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2020 Juli 
 

01.07.20 Wilde de Spaanse Bloedraad Josu Ternero voor de rest van zijn leven in de bak draaien?  
Eind vorige maand liet Frankrijk Josu Urrutikoetxea Bengoetxea, “Jos Ternera” vrij. Deels omdat hij doodziek is 
maar óók omdat hij zorgde voor de huidige rust binnen de voormalige ETA-wereld waarvan hij zelf ooit actief 
lid was. 

 
 
Josu Ternera werd vrijgelaten in Frankrijk. Hij blijft wel onder toezicht. 
 
Josu Urrutikoetxea Bengoetxea was actief lid van ETA, zetelde later in het Baskisch Parlement en in de 
Commissie Mensenrechten.  
Hij kon ETA ertoe bewegen de wapens definitief neer te legen, moest dan de benen nemen, werd door de 
Spaanse Staat opgespoord waarna Madrid Parijs kon bewegen hem te arresteren. Na zijn arrestatie werd hij 
opgesloten in Parijs, waar hij nu werd vrijgelaten. “Josu Ternera” is ernstig ziek. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 
Madrid is natuurlijk “no divertido” (“not amused”) met die vrijlating en betrekt hem nu bij de Moordzaak “T4”    
(de aanslag op de Luchthaven Madrid Barajas op 30 december 2006) en de aanslag op PSE-gemeenteraadslid 
Isaías Carrasco in maart 2008 in Mondragón waar hij toen met 5 kogels werd doodgeschoten).  
Maar in die periode was Josu Ternera al lang niet meer actief. Hij werd in deze zaak ook nooit genoemd! 
 
01.07.20 In San Sebastian werd een Avonturenpark geopend.  
 

 
Foto JORGE F. MENDIOLA  

Tegen één van de bergen rond San Sebastian, in de buurt van Igeldo, werd een avonturenpark voor de jeugd 
geopend.  
Het traject kan afgelegd worden op 45 minuten en de “overzetprijs” bedraagt 18 €. 
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01.07.20 Komen de Catalaanse politici binnenkort vrij? 
De Gevangenissen stellen unaniem voor de Catalaanse Politici die vastzitten overdag naar huis te laten gaan.  
Ze overtraden een wet omdat ze binnen de Spaanse DEMOCRATUUR verkiezingen organiseerden!!! De 
“1 – O”  
Op deze foto zou ook Puigdemont gezeten hebben had hij niet tijdig de benen genomen naar ons land. 

 
Archiefoto: EFE 

Al deze politici zitten in de gevangenissen van Lledoners (Barcelona), Puig de les Basses (Girona) en 
la Wad-Ras (Barcelona). De 3 gevangenisdiensten hebben deze beslissing unaniem genomen.  
 
02.07.20 De Guardia Civil: uw vriend en de vriend van een bijverdienste op een hongerloon 
In Spanje arresteerde de Guardia Civil een collega-Guardia Civil die met de Ferry vanuit de haven van Ceuta aan 
de Afrikaaanse kant van de Straat van Gibraltaar) overstak tot in Algeciras, aan de Spaanse kant .Hij deed dit in 
hun eigen auto. Niet één keer, voor een vriendje, maar minstens 23 keren! 
Hij was telkens vergezeld van zijn Marokkanse vrouw van 23 jaar.  
Het viel de grensbeambten op dat er op de camera’s aan de bodega in Algeciras, aan de Spaanse kant, 3 personen 
uitstapten terwijl er maar 2 afgevaren waren aan de Afrikaanse kant. Dit zou (minstens) 23 keren gebeurd zijn.  
Behalve het koppel zouden ook nog 2 “medewerkers” zijn opgepakt.“Insiders” wisten dat zo ’n actie tussen de 
5.000 en  6.000 euros” zou kosten. 
[Er zijn in totaal 23 overtochten per dag].  
 
04.07.20 Orreaga – Roncesvalles laat de pelgrims naar Santiago weer binnen  
Roncesvalles herleeft nadat het VIRUS 4 maanden geleden zijn opwachting maakte.  

 
Het klooster van Roncesvalles (eigen foto) 

Pelgrims komen onderweg met erg weinig andere mensen in contact maar het zijn “vreemden” en in tijden van 
onzekerheid.  
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04.07.20 Orreaga – Roncesvalles opent opnieuw de deuren voor de pelgrims naar Santiago. 
Meteen arriveerden 78 “peregrinos” die er bleven overnachten. Buitenlanders maar ook Spanjaarden die van 
hieruit willen vetrekken. In tegenstelling tot de rompslomp die op de camino rond deze tijd normaal is is het er 
nu rustig.  

       
De bewegwijzering is haast perfect 

 
Noodoproepen zijn mogelijk 

Hoogstwaarschijnlijk werd het  klooster van Roncesvalles over de “herstart” van het seizoen ingelicht door St.-
Jean Pied-de-Port, het stadje dat hen, door de pelgrims, met elkaar verbindt.  
Voor Marisol Goikoa, verantwoordelijk voor  de “albergue” (waar de pelgrims onderdak krijgen) zal het hard 
werken worden. Omdat bij aankomst vanuit St. Jean Pied-de-Port (Doniban Garazi) de lichaamstemperatuur 
door de inspanningen hoog is moeten de pelgrims buiten blijven wachten (om af te koelen). Bij de in-en uitgang 
moet er méér afstand gehouden worden. (Ze blijven echter allemaal in het deurgat ronddrentelen). De 
Nederlandse hospitaleros die al jaren de opvang doen in Roncesvalles zijn het daar (natuurlijk :-))  niet mee eens. 
OVERAL VERDEROP OP DE CAMINO DIENEN HERBRUIKBARE LAKENS AANGESCHAFT TE 
WORDEN. OOK MOET ELKE PELGRIM ZIJN EIGEN DEKEN-SLAAPZAK MEE BRENGEN. 
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05.07.20 Als Spaanse ultrarechtse elementen in Gernika moeten zijn. 
De Spaanse politici Casado, Iturgaiz en Inés Arrimadas zijn op officieel bezoek in Gernika. Dan wordt een 
statiefoto gemaakt bij de beroemde “BOOM” waaronder Baskische politici de eed afleggen.  
Maar als het Nationale Lied “Gernikako Arbola” – “de Boom van Gernika” klinkt verliezen die bezoekers het 
Noorden. 
Casado en Arrimadas bezegelden hun verbond “voor de vrijheid” en “een grondwettelijke autonomie”  

 
Casado, Iturgaiz en Arrimadas onder de heilige Eik van Gernika.  

