20 Koning Felipe VI doet afstand van geld van de erfenis van zijn vader, afkomstig uit Zwitserland.  

Felipe laat weten dat hij deze beslissing heeft meegedeeld aan zijn vader, Juan Carlos. Ook laat hij weten van de 

toewijzing van de Rekeningen in Zwitserland af te zien. 

 
Felipe VI  en Juan Carlos I  op een foto uit 2019 

Het zou gaan om een som van 194.232 euro jaarlijks… 

 

16.03.20 PANIEK in de SPAANSE BOLLENWINKEL. IN ONS LAND GEBEURDE DIT AL OP 04.02.20 

Nadat paniek uitbrak toen bleek dat het CORONAVIRUS niet was gestopt aan de landsgrenzen en Spanje 

wél degelijk met dezelfde problemen te kampen had als de rest van Europa kwam het gisteren tot een 

Persconferentie van de Spaanse Regering met  maar liefst ministers 4 tegelijk !!!   

MAAR ZE WAREN MÉÉR DAN EEN MAAND TE LAAT. Dit is wat ze ginder bedoelen met “mañana” !!!  

 

 

Aan de persconferentie werd deelgenomen door de ministers (v.l.n.r.) Grande-Marlaska (Binnenlandse Zaken), 

Salvador Illa, (Volksgezondheid) Margarita Robles (Defensie) en José Luís Ábalos (Transport). Om nog 

méér indruk te maken op de brave Spaanse burgerman stonden achter de 4 ministers nog eens 5 “sterkhouders” 

waarvan de helft in uniform en met een boel onderscheidingen op de revers.    
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16.03.20 Minister Marlaska kondigt een drastische maatregel aan: Vanaf vannacht sluiten de landsgrenzen!!! 

Maar dat is te laat want de (zieke) vijand is binnen de muren… 

 

 
 

De restricties gelden enkel voor personen, niet voor koopwaar. De bevoorrading blijft dus intact... 

Nota: Ook het buitenlands diplomatisch personeel mag vrij het land in en uit.  

 
16.03.20 Vanaf vannacht zullen Spaanse piccolo’s weer de landsgrenzen controleren.  

Die landsgrens is voor de Basken slechts een streep, een “MUGA” (*) en geen “FRONTERA”!  

 

 
Binnenlandminister Grande-Marlaska groet zijn onderdanen die weer zullen mogen beslissen wie wél en wie niet 

binnen mag. (foto: Jagoba MANTEROLA | FOKU). 

  

Auto’s van buitenlanders met “foute” Baskische stickers zullen niet meer extra onderzocht worden omdat ze, de 

facto, het land niet meer binnen mogen. Dit werd overeengekomen met andere Europese regeringen. 

 

(*) MUGA: De “grens” tussen Frans en Spaans Baskenland werd in het Baskisch “Muga” genoemd, de 

“scheidingslijn” zoals een landmeter die afpaalt tussen twee terreinen. Midden door Baskenland loopt een 

Muga, een “scheidingslijn” en daar staan nu weer Spaanse piccolo’s hun plas op te houden. 

 

 

 

http://t.newsletter.elpais.com/r/?id=hb600f6c,388bcc3,388bcc9
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16.03.20 De Ronde van het Baskenland wordt niet in april gereden. De organisatie hoopt op een nieuwe datum  

Verrassend is het niet. 

Een bijkomend “probleem” is dat de Ronde door Noord- en Zuid Baskenland loopt. En dat kan tijdelijk niet. 

 

 
(FOTO: ORGANISATIE RONDE VAN BASKENLAND) 

 

* De Ronde van Baskenland is ouder dan de Ronde van Spanje. 

[Eerder werd al bekend gemaakt dat de Ronde van Lombardije ook niet zou doorgaan].   

  

 

17.03.20 Felipe VI verbreekt morgen de stilte over de schaduw waarin zijn vader “officieel” terechtkwam.  

Felipe de Borbón wil zich in het openbaar distantiëren van de schandalen waarin zijn vader terechtkwam. 

Eigenlijk de schandalen van zijn vader die nu algemeen bekend werden.  

 

 
 

Toch zal Felipe VI het niet hebben over de turbulente “handel” van zijn vader Juan Carlos I. 
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17.03.20 De digitale krant “Eldiario.es” komt nog eens terug op de documenten over Juan Carlos 

De krant meent te weten dat in de zwarte kas van Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn nog compromitterende 

documenten over Juan Carlos I en over de Spaanse Monarchie zitten.  

