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01.11.20. In Spanje zitten Baskische gevangenen tussen 14 dagen en 20 jaar in ISOLEERCELLEN!  
Dit wordt bekend gemaakt door “Behatokia”, een Baskisch Observatorium voor de Rechten van de Mens, een 
initiatief dat in het leven geroepen werd door diverse Baskische organisaties. De drijvende krachten achter dit 
initiatief zijn o.a. TAT (Tegen Foltering) en ETXERAT  (“Naar Huis”). 
 
Deze isolatiecellen kwamen er om gesanctioneerde gevangenen gedurende maximum 14 dagen af te 
zonderen. In Spanje werden die “14 dagen” méér dan 10 jaar en zelfs méér dan 20 jaar.  
 

 
Teresa Toda, Aitzol Asla en Agus Hernán met hun studie (foto: Foro Social Permanente) 

 
Behatokia komt met cijfers: 
Begin oktober zaten 20 personas (19 mannen en één vrouw) hun straf uit in isolatiecellen!  
In de gevangenis van Cordoba waren er dat 3. In Sevilla II waren er dat 7.  In Huelva 6, Estremera 2 en in  Soto 
del Real 2.  
 
Eind augustus verliet Iñaki Alonso na 23 jaar de gevangenis van Córdoba. Alonso ging toen samenzitten met 
vertegenwoordigers van Etxerat en het Foro Social. 
 
In 2017 bood hij zich, samen met een medegevangene, aan voor een behandeling die aanvankelijk werd 
geweigerd. Uiteindelijk zou het toch tot een speciale behandeling komen die echter niets voorstelde.  
Overplaatsingen naar gevangenissen in Baskenland waren er bijzonder weinig. In het Spaans noemen ze het een 
“una barbaridad”, “een barbaarsheid”. 
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01.11.20 José Manuel Villarejo liep altijd met zijn pet over de ogen opvallend onopvallend over de straat  
Hij werd in 1972 politiecommissaris in San Sebastian als commissaris bij de Nationale Spaanse Politie. Hij nam 
als politiechef deel aan verschillende acties tegen ETA. Maar hij organiseerde criminaliteit, corruptie en 
witwassen van kapitalen.  

                 
Villarejo “verzamelde” een kapitaal van 20 miljoen Euro. 

Maar Villarejo maakte in februari 2017 een kapitale fout: Hij lekte informatie over koning Juan Carlos en 
over de Spaanse Geheime Dienst om alzo zijn proces te ontlopen! Hij meende immuun   Ook Fernández 
Díaz, voormalig minister van Binnenlandse Zaken werd “slachtoffer”. Het zelfbestuur van Catalonië mocht 
volgens de voormalige politiecommissaris teruggeschroefd worden. 
Sedert november 2017 zit hij in de gevangenis.   
 
 
02.11.20  Er zitten nog meer leuke zaken aan te komen...  
In de corruptie - “Zaak Keuken” – “Caso Kitchen”  staan nog maar eens Spaanse kopstukken op het gerechtelijk 
menu:  

 
 
- Jorge Fernández Díaz, voormalig Spaans Minister van Binnenlandse Zaken 
- Francisco Martínez Vázquez, ooit Staatssecretaris van Veiligheid. 
- Ignacio Cosidó (nu woordvoerder van de PP in de Senaat maar ooit Directeur Generaal van de Spaanse Politie.  
- “El Gordo” – “Den Dikke” 
- Eugenio Pino Ooit adjunct-directeur van de Spaanse Politie.  
- etc... 
Het begon allemaal fout te lopen in 2013 toen Minister Jorge Fernández Díaz politiecommissaris José Villarejo 
vroeg om een aantal documenten (zoals de persoonlijke agenda) uit het dossier van Luis Bárcenas te 
verwijderen. (Bárcenas zat op dat ogenblik in de gevangenis). 
 



259 
 

 

 
 
  
02.11.20  Drie jaar geleden stuurde het Spaanse gerecht de Catalaanse regering naar de gevangenis.  
 

 
 

Vandaag zitten er nog 9 Catalaanse politieke gevangenen in de Spaanse cellen. 
 

 
 

Voormalig Parlementsvoorzitster Carme Forcadell (L) en voormalig Catalaans minister, Dolors Bassa, mogen 
met niemand (politiek) contact hebben.  “Vrij” zijn ze dus nog niet.  
 