 
Links het oude Parlementsgebouw van het Baskische Volk dat, als bij wonder, niet beschadigd werd bij het 
bombardement van 1936.  
Rechts het toenmalige ziekenhuis – klooster waar tijdens de Burgeroolog twee kloosterzusters ruggelings 
zittend uitkeken naar eventuele bommenwerpers en plotseling alarm sloegen: “Avión !  Avión !”.  
Ook dit gebouw overleefde de bommen.       
Die lui weten niet eens dat een replica van het schilderij van Picasso in de Zetel van de Verendigde Naties hangt 
als herinnering aan de verschrikkingen van de oorlog.   
 
 
05.07.2020 Ook een deel van Galicië opnieuw in lockdown. En de toeristen komen er aan!!! 
Maar eerst zijn er nog verkiezingen!  
Zo'n 70.000 inwoners van een noordwestelijke kuststreek in Spanje worden  opnieuw onder een lockdownregime 
geplaatst vanwege een stijgend aantal besmettingen met het coronavirus. Dat hebben de lokale 
gezondheidsautoriteiten aangekondigd.  

 
Vanaf middernacht mogen de inwoners van veertien gemeenten in de streek van La Marina, in Galicië, het 
gebied niet meer verlaten. Ze mogen wel nog hun woning verlaten, maar bijeenkomsten met meer dan tien 
worden verboden. De maatregel geldt voorlopig voor vijf dagen. Nadien wordt de situatie opnieuw geëvalueerd. 
In Spanje zijn de strengste algemene lockdownmaatregelen twee weken geleden opgeheven, maar het land 
telt nog tientallen kleinere broeihaarden. Nu zijn ook opnieuw twee gebieden in quarantaine gezet omdat de 
besmettingscurve te snel omhoog ging. Zo werden gisteren 200.000 mensen in het district El Segria in de 
Catalaanse provincie Lleida in lockdown geplaatst. 
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07.07.2020 Het Spaanse OM eist 6 jaar voor 3 Catalaanse Politiemannen voor “verheimelijking”.  
Het Spaanse Gerecht eist 3 jaar cel voor 2 Catalaanse Politiemannen, “Mossos d’Escuadra”  die hun Staatshoofd 
Puigdemont vergezelden op zijn tocht van Vlaanderen naar Duitsland in maart 2018. 

 
Carles Puigdemont, nu in Brussel met een Europese “laissez passer” (foto: EFE) 

 
De twee Mossos, Carlos de Pedro López en Xavier Goicoechea dreigen deze zware straf te krijgen omdat ze hun 
Staatshoofd in het geniep terug naar ons land wilden “smokkelen” en een identificatie wilden ontlopen. Hij 
kwam vanuit Helsinki (Finland) terug. 
Beiden waren die dag vrij. Nu wordt “ontzetting” tegen hen geëist. 

 
07.07.1985 - 07.07.2020  Pikabea nam de benen en liet zich naar buiten dragen uit Martutene. 
Iñaki Picabea en Joseba Sarrionaindía, ETA-leider, ontsnapten 35 jaar geleden uit de gevangenis van Martutene.  
 

 
 
Ze werden in de boxen van de optredende muziekband naar buiten gedragen.  
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08.07.2020 Pamplona zal het dit jaar zonder stieren in de straten moeten doen 
Morgen, 7 juli, zouden de feesten in Pamplona moeten starten. Het zal dit jaar zonder stieren moeten gebeuren. 
De eerste keer in 40 jaar! In 1978 kwamen jongeren de stierring binnen met een paar spandoeken. Voor de 
vrijlating van politieke gevangenen. Dictator Franco had al 3 jaar eerder zijn laatste wind uitgeblazen maar zijn 
aanhangers meenden hem te moeten vervangen: Rodolfo Martin Villa speelde de rol van dictator verder. 
 

https://youtu.be/aqvy7iiLv9c 
 

   
 

 
 

 
 

Dokterszoon, Germán Rodríguez, bleef, met een kogel in het hoofd, dood achter in de Avenida Orreaga… 
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08.07.20 In Baskenland overleed Iñigo Muguruza, broer van Jabier en Fermin Muguruza  
De 3 broers, “ontwerpers” van de Euskal Rock, speelden, samen met Treku Armendáriz, in de rocckbands 
“Kortatu” en “Negu Gorriak”. 
Iñigo Muguruza Ugarte werd geboren in Irùn in 1964.  

    
Iñigo Muguruza leed al geruime tijd aan MS. 

 
08.07.20 Weer een lege Stierring in Pamplona 

 
In de Plaza de Toros van Pamplona wordt de vrijlating van de Baskische Politieke Gevangenen geëist en daarbij 
worden de dodelijke politieacties van 1978 in herinnering gebracht. 
 

 
Dit beeld uit de Calle Estafeta zal dit jaar niet herhaald worden 
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08.07.20 Voetbal: politiek voor de niet in politiek geïnteresseerden. 
Espanyol degradeert, na de nederlaag in de derby tegen Barça, maar niet dóór die nederlaag. 
Voetbal in Spanje: “politiek voor de niet-politiek geïnteresseerden”. Maar het blijkt niet altijd  juist te zijn. Zo 
veranderde Español Barcelona hun naam al in het Catalaanse “Espanyol”. Ze spelen in het nieuwe Estadi 
Cornellà-El Prat, in Cornellà de Llobregat, een voorstad van Barcelona. 
Barça speelt in het “Nieuwe Stadion” - “Nuevo Campo” - “Camp Nou”! 
Op het einde van dit voetbalsizoen moest de Catalaanse derby uitsluitsel geven voor een degradatie in de 
Spaanse Liga: Als Barça won tegen de stadsgenoten, “Espanyol”, zou Espayol degraderen: voor de 5de keer in 27 
jaar. 
En dat gebeurde! Na uitsluitingen van Ansu Fati en Pol Lozano 
 

 
De gebeurtenis van de avond: Suárez scoort de 1 – 0 en dat was meteen het eindresultaat. (Foto: Xavi Bonilla / 
AFP7 / Europa Press  
 
Maar Espanyol degradeert niet door dit doelpunt maar door een slecht seizoen. En omdat de legendarische 
trainer uit Gijón (Asturië), Abelardo Fernández Antuña, “Pitu” of “Abalardo”  het moest doen met spelers 
zonder voldoende  “grandeza”…  
 

              
Zelfs het logo van Espanyol is kleiner… 
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09.07.2020 Op het kerkhof Santa Isabel in Gasteiz werd de gedenksteen van Fernando Buesa rood geverfd. 
Even terug in de tijd: Terwijl op TV de debatten in het Baskisch Parlement rechtstreeks werden uitgezonden was 
plots het zware, doffe geluid van een ontploffing duidelijk te horen. De spreker (Josu Jon Imaz) stopte zijn 
betoog en je zag iedereen denken 
 

“Morgen ik, Heden gij” 
 
De aanslag vond op 29 mei 2000 plaats op het kruispunt van Calle Nieves Cano en Aguirre Miramón]  
 

 
 
Buesa was een Spaans politicus voor de Socialistische Partij van Euskadi - Euskadiko Ezkerra (tak van de 
sociaal-democratische Spaanse Socialistische Arbeiderspartij).  
Hij werd, samen met zijn lijfwacht, een Baskische politieagent, vermoord door ETA toen die een auto die langs 
de weg stond tot ontploffing brachten toen beiden te voet voorbij kwamen op de campus van de Universiteit.  
 