         
El diario.es komt met dit bericht nadat de huidige koning afstand deed van de erfenis van zijn vader: 200.000 € 

jaarlijks.  

De krant zou inzage gekregen hebben van een notariële acte (!?) waarin Corinna Larsen bevestigt documentatie 

over de koninklijke familie te bezitten die handelt over 8 “zwarte kassen” en documenten over de beveiliging 

van haar appartement en over privézaken van de koning zoals financiële transacties waardoor Juan Carlos en 

andere leden van het Hof in de penarie kunnen komen. 

 

 

17.03.20 San Sebastian wil de 2.500 bars verplichten de pintxos op de toog af te dekken. 

Dit is natuurlijk een maatregel die past in de strijd tegen het Coronavirus. 

 
Eigenlijk is deze maatregel niet nodig want hij bestaat al en wel sedert 2003!!! Er staat zelfs een zware 

sanctie op: sluiting van de zaak.  

Maar de horeca in de provincie Gipuzkoa zegt de cultuur van de pintxos te verdedigen en de goede praktijken 

die daarbij horen. 

Vooral toeristen die de taal niet spreken hebben er baat bij dat ze kunnen zien hoe de klanten zichzelf 

bedienen zonder daarbij een woord te zeggen. En wees maar zeker dat de ober het gezien heeft. In elke Pintxo 

zit een tandenstoker en dat helpt de buitenlanders bij het betalen omdat de prijzen allemaal hetzelfde zijn… 

 

Ditmaal is het Coronavirus spelbreker… 
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17.03.20 De Burgemeester van Vitoria Gasteiz wil de naam van de Avenida de Juan Carlos de Borbón wijzigen. 

Burgemeester Gorka Urtaran van de administratieve hoofdstad van Baskenland, Vitoria Gasteiz, wil de 

straatnaam van de Avenida de Juan Carlos de Borbón wijzigen. Zijn argument is eenvoudig dus duidelijk:   

 

“Este señor no se merece tener una calle”. 

“Deze heer verdient het niet een straat te hebben” 

 

“Deze Heer ontvangt jaarlijks 194.232 euro’s als ere-monarch hoewel zijn zoon dit nu heeft herroepen”. 

“Gasteiz verdient straatnamen van eerbare mensen” aldus de burgemeester… 

  

 

18.03.20 De organisatie “Etxerat” (“op straat”) ijvert voor de vrijlating van politieke gevangenen.  

Etxerat dringt er op aan tenminste de meest kwetsbare gevangenen, ziek of ouder dan 70 jaar, vrij te laten.   

 

 
 

“Etxera” of “Etxerat”, “naar huis”, heeft 2 logo’s: de petroleumlamp (die thuis blijft branden) en de kaart van 

Baskenland en 2 pijlen die wijzen waar de politieke gevangenen en ballingen naartoe moeten: naar Baskenland! 

 

 
Nu het Coronavirus ook zijn intrede deed in de gevangenissen moeten de politieke gevangenen, en zeker die van 

+70, naar huis gestuurd worden.  

 

 
Recente manifestatie in Bilbao met, op de foto, hoogstwaarschijnlijk de vader van een gevangene. 
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18.03.20 Felipe Borbón y Grecia probeert zijn imago op te poetsen met de steun van een virus… 

De Spaanse kroonprins Felipe de Borbón y Grecia (*) wil het familie-imago wat oppoetsen onder het rumoer 

van protestacties (**), “caceroladas” 

 
Hij kwam deze avond dan ook op TV met een omstreden  toespraak. (AFP) 

 

Die toespraak kwam er, officieel, om “meningsverschillen te vermijden in de strijd tegen het coronavirus”.  

De tekst was pure bullshit: “We moeten onze meningsverschillen opzijleggen en ons verenigen”.  “Dit virus 

zal ons niet verslaan, integendeel. We zullen er sterker uitkomen”. 

Er werd, als vorm van protest, dan ook gevraagd op alle balkons in Spanje te protesteren door een “cacerolada” 

te houden.  Die ging stipt om 21.00 u. van start: als het nieuws op TVE begint en … de koninklijke boodschap.  

Er was ook sprake van het “Corinna-virus”, verwijzend naar Corinna Larsen” de ex-vriendin van vader King…  

Casserolada in de Baskische hoofdstad Vitoria Gasteiz: pic.twitter.com/5DDLTrvULB 

 

(*) “Grecia” Griekenland, omdat zijn moeder van het Griekse koninklijk Hof stamt.   

