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 ++ 2020 Mei ++ 

 

01.05.20 De Guardia Civil wilde Jon Iñarritu een verkeersboete aansmeren.  

Toen de Bask Jon Iñarritu gisteren vanuit Madrid terug naar huis reed werd hij staande gehouden door de 

Guardia Civil.  Dit gebeurde op de A-1 in de buurt van Madrid, in de richting Burgos.  Ze wilden hem een boete 

aansmeren maar vonden blijkbaar geen “overtreding”.  

 

 
Iñarritu is Baskisch Volksvertegenwoordiger voor de radicale Partij EH Bildu en was eerder al Senator voor die 

Partij. Hij had in Madrid aan een vergadering van de Commissie Volksgezondheid deelgenomen. Ze hadden zijn 

identiteitskaart en zijn geloofsbrief gevraagd, dus wisten ze met wie ze te doen hadden.   

Blijkbaar had Iñarritu gebeld en was er bij de Guardia Civil een telefoon van het Spaanse Ministerie van 

Binnenlandse Zaken binnen gekomen.  

 
Na 20 minuten kwam de Guardia Civil zeggen dat hij mocht verder rijden en dat het om een “vergissing” 

handelde.  
 

 

01.05.20 En dan is er nog de “Spaanse” Bekerfinale tussen San Sebastian en Bilbao.     

Nu de Spaanse Bekerfinale eens betwist moet worden tussen twee Baskische voetbalclubs zorgt een virus voor 

grote problemen! 

De UEFA wijst de optie van de RFEF (Koninklijke Spaanse Voetbalfederatie) af dat, indien één van de 2 

Baskische finalisten al een Europees ticket zou halen, de andere finalist automatisch de UEFA Champions 

League zou betwisten. [Een 7
de

 plaats in de competitie is daarvoor voldoende.]  

 
Athletic Bilbao (rood-wit) en Real Sociëdad San Sebastián in een derby in de Spaanse Liga. (Foto: Efe). 

De bekerfinale kan in ieder geval nu niet gespeeld worden maar de wedstrijd moet wel afgewerkt zijn vóór de 

Spaanse Competitie 2020 – 2021 van start gaat en dat is op 25 juni.  

Het Coronavirus!!!  
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01.05.20 In een land dat “zot” is van voetbal. 

Asier Illarramendi, speler van “La Real” (*) was 8 maanden uit roulatie en hoopt klaar te zijn voor de 

bekerfinale. Hij viel toevallig uit in een wedstrijd tegen Bilbao. 

Pas een maand geleden kwam hij terug naar de veldtrainingen. 

 
26 Mei 2013: Real Sociëdad - Real Madrid 2 -2 (eigen foto) 

 

(*) Als in Spanje wordt gesproken over “La Real” dan gaat het over Real Sociëdad (San Sebastian). Real 

Madrid wordt doorgaans “El Madrid” of “Los Blancos” genoemd.   

 

 

01.05.20 De voormalige Spaanse Koning Juan Carlos kreeg 1,7 miljoen Euro van de sultan van Bahrein  

 
Dit zijn geen roddels uit “de boekskes” maar het is de verklaring van Arturo Fasana, de advocaat van de koning, 

aan de Zwitserse Justitie.  Het Zwitsers Gerecht onderzoekt de financiële bewegingen van de Stichting Lucum 

waarvan Juan Carlos de eerste begunstigde is. Volgens de Spaanse “kwaliteitskrant”, “El País” zou Juan Carlos, 

10 jaar geleden, toen hij nog “King of Speen” was, geld gekregen hebben op een Zwitserse Bank, op naam van 

Lucum, een onderneming met zetel in Panama. Afzender was  sultan Hamad bin Isa Al Jalifa..   

 

De details van dit geheim onderzoek door de Zwitsers zouden bij het Spaanse Hooggerechtshof, Audiencia 

Nacional, liggen.  

Het zou om dezelfde rekening gaan waarop de Saudi-Arabische koning in maart ll. 65 miljoen doneerde en 

waarvan de huidige Koning Felipe VI mede-begunstigde was! Felipe deed meteen afstand toen dat schandaal 

bekend raakte.  