Vannacht werd de grafsteen van Fernando Buesa met rode verf beklad.  

             
De grafsteen die beklad werd en de gedenksteen op de plek waar de dodelijk aanslag plaatsvond. 

 
Fernando Buesa Blanco (Bilbao, 29 de mayo de 1946 - Vitoria, 22 de febrero de 2000) begon zijn politieke 
carriere bij de Democracia Cristiana Vasca maar werd dan Socialist...  
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09.07.20 Twee voormalige burgemeesters brengen méér bewijzen aan over de illegale financiering van de PP. 
Twee voormalige burgemeesters en een bediende van “Gürtel” brengen méér bewijzen aan over de illegale 
financiering van de Partido Popular.   
Toen dit schandaal indertijd uitkwam werd de volksvertegenwoordiger die enkel dit geld moest beheren, 
Bárcenas, opgepakt. De partij liet hem vallen als een baksteen maar Bárcenas had bewijzen: bankuittreksels van 
Zwitserse Banken. Nóg erger was dat hij tot in detail genoteerd had hoeveel elke volksvertegenwoordiger kreeg 
toegestopt. Een mens moet zich indekken, nietwaar: 
 

 
 

Oók president Mariano Rajoy deelde mee. 
 

 
 
Het tweetal noemde nu voormalig minister, Esperanza Aguirre, en de ex-secretaris-generaal van de PP-Madrid,  
Francisco Granados. Beiden erg “populair”!  
 
Behalve “Gürtel” was er nog een tweede zwart spaarpotje, “Púnica”. 
 
Manuel García-Castellón, rechter bij de Spaanse “Bloedraad”, Audiencia Nacional, heeft nu nog méér 
burgemeesters opgeroepen voor bijgaand onderzoek.   
De Guardia Civil zou nog veel méér “enveloppes” van Ondernemers ontdekt hebben. 
We gaan leuke tijden tegemoet. 
 



154 
 

 
 
 
09.07.2020 President Sánchez komt met een plan om de straffeloosheid van de ROYALS te hervormen.   
Enkele weken vóór het Spaans Openbaar Ministerie een standpunt moet innemen in het schandaal waarin de 
straffeloosheid van koninklijke familie Borbón (“escándalo borbónico”) opgeheven moet worden is door premier 
Sanchez de deur geopend naar een begrenzing van de koninklijke  onschendbaarheid. 
 

 
Juan Carlos de Borbón en zijn zoon, Felipe, op een archieffoto (Pedro ARMESTRE/AFP). 

 
 
 
09.07.2020 Stelen mag maar werken aan de bevrijding van Baskenland kost jaren gevangenisstraf... 
De advocaat van Marixol Iparragirre (R) wil zijn cliënte vrij hebben om zodoende tot vrede in Baskenland te 
komen. Iparragirre, algemeen bekend onder haar ETA-naam, “Anboto”, wordt van allerlei zaken beschuldigd. 
Zij is de echtgenote van voormalig ETA-leider, Mikel Albisu, “Mikel Antza” (L) die indertijd 2 ETA-figuren uit 
de gevangenis van Martutene (San Sebastian) liet dragen in de muziekboxen van zanger Imanol.. 
 

 
 
Mikel Albisu en zijn vrouw, Marixol Iparragirre, voormalige topfiguren van ETA. (foto: “El Correo) 
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10.12.20 Een Spaans kolonel doet een boekje open over "EL REY JUAN CARLOS” (en zijn discipelen)  
Kolonel Martinez Inglés beschuldgt Koning Juan Carlos de Borbón y Borbón ervan de criminele acties van de 
Staatsterroristen,  GAL, te hebben georganiseerd!  

 
Martinez Ingles kent zijn klassiekers. “J’Accuse” of, in het Spaans, “Yo Acuso” (foto: Gerinda Bai) 
 
Martinez Ingles is, behalve kolonel, ook nog  auteur van 2 boeken: “Juan Carlos I De Laatste Borbón”  en 
“Juan Carlos I, de koning met de vijfduizend minnaressen”.    
 
“De vermeende delicten van Juan Carlos de Borbón zijn niet enkel van économische strekking”: 
 
Zo worden sexule diensten aan zijn verschillende minnaressen betaald door de Staat. Zelfs de dood van zijn 
broertje, Alfonso de Borbón in 1956, wordt er bijgehaald. Als Opperbevelhebber van de Spaanse 
Strijdkrachten liet hij de doodsescaders, GAL, toe. (“Grupos Antiterroristas de Liberación). Zij traden onder 
Felipe González straffeloos op tegen het Baskische Volk. (28 gevallen) 
 
In juli 1979 was er CESID (de Geheime Dienst) die onder de UCD-Regering Adolfo Suárez een smerige oorlog 
tegen het Baskische Volk voerde. De ultrarechtse Spaanse militantenorganisaties als “La Triple A”, “El 
Batallón Vasco Español”, “Antiterrorismo ETA” mochten doen wat ze wilden.  
 
Nadat Felipe González in 1983 aan de macht kwam werd GAL opgericht. De eerste actie van GAL liep al 
meteen fout:  Ze ontvoerden Segundo Marey, een Bask uit Frans Baskenland, en hielden hem in 
erbarmelijke omstandigheden gevangen hoewel ze de eerste dag al wisten dat ze zich van persoon vergist 
hadden. 
 
Verschillende GAL-dirigenten onder Felipe Gonzalez (Amedo en Domínguez) kwamen nadien in de 
gevangenis terecht. In de Guardia Civilkazerne van Intxaurrondo (periode 1983-1986) werd gefolterd: 
onderdompeling in een badkuip vol (Guardia Civil-) stront, het nekschot (zonder kogel) … begraven 
worden onder ongebluste kalk.   
 
Tegen ETA was alles “gepermitteerd” en alles gebeurde met “het nihil opstat” van Koning Juan Carlos. 
Die keek de andere kant op… 
 
En wie was de fameuze “X”? 
Rechter Baltasar Garzón moet in eigen huis gaan zoeken.  De moedige strijder die gedurende vele jaren de 
zweep hanteerde in de Spaanse Bloedraad (Audiencia Nacional) om de Baskische “independentistas” in het 
gareel te houden werd gesanctioneerd omdat hij kosten dubbel aanrekende.   
Hij moet de Spanjaarden duidelijk maken wie “X” is in het organigram van GAL. 
En wat gebeurde er nóg allemaal in de riolen van Binnenlandse Zaken en Defensie?  
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Intermezzo  
ARTXANDA: de historische uitkijkpost van Bilbao. (Met eigen foto’s)

 
Bilbao van op de berg Artxanda die hoorde tot de verdediging van de stad. Op 250 meter hoogte.  
Beneden: links Guggenheim, midden de Toren van de Bank BVVA en daarachter het splinternieuwe 
voetbalstadion San Mamés van Athletic Bilbao. Engelde naam en Stamnummer1, zoals die andere club uit een 
havenstad: “Royal Antwerp”. Beiden gesticht door Britse Ingenieurs. 
 
