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01.12.20 Mededeling aangaande deze maandelijkse GRATIS berichtgeving over Baskenland  
Sedert 1997 stuur ik deze “alternatieve info Baskenland” rond in Vlaanderen. Gratis, belangloos, maar hopelijk 
niet “voor niets”! Gegevens kwamen uit allerlei hoeken, voornamelijk uit de radicale krant EGIN. Tot die krant 
in juli 1998 gesloten werd en de leiding voor jaren in de gevangenis vloog: “Té radicaal Baskisch”! 
’s Anderendaags verscheen er een “opvolger”, een stencil, die je op een paar plaatsen in de stad kon krijgen. De 
hoofdbedoeling was vooral beletten dat Baskenland één dag zonder radicaal persbericht zou zitten. 
Zelf haalde ik de stencil op in een lokaal in een steegje van de Calle Matía in Donostia-San Sebastian (waar ik 
sedert 1969 op vakantie kom). ’s Morgensvroeg hing daar al een zware HASJ wolk.   
De daaropvolgende dagen kwam er een krant, aanvankelijk slechts enkele bladen. Gedrukt op privé-persen van 
ALFONSO SASTRE, echtgenoot van Eva Forest: 

      
Sastre en Forest (bij een hulde) en nadat Forest nog eens uit een gevangenis kwam (foto: El País) 

De “krant” zou het eerste half jaar “Euskadi Información” heten.   
Op 1 januari 1999 kwam dan een echte krant: 

“Euskal Herriko Egunkaria Gara” 
“Van het Baskische Volk de Krant Wij zijn” (*) 

Kortweg: “GARA” - “Wij Zijn” 
Ik ging mijn abonnement elke zomer in de “Zetel” van Gara betalen. Mét een grote doos Leonidaspralines.  Ze 
zagen me graag komen. (Omwille van die pralines!) Tot ook Gara op het internet verscheen. Gratis! 
Daar zijn ze nu mee gestopt. Met dat gratis internet! Slechts enkele stukken blijven vrij toegankelijk. 
Probleem: als ik verder niet aan info via internet raak stop ik er ook mee.       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(*) Hier is het duidelijk dat het Baskisch een “suffixentaal” is. Het voornaamste in een zin komt achteraan. 
Daarom moet je een Baskische zin dus van achter naar voor lezen! 
(**) Sastre is schrijver, dramaturg, essayist, scenarioschrijver, etc…  Sastre is inmiddels 95 jaar. 
 
01.12.20 Madrid brengt 25 Baskische politieke gevangenen in gevangenissen dichter bij huis  
Komt er beweging in de Spaanse en Franse gevangenispolitiek? 
Het onderbrengen van Baskische Politieke Gevangenen in eigen streek was al jaren een (miskende) vorm van 
menselijkheid die in Madrid niet leek te bestaan! 
Nu zullen er  25 gevangenen in Baskenland ondergebracht worden. Het maakt (voorlopig?) slechts 15 % uit 
maar het is een begin. 

 
“Etxera” – “Naar huis” 

De helft van de gevangenen, (14), zit in de “derde graad gevangenisregime” (dicht bij de vrijlating). 
De overigen zitten in de “tweede graad”. 
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02.12.20 Donostia verzorgt het trage verkeer.  
Vooral op de Zon- en Feestdagen gaat het gemotoriseerde verkeer op plaatsen zelfs verboden worden. Zoals de 
Paseo de la Concha de weg langs het Concha-strand:  

 
 (Foto: Juan Carlos RUIZ / FOKU) 

Op zon- en feestdagen mogen er tussen 09 en 19.00 uur (in de zomer tot 21.00 u.) enkel voetgangers en fietsers 
komen.  
 
 
03.12.20 Vijftig jaar geleden haalde de Stad BURGOS  de wereldpers: Het BURGOSPROCES 
Vandaag, 50  jaar geleden, ging het beruchte BURGOS – PROCES van start.  Er stonden 16 Basken terecht: 13 
mannen en 3 vrouwen. Zij zouden de beruchte folteraar/chef van de Brigada Político Social van de provincie 
Gipuzkoa, Melitón Manzanas vermoord hebben. In het deurgat van zijn huis in Irún. 
ETA gaf toe dat ze hun politiek-militaire tegenstander “terechtgesteld” hadden.  
Er zouden 6 doodstraffen vallen en sommigen kregen zelfs een dubbele doodstraf. Bijzonder straf!!!  
Behalve de doodstraffen vielen er ook nog enkele honderden jaren gevangenisstraf. 
 