 

 

01.05.20 Met 25 nieuwe overlijdens komt het totaal aantal virusslachtoffers in “Spaans” Baskenland op 1.748  

Hier moeten er nog 10 bijgeteld worden die overleden in het ziekenhuis in Bayonne.  In Navarra loopt het totaal 

op tot 451. 

En de “abrazos” worden afgeraden, de “omhelzingen”.  

Elke brief wordt afgesloten met een “abrazo” maar gelukkig smet de tekst niet.  
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02.05.20 Leuke beelden in de buurt van Santa Kurutze – Kanpezu 

 
 

https://youtu.be/VmDFQsNJgd8 

Nadat er op de A – 132 een everzwijn verongelukt was kwam een groot aantal gieren op de geur af.  

 
 

02.05.2020 Pablo Iglesias viel even uit zijn rol. 

Pablo Iglesias, Spaans Parlementslid voor (Unidas) Podemos, vice-eersteminister in de Spaanse Regering 

Sanchez, viel even uit zijn rol toen hij gisteren in het Spaanse Congres María Ruíz Solás, en de andere 

parlementairen van de groep VOX toebeet:  

“Jullie zijn zelfs géén fascisten maar gewoonweg PARASIETEN”! 

     
 

Iglesias is eigenlijk een Communist maar met een dergelijke “titel” haal je geen stemmen meer en word je zéker 

geen vicepremier in Spanje. Toen hij na de verkiezingen van 2016 zoals alle partijleiders door de Spaanse 

Koning Felipe in audiëntie werd ontvangen verscheen hij in jeans en 20 minuten te laat.  

  

03.05.20 In San Sebastian gaan de stranden en de Parken weer open!!! 

Het park rond het Palacio Aiete is één van de “historische” parken in San Sebastian die morgen weer open gaan 

voor het publiek. Ook de 3 stranden gaan weer open maar de honden moeten aan de lijn blijven! 

Ze vrezen het ergste omdat, bij mooi weer, IEDEREEN naar buiten gaat komen. 

“Historische” parken? San Sebastian was altijd een mondaine stad waar de chi chi vanuit Madrid naartoe kwam 

omdat het ginder in de zomer een bakoven is. Ook de Koningen kwamen naar Donostia. (wij “overwinteren”) 

                  
Palacio Aiete 

Hier kwam dictator Franco overzomeren. Maar lang voordien kwamen er al Spaanse koningen.  

 

In de periode dat de Dictator er kwam werden “min of meer radicale Basken” gewoon zonder boe of ba in de 

gevangenis opgesloten. In de periode dat Franco hier verbleef waren Boudewijn en Fabiola (iets verderop) in 

Zarautz op vakantie. Toen ik eens opwierp dat dit niet toevallig was en onze “koninklijke hooligans” mogelijk 

van dezelfde beveiliging als die van de Dictator konden “genieten” bekeken ze elkaar en opperden dat dit wel 

kon.  

https://youtu.be/VmDFQsNJgd8
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09.05.20 De Spaanse TOP – FOLTERAAR,  “Billy el Niño”, “Billy The Kid” blies zijn laatste wind uit. 

Antonio González Pacheco, genaamd “Billy el Niño” (Billy The Kid) blies zijn laatste wind uit. De door hem 

vernederden zullen wenen. Niet van verdriet maar omdat González Pacheco nooit vervolgd werd.  

“Billy el Niño” was ook niet de enige en zelfs niet de voornaamste folteraar die ongestraft bleef. Hij was “een 

beschermde zoon van het systeem”.  

 

             
 

3 x Billy el Niño 

 

Dat heel Spanje hem kende door zijn bijnaam en de helft van de bevolking niet eens door zijn werkelijke 

naam zegt voldoende. Hij was een schakel in het verschrikkelijke Franco-systeem waarin hij de 

onverantwoordelijkheid vertegenwoordigde en waarvan hij een vrijgeleide was. 