 



260 
 

 

 
 
 
03.11.20 Puppy het poesje van Jeff Koons vóór het Guggenheim Bilbao staat in herfsttenue  
Puppy  staat jaar in jaar uit “aangekleed” in een kledij van bloemen. Maar met de herfst in aantocht krijgt het 
beeld een winterse kleur.  

 
 

In de herfst is er weinig kleur. 
 

 
eigen foto (R) 
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03.11.20 Hoe zou het nog zijn met Carles Puigdemont?  
Drie jaar geleden kwam Carles Puigdemont in ons land terecht, Op de vlucht. 
Puigdemont was geen “oppositiefiguur uit Rusland”  maar president van Catalonië. Eén van zijn voorgangers 
was al terechtgesteld door Madrid. [Lluís Companys + oktober 1940] 
Hij is nu Europees Parlementslid en mag vrij rondreizen. Behalve in Spanje! Daar loopt een aanhoudingsbevel 
nadat hij een onafhankelijkheidsreferendum had georganiseerd. Dat mag niet binnen de Spaanse “democratuur”!    
Strijd voor Catalonië duurt voort, vanuit zijn villa in Waterloo, omgedoopt tot “Casa de la República” 
Ik hou er rekening mee dat ik nooit meer terug kan naar Catalonië. Als dat de prijs is voor Catalaanse 
onafhankelijkheid, wil ik die betalen.  
Zijn huis in Waterloo is omgedoopt tot Hoofdkwartier van de Republikeinse Raad waarvan hijzelf de 
voorzitter is. Die Raad is een bont allegaartje van Catalaanse separatisten die vanuit heel Europa de 
medestanders thuis ondersteunen.  
Oriol Junqueras, drie jaar geleden zijn vicepresident, zit nu een celstraf van 13 jaar uit.  Voor dezelfde feiten 
die ook Puigdemont ten laste worden gelegd. 
 
“Ieder van ons heeft toen een eigen keuze gemaakt”, zegt Junqueras nu. “Sommigen wilden dicht bij onze 
mensen blijven, anderen gingen naar het buitenland om de schending van onze rechten te blijven aanklagen.” 
Dat Puigdemont daardoor nu een vrij man is (behalve binnen de Spaanse Staatsgrens) geeft hem geen 
schuldgevoel.  
 
“De enige schuldige is de criminele Spaanse staat. Mensen opsluiten omdat ze hun politieke mening geven is een 
schending van de mensenrechten.” 
 
Af en toe komt hij in Perpignan, in het Franse deel van zijn Vaderland.   
 
Nadat het Catalaanse parlement, op basis van een referendum, de onafhankelijkheid uitriep, werd hui uit zijn 
ambt gezet.  

 
Puigdemont drie jaar geleden, toen het Catalaanse parlement de onafhankelijkheid uitriep. FOTO: 
ALMAGRO/ABACA 
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04.11.20 Gaat Frankrijk “Josu Ternera” dan toch uitleveren? 
De uitlevering van  voormalige ETA-leider José Antonio Urrutikoetxea Goikoetxea oftewel “Josu Ternera” 
werd verdaagd om Jesus Eguiguren de kans te geven in zijn voordeel te komen getuigen.  
PSOE-parlementslid, Eguiguren, onderhandelde gedurende méér dan een jaar, samen met Arnaldo Otegi, met 
ETA om tot een duurzame vrede  te komen. Dit diende in het geheim te gebeuren want Spanje wilde geen vrede! 
Ze wilden de “etarras” (ETA-leiders) in de gevangenis.  

 
Jesús Eguiguren 

Eguiguren was voorzitter van de PSE, de Socialistische Partij, afdeling Baskenland.  Dat moest allemaal in het 
strikte geheim gebeuren. Eguiguren moest het zelfs slikken dat hij door zijn Spaanse partijgenoten (PSOE) in het 
openbaar uitgelachten werd.  
 
 
04.11.20  Het Franse Hooggerechtshof  verwerpt het Beroep van Josu Ternera en wil hem tóch uitleveren.  
 

 
Jone Goirizelaia, Josu Ternera en Arnaldo Otegi in betere tijden 

Urrutikoetxea, inmiddels 69 jaar oud, werd ervan beschuldigd ETA van financiën voorzien te hebben, maar dat 
gaat zeker niet weerhouden worden. 
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05.11.20 In Pamplona worden maatregelen genomen die gelijken op de periode van de PEST.  
Nadat de Baskische Lehendakari, Iñigo Urkullu, gisteren de maatregelen “overnam” die Navarra gaat nemen 
gaat de regering in Pamplona terug tot in de XVIde eeuw, de tijd van HEKSEN! Van de XXIste eeuw naar de 
XVIde eeuw. 400 jaar...  