(**)“cacerolada” ketelmuziek (met kastrollen) 

 

19.03.20 De koninklijke toespraak ging enkel over het Coronavirus en niet over de strapatsen van Juan Carlos  

                      
 

En dit vonden de onderdanen ervan 

 

 

 

https://t.co/5DDLTrvULB
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19.03.20 Het virus van de Borbones. 

Voor wie de Spaanse taal begrijpt: een video om te begrijpen hoe Juan Carlos aan zijn fortuin raakte:  

https://youtu.be/dzi7eDIK1R8 
De beelden spreken voor zich! 

 

19.03.20 Het Coronavirus zorgt voor ogenblikken van spanning. Tot in de gevangenis van la Santé in Parijs. 

Daar zit Josu Urrutikoetxea nog steeds weg te kwijnen. Maar nu toonde de voormalige ETA-leider en 

Volksvertegenwoordiger symptomen van griep.  

 
Josu Ternero en zijn zoon Egoitz in betere tijden. 

 

Josu Urrutikoetxea, “Josu Ternera” (69) was al ziek bij zijn arrestatie in de lente en dat werd niet beter in “La 

Santé”! 

 

Zijn zoon, Egoitz Urrutikoetxea, laat weten dat zijn vader hoofdpijn heeft, koorts, last van hoestbuien en 

rillingen. Kortom zijn immuniteitsstelsel ging er op achteruit maar het zou niets te maken hebben met het 

Coronavirus.  

 
 

19.03.20  De gevangenen in Lannemezan (Bordeaux) vragen de vrijlating van Parot, Haranburu en Esnal  

Daarvoor stuurden ze brieven naar de Franse president, Emmanuel Macron en naar de minister van Justitie,  

Nicole Belloubet.  

Ion Kepa Parot, Jakes Esnal en Xistor Haranburu zitten binnenkort 30 jaar achter de tralies! Het drietal 

werd op 4 april 1990 gearresteerd.  

 
 

Xistor Haranburu, een van de gevangenen die al 30 jaar vastzit. 

  
 

 

https://youtu.be/dzi7eDIK1R8
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22.03.20 Het Spaanse Leger is naar Baskenland gekomen ... om te helpen… 

Het Spaanse Leger is ongevraagd naar Baskenland gekomen om te helpen. Waarom? Ze doen nu hetzelfde als 

wat de Brandweer doet. Maar ze hopen dat de Basken hun “dankbaarheid” zullen tonen.  

Maar Carlos Iturgaiz, kandidaat van de Partido Popular om Lehendakari, (president) van Baskenland te worden, 

wil zelfs dat de “Noodtroepen” komen. Met veldhospitalen?! 

Om dan te blijven???  

 
Spaanse Legervoertuigen in Tutera – Tudela in Zuid - Baskenland (Foto Vía twitter @alextoquero ). 

 

Officieel komen ze om te “desinfecteren”. Maar als een Spanjaard met een dergelijke boodschap naar 

Baskenland komt kan hij best met minstens één oog open gaan slapen… 

 

 

24.03.20 EH Bildu en ERC willen delicten van “Belediging van de Kroon” uit de Strafwet laten halen.  

De Baskische en Catalaanse Partijen, EH Bildu en ERC, willen de delicten “belediging van de Kroon” uit de 

strafwet halen. Tot deze delicten horen ook kleinigheden zoals het weghalen of in brand steken van Spaanse 

vlaggen of het beledigen van het Staatshoofd… 

 
De wijzigingen in de strafwet worden voorgesteld door de Basken Mertxe Aizpurua (L) Maddalen Iriarte (R) en 

de Catalaanse woordvoerder van ERC, Marta Vilalta (midden). (foto: Marisol Ramírez/FOKU)  

 

Op deze zg. BELEDIGINGEN kunnen straffen staan van 6 maanden tot 2 jaar cel! 
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25.03.20 Spanje steekt China voorbij: 738 doden in 24 uur! In totaal: 3.434  

Het Coronavirus houdt stilaan verschrikkelijk huis in Spanje. China wordt naar de 2
de

 plaats op de 

ranglijst verwezen!!! 

 
Met deze mededingen komt nu bijna dagelijks Fernando Simón op TV. Hij is directeur van het Alarm- en 

Noodcentrum van het Spaanse Ministerie van Volksgezondheid.  