Binnen het Spaanse fascisme zorgde hij dat  democraten gestraft werden omdat die wensten democraat te 

zijn! De beulen werden beschermd, geprezen en bekroond… Zo kreeg “Billy el Niño” van premier Rodolfo 
Martín Villa 4 onderscheidingen waarvan één zilveren…  

 

Martín Villa was na de Dictatuur volksvertegenwoordiger, senator, minister , vicepresident etc… 

 
 

De Argentijnse Rechter  María Servini de Cubría (foto: ‘El País’) 

 

Eén keer moest Billy el Niño “boeten”! Nadat de Argentijnse Rechter, Maria Servini in de arm genomen door 

Basken omdat in Spanje niemand hielp) een aanklacht indiende voor foltering van 13 tegenstanders van de 

Francodictatuur (in de periode 1971-1975) werd de identiteitskaart van Billy el Niño ingetrokken. Ook 

diende hij zich wekelijks bij de politie te melden. Dit was het dan! 

 

Billy el Niño verliet de Politie en ging “werken”. Bij Renault Spanje...  

In April 2014 werd een mogelijke uitlevering ingetrokken omdat de feiten “ruimschoots verjaard” waren.  

De hond is dood, de hondsdolheid niet …  
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09.05.20  Paco Lobatón (1951) was één van de slachtoffers van “Billy El Niño” 

Lobatón was een Spaans journalist geboren in Jerez (waar de Cherry vandaan komt). Afgestudeerd in de 

Politieke Wetenschappen aan de universiteit in Madrid en Communicatiewetenschappen in Barcelona had hij 

tussen 1968 en 1970 een radioprogramma in zijn geboortestreek. In 1974 werd hij opgepakt door Billy el 

Niño. Mishandelingen waren zijn deel. Hij moest uiteindelijk enkel een geldboete betalen maar zat wel 

anderhalve maand in de verschrikkelijke Carabanchelgevangenis!  

Maar nadien kreeg hij van het Franquistische Tribunaal van Openbare Orde vijf en een half jaar cel. Toen de 

beroepsprocedure liep kon hij de benen nemen naar Genève waar hij het statuut van politiek vluchteling 

verkreeg.  Na de dood van Franco, in 1975, kon hij, dankzij een eerste Amnestiemaatregel, terugkeren. In eigen 

land bracht hij het tot Chef Informatie van “Radio Spanje” in Catalonië.  In 1982 kwam hij in Andaluzië aan het 

hoofd van de Nationale Spaanse Radio. 

 
Paco Lobatón was slachtoffer van Billy El Niño 

https://youtu.be/cjIWAMXdeH4 
Inmiddels was er, in 1977, een Algemene Amnestie verleend waar  inschikkelijke rechters en ook Billy el Niño 

van profiteerden. De Amnestie werd gewoon misbruikt om de criminele sujetten onder de Francodictatuur te 

beschermen. Dubbelhartige democraten leken in de nieuwe democratie nog erger dan de fascisten. 

 

Felipe González maakte een bijzonder zware fout door, na een ministerraad in de lente van 1985, uit te varen op 

het Yacht “Azor” van Franco (*) !  

      
Felipe González, een Staatsman op de Azor (foto: ABC)… 

De straffeloosheid, de dubbelhartigheid en de bescherming van de leden  die zich gevoed hadden aan het bloed 

van de repressie bekrachtigde de straffeloosheid van de Francodictatuur en keurde die zelfs goed. Er ontbrak 

enkel nog een esthetische schoonmaakbeurt… 

 (*) Het “Yacht  van Franco” was eigendom van de Staat en stond ter beschikking van het Staatshoofd. In 

principe was er niets “fout”  aan het showen door Felipe González maar een Socialistisch Staatshoofd op een 

Yacht van 15 meter lang was méér dan “een beetje dom”, het was onbegrijpelijk! Erger was het dat Felipe niet 

eens begreep wat hij “fout” gedaan zou hebben. 

 

 

https://youtu.be/cjIWAMXdeH4
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10.05.20 Gott mit uns en met de Kardinaal Antonio Cañizares van Valencia 

 

 
 

Hoewel de lokale Politie moet toezien op de beslissingen van de Regering, zoals daar zijn geen samenkomsten 

in kerken meent Kardinaal - Aartsbisschop Antonio Cañizares van Valencia dat hij hier boven staat.  