De bijzonder moedige verdediging wist de verantwoordelijkheid van het politiek project in deze Zaak om te 
bouwen tot een Politieke Rechtszaak van het Volk tegen de Francodictatuur.  Dit zorgde ervoor  dat er in 
Europa een ongekende internationale solidariteit  ten voordele van de jonge “activisten” ontstond en dat Spanje 
de schuld in de schoenen geschoven kreeg…Het kwam in Europa tot massamanifestaties en in Amsterdam kroop 
Joop Den Uyl zelfs op een zeepkist om zijn steun te uiten.   
Het dictatoriale karakter van het Franquisme werd duidelijk in heel Europa en de Rechtszaak keerde zich 
uiteindelijk tegen de Spaanse Dictatuur in Madrid. 
Vijf van de “Burgos Six” (foto) 1, 4, 5 en 6 toen ze op 29 juli 1977 eindelijk weer in Baskenland 
kwamen.  

 
Eigen foto bij de ontvangst in de velodroom in Donostia - San Sebastian. 
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04.12.20 Maar niet iedere Spanjaard geeft graag toe dat de Dictatuur voorbij is.  
 

 
Dat merkten de Catalanen. 

Nu de Catalaanse bestuurders al enkele jaren in de gevangenis zitten en Puigdemont in ballingschap in Laken 
verblijft besluit Madrid dat de derde graad gevangenisstraf die de Generalitat had toegekend niet doorgaat. De 
bedoeling was de veroordeelden de kans te geven te kunnen gaan werken.  
 
Bloedhonden blijven bloedhonden… 
 
 
04.12.20 Stilaan  is er enige menselijkheid te merken in de Spaanse gevangenenpolitiek te merken. 
De Baskische politieke  gevangenen Jon Igor Solana, Asier García Justo, Ismael Berasategi, Aitor Herrera, Eider 
Pérez Aristizabal en  Balbi Saez die in de gevangenissen van Algeciras (1.000 km) en  Badajoz (700 km) zitten 
worden (eindelijk) in gevangenissen in Baskenland ondergebracht. 
 

 
 

Foto: In 2004 trokken Basken naar de gevangenis van Algeciras. (foto: GARA) 
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04.12.20 Spaans Hooggerechtshof trekt de vrijheid van Catalaanse gedetineerden gedeeltelijk in?  (HLN) 

© AFP 
Oriol Junqueras (centraal op de foto) en acht andere Catalaanse politici zitten al meer dan drie jaar in een 
Spaanse cel straffen uit van negen tot twaalf jaar. Ze hadden de euvele moed gehad hun land en Volk af te willen 
scheuren van het verstikkende Spaanse regime. 
Maar nu heeft het Spaanse Hooggerechtshof het halfopen gevangenisregime weer ingetrokken! Ze 
mochten sedert juni in het weekend naar huis.  Dat mag nu niet meer.  
Het handelt hier over “vijanden van Spanje” zoals  Carme Forcadell, voorzitster van het Catalaanse Parlement, 
over vicepresident Oriol Junqueras en nog vijf andere ex-leden van de regionale regering!  
Ook de leiders van de separatistische verenigingen ANC en Omnium Cultural, Jordi Sanchez en Jordi Cuixart, 
mogen niet meer aan  vrijwilligersactiviteiten buiten de gevangenis gaan deelnemen!  
 
   
06.12.20 In Barañain wordt, zoals elk jaar op deze dag, Karmele Solaguren herdacht.  
Zij werd slachtoffer van de spreiding van politieke gevangenen over heel Spanje. Dit kostte het leven van 
verschillende familieleden die op gevangenenbezoek gingen.  
Karmele Solaguren was er één van. Dit gebeurde op 6 de december 2004 toen ze, op  weg naar Alcalá Meco 
(Madrid) bijstand wilde verlenen bij een eerder ongeval. Haar man overleefde het accident. Hun gevangen zoon 
die ze gingen bezoeken verongelukte later op de fiets… 

 
Bloemenhulde bij de gedenksteen voor Karmele Solaguren, in Barañain. (Foto: Idoia ZABALETA/FOKU) 
In totaal worden nog 15 andere personen “erkend” als slachtoffers van de gevangenisspreiding: Rosa en Arantza, 
Jose Mari, Leo, Sara, Iñaki en Argi, Mari Carmen, Pilar en Alfonso, Antxon, Iñaki Asier, Rubén en Natividad.  
Goed bezig, Madrid!!!…   
  
 



291 
 

 

 
 
06.12.20 Omwille van een ernstige ziekte wordt de vrijlating van Josetxo Arizkuren gevraagd.  
José Javier Arizkuren Ruiz, “Kantauri” (62) recupereert nu van een operatie waarbij 3 “stents” geplaatst werden. 
 