 
400 jaar scheiden deze 2 foto’s. Met links een “dokter” in de periode dat ze zich moesten beschermen tegen de 
pest. (Gorka RUBIO/FOKU) 
In die tijd werd, van zodra er ergens sprake was van Pest, de stad hermetisch afgesloten. 
Zo was in 1564 de Pest binnengeslopen vanuit Aragón. De ziekte was meegebracht door een groep studenten die 
er grammatica gestudeerd hadden. Eéns ze binnen de stad waren mochten ze hun huis niet meer verlaten. 

 
De Pest? Gaan we naar iets gelijkaardigs? 

 
Twee jaar later, in 1566, kwam de Pest er dan toch. Dertig jaar later kwam er een nieuwe pestepidemie.  
Waar men nu sancties van 300 € heeft voor het niet dragen van een masker en 600 € voor deelname aan een 
“botellón” (*) was de sanctie indertijd  een ballingschap van drie jaar voor wie iemand besmet had. Ook werd 
het huis van de “pestlijder” afgebroken en de inboedel in brand gestoken! Er werd wél gebeden voor het 
slachtoffer. [Zo werd vermeden dat hij in het “hiernamaals” nóg moest branden.] 
 
 
(*) “botellón”: letterlijk “grote fles” maar de term wordt inmiddels gebruikt voor een groep jongeren die zich in 
de buitenlucht (en liefst ‘s nachts) aan een braspartij te goed doen.   
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05.11.20  “La Real” en “El Madrid”: twee voetbalclubs die de titel “Koninklijk” “Real”  dragen. 
Vaak wordt de term “Real” in de Spaanse voetbalwereld verkeerd gebruikt. Zoals in ons land krijgt in Spanje een 
vereniging de titel “Koninklijk” (“Real”) ‘van ouderdom’ (na 50 jaar). In Spanje zijn een boel clubs die de titel 
“Real” dragen: Real Zaragoza, Real Betis Sevilla, Real Valladolid. Maar waar gesproken wordt over “La Real” 
gaat het over  “La Real Sociëdad de San Sebastian” = “De Koninklijke Vereniging uit San Sebastian” 
“Real Madrid” = “El Madrid” of “Los Blancos” (“die in het wit spelen”). Enkel in het buitenland wordt over 
“Real Madrid” gesproken. 
Gisteren won “la Real” (uit San Sebastian, dus) tegen AZ uit Alkmaar. Slechts éénmaal kon doelman Bizot (ex 
Genk) verslagen worden: 0 - 1.   

 
Tweede van rechts bij “Erreala” of “los Txuri-Urdin” staat onze landgenoot, Adnan Januzaj (foto: Ander 
GILLENEA / AFP)  
La Real wil Januzaj verkopen maar ze raken hem niet kwijt omdat hij te duur is. (Te duur aangekocht!) 
 
 
06.11.20 Een Rechtbank in La Coruña beveelt de familie van dictator Franco te verhuizen.  
Ze krijgen de tijd tot 10 december om een ander optrekje te vinden. Doen ze dit niet dan volgt de onmiddellijke 
ontruiming. De term “onmiddellijk” is er erbij gekomen omdat eerdere oproepen niet beantwoord werden.  
De “Great Dictator” palmde “Pazo de Meirás” in op een ogenblik dat niemand hem durfde tegenspreken. Hij 
meende dat hij in een “kasteel” moest wonen en niemand durfde hem tegenspreken… 
 

 
De radicale Partij van Galicië eist al sedert 2017 het gebouw op. 
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08.08.20 Bilbao wil kinderen in de gevangenis... 
 

 
Irati werd geboren op 8 maart 2018 in de gevangenis van Aranjuez waar op dat ogenblik haar vader en moeder 
vast zaten.  
In 2021 wordt ze 3 jaar, ouderdom waarop een kind van haar ouders gescheiden wordt en er geen 
rekening gehouden wordt met de rechten van de ouders noch van het kind.  
 
 
09.11.20  Het stadje Agoitz  - Aoiz herdacht Mikel Zabalza met een theaterstuk. 
Dit gebeurde nu, op de 35ste verjaardag van zijn arrestatie in San Sebastian waarna hij door de Guardia Civil 
werd gefolterd tot hij er bij stierf.  