Het is dan ook de Dag van de Maagd van de Daklozen… 

 
 
12.05.20 García Albiol opnieuw burgemeester van Badalona  

Xavier García Albiol, is een Catalaan, die verschillende functies bekleedde: Zo was hij al een hele tijd 

Burgemeester van Badalona, President van de Partido Popular in Catalonië, Senator in Madrid en 

Volksvertegenwoordiger in Catalonië. Uiteindelijk zaten ze nog met 3 vertegenwoordigers in de auto naar het 

Parlement in Madrid. 

Na de laatste verkiezingen kwam het in Badalona niet tot een akkoord tussen PSC en  Guanyem Badalona (*) 

waardoor Xavier opnieuw  burgemeester kon worden. 

 
Xavier García Albiol met de staf die hoort tot zijn ambtsuitrusting als burgemeester. (@Albiol_XG) 

 

Hij was in de periode 2011-2015 ook al burgemeester. In de periode erna haalde hij de meeste stemmen maar 

kreeg hij een coalitie tegen.  

Albiol beloofde nu te besturen ten voordele van alle inwoners van Badalona.  

Badalona is een gemeente die de voorbije jaren “vastgroeide” aan Barcelona… 

 

(*) Guanyem = “laten we terugwinnen” waarbij de naam van de gemeente, de streek , de stad volgt (die 

teruggewonnen moet worden)  
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13.05.20 De directeur van Catalunya Ràdio zal terecht moeten staan voor een zware misstap:  

 

ONGEHOORZAAMHEID! 
 

Saül Gordillo, directeur van de Catalunya Ràdio,  zal naar de gevangenis moeten. De overtreding die hij beging  

was het publiceren van de resultaten van het (verboden) Catalaanse referendum  op 1 oktober 2017, 

bekend geraakt onder de datumnaam:  “1 – O”. 
Gordillo zegt dat hij hiervoor op de radio niet eens de bevoegdheid had… 

Gordillo had nog een tweede overtreding begaan: oproepen tot deelname aan dat referendum!!! 

 

 
Beeld van het betreffende referendum van 11 oktober 2017 (foto: Jagoba MANTEROLA/FOKU)  

De Spaanse Bloedraad zegt dat Gordillo zich “onhandelbaar” toonde.  

 

13.05.20  Het Britse Hooggerechtshof annuleert 2 veroordelingen van Gerry Adams.  

Adams werd in 1973, bijna 50 jaar geleden, gearresteerd door de Britse “Supreme Court” en opgesloten in de 

beruchte Maze-gevangenis, bekend als “Long Kesh”. Nu beslist dezelfde rechtbank dat die arrestaties illegaal 

waren!  

Adams had toen tweemaal een poging ondernomen om de benen te nemen. 

Omdat de opsluiting gebeurde zonder veroordeeld te zijn was hier sprake van een illegale veroordeling.  

 
De Ierse Republikeinse Sinn Féin – leider is inmiddels 71 jaar. (Daniel LEAL OLIVAS/AFP) 

 

Gerry Adams kondigde aan dat hij nog andere veroordelingen wil laten herzien. Hij stond gedurende 35 jaar aan 

de leiding van Sinn Féin maar hiervan erkennen de Britse Zakkenwassers slechts 24 jaar.  

Hij zegt nu dat hij zich in de gevangenis omringd voelde door vooraanstaande en inspirerende personen 

maar hij betreurt dat hij gescheiden was van zijn familie. 
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14.05.20 In mei 1980 wilde Madrid zijn bergbeklimmers huldigen voor het planten van de vlag op de Everest!  

Het is vandaag 40 jaar geleden dat Madrid zich opmaakte voor de huldiging van zijn bergbeklimmers die de 

vlag geplant hadden op de Mount Everest. 

 

 
 

Op die 14
de

 mei 1980, om 15.30 u. bereikte Martín Zabaleta uit Hernani de top van de Everest waar hij de vlag 

plantte. Hij was daarbij vergezeld door Juanito Oiarzabal en Álex Txikon. 

Madrid maakte zich op voor een grootse huldiging. Tot het doordrong dat het drietal de Baskische 

Ikurriña had geplant en niet de Spaanse “Rojigualda”! 