  
 
Arizkuren zit al 20 jaar in een gevangenis in Murcia op 650 km van huis.   Héél veel bezoek kreeg hij daar 
niet…Nu komt hij naar de gevangenis van Pamplona! 
 
 
 
07.12.20 Ook eens goed nieuws 
Rosa Díez die van 1977 tot 2007 Baskische Socialiste binnen de PSOE was en van 2007 toto 2016 neo-fasciste 
in de partij UPyD laat definitief de politieke rolluiken naar beneden. 
 

 
Rosa (mecaguen) Díez en Fernando Savater (Juanan RUIZ | FOKU) 

 
De nieuwe koers binnen uiterst rechts duurde amper 3 jaar en hield zich in die korte periode enkel bezig met 
“zich ergeren” en met “anderen beledigen”. 
Gelukkig bracht ze haar beslissing nu via een communiqué in de pers zo niet had niemand haar gemist. 
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08.12.20 Aitor Zabaleta werd 22 jaar geleden vermoord in Madrid 
Op 8 december 1998 speelde Real Sociëdad uit San Sebastian in het stadion van  Atlético Madrid een 
Bekerwedstrijd. Aitor Zabaleta  ging er, samen met zijn vriendin, naartoe.  
Bij aankomst in Madrid, rond 18.00 u.,  vroegen ze aan enkele politiemannen waar ze nog iets konden gaan 
drinken. Die stuurden hen naar het lokaal waar de radicale  groep “Bastión” (ultra’s, neonazigroep) verzamelde! 
De betreffende politieman zou later verklaren dat hij dat “zonder na te denken” gedaan had… 
Bij een eerste “supporters-incident” werden alle attributen die verwezen naar de  Baskische Real Sociëdad 
gestolen. Er werden slagen uitgedeeld en werd gedreigd met de dood. De op de vlucht geslagen Baskische 
supporters werden door een 40 à 50 in het zwart geklede skinheads omsingeld. Een donkere Volkswagen Golf 
kwam aangereden en een paar kerels met grote messen in de hand stapten uit. 
Aitor Zabaleta kreeg 3 messteken, waarvan één dodelijke. 

 
Ricardo Guerra, berucht lid van “Bastión” (al eerder veroordeeld voor andere geweldplegingen) werd tot 17 jaar 
cel veroordeeld, maar aangezien hij geen Bask was, kreeg hij begin september 2006 (al na 8 jaar) zelfs een 
vergunning om de gevangenis te verlaten.  
Zijn straf werd meer dan gehalveerd, een Bask ziet zijn straf verdubbeld. 
In Spanje komt het zelden tot incidenten omdat de “verplaatsingen” meestal per vliegtuig gebeuren.  
 
 
08.12.20 Juan Carlos wordt door de Spaanse Staat “onderhouden” en mag daarom geen Bankrekeningen hebben.  
Maar hij had een vriendinnetje, Corinna Larsen, dat zijn financiële zaken verzorgde: Corinna Larsen. Zij kreeg 
van de koning een zakcentje als vergoeding.    

 
 
Die overdracht gebeurde via een bankfiliaal op de Bahama’s. 
De Spaanse pers is tot achter de komma ingelicht over alle transacties en dat gaat nog tot leuke verhalen leiden!   
De Spaanse vader Koning zou nu 678.393,72 euro’s gaan betalen aan zijn Staat om wettelijk in orde te 
zijn. Hij doet dit zonder dat de Staat dat eiste.  Dit meldt “HuffPost”. 
Dit bericht lekte uit in de “kwaliteitskrant” El País. 
Een Spanjaard en een Vlaamse vrouw zouden onechte kinderen van hem zijn maar daarover wordt amper nog 
gesproken. 
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10.12.20 Real Sociedad de San Sebastian speelt in Napels 1 – 1 en gaat naar de volgende ronde.  
Beide teams zijn tevreden met gelijkspel: Napoli kroont zich tot groepswinnaar, ook Real Sociedad stoot door. 
Bij Napels speelt Dries Mertens en bij de club uit Donostia werd Adnan Januzaj een vaste waarde. 

 
© AFP  
 
 
 
 
11.12.20 Er gaan een aantal Baskische gevangenen dichter bij huis ondergebracht worden! 
Zij zouden ook in een lichter gevangenisregime belanden. 
 