Hierboven staat een fantastisch monument: een vingerafdruk (la huella) ter ere van de Basken en hun 
strijdmakkers die in de Burgeroorlog hun Volk verdedigden. Het kwam er in 2006 en  Juan José Novella was 
de schepper.  

“ATERPE 1936” (“La Huella” de “vingerafdruk”) 
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ARTXANDA: de historische uitkijkpost van Bilbao, deel van de Stalen Gordel rond de stad: 
 

 
 
Op een gietijzeren bord wordt Iedereen vernoemd die “bijsprong” 
 

     
 
Het monument ‘Aterpe’werd al snel beklad met het “logo” van de Spaanse FALANGE, het juk en de 
5 pijlen. Maar de jaarlijkse herdenking maakt weer veel goed (persfoto’s). 
 
Best naartoe rijden vanuit Derio. Niet vanuit Bilbao. 
 
 



158 
 

 
 
 
12.07.20 Verkiezingen in Baskenland. 
Bij deze verkiezingen zou de grote onbekende vijand het virus zijn. Dat ging de kiezers thuishouden. Op het 
middaguur maakte de Baskische Minister Beltrán de Heredia bekend dat er slecht 14,1 % is komen stemmen! 
Een dieptepunt, maar nog niet rampzalig! 
Het gaat om 1.794.316 kiezers, 10.899 méér dan 4 jaar geleden. Er wordt gestemd tot 20.00 u. 
 
 
13.07.20 Verkiezingen in Baskenland en in Galicië 
De Nationalisten winnen in Baskenland  
PP + Cs: Partido Popular + Ciudadanos (Españolisten) gaan van 9 naar 5. 
VOX: 1 (wat nog overblijft van de fascisten) 
PSE-EE/PSOE van 9 naar 10 zetels. 
PODEMOS-IU (zoetwatercommunisten) van 11 naar 6.  
EAJ-PNV (de Baskische kalotten) van 28 naar 31 zetels  
EH Bildu (vroeger “Herri Batasuna”) van 18 naar 22 zetels  
De Baskische Nationalisten halen in het Baskisch Parlement  53 van de 75 zetels.  
O.a. door de pandemie ging slechts 52,8 % stemmen 
 

 
 

Iñigo Urkullu's nationalistische PNV wint de regionale verkiezingen in Baskenland. (foto: ©Belga) 
(Uikijken als die van de PNV het hemd over de broek dragen)! 

 
In het concervatieve Galicië wint de regerende Partido Popular van president  Alberto Núñez Feijóo. 
De Baskische Regering laat weten dat de kiezers die besmet zijn door het COVID-19 virus een delict 
pleegden. 
 
 
13.07.20 De Nederlandse Online Editor bij Beau Monde geeft inzage in het Spaans koninklijk paleis  
Volgens Dian Beltman staat Koning Felipe voor een moeilijke beslissing: "Er wordt gesproken van uitzetting uit 
het Zarzuela-paleis en zelfs over ballingschap". 
Ooit een verbinder, later omstreden playboy en een royal van de oude stempel die nog wel eens meende boven 
de wet te staan. Sinds de coronacrisis is oud-koning Juan Carlos (82) al niet meer in het openbaar gespot, al ziet 
zijn zoon, huidige koning Felipe, hem het liefst helemaal verdwijnen. "Er wordt gesproken van uitzetting uit het 
Zarzuela-paleis en zelfs over ballingschap, waarbij Nederland en Zwitserland volgens de krant AS mogelijke 
bestemmingen zijn." Oh dear... 
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13.07.20 In 2014 gaf Juan Carlos het koninklijke stokje door aan zijn zoon.  
Na 39 jaar op de Spaanse troon was zijn imago behoorlijk aan het aftakelen. De koning kwam steeds meer onder 
vuur te liggen. Het ene schandaal volgde het andere op. Maar hij was dictator Franco opgevolgd… 
Destijds trad hij af  "ten gunste van zijn zoon". In maart nam Felipe al afstand van zijn vader door zijn 
toekomstige erfenis te verwerpen en door diens toelage in te houden. Maar nu zou hij nog een paar extra stappen 
willen zetten. 
Spaanse media speculeren nu dat Felipe nog een aantal extra stappen zal zetten. Het lijkt echter moeilijk voor te 
stellen dat Juan Carlos gevraagd zal worden Spanje te verlaten, zoals dat eerder zijn grootvader Alfonso XIII en 
vader Juan overkwam na de uitroeping van de republiek in de jaren dertig van de vorige eeuw. "Sterven in 
ballingschap moet het ergste zijn dat een man kan overkomen. Ik weet zeker dat dit idee mijn vader gekweld 
moet hebben", zei Juan Carlos eens. Zelf is hij in 1939 tijdens die ballingschap in Rome geboren. 
De ex-monarch zou rijkelijk beloond zijn tijdens de aanleg van de Saudische hogesnelheidslijn. De beloning? 
Een royale 65 miljoen. Saudi-Arabië en Bahrein spraken van een 'schenking onder vrienden'. Uhum... 
"Feit is dat Juan Carlos het geld heeft ontvangen en het daarna buiten de boeken heeft gehouden, en deels zelfs 
geparkeerd in Panama. Hij stopte het in een fonds, met na zijn overlijden koning Felipe als een van de 
begunstigden - waarbij Juan Carlos ‘vergat’ om zijn zoon daarvan op de hoogte te stellen. Toen dat in maart 
bekend werd, liet Felipe weten alle aanspraken te verwerpen en daarnaast stopte hij de jaarlijkse uitkering aan 
zijn vader.", aldus een bron van HLN. 
Met het miljoenenschandaal nog vers in het geheugen, barstte de bom toen de oud-koning zijn heup brak 
tijdens de jacht op olifanten in Botswana. Het waren zware tijden (crisis) in Spanje, daarbovenop: het zijn 
bedreigde diersoorten, dus het exotisch tripje werd 'm ab-so-luut niet in dank afgenomen. ../.. 
 