 

 

16.05.20 Ook “Real Sociedad” uit San Sebastian verkoopt mondmaskers 

 

 
 

hebbeding 
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17.05.20 Om gezondheidsredenen wordt de hulde aan Patxi Ruiz in Txantrea – Pamplona zondag verboden.  

Patxi Ruiz is in de gevangenis van Murcia, op 720 km van huis in Pamplona, aan een honger- en dorststaking 

begonnen. Hiermee wil hij de behandeling door de gevangenisdirectie aanklagen. 

De “Delegatie van de Spaanse Regering in Navarra”, (de “bezetter”) heeft de steunbetoging, voorzien voor 

vandaag, zondag, verboden. De affiches met de aankondiging van de actie op de Plaza Sabicas (Txantrea) 

werden verwijderd.   

             
Patxi Ruiz werd veroordeeld voor de uitschakeling, in 1998, van Tomás Caballero (UPN-raadslid).    

Het verbod komt er omwille van de maatregelen inzake het Corona – virus. 

 

17.05.20 De PNV wordt weer slachtoffer van aanvallen op een “Batzoki” (*) in  Portugalete en Mungia  

 

                     
  

 
Patxi Ruiz houdt in de gevangenis korte acties waarmee hij de bewakers op de zenuwen werkt. 

 

 (*) Batzoki  

Een Batzoki is een lokaal van de PNV. In Biskaje, waar de PNV op heel veel plaatsen de grootste partij is, zijn 

die Batzokis behalve partijlokaal meestal ook Bar en soms zelfs Restaurant.     

Slaat op zondagse toertochtjes door Biskaje de “lekkere trek”, dan zijn deze lokalen van de PNV uitstekend 

geschikt voor een korte pauze.  Er zijn nog hapjes (“tapas”) aanwezig op de toog, de wc’s zijn er proper en je 

kan er over politiek “keuvelen”. Tot ze merken dat je geen aanhanger van hen bent…   

 

 

https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/politica/2020/05/16/pnv-condena-nuevos-ataques-batzokis/1046703.html
https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/politica/2020/01/01/preso-txantrea-patxi-ruiz-protesta/1012260.html
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17 05 2020 Eerder waren er al sympathie-acties ten voordele van Patxi Ruiz in Pamplona  
 

 
Let op de naleving van de corona - maatregelen. FOTO EiTB  

 

 

17.05.20 Grote problemen in het stadje Sos de Rey Católico (Aragón) 

In de binnenstad van SOS kan de voorgeschreven afstand tussen de terrastafeltjes niet aangehouden worden…  

 
Sos de Rey Católico  

In SOS werd de mannelijke helft van de Spaanse “Katholieke Koningen” geboren: Ferdinand II van Aragón 

(1452 -1516). Hij huwde met Isabella I van Castilië (1451 – 1501). Van Paus Alexander I  mocht het echtpaar de 

titel “Katholieke Koningen” voeren nadat ze op 2 januari 1492 de stad Granada heroverden en daarmee de 

uitroeiing van Joden en “Moren” na 574 lange jaren afhandelden. Ze joegen alle “andersgelovigen” over de 

kling en handhaafden het enige ware geloof in het Spaanse Rijk. Door het Verdrijvingsedict kregen de 

Joden de keuze: zich bekeren of (met achterlating van al hun goud, zilver en geld!) het land verlaten.  
 

  
Sos, “in zijn totaliteit” (eigen foto’s 24.05.2019) 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrijvingsedict
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24.05.2020 De Franse minister van “ecologische overgang”  ontraadt vakantiereservaties … in Spanje 

Nadat de Spaanse president, Pedro Sánchez, aankondigde dat de grenzen van zijn land in juli weer zouden 

opengesteld worden voor het buitenlands toerisme voelde de Franse minister van “ecologische overgang”, 

Elisabeth Borne,  de tijd gekomen om de toeristische (camping-) meubelen te redden.   

Elisabeth Borne raadt haar landgenoten nu aan niet in te gaan op deze Spaanse “sirenenzang” en de toeristische 

reserveringen in Frankrijk te doen.  

Maar wat dit te maken heeft met “ecologische overgang”  is een raadsel!  