 
 
Karlos Apeztegia zou vanuit Ocaña (Toledo) naar een gevangenis in Iruñea-Pamplona komen. (Idoia 
ZABALETA | FOKU) 
 
Vijf andere gevangenen komen naar El Dueso (Cantabrië), Soria en Dueñas (Palencia) 
Jon Etxeberria  mag” (vanuit Castelló) naar El Dueso (Cantabrië). 
Angel Mari Telleria zat in Estremera-Madrid)  Jon Mirena San Pedro en Jon Crespo in Murcia..  
Txuma Altable komt vanuit Castellà in Soria. Jon Mirena San Pedro vanuit Herrera in Dueñas. 
Na deze verhuis zal niemand meer in het verre  Ocaña zitten. Ook naar Algeciras, Cáceres en Badajoz moet 
niemand van de familieleden gaan.  
 
Dit gebeurde allemaal onder het beleid van de huidige Minister van Binnenlandse Zaken, Fernando Grande-
Marlaska, die in een vorig leven onderzoeksrechter was. De gevangenen die in die periode vóór hem 
verschenen waren stuk voor stuk vreselijk gefolterd. Blijkbaar vond de man het niet nodig hierop te reageren… 
“Boze tongen” hebben ditmaal gelijk dat deze wijzigingen er komen omdat de radicale Baskische partij EH 
Bildu “bijspringt” om de begroting in Madrid er door te krijgen.  
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11.12.20 Madrid laat de “historische” ETA-leider Francisco Mujika Garmendia “Pakito” vrij in Zuera (Aragón).  
Francisco Mujika Garmendia, “Artapalo” “Pako” “Pakito” , werd in 1953 geboren in Ordizia.  Op 29 maart 1992 
werd hij gearresteerd bij de “Operatie Bidart” (Frans Baskenland) waarbij voor het eerst een zware slag werd 
toegebracht aan ETA  en in één klap de absolute kopstukken van de Organisatie werden opgepakt. 

 
Pakito bij zijn vrijlating en (in cirkel) een foto bij zijn uitlevering aan het Spaanse Sanhedrin aan Spanje in 1992  
 
Samen met “Pakito” werden toen in Bidart ook José Luis Álvarez Santacristina, “Txelis”, en José María Arregui 
Erostarbe, “Fitipaldi” (“Fiti”) opgepakt. 
In 2000 werd “Pakito”  door Frankrijk uitgeleverd aan het Spaanse Sanhedrin.  
 
 
11.12.20 Francisco Mujika Garmendia “Pakito” verliet vrijdag de gevangenis.  
Hij zat in totaal 28 jaar in de gevangenis en zijn vrijlating, nu, viel samen met de 33ste verjaardag van de aanslag 
op de kazerne van Zaragoza  waarvan hij indertijd beschuldigd werd. Bij die aanslag verloren 11 personen het 
leven waaronder 5 kinderen. Hij trok indertijd naar het Europees Tribunaal Mensenrechten in Straatsburg omdat 
hij wilde dat zijn straf die hij in Frankrijk had uitgezeten zou afgetrokken worden van die in Spanje. Dit werd 
natuurlijk geweigerd!  
Hem werden allerlei zaken toegeschreven: Zo zou hij de leidinggevende figuur zijn geweest van het “commando 
itinerante”  of “commando Argala” dat, behalve de kazerne van Zaragoza ook nog de professor Rechten en 
voormalig Staatssecretaris voor de Autonome Regio’s, Manuel Broseta, in 1992 in Valencia naar het 
hiernamaals geholpen hebben. 

 
“Pakito” zal het moeilijk krijgen een nieuw leven op te bouwen… 
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14.12.20 Gaan ze Arnaldo Otegi opnieuw veroordelen voor hetzelfde? En wat gaat “STRAATSBURG” doen?  
De Spaanse Bloedraad, Tribunal Supremo, het Spaanse hoogste gerechtshof, gaat Arnaldo Otegi, Rafa Díez, 
Sonia Jacinto, Miren Zabaleta en Arkaitz Rodríguez opnieuw oordelen in de ‘Zaak Bateragune’.   
En het “NON BIS IN IDEM”?  
Deze Zaak was geannuleerd door het Europees Hof in Straatsburg! 

 
V.l.n.r. Miren Zabaleta, Arnaldo Otegi, Rafa Díez, Sonia Jacinto en Arkaitz Rodríguez zaten in deze Zaak zelfs 
al 31 JAAR samen in voorarrest uit !!! (Foto: Aritz LOIOLA / ARGAZKI PRESS) 
Zelfs in Spanje, waar alles mogelijk is, gebeurde dit nog nooit eerder! 
  