 
13.07.20 Ook Paul Demeyer in Het Nieuwsblad weet er alles van:  
Je eigen vader zijn huis uitzetten. Of nog straffer: je eigen vader naar het buitenland verbannen. Dat staat te 
gebeuren aan het Spaanse hof.  
Koning Felipe (52) is er van plan letterlijk afstand te nemen van zijn vader, de ex-koning Juan Carlos (82). Hij 
wil niet verder geassocieerd worden met zijn amoureuze en vooral financiële schandalen. “Veel Spanjaarden 
willen het koningshuis helemaal weg”, zegt royaltywatcher Andrea Mori. 
“Juan Carlos was nochtans lange tijd ongenaakbaar in Spanje”, zegt Spaans royaltywatcher Andrea Mori. “Hij 
kwam na dictator Franco en vormde Spanje om tot een democratie. Maar vandaag is al zijn krediet op. Zelfs 
journalisten die vroeger zeer graag met hem samenwerkten, hebben zich nu helemaal van hem afgekeerd.” 
Juan Carlos kreeg dat geld in 2008, op het moment dat Spanje door een economische woestijn ging, wegens de 
bankencrisis. De werkloosheid was torenhoog, mensen konden hun leningen niet meer afbetalen en werden uit 
hun huizen gezet. “En net op dat moment kreeg Juan Carlos zo’n bedrag op zijn rekening.” 

 
Koning Juan Carlos (r) voor een dode olifant in Botswana. FOTO: REPORTERS / ABACA 

Dat Juan Carlos een groot deel van dat smeergeld doorsluisde naar zijn minnares Corinna van Sayn-
Wittgenstein, maakt het voor de Spanjaarden nog moeilijker. “Dat Juan Carlos er minnaressen op nahield, was 
geweten en werd gedoogd. Als ze zich maar op de achtergrond hielden. Zoals Martha Gaya, die was zeer 
discreet”, zegt Andrea Mori  
 
 



160 
 

 
 
13.07.20 Gaat Madrid de gevangenistoestand van Urdangarin verlichten?  
Iñaki Urdangarin is een Bask met een Vlaamse moeder. Hij speelde zijn hele beroepscarrière bij “Barcelona 
Handbol”  en nam deel aan 3 Olympische Spelen (‘92, ‘96 en 2000). Bij de prijsuitreiking (door de 
infante Cristina de Borbón) in Barcelona in 1996 sloeg de olympische vlam blijkbaar over.  
De vader van Urdangarin was een Baskische Nationalist (strekking zoetwater = PNV). In de 
“gespecialiseerde pers” heet het dat hij zijn nationalistische gevoelens afbouwde na het huwelijk van 
zijn zoon…   
De Moeder van Urdangarin heet Claire Liebaert en werd geboren in Antwerpen. Zij wordt in de 
Baskische pers een “aristocrate van Vlaamse afkomst” genoemd. 
Toen kreeg Urdangarin te maken met de anticorruptie - cel  die erachter was gekomen dat hij aan de centen van 
anderen zou gezeten hebben door vervalsing van documenten. Hij zou beschuldigd worden van feiten die een 
maximum gevangenisstraf van 15 jaar zou kunnen kosten. 
Leuke dingen voor de (republikeinse) mens!   
De caricaturist van “El Jueves” zorgde voor de max: Basken die op straat komen voor hun gevangen 
volksgenoot, Iñaki Urdangarin. Met de monarchie als steun achter het spandoek met de tekst:  

 

 
 

IÑAKI VRIJ. BASKISCHE GEVANGENE IN BASKENLAND. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 
Het Gevangeniswezen krijgt nu 2 maanden tijd om te beslissen over een vrijlating van de Infant. 

 
 

Urdangarin heeft er goede hoop op. / EFE / JJ GUILLEN 
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15.07.20 De Catalaanse parlementsvoorzitter Roger Torrent werd bespioneerd door Madrid.  
Christophe Bostyn, een Vlaming die in Catalonië woont en werkt, komt op de website “DOORBRAAK” met een 
zoveelste bewijs van de politieke oorlog van Spaanse overheidsdiensten tegen Catalaanse politici en 
onafhankelijkheidsactivisten.  

 
Roger Torrent 

 
De kwaliteitskrant The Guardian onthulde gisteren dat het duidelijk was dat de mobiele telefoon van Roger 
Torrent (links-republikeinse ERC), voorzitter van het Catalaans parlement, (en andere Catalaanse politici) 
gehackt werd door middel van spyware die enkel aan overheidsdiensten wordt verkocht. 
 
De Spaanse regering waste haar handen onmiddellijk in onschuld, maar ondertussen lekte uit dat de Spaanse 
geheime dienst CNI wel degelijk klant is van het bedrijf dat de software verkoopt. Een zoveelste aanval op 
politieke vertegenwoordigers van de Catalaanse minderheid. 
In 2012 had de Regering Rajoy al een netwerk opgezet  om de Catalaanse pro-onafhankelijkheidspolitici te 
kunnen beschadigen. Vonden ze geen bezwarende info dan stuurde het ministerie alles door naar de bevriende 
media zoals de El Mundo. Vaak ging het over “bankrekeningen in Zwitserland” waarvan later bleek dat die niet 
bestonden.  
Ada Calou werd tóch burgemeester van Barcelona hoewel ze eveneens beschuldigd was geworden van “strafbare 
feiten”. 
 

 
 

Het vuile werk werd meestal gedaan door de Guardia Civil. 
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15.07.20 Het stadsbestuur van Donostia steunt de aanklacht van de groep Sanfermines 78 gogoan 
“Sanfermines 78 gogoan” werd in 1978 opgericht nadat de Spaanse Guardia Civil schietend in de Stierring van 
Pamplona binnenviel nadat daar een spandoek voor amnestie was ontvouwd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op straat werd Germán Rodríguez doodgeschoten terwijl 11 anderen kogelwonden overleefden. Enkele dagen 
later gebeurde hetzelfde toen op de straat achter de Kathedraal van San Sebastian Joseba Barandiaran (uit 
Astigarraga) vermoord werd door de Spaanse bezetter Alles onder het “BESTUUR” VAN RODOLFO MARTÍN 
VILLA, DE “OPVOLGER” VAN DICTATOR FRANCO...  
 

15.07.20 Behalve de Catalaanse parlementsvoorzitter werden nog andere partijen bespioneerd door Madrid.  
Behalve de Catalaanse links-republikeinse ERC werden ook Podemos, Junts, la CUP, PNV, EH Bildu, BNG, 
Más País en Compromísdoor Madrid bespioneerd.  
 

 
 

Ook het privéleven van de kopstukken raakte bekend! 
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14.07.20 Alfonso Alonso was, als PP-kopstuk, ooit Minister, burgemeester; kandidaat Lehendakari etc...  
Nu kreeg hij een oplawaai en is hij door zijn partij “gedefenestreerd” en werkt de voormalige minister van 
Volksgezondheid voor een adviesbureau van de PSOE.  

 
Adiós Alfonso (Jaizki FONTANEDA / FOKU) 

 
Blanco heeft dit zélf bekend gemaakt tijdens een interview van “Onda Cero” dat werd overgenomen door Europa 
Press.  
 