 

 
Wandelaars achter het strand van Anglet – Angelu in “Frans” Baskenland. (foto: Guillaume FAUVEAU)  

In 2019 staken anderhalf miljoen Franse toeristen de Spaanse grens over. Ze werden in aantallen gevolgd door 

de Britten en de Duitsers.  

Zou het te maken kunnen hebben met de lagere prijzen ten Zuiden van de Pyreneeën en met de perfecte 

ééntaligheid van de Fransen? 

 

 

24.05.20 Nu stapt ook San Sebastian op als morele steun voor de gevangen Patxi Ruiz 

Manifestaties beginnen in Donostia doorgaans aan het stadhuis (links)  

 
De tocht eindigt dan bij de kiosk op de Boulevard en die loopt dood tegen het stadhuis. (Persfoto: Juan Carlos 

RUIZ / FOKU)  
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25.05.20 Nicolas Maduro, President van Venezuela, heeft Olie besteld in Iran.  

De tankers beginnen nu binnen te varen. Dat komt hij fier vertellen op TV. 

Maduro wordt door iedereen in de “omgeving” aangevallen . Vooral omdat hij zich van niemand (in het 

buitenland) iets aantrekt en blijkbaar tóch “gemakkelijk” aan de macht blijft. 

 
Ook in Baskenland is Maduro geliefd. Indien niet voor zijn politiek dan wél voor de foto die hij altijd achter zich 

heeft hangen. Simon Bolivar. Een Bask! Deze Bolivar trok ooit de wijde wereld in vanuit het piepkleine dorpje 

… Bolivar, in het Baskisch “Ziortza”. (Tussen Gernika en Ondarroa.) Simon Bolivar bracht het zó ver dat een 

land naar hem genoemd werd: Bolivië. Daarvoor moest hij enkel de Spanjaarden verjagen die ginder de streek 

gingen koloniseren, lees “LEEGPLUNDEREN”! 

In Antwerpen kreeg hij een “Bolivarplaats” maar in zijn eigen dorp werd een museum naar hem genoemd en 

staat een monument:  

       
Bolivar was “actief” in Venezuela, Peri, Ecuador, Panama, Colombia, Bolivia, … 

 
 

“Vervloekt de soldaat die zijn geweer richt naar zijn volk”. 

(Maduro claimt de persoon Bolivar in zijn voordeel). 
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25.05.20  Simon Bolivar richtte zijn geweer naar de Spaanse kolonialen. 

In Zuid Amerika sloegen de Spanjaarden iedereen die zich verzette tegen de kolonialisten uit “Hispanië” de kop 

in. 

      
 

 
Op 1 juni 2019 was het er om 14.16 u. al 35°. Te véél voor Corneel! 

Toch regent het redelijk veel in het Noorden.   

 

Vandaar dat alle oude kerken rondom het gebouw een uit de hand gelopen “luifel” hebben (zoals rechts op de 

foto te zien is).  

Het mag geen probleem zijn, die regen. Santiago-pelgrims kunnen tegen een stootje…  
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25.05.20 Vlakbij het centrum van Bolivar ligt het oeroude klooster Ziortza.  

                   
 

 
Altijd (in de lente) zijn er Santiagopelgrims in de buurt. Zij trekken via de Kustweg naar Compostela. Niet zo 

heet als de klassieke “Camino Francés”. Mooi groen. Maar daarvoor zorgt de regen. Die moet je erbij nemen…  

De kloostertuin is sober: 

    
Eigen foto’s 
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26.05.20  In een juridisch – politioneel “oproer” neemt de nummer 2 van de Guardia Civil ontslag!  

De botsing tussen de Guardia Civil-top in Madrid en de Spaanse Regering zorgt ervoor dat de adjunct-directeur 

van de Guardia Civil, Laurentino Ceña, “ontslag neemt”. Hierbij wordt de Corona-pandemie gebruikt als 

afleidingsmaneuver.    

                  
Luitenant-generaal, Laurentino Ceña, (ontslagnemend) en kolonel Diego Perez de los Cobos (“opzijgeschoven” 

door de Regering). Beiden met het resultaat van het laatste urineonderzoek op de revers van hun uniform). 