14.12.20 Juan Sebastián Elkano voer als eerste rond de wereld. 1519-1522 
Toen hun initiatiefnemer, de Portugees Fernando Magellaan, Magellan  of  Magalhães, op de Filipijnen om het 
leven kwam nam Elkano het bevel over. 

                        
Lithografie uit 1854 en een foto van het monument in zijn stadje, Getaria, in de buurt van San Sebastian. 

 
Van de 285 zeelieden die aan de tocht begonnen bleven er slechts 18 over. Hun namen staan in Getaria in steen 
op het grote monument langs de weg. Nooit eerder voer iemand de wereldbol rond. 
Ze werden na afloop  in Valladolid ontvangen door Karel V die Elkano 500 goud-dukaten schonk en het motto 
dat hij mocht dragen: “Primus circumdedisti me”.  https://youtu.be/Sxdel0CjC6Y 

  
Kaart: Universidad de Cantabria (CC BY-NC-SA) 
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14 12 20 De Generaal die weigerde de foto van Franco van de muur te halen 
In Melilla (de Spaanse enclave in Afrika) weigert Generaal Francisco Fernández de foto van Dictator Franco te 
verwijderen. Hij werd daarvoor op non-actief gezet. 
 

 
Foto: EFE Paco Guerrero / EFE 

 
Francisco Fernández Sánchez bij zijn aanstelling tot commandant Generaal in Melilla op 11 april 2003. Dit 
incident deed zich al voor in maart 2006 en nooit kwam er een verklaring voor. Tot El País het op 3 december ll. 
bekend maakte.  
   
  
15.12.20 Arnaldo Otegi zal zijn medestanders niet meer meekrijgen met een “SONREÍD”. 

 
¡Sonreíd! (glimlach) want we gaan winnen. 

 
De radicale Partij EH Bildu steunde onlangs de Spaanse Regering (met een onthouding) en dan kan de 
Regering niet meer met dit soort stunten aankomen.  
 
Maar in het Spaanse Hooggerechtshof  en zeker in het Grondwettelijk Hof zit een soort volkje dat van Bildu-
steun aan een Socialistische Regering niet moet weten. Zelfs niet van een Socialistische Regering!  
Eén van de beklaagden, Arkaitz Rodríguez, zegt: “Ze gaan ons niet onderwerpen, niet op de knieën krijgen 
en nog minder dresseren”! “We werden 12 jaar geleden gearresteerd en we zaten 6 jaar in de cel, 
volkomen onterecht en onwettig. Europa verwierp de klacht omdat er, volgens hen niet eens een 
organisatie bij betrokken was!   En tóch willen ze ons nu veroordelen voor lidmaatschap van ETA”!  
 
 



297 
 

 

 
 
15.12.20 Er kwam wel wat volk opdagen om hen vrij te krijgen 

 
 
Zij eisten  indertijd de vrijlating van Arnaldo Otegi, Miren Zabaleta, Rafa Díez, Sonia Jacinto en Arkaitz 
Rodríguez.  
 
Dit gaat over MENSENRECHTEN!  
 
Woordvoerders van de PP, van Vox en Ciudadanos reageren met  uitgelatenheid. Als hun tegenstanders maar 
achter de tralies terecht komen. 
 
 
17.12.20 De Baskische top koks vernieuwen hun Michelinsterren  
De Baskische koks Arzak, Akelarre, Azurmendi, Lasarte en Berasategui vernieuwen hun 3 Michelinsterren. 

 
 

Martín Berasategui, één van de Baskische driesterrenkoks, heeft zelfs 2 van die toprestaurants! (Jon URBE / 
FOKU) 
De méést opvallende kok is Arzak die al 22 jaar onafgebroken 3 sterren heeft. Zijn dochter, Elena Arzak staat 
klaar om de Zaak over te nemen.  
Martín Berasategui, heeft behalve het restaurant met zijn naam in Lasarte verder nog 9 andere sterrenrestaurants 
in de streek. 
Maar het meest opvallend in Baskenland is toch wel dat je er overal erg goed kan eten… 
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17.12.20 Josu Urrutikoetxea las de video voor waarop ETA het einde van de activiteiten meedeelde.  
Dat wordt nu bekend gemaakt (maar “iedereen” had die stem herkend). Die verklaring werd op 3 mei 
opgenomen maar er werden toen geen beelden bij de opname getoond. 
[De tweede stem was die van Marixol Iparragirre]. 
 