 

 
Nu wordt pas duidelijk dat de 4 ministers met hun persconferentie op 16 april (bijna anderhalve maand na ons 

land!!!) hopeloos te laat kwamen! Spanje staat nu op de eerste plaats in de wereld: 3.434 doden tegenover 

3.287 dode Chinezen! 

De naakte cijfers VANDAAG, verdeeld over de autonome regio’s:  

Euskadi: 25 doden.  

Navarra: 49 doden.   

Andalucía: 3.010 aangetast en 113 doden ; 

Aragón: 907 aangetast en 40 doden; 

Asturias: 77 aangetast 9 besmet en 25 doden; 

Balearen: 562 aangetast en 13 doden;  

Canarias: 657 aangetast en 21 doden;  

Cantabrië: 510 aangetast en 14 doden;  

Castilla-La Mancha: 2.780 aangetast en  263doden;  

Castilla y León: 2.940 aangetast en 165 doden; 

Cataluña: 9.937 aangetast en 516 doden; 

Door de aantallen te verdelen onder de regio’s lijkt het (totaal) minder.… 
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26.03.20 En wat doet bisschop Munilla van San Sebastian? 

Hij rijdt met zijn auto rond met een “copiloot” naast zich (en niet met een “gast” op de achterbank) 

  

 

Voor deze overtreding moest de neofascistische prelaat een boete 600 € betalen. (Foto: / Gorka RUBIO (FOKU)  

 

 

27.03.20 Penitentiair verlof vervalt voor drietal uit Altsasu. 

Jokin Unamuno, Adur Ramirez de Alda en Oihan Arnanz, die drie en een half jaar in de gevangenis zitten voor 

een uitgelokte vechtpartij met Guardia Civiles in Altsasu, konden vandaag voor 3 dagen op penitentiair verlof.  

Het virus stak daar een stokje voor. Ze mochten niet naar huis!  

(Zij zitten in de gevangenis van Zabala, in Baskenland). 

Julen Goikoetxea en Jon Ander Cob konden evenmin genieten van een penitentiair verlof. 

 

 
 

Bete nieuws was er voor twee andere gevangenen, Abad en Urrizola, die op penitentiair verlof zijn. Zij konden 

dan weer niet terug naar de gevangenis!!! Zij kregen nu wel een mooie enkelband cadeau... 
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29.03.20 Gisteren overleed José María Galante “Chato”   

Galante werd in 1948 geboren in Madrid. Hij was tijdens de Dictatuur lid van de Revolutionaire 

Communistische Liga. En dat vereiste moed. In zijn studententijd, (ook tijdens de Dictatuur) werd hij 4 keren 

opgepakt en dat betekende evenveel keren FOLTERING. Uiteindelijk werd hij voor 4 jaar opgesloten voor  

“deelname aan studentenmanifestaties”.  

In de gevangenis van Segovia nam hij deel aan de eerste vluchtpoging door voornamelijk Basken die echter niet 

lukte.  

Later zou er een tweed poging wél lukken! Bij deze vlucht die verfilmd werd (*), werd een Catalaanse 

gevangene zonder reden doodgeschoten nadat de vluchtelingen in Baskenland opnieuw gearresteerd werden door 

de Guardia Civil.  

Enkele jaren geleden stapte Chato mee in de beschuldiging van systematische foltering door Madrid tijdens de 

Dictatuur die door Argentinië gesteund werd.  

In 2018 trad hij op in de documentaire “De stilte van de Anderen” - “El silencio de los otros” van Almudena 

Carracedo en Robert Bahar: 

 
 

José María ‘Chato’ Galante die de Dictatuur overleefde werd gisteren slachtoffer van het Coronavirus. 

(*) Film: “La Fuga de Segovia”.  

 

 

28.03.20 De Hotels María Cristina in San Sebastian en Iruña Park in Pamplona gaan slachtoffers onderbrengen. 

Het 5-sterrenhotel Maria Cristina in San Sebastián is eigendom van de stad. Er zullen enkel “lichte 

griepgevallen” worden ondergebracht. Burgemeester Eneko Goia zorgt hier voor een goede oplossing.  

 
Het 5 sterrenhotel “María Cristina” wordt tijdelijk “ziekenhuis” (eigen foto) 

Met de sterfgevallen door het Coronavirus  kan in Spanje stilaan elke dag een ziekenhuis gevuld worden… 

 