Minister Grande Marlaska voegt een anti-ETA-bevelvoerder (Pablo Salas Moreno) toe aan het korps en 

verhoogt de soldij van de Politie en de Guardia Civil met  maar liefst 20 %. 

 
 

In de plaats van Laurentino Ceña komt generaal Pablo Salas Moreno (foto op een receptie) 

 

 
Ceña kreeg het klaar in 2019 Josu Urrutikoetxea Bengoetxea, “Josu Ternera” te (laten) arresteren 

nadat ze daar al 17 jaar  achter zochten.   

Urrutikoetxea zat in die 17 jaar tijdelijk in het Baskisch Parlement (!) en deed er nadien alles 

aan om ETA te bewegen de wapens neer te leggen. Dit leidde er uiteindelijk toe dat ETA de 

activiteiten definitief staakte. Daarom zal hij waarschijnlijk niet uitgeleverd worden.  
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26.05.20 Vandaag gaan de opnames van start van de Serie “3 Caminos” over de pelgrimswegen naar Santiago.   

Dit gaat voornamelijk door in Paleis El Condestable in Iruña – Pamplona. 

 
Palacio del Condestable, in Iruñea. 

De equipe van 60 personen arriveerde in Pamplona voor de serie waarvoor 329 studio’s, TV Galicië en de RTV 

Portugal personeel leveren. 

Er is een potentieel van 100 miljoen toeschouwers voor een serie die de geschiedenis vertelt van 5 vrienden van 

verschillende nationaliteit die via de Camino de Santiago op 3 momenten met elkaar verbonden zijn (in 2000, 

2006 en 2021).  

Het is een drama met restjes comedy gericht op familiaal publiek. Zes episodes van telkens 50 minuten.  

De uitzending is voorzien voor volgend jaar.   

Behalve Navarra sponseren ook de Film “Comision” van de Rioja, Junta de Castilla y León, Xunta de Galicia 

organisatie Xacobeo, TV Duitsland, Franrijk en Italië. 

Eerder werd al opgenomen in de Rioja, in Roncesvalles, in het Klooster van Leyre, in beide ZIZURs, Eunate, 

Puente la Reina, Trinidad de Arre, … 

Aanvankelijk leek dit een interessante serie te worden… 

 

 

26.05.20 Het stadsbestuur van Donostia spreekt zich uit voor het dichterbij brengen van de politieke gevangenen.  

Hier past enkel de reactie “EINDELIJK”!!! 

Nochtans is de burgemeester een ZOETWATERNATIONALIST, PNV’er,  Eneko Goia.   

Goya had voorgangers die doorgaans steviger in de leer waren: Ramón Labayen (PNV 1983 – 1987), Xabier 

Albiztur (EAJ-PNV 1987 – 1992), Odón Elorza (PSOE 1992 – 2011)  Juan Karlos Izagirre (Bildu 2011 – 2015)  

Nu pas heeft het stadsbestuur een verklaring goedgekeurd waarin ze het dichterbij huis onderbrengen van 

de politieke gevangenen eisen en de vrijlating van de zieken en de + 65ers! De eigen partij, PNV stemde 

voor, samen, met EH Bildu en de zoetwaternationalisten van Elkarekin Donostia.  

 
Voormalige politieke gevangenen eisten zaterdag ll. in Donostia de vrijlating van de politieke gevangenen. 

(Foto: Juan Carlos RUIZ/FOKU). 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Eneko_Goia
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27. 05.20 Minister Grande Marlaska stuurt nu ook de numero 3 van de Guardia Civil wandelen!   

De Spaanse Ministere van Binnenlandse Zaken, Grande Marlaska, stuurt nu ook de nummer 3 van de Guardia 

Civil wandelen: Luitenant – generaal Fernando Santafé, chef van de “kommandantur” in Madrid mag thuis 

moeder de vrouw gaan helpen bij de afwas. Santafé zal vervangen worden door Generaal Félix Blázquez. 

Blázquez is Doctor in de Rechten.   