        
 
 

        
 

Josu Urrutikoetxea, kort voor zijn arrestatie in Frankrijk en nu. 
Maar er is nog steeds een risico van uitwijzing aan Spanje !!! 
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20.12.20 Premier Sánchez pakte de Führer van de meest rechtse partij op een ongekend stevige manier aan. 
Gisteren in het Parlement in Madrid:     
https://youtu.be/fPHbuaXuEm0  
https://youtu.be/SjyvOP9xrac  
In Spanje is “uiterst rechts” inmiddels in 3 stukken uit elkaar gevallen: 
- De Partido Popular (“popular” betekent “populair” maar ook “volks”. “Partido Popular” “Volkspartij” dus.) 
- Vox (stem) 
- Ciudadanos  (“Burgers”) 
Samen halen ze geen meerderheid (=176 stemmen) en sedert kort hebben ze ook onder elkaar ruzie. Ze vangen 
elkaar vliegen af. 
Een paar kleinigheden bij de toespraken (op youtube)  : 
Links van de “sprekerd” staat het glas water en ligt het witte doek om het schuim uit de mondhoeken weg te 
vegen. (Schuim ontstaat omdat ze in het Spaans erg veel “lispel-klanken” hebben). 
Naast het glas is een vierkant “plaatje”. Dat is een “lampje” dat begint te flikkeren als de spreektijd “op” raakt en 
uiteindelijk voorbij is. 
Het is in deze zaal dat de Guardia Civil schietend binnenviel bij de Staatsgeep van 1981. 
Bij restauratie- en verfwerken wordt het kogelgat in het plafond niet weggewerkt.  
De verkozenen kropen die dag als bange honden op de grond zoals Tejero beval: “Al Suelo! Todos al suelo”. 
Behalve regeringspresident Adolfo Suárez en de militair, Gutiérrez Mellado, die naast hem zat, kroop iedereen 
weg. Die militair, minister van Defensie, wilde aanvankelijk met de blote hand de putschisten tegenhouden maar 
dat liep bijna faliekant af…  
Die Staatsgreep wordt in Spanje “23 F” of “El 23 f” genoemd; naar de datum: 23 februari (1981) 
 

 
 

 
Zes uren na de aanslag op Carrero Blanco kwam koning Juan Carlos op TV zeggen dat alles voorbij was.  
Er wordt gezegd dat hij toen pas gekozen had vóór of tegen de militairen!!!    
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20 december 2020 – 20 december 1973 

Vandaag is het 47 jaar geleden dat ETA de Francodictatuur de benen van onder het lijf blies: In hartje Madrid 
vloog Carrero Blanco, de geplande opvolger van de Dictator, in een auto met chauffeur over een kloosterkerk van 
verschillende verdiepingen.  De aanslag moest aanvankelijk uitgesteld worden omdat Vice President Kissinger 
plots op bezoek kwam. De ambassade lag “om de hoek”!  
 

 
 

             
 

Carrero Blanco in gesprek met Kissinger. Kort nadien was hij dood! 
 

Pas in 2008 raakte bekend dat na deze ontmoeting van 1973 de Amerikaanse Ambassade in Madrid een bericht 
had gestuurd:  
“Het beste plan zou zijn dat Carrero zou verdwijnen en vervangen worden door generaal Díez 
Alegría of door  Castañón". 
ETA voerde de wens van de Amerikanen dus stipt uit, ook al wisten ze dat niet...  
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21.12.20  “Schande in het Belgisch Parlement” 
Dit is de titel in de radicale Baskische krant “Egunkaria”. Het handelde over de Baskische Jaione Jauregi die in 
ons land als kok door het leven ging en dat had ze te danken aan Meester Paul Bekaert die haar jarenlang uit de 
klauwen van de Spaanse Justitie kon houden.  
Maar als Madrid iemand op het oog heeft dan komen de trekken van Fernando Álvarez de Toledo, de Hertog 
van Alva weer tevoorschijn: Iedereen die niet denkt als zij is er aan! 
 
In 1546  benoemde keizer Karel V hem tot landvoogd en dit leidde tot een verschrikkelijke moordpartij. Met de 
terechtstelling van Egmont en Hoorn verloor de Heer die toen regeerde over mijn streek het leven!  
 

 
Het optrekje van de Hertog van Horn zoals het er nu bijligt (eigen foto) 

 
In het Parlement kon de steun van Ellen Samyn, (Vlaams Belang) de Socialist, Joris Vandenbroucke en van 
Kristien van Vaerenbergh, N-Va, niet baten. 