Deze overstap kwam er nadat de PP-president, Pablo Casado, hem “passeerde” als kandidaat Lehendakari bij de 
volgende verkiezingen. De keuze viel nu op Carlos Iturgaiz!!!   
 
De populariteit van de Partido Popular ging sedert 2011 met 150.500 stemmen op achteruit! Casado geeft de 
schuld aan ... ETA die de activiteiten stopzette in ... 2011. Hierdoor werden Guardia Civiles teruggestuurd naar 
hun vadersland.  

 
 

Gelukkig blijven ze wel nog applaudiseren voor zichzélf. 
 

In San Sebastian keeg PP/VOX in één district 40 stemmen: Dat was in de 
wijk  Intxaurrondo waar de kazerne van de Guardia Civil ligt! 
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15.07.20 Het niet doorgaan van de San Fermínfeesten in Pamplona was verschrikkelijk en dramatisch  
Vooral voor de horeca in Pamplona. Voor deze handelaars zijn de San Fermines goed voor 15 à 20 % van het 
jaarlijkse inkomen.  
Gisteren, 14 juli, zouden de wereldberoemde feesten ten einde lopen. Nu werd het een mokerslag.  
 

 
Het “beroemde” stadhuisplein waar de start wordt gegeven en waar een week later het einde wordt betreurd.   
Er wordt nu uitgekeken naar 6 juli 2021  
 
 
16.07.20 Quim Torra moet op 29 juli verschijnen voor het “Tribunal Superior de Justicia de Cataluña” 
De Catalaanse president Quim Torra moest op 29 juli “terechtstaan” omdat hij indertijd  aan het Paleis van de 
Catalaanse Regering Catalaanse vlaggen en gele linten liet hangen. Ook reageerde hij niet op de afdreiging 
omdat hij een grote pancarte liet hangen als steun aan de Catalaanse Gevangenen.   
 

 
De president van de “Generalitat”, Quim Torra (foto: EFE) 

Het is de tweede Zaak van (Politieke) Ongehoorzaamheid waarvoor Torra terecht moet staan. 
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17.07.20 Bildu wijst Felipe González (opnieuw) aan als “el señor X” van de staatsterroristen “GAL” 
 

 
“GAL”, “Grupos Antiterroristas de Liberación” 

 
De Spaanse Partido Popular zit met een obsessie: Ze willen dat ETA weer “opstaat” om zodoende weer een 
politieke tegenstander te hebben. ETA bracht de Spaanse neofascisten stemmen op...  Maar ETA heeft zichzelf  
al een hele tijd geleden opgeheven en het Staatsterrorisme werd zodoende het gras voor de voeten weggemaaid. 
De Partido Popular en hun vrienden ter (uiterst) rechterzijde, VOX (in 2013 afgesplitst van de Partido Popular),  
trappelen ter plaatse. 
De radicale (Isa-)Bel Pozueta (Bildu) uit Alsasua herinnerde er de huidige Socialistische  vicepresidente, Carmen 
Calvo, onlangs aan dat haar partijgenoot, Felipe González, als “el señor X van GAL” wordt genoemd. De zoon 
van Pozueta en diens vrienden kwamen voor jaren in de gevangenis terecht nadat ze zich lieten verleiden op de 
vuist te gaan met een paar Guardia Civiles die de ruzie hadden uitgelokt. 
Pozueta kwam nu met details waarin ze liet weten dat Felipe González in 1984 al “verdacht” werd GAL 
georganiseerd te hebben. Het is de periode dat de Basken Lasa en Zabala in Bayonne “ontvoerd” werden, 
in San Sebastian (in een villa van de Spaanse Regering) dood gefolterd werden en daarna in het Zuiden 
van Spanje begraven werden onder ongebluste kalk. Als bij wonder wist een herdershond de lichamen 
tóch te vinden.  
 
De “onverdachte” journalist Melchor Miralles beet zich vast in de Zaak GAL (“Grupos Antiterroristas de 
Liberación”) en kwam op TVE vertellen dat GAL wel degelijk een terroristische organisatie was die 
gefinancierd werd door de Regering van Felipe González! (GAL liquideerde 25 vermeende ETA-leden).  
Toen de namen van de financiers van GAL bekend raakten sloeg menigeen in Spanje van verbazing achterover: 
O.a. “Filesa”, “Malesa” en “Time-Export”  ondernemingen die ook de verkiezingspropagenda van González 
betaalden.  
Luis Roldán, opperhoofd van de Guardia Civil, moest de benen nemen (na het wegsluizen van miljoenen) maar 
kwam uiteindelijk toch in een Spaanse cel terecht nadat hij tot 28 jaar veroordeeld werd.  
 
17.07.20  In Bilbao en Vitoria wordt geprotesteerd tegen het bezoek van het Spaanse Koningspaar. 
De manifestanten droegen spandoeken met de foto’s van dictator Franco, van diens opvolgers, Juan Carlos I en 
Felipe VI.  Dit gebeurde op de ¨Plaza de Euskadi”… 

        
De foto’s van de 3 staatshoofden, Franco en de twee Borbones, hingen wél het onderste boven. Nog méér protest 
in Bilbao. (Foto’s: EFE) 
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20.07.20 Bij het klooster van Poblet (Tarragona) protesteerden enkele duizenden tegen het bezoek van de koning 
Ook bij het klooster van Poblet (Catalonië) wordt de Spaanse koning Felipe uitgefloten door Catalanen met 
Catalaanse vlaggen.. De Catalaanse Politie, Mossos d’Esquadra, diende te chargeren.   

 
Protest tegen het bezoek van de Spaanse Koning. Ook hier had iemand  perrongeluk  de foto van de koning het 
ondersteboven op een bord geplakt... (Foto: Lluís GENE/AFP)  
 
De Catalaanse regeringspresident, Quim Torra, had besloten thuis te blijven. Hij had wel een uitgebreid 
“verslag” van zijn politiemannen gevraagd. 
De manifestanten, uit l'Espluga de Francolí, waren met véél meer dan verwacht en ze moesten door de 
wijnvelden trekken om in de buurt van het staatshoofd te raken! Boven de wijnranken staken protestborden uit 
van “Òmnium Cultural” en de “ANC” (Assemblea Nacional Catalana) waarvan de leiders, Jordi Cuixart  en 
Jordi Sànchez al enkele jaren in de gevangenis zitten. Ze waren bijzonder boos omdat ze extra “geïsoleerd” 
werden terwijl anderen, die met Spaanse vlaggen liepen, met rust gelaten werden...  
 