 
Foto: Jagoba MANTEROLA/FOKU  

Er volgt nog een herdenking in het dorp van Mikel Zabalza, Orbaitzeta.  
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Dé 20 Bezienswaardigheden Pamplona en Navarra  
1. Kathedraal van Pamplona 
De Santa María la Real is de 15e -eeuwse kathedraal van Pamplona. Het heeft een neoklassieke gevel uit 1783 
ontworpen door Ventura Rodríguez, maar van binnen wordt de kerk nog fraaier. Bij de kathedraal ligt een 
gotisch klooster uit de 13e eeuw met een aantal bijzondere gotische kamers, welke u zeker niet moet overslaan. 
De middeleeuwse koningen van Navarra werden hier gekroond en sommigen werden daar ook begraven. Verder 
ligt er bij de kathedraal een klein diaconessenmuseum met religieuze kunstwerken van de kathedraal (website). 
2. Plaza del Castillo 

 
Dit is het centrale plein te herkennen aan de centrale muziektent in de historische wijk Casco Viejo. Rondom 
Plaza del Castillo, de ontmoetingsplek van de stad, is het altijd zeer levendig met de vele restaurants en barretjes. 
Het bekendste café is Café Iruña, de bar die veelvuldig door Hemingway werd bezocht. 
3. Fort en wallen van Pamplona  
Bij het centrum van Pamplona ligt een enorme verdedigingslinie, de Ciudadela de Pamplona. In 1571 werd 
onder het bewind van Filips II begonnen met de bouw van een enorme vesting Iruñeko zitadella en vijf 
kilometer aan vestingmuren. De citadel (bastion) die net buiten het centrum ligt is nu een park waar u gratis 
tussen de grotendeels goed bewaarde vestingwallen en het fort kunt rondlopen. 
4. Stadhuis (Plaza Consistorial) 
Op het plein Plaza Consistorial, gelegen aan de route van het stierenrennen, staat het prachtige stadhuis van 
Pamplona met een indrukwekkende barokke gevel. Deze gevel is een van de meest gefotografeerde plekken in 
de oude stad. 
5. Monumento al Encierro 
Het bekendste kunstwerk in de winkelstraat van het centrum is het ‘Monumento al Encierro’, oftewel het 
monument van het stierenrennen. Het enorme bronzen kunstwerk werd ontworpen door beeldhouwer Rafael 
Huerta en verbeeldt prachtig deze traditie. 
6. Parque de La Taconera  
Absoluut het mooiste park van Pamplona, net gelegen buiten de stadsmuren. Het oudste stadspark zit vol met 
dieren zoals pauwen, eenden, zwanen en herten en is zeer stijlvol ingericht. Dé plek als u even heerlijk wilt 
wandelen in Pamplona. 
7. Plaza de Toros de Pamplona 
Pamplona is natuurlijk wereldberoemd door de omstreden stierenrennen tijdens het San Fermín festival (6 – 14 
juli), waarbij de stieren worden opgejaagd door de straten van Pamplona en uiteindelijk worden gedood. Door de 
Plaza de Toros kun je een rondleiding nemen (zelfs met Nederlandse audioguide) om meer te weten te komen 
over de tradities van het stierenvechten, het festival in Pamplona of om gewoon de arena te bekijken. Persoonlijk 
sta  ik altijd in dubio of ik dit soort dieronvriendelijke attracties wel moet benoemen in mijn artikelen, maar dit is 
wel de plek als u meer wilt leren over de achtergrond van deze traditie en wat er leeft in Pamplona  
8. Parroquia San Lorenzo 
Deze sierlijke kerk is een van de mooiste kerken in Pamplona. Zo heeft het een kapel ter ere van San Fermín, een 
van de beschermheiligen van de stad en bekend van de bijbehorende feesten van San Fermín. 
9. Iglesia de San Saturnino 
Deze oude 13de -eeuwse kerk Iglesia de San Saturnino zit weggestopt in het centrum van Pamplona, niet ver van 
het stadhuis. De kerk heeft een prachtig interieur en het lijkt alsof het twee afzonderlijke kerken zijn met twee 
aparte altaarruimtes. 
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Dé 20 Bezienswaardigheden in Navarra  
11. Palacio Real de Olite (35 km van Pamplona)~ 

 
 

Eén plek om zeker te bezoeken in Navarra is Olite. Dit stadje ligt midden in Navarra en was in de Romeinse tijd 
al een vesting. In de 15e eeuw liet koning Karel III van Navarro het kasteel van Olite uitbreiden, en bouwde het 
om tot een monumentaal paleis voor de koninklijke familie. Wandel door de smalle straatjes van Olite tussen 
adellijke huizen met wapenschilden en prachtige kerken. Daarnaast is Olite een echte wijnstad. 
Absolute aanrader: Een deel van het monumentale paleis van Olite is nu omgebouwd tot een schitterende Dit 
staatshotel (“Parador”) heeft nu een verbazingwekkend interieur met karakteristieke middeleeuwse elementen. 
Zoekt u een écht unieke plek om te overnachten in Navarro, dan is dit dé plek. 
 