         
 
Vandenbroucke maakte in Madrid ook kennis met de praktijken van de Spaanse flikken die er meteen foto’s van 
de geboeide Jaione verspreidde toen ze naar de gevangenis versleept  werd.  
Van Quickenborne had van Madrid garanties gekregen over de behandeling die ze zou krijgen.  (Misschien 
mocht ze wel haar kleren aanhouden bij de “ondervraging”!) 
 
 
 
 



302 
 

 

 
 
21.12.20  Gorka Elejabarrieta (EH Bildu) interpelleert Pedro Sánchez over de dood van Igor González Sola  
Gorka Elejabarrieta, die jarenlang, op de vlucht om veiligheidsredenen, in ons land verbleef, werd bij de laatste 
verkiezingen tot “Spaans” Senator gekozen. 
Gisteren interpelleerde hij Spaans President Sánchez over de dood in de gevangenis van  Igor González Sola.  

 
Hij herinnert Sánchez er ook aan zijn belofte na te komen door de gevangenispolitiek aan te passen aan de 
actuele tijden. 
 
 
23.12.20 De Spaanse Bloedraad daagt 12 “Pamploneses” voor het omvertrekken van Spaans Koning Felipe VI 
Gelukkig trokken ze de Koning niet omver maar een standbeeld van de Koning dat ze eerst zelf geplaatst 
hadden… Ook Kristoffel Columbus moest eraan geloven.  

 
foto: Europa Press Oskar Montero 

 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

 
“Leve de Volkeren “ (Foto: Oskar Montero) 
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23.12.20 De Spaanse Bloedraad daagt 12 “Pamploneses” voor het omvertrekken van Spaans Koning Felipe VI 
Voor deze “act” zal de radicale partij Sortu moeten verschijnen maar ook “Vrouwen del Maiz” (Nicaragua) 
“Afrika United”, Ecuadorianen en Bolivianen die al op 12 oktober op een Nationaal Feest aanwezig waren onder 
het motto 'Gora Herriak' (Leve de Volkeren”). Dat feest vond plaats tegenover het Paleis van Navarra. 
De Spaanse Bloedraad, Audiencia Nacional, trekt maar liefst 3 dagen uit voor deze Rechtszaak waar “De Kroon” 
verdedigd moet worden:  12, 13 en 14 januari Begin januari zullen 12 personen moeten verschijnen op 
beschuldiging van het plegen van een delict tegen de Kroon.  
In elk Europees land zou dit hoogstens “pubergedoe” genoemd worden. In de Spaanse Staat wordt dat “zitten”… 
  

 
 
De “gedaagden”, vertegenwoordigd door  Unai Ezika en Lur Albizu ontvingen inmiddels de pers al. Daarbij 
maakten ze hun beklag over het “criminaliseren van politieke kritiek” en de “zware aanval op fundamentele 
vrijheden. Foto EP. Proces Verbaal werd opgemaakt door de Guardia Civil én de Nationale Politie!!! 
 
 
25.12.20 Kerstboodschap op de Spaanse TV 
In Spanje hadden ze gisteren verwacht dat de huidige koning in zijn Kerstboodschap zijn vader terecht zou 
wijzen. Al was het  maar één zinnetje... Het bleef bij één zin over de “zedelijke en ethische principes waartoe 
iedereen, zonder uitzondering, verplicht is” en met één korte verwijzing naar de eigen familie.   
Tant de bruit pour une omelette, dus  
Iedereen ontgoocheld. 
De reacties zijn zoals te verwachten… 
 
De reactie van Gabriel Rufián, de Catalaanse republikein, was toch wel de beste:  

     
 “Was er een koninklijke boodschap”? 
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29.12.20 President Sánchez wil gemaakte fouten aanvaarden maar ook de monarchie opnieuw stimuleren. 
Sánchez maakt de balans op van een jaar coalitieregering. De meeste aandacht gaat naar de pandemie. Hij 
spreekt over “vergissingen” en “fouten aan beide zijden” in Catalonië maar er komt geen woord over een 
mogelijke kwijtschelding van straf!  
 

 
(Javier SORIANO/AFP) 

Hij looft de rol van de Kroon. 
 