 
20.07.20 Landgenoot Januzaj schiet in de 88ste minuut Real Sociëdad richting Europees voetbal.  (1 – 1)  

 
“De Koninklijke Vereniging” – “La Real Sociedad”  uit San Sebastian wordt door betweters nog wel eens “La 
Real uit Sociëdad” genoemd. Als in Spanje over “La Real” gesproken wordt bedoelen ze deze club uit Donostia. 
Real Madrid wordt ofwel “Los Blancos” ofwel “El Madrid” genoemd. 
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20.07.20 In Roncesvalles werd gevierd dat de “kloosterkerk” al 800 jaar de titel “Collegiale Kerk” draagt. 
Hiervoor was de aartsbisschop van Pamplona (“en Tudela”), Francisco Pérez González, overgekomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook de burgemeesters  van de omliggende gemeenten Valcarlos, (Nicolás Camino), die van Burguete (Josepe 
Irigaray) en die van Erro (Enrique Garralda) waren er. Ana Elizalde, eerste schepen van Pamplona, was 
evenzeer  aanwezig. Aangekondigd maar niet aanwezig was de vicepresident van de Regering van Navarra, 
Javier Remírez. 
Voor één keer diende er geen munt in de automaat gestopt  om de kerk te verlichten…  
Tot aan het einde van de Heilig Jaar, 17 juli 2021, zullen een aantal culturele en religieuze activiteiten 
plaatsvinden.  
Opvallend is dat op 15 augustus om 18 u.  feestdag van de Maagd van Roncesvalles, een dienst gehouden zal 
worden voor de slachtoffers van de Slag bij Roncesvalles in 778. (Oud-strijders van die Veldslag moeten dus 
niet verwacht worden...)  

 
Nadien zullen de overleden pelgrims herdacht worden die in de loop der tijden begraven werden in de “silo” 
(“opslagplaats”) buiten het klooster. Er zal ook nog een boek verschijnen over “Carlomagno en Navarra”. Er 
wordt herdacht dat de Paus 800 jaar geleden de kerk van Roncesvalles liet inwijden. 
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21.07.20  Van geliefd staatshoofd tot aangeschoten wild. 
Juan Carlos I reisde in 2016 (na zijn aftreden) naar Frans Polynesië om zijn 78 ste verjaardag te vieren.  Het geld 
dat hij op zak had was hem overgemaakt door zijn neef, Álvaro de Orleans. 

 
 

Juan Carlos I (foto: Efe) 
 
Deze Álvaro de Orleans beheerde dat geld dat ooit geplaatst werd in een Stichting (“Zagatka”) met de 
bedoeling een deel van dat fortuin te verbergen. Het bedrag zou naar Philip Adkins gaan, de voormalige 
echtgenoot van het vriendinnetje van Juan Carlos, Corinna Larsen.  LATER ZOU DIE NAAM veranderen IN 
Corinna zu Sayn-Wittgenstein; 
 

 
 

De Zwitserse Corinna zu Sayn-Wittgenstein. (Archieffoto EiTB  Baskische TV) 
 
Plots raken allerlei “geheimen” bekend die nu straffeloos uit de doeken worden gedaan in de pers.   
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21.07.20  Wil Madrid ETA opnieuw activeren om de aandacht af te leiden ? 
Op bevel van de Spaanse Bloedraad,  Audiencia Nacional, wordt in Hernani de ex-gevangene, Itxaso Zaldua 
opgepakt.  Ze kwam in 2017 vrij nadat ze 12 jaar in Franse cellen had doorgebracht.  

 
 

Itxaso Zaldua, bij de ontvangst in Hernani, nadat ze in 2017 werd vrijgelaten in Frankrijk. (Jon URBE/FOKU) 
 
In maart 2005 was ze daar gearresteerd  en nadien zat ze opgesloten in Lannemezan (Bordeaux) . 
Kort na deze arrestatie raakte via het persagentschjap Efe bekend dat ze gelinkt werd aan de dodelijke ETA-
aanslag, in Zaragoza, op Manuel Giménez Abad, president van de PP in Aragón, op 6 mei 2001. 
 
 
22.07.20 Madrid moet zonder voorwendsel de cellen leegmaken  
De arrestatie, gisteren, van Itxaso Zaldua, die 12 jaar in Franse cellen zat en in 2017 vrijkwam zonder dat de 
Spaanse Politie of de Bloedraad een tenlastelegging tegen haar formuleerde is niet méér dan een probeersel om 
scenario’s uit het verleden te reproduceren! De constructie van nieuwe beschuldigingen op basis van oude 
papieren en nieuwe “getuigenissen” is niet meer dan het misbruik van politieke wapens van de Spaanse 
Staatsvuiligheid en de Spaanse rechterlijke macht. De grote meerderheid van het Baskische Volk wil dit niet 
meer. ETA legde de wapens neer maar het lef en de onbeschaamdheid van Madrid blijft blijkbaar verder bestaan.  

 
Aan beide zijden werden mensenrechten geschonden. De Baskische onafhankelijkheidstrijders hebben te maken 
gehad met verschrikkelijk zware, inhumane sancties  die ze met een enorme kordaatheid aanvaard hebben.    
Maar de wraak blijft verder duren… 
De Spaanse paramilitaire folteraars en hun noodzakelijke collaborateurs en hiërarchisch superieuren bleven 
daarentegen genieten van een totale straffeloosheid.  
Onlangs werd nog maar eens duidelijk dat er nooit méér onbestrafte en onopgeloste straffeloosheid door 
huurmoordenaars en bevorderingen door bevelvoerders waren dan onder het bestuur van Felipe González en 
GAL. De poorten van Spaanse gevangenissen moeten dringend naar buiten uit geopend worden voor de 
Baskische politieke gevangenen. 
Maar het tegendeel gebeurt: De Guardia Civil wil dat er weer opgetreden wordt tegen de protesterende jeugd in 
Altsasu:   
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23.07.20 De jeugd van Altsasu zegt: "VOSOTROS SOIS EL VIRUS" “Jullie zijn het virus”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faxistuak Kanpora - Fascisten Oprotten 
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24.07.20 De Spaanse Bloedraad veroordeelt Marixol Iparragirre, “Anboto”, tot 122 jaar.  
Deze veroordeling komt er omdat ze opdracht gegeven zou hebben om Luciano Cortizo (44) , commandant bij 
de Landmacht, in León in 1995, van het leven te beroven.  
 

 
Foto “LEONNOTCIAS” 

 
“Anboto” zou van juli 1994 tot 1998 aan het hoofd hebben gestaan van het commando dat deze aanslag zou 
bevolen hebben aan Sergio Polo, Lur. Zij was kort voordien door Frankrijk uitgeleverd. 
Anboto was de echtgenote van  Mikel Antza (*) die bekend raakte omdat hij indertijd 2 ETA-leden hielp 
ontsnappen uit de gevangenis Intxaurrondo in San Sebastian. Dit gebeurde toen in de versterkers van een 
muziekband. 
 