 
Minister Fernando Grande-Marlaska, bij een recent bezoek aan de kazerne van de Guardia Civil in Pamplona 

(foto: Jagoba MANTEROLA/FOKU)  

 

 

27.05.20  Rechts eist niets minder dan de kop van Minister Grande - Marlaska.  
 

“Bol het af en geef ons de los Cobos terug" 

Een bedrijf in drie sequenties:  

- Het “zélf genomen” ontslag van Kolonel Pérez de los Cobos. 

- Het ontslag van Luitenant Generaal Laurentino Ceña. 

- De goedkeuring van de gelijkstelling van de salarissen. 

Fernando-Grande Marlaska heeft zichzelf  opgewerkt tot de hoofdrolspeler in de controlezitting in het Congres. 

Vooral de wijzigingen ter elfder ure heeft de PP woest gemaakt.   

Gevolg:  van de 15 vragen die gesteld gaan worden aan de Regering komen er 4 van de Partido Popular, twee 

van VOX en één van  Ciudadanos! Verder dient Pérez de los Cobos in zijn ambt te worden hersteld.   

Minister – relnicht – Grande Marlaska moet zich verwachten aan strafrechtelijke beschuldigingen door VOX! 

 

 
Laurentino Ceña 
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27.05.20 Jiménez-Becerril aast op het hoofd van Marlaska. “Stap het af en geef ons De los Cobos terug”! 

 
Teresa Jiménez-Becerril in Madrid 

Teresa Jiménez-Becerril raakte in Vlaams - Baskische kringen lijfelijk bekend toen ze op 24 maart 2015 in het 

Europees Parlement nog een Vlaams-Baskische samenkomst kwam verstoren. Dit gebeurde toen de 5
de

 

verjaardag van de start van de vredesactie door o.a. Brian Currin in Brussel herdacht werd. Na de rel verlieten ze 

de zaal. 

Gisteren kwam ze in Madrid het ontslag van Minister Marlaska eisen. Zij noemt zichzelf “slachtoffer van 

ETA”. De haat droop er van af. Bildu wordt “de woordvoerders van ETA” genoemd. Marlaska was, volgens 

haar,  zelfs “een held voor de Baskische onafhankelijkheidsstrijders”.   

Nota: eerlijkheidshalve moet hier vermeld worden dat de broer van Jiménez-Becerril jaren geleden werd 

“uitgeschakeld” door ETA. 

 
27.05.20 Uit een enquête door de Baskische TV blijken PNV en EH Bildu te “overheersen”. 

Maar als EH Bildu zou samen gaan met de Baskische Socialisten en met Elkarekin-Podemos zou de PNV uit de 

boot vallen!   

Slechts 60,2 % zou gaan stemmen! 

 
Lendakari Iñigo Urkullu (PNV) vraagt Maddalen Iriarte (EH Bildu) waar ze straks iets gaan nuttigen. (Juanan 

RUIZ / FOKU) 
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28.05.20 Grensovergangen in Baskenland op dit ogenblik: 

Kaart beetje uitvergroten om de (3) groene overgangen te kunnen zien 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1UPsLlKK2P9IFTJpb6aCwpYn0jdK8Mu8-&usp=sharing 

Maar 3 overgangen richting Spaans Baskenland (waarvan 2 niet geschikt voor snelverkeer en internationale trucs 

en bedoeld voor “familiebezoek”):  

- Behobia = snelweg in Hendaye, de enige overgang waar trucks kunnen passeren 

- Sare in het Binnenland (gaat dan verder binnendoor richting Pamplona maar te smal voor trucks) 

- Valcarlos = “Roncesvalles”   

Frankrijk wil op 15 juni “open doen” en Spanje is daar zéker ook voorstander van!   

 

 
 

 

 

 

“Hier en aan de overkant, hier en daar is Baskenland” 
 

                                                                                                                                                                
De  
De Santiago-brug was de voornaamste overgang, vóór de snelweg kwam. De “siersteen” midden op de brug met 

aan één kant de tekst “España”  en aan de andere kant “France” werd al vaak “bewerkt”.  De barsten blijven een 

mooi “souvenir” uit andere tijden. 

 

Ook Baskenland vraagt aan Madrid de “Staatsgrens” doorheen  Baskenland open te stellen.  

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1UPsLlKK2P9IFTJpb6aCwpYn0jdK8Mu8-&usp=sharing