 
30.12.20 Binnenlandse Zaken brengt nog meer Baskische gevangenen dichter bij huis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onder hen Juan Carlos Iglesias Chouzas “Gadafi”  (FOTO UIT 2007) Hij werd in de buurt van Bayonne 
gearresteerd na 15 jaar “activiteit”. Hij werd uitgeleverd en veroordeeld voor de “uitschakeling” van José Javier 
Mugica, raadslid in Leitza (Navarra). 
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30.12.20 Elf andere ETA-gevangenen worden eveneens dichter bij huis ondergebracht 
Door deze maatregelen worden de kosten bij een bezoek gereduceerd en kunnen ook kinderen en ouderen meer 
op bezoek gaan.  
Ainhoa García Montero stond aan de leiding van een commando waar ook José Ignacio Guridi Lasa, Fermín 
Vila Michelena, Manex Castro Zabaleta, Juan Carlos Besance, María Jesús Arriaga Martínez en 
Francisco Javier Gallaga Ruiz lid van waren. 
Iker Lima Sagarna en Luis Enrique Garate verhuizen richting gevangenis in Baskenland. 
Iglesias Chouzas 'Gadafi' komt vanuit Alicante naar Dueñas (Palencia). Hij heeft deze maatregel te danken aan 
een geschreven tekst waarin hij erkent zware fouten gemaakt te hebben en dit nooit meer te herhalen. In 2031 zal 
hij 3/4de van zijn straf achter de rug hebben.  Deze spijtbetuiging kost hem wel de kameraadschap binnen ETA… 
Igor Portu was betrokken bij de aanslag in de Terminal 4 in Madrid Barajas.  

 
 
Igor Portu, Mattin Sarasola en Mikel San Sebastian zullen 3/4de van hun straf uitgezeten hebben in 2035. © 
UNKNOWN 
 
Ainhoa García Montero, voormalig ETA-dirigente komt vanuit Salamanca naar de gevangenis in Asturië. Zij 
werd tot 140 jaar veroordeeld voor de aanslag op het bedrijf Elektra in San Sebastián in 2001 waarbij 2 arbeiders 
het leven verloren. Ook was ze betrokken bij de levering van wapens en explosieven die gebruikt werden bij de 
dodelijke aanslagen op de Ertzaina Mikel Uribe en de Burgerlijk gouverneur van Gipuzkoa, Juan María Jauregi. 
 
José Ignacio Guridi Lasa, "Xabi", werd veroordeeld voor de dood van 2 Guardia Civiles in Sallent de Gállego 
(Huesca) in 2000. Hij komt vanuit Jaén naar Mansilla de las Mulas (León). Ook hij betoonde spijt. Guridi Lasa 
zit een straf van 30 jaar uit voor aanslagen en andere vergrijpen.  
 
Fermín Villa Michelena werd veroordeeld voor 2 aanslagen met bomauto’s in Madrid waarbij verschillende 
gewonden vielen. Hij komt van Alicante in een cel in Zaragoza waar hij een straf van 30 jaar moet uitzitten. In 
2036 zal hij 3/4de van zijn straf achter de rug hebben.  
 
Manex Castro Zabaleta distantieerde zich van terroristische activiteiten en kwam daardoor van uit een cel in 
Cádiz naar Zaragoza waar hij 44 jaar moet zitten voor verschillende delicten waaronder een dodelijke aanslag op 
Ignacio Uría in december 2008.  
 
María Jesús Arriaga Martínez, werd veroordeeld voor deelname aan een poging tot moord op de politieman 
José María Izquierda in 1985 in Pamplona. Hij komt, na “bekering”, naar de gevangenis in Pamplona. 
 
Ook Francisco Javier Gallaga Ruiz mag van uit Córdoba de rest van zijn 30 jaar cel in Daroca (Zaragoza) 
uitzitten. Hij werd tot 343 jaar veroordeeld na een aanslag op een leger-bus in Córdoba in 1996 waarbij Sergeant 
Miguel Angel Aylló het leven verloor. 
 
Iker Lima Sagarna komt vanuit Huelva naar de gevangenis van  Mansilla in León. De Bloedraad (Audiencia 
Nacional) veroordeelde hem tot 22 jaar voor de aanslag met  Molotov Cocktail op de kazerne van de Guardia 
Civil in Galdakao (Vizcaya) op 1 januari 2000.  
 
Luis Enrique Garate Galarza kreeg 76 jaar voor o.a. de ontvoering van industrieel Lucio Aginagalde. Hij komt 
naar  El Dueso in  Cantabria.  
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30.12.20 Zou de verhuis van politieke gevangenen naar Baskenland een gevolg zijn van dit: 
 

 
 

Manifestatie in Iruñea-Pamplona voor het dichterbij brengen van politieke gevangenen. 
(Jagoba MANTEROLA | FOKU) 

 

 
 

Vóór de gevangenis van Martutene (San Sebastian) 
 