(*) Mikel Albisu “Mikel Antza” was een intellectueel die aan de leiding  van ETA kwam toen de voorgangers 
allemaal in de gevangenis terechtgekomen waren. Iemand moest de leiding opnemen…  
 
27.07.20 Rechter Manuel García Castellón roept Corinna Larsen op om op 8 september te verschijnen. 
Corinna Larssen is het vriendinnetje van Juan Carlos I, gepensioneerd Koning van Spanje.  De rechter wil uitleg 
over het telefoongesprek dat zij had met de ex-politiecommissaris José Manuel Villarejo over de Rekeningen die 
Koning Juan Carlos heeft in Zwitserland.  

 
Corinna Larssen die haar familienaam liet upgraden tot “zu Sayn-Wittgenstein”, op een foto uit 2015.  (AFP 
PHOTO) 
 
Omdat een Spaans Koning geen bankrekeningen (in het buitenland) mag hebben werd de Rekening blijkbaar 
geopend onder de naam “Carol”. Corinna Larssen had inzage en blijkbaar praatte ze daar ooit over met José 
Manuel Villarejo, ooit politiecommissaris die betrokken raakte in alleleri duistere zaakjes die hem in de 
gevangenis brachten.(*)   
En daarmee ging mevrouwtje zu Sayn-Wittgenstein babbelen... 
 
(*) Dat belette niet dat hij ooit aan het hoofd stond van 46 ondernemingen en uiteindelijk een bankrekening ten 
bedrage van 16 miljoen Euro’s bezat. En daarmee ging “Mevrouw Koning” praten... 
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28.07.20 De Spaanse Regering gaat de beschuldiging van foltering van Beatriz Etxeberria niet onderzoeken.  
Bij haar arrestatie in Bilbao op 1 maart  2011 werd Beatriz Etxeberria vreselijk tussengepakt. Ze werd gefolterd 
en verkracht. Nooit reageerde de Spaanse Regering op haar klachten.   

 
Waarom kwam ze dan in het ziekenhuis “Hospital Niño Jesús de Madrid”  terecht? 
Eén van de bedreigingen die ze na haar arrestatie te horen kreeg was “Ik krijg zin om jou en je dochtertje een 
kogel te verkopen”. (Het dochtertje was toen 2 jaar.) 
EHBildu Volksvertegenwoordiger, Jon Iñarritu, kreeg nu als antwoord op zijn klacht dat Guardia Civiles 
in dat ziekenhuis niet eens een revolver mochten dragen!!!! 
 
Etxeberria, zit in de gevangenis van Aranjuez. 
De Spaanse Regering werd voor het niet opvolgen van de klacht van foltering al meermaals veroordeeld door het 
Tribunaal in Straatsburg.  

 
Beatriz Etxebarria (L) en Iñigo Zapirain   tijdens de Rechtszaak als leden van het “commando Otazua”.   
 
De beschuldiging tegen een ander lid, Saioa Sánchez Iturregi, bestond trouwens enkel uit bekentenissen die  
Iñigo Zapirain onder foltering had afgelegd. In de “RECHTSSTAAT” Spanje was dat blijkbaar geen enkel 
probleem! Het proces moet nu worden overgedaan! 
 
In de studie van Baskisch forensis geneesheer Paco Etxeberria, op last van de Baskische Regering, bleek 
onlangs dat 4.000 Basken, volgens het Protocol van Istanbul,  gefolterd werden. 
 
 
 
 
29.07.20 Rechter Servini roept Martín Villa  op om op  3 september  te verschijnen. 
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De Argentijnse Rechter, María Servini,  die de “criminele” geschiedenis tijdens  de Francodictatuur onderzoekt 
heeft de opvolger van de Dictator, ex-minister Rodolfo Martín Villa, opgeroepen om op 3 september 
“telematisch” (of via een consulaire vertegenwoordiger vanuit Spanje op de Argentijnse Ambasade ) te 
verschijnen. 

 
De Argentijnse Rechter, María Servini, tijdens een eerder bezoek aan Euskal Herria. (Luis 
JAUREGIALTZO/ARGAZKI PRESS).  

 
Voormalig minister Rodolfo Martín Villa (tweede van rechts) is inmiddels 86 jaar. 

 
Martín Villa werd hier al eerder van beschuldigd en hij verklaarde toen verschillende keren bereid te zijn om te  
verschijnen.   
 
 
 
  
30.07.20 Josu Urrutikoetxea, “Josu Ternera” verliet de Parijse gevangenis van La Santé. 
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Josu Urrutikoetxea verliet vanmorgen de Parijse gevangenis van La Santé nadat de rechterlijke beroepsinstantie 
gisteren bevestigd had dat er geen enkel obstakel was tegen deze vrijlating-met- elektronische-controle.  Hij was 
vergezeld van zijn advocaat, Laure Heinich, en van zijn zoon, Egoitz.   
 

  
Persfoto: Geoffroy VAN DER HASSELT/AFP)  en een familiefoto uit betere tijden 
 
Egoitz verklaarde aan de pers dat de situatie van zijn vader een nieuwe etappe was waarin hij in vrijheid kon 
verdedigen voor rechterlijke autoriteiten. Hij kreeg alvast onderdak bij een Parijse advocaat omdat hij zelf geen 
onderdak kon financieren in de Franse hoofdstad (waar hij zijn studies kan verderzetten). Voorlopig mag hij de 
woonst gedurende twee uren in de voormiddag en vijf uren in de namiddag verlaten. 
Opvallend was dat het Franse Beroepshof dat deze zaak behandelde de constructie in vraag stelde waarmee de 
Spaanse gerechtelijke autoriteiten de uitlevering meenden te kunnen verkrijgen en zelfs de kwestie van de 
Baskische Politieke gevangenen in het algemeen wilde “oplossen”. 
 
 
30.07.20. Catalaanse politici, Carme Forcadell en Dolors Bassa, blijven in de derde graad gevangenschap. 
De ex-parlementsvoorzitster,  Carme Forcadeill, en de ex- “consellera”, Dolors Bassa, blijven in derde graad 
gevangenschap. Madrid blijft de baas! 

 
Carme Forcadell, bij het verlaten van de gevangenis met een “permissie”. (@ForcadellCarme) 

De definitieve “derde graad” wordt echter niet toegestaan. 
De Derde Graad voor Rull en Turull wordt geweigerd waardoor beiden, samen met Oriol Junqueras, Jordi 
Cuixart, Jordi Sànchez, Raül Romeva en Joaquim Forn, in de gevangenis blijven... 
 
 
 
 
 
30.07.20. Op de Spaanse conferentie  van  Sánchez met de regionale “presidentes” blijven er een paar afwezig:  
Zo zullen 'president' Torra (Catalonië) en ‘lehendakari’ Urkullu (Baskenland) niet komen. 
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Urkullu en Quim Torra, in november 2018 in Vitoria.  / EFE / DAVID AGUILAR 

 
Een schaduw over de conferentie van presidenten. 
 
 

 