12. Bardenas Reales (92 km) 
In het zuidoosten van Navarra vlakbij het stadje Tudela, ligt het halfwoestijngebied van Bardenas Reales. De 
bodem bestaat uit klei, krijt en zandsteen en door erosie en wind zijn prachtige structuren in het landschap 
ontstaan. In het natuurreservaat lijkt het soms bijna op een maanlandschap. Met name in het gebied van El Plano 
treft u bijzondere sculpturen in het landschap ontstaan door de erosie. 
13. Parque Natural Urbasa-Andía (62 km)  
Een prachtig natuurpark met mooie panorama’s en smaragdgroen water. Begin uw wandeling bij Banquedona, 
waar u in ongeveer een uur een heerlijke wandeling kunt maken naar de leuke watervalletjes.  
14. Tudela (94 km) 
Na Pamplona is het oude bisschopsstadje Tudela de belangrijkste stad van Navarra. De stad werd al in de 9e 
eeuw door de Moren gesticht. Het centrum van Tudela is een kort bezoek waard met als belangrijkste 
bezienswaardigheid de mooie kathedraal en het fraaie plein Plaza de los Fueros. Verder ligt vlakbij Tudela het 
indrukwekkende halfwoestijngebied van Bardenas Reales. 
15. Cerco de Artajona (32 km)  
Op de heuvel bij Artajona in het centrum van Navarra ligt een middeleeuws vestingwerk en staat bekend als het 
best bewaarde fort van Navarra. U kunt vrij door het ommuurde complex uit de 11e eeuw lopen. 
16. Foz de Lumbier – wandelen tussen de gieren (40 km)  
Wat de kloof van ‘Foz de Lumbier’ zo interessant maakt is dat in de steile hellingen vale gieren nestelen. U kunt 
een mooie wandeling maken langs de Irati rivier terwijl de gieren boven uw hoofd zweven. 
17. Museo Castillo De Javier (54 km)  
In het kleine plaatsje Javier ligt het kasteel van Javier. Hoewel het kasteel van buiten al prachtig is, moet u dit 
gerenoveerde kasteel zeker van binnen bezoeken. Het is ingericht als museum met schilderijen en andere 
voorwerpen uit het leven van Francisco Javier (een van de oprichters van de Jezuïeten). 
18. Colegiata de Roncesvalles (47 km)  
Dit klooster ligt in een mooi landschap langs een pas in de Pyreneeën en vormt het startpunt van de Jakobijnse 
route naar Santiago de Compostela. De gotische kerk heeft prachtig glas-in-lood, een authentieke crypte en 
schitterend uitzicht.  
19. Grotten van Urdazubi Urdax (72 km)  
Bij het kleine schattige dorpje Urdazubi Urdax (foto), vlakbij de Franse grens in de Pyreneeën liggen een aantal 
prehistorische grotten. Met een rondleiding kunt u de stalactieten en stalagmieten in een van deze grotten 
bewonderen. 
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Unieke hotels in Pamplona & Navarra 
Hotel Palacio Guendulain Pamplona: Een uniek 18e eeuws paleis omgetoverd tot een schitterend hotel. Het hotel 
is sfeervol en klassiek ingericht en in de tuin kun je zelfs oldtimers bewonderen. Met stip het meest unieke hotel 
van Pamplona. 
Pamplona Catedral Hotel: Dit hotel in het centrum van Pamplona is gevestigd in een verbouwd klooster en is 
écht stijlvol en modern ingericht, zeker het restaurant in de voormalige kapel. 
Gran Hotel La Perla:  

 
Dit klassieke vijfsterrenhotel was de vaste verblijfplaats van Hemmingway wanneer hij in het centrum van 
Pamplona was. 
Heredad Beragu Hotel: Dit fantastisch gerenoveerde landhuis is gelegen in Gallipienzo, 54 kilometer ten 
zuidoosten van Pamplona. Het heeft een fantastisch uitzicht, ontzettende gastvrijheid en wordt door gasten met 
een 9,9 beoordeeld. 
Parador de Olite: Een deel van het monumentale paleis van Olite is nu omgebouwd tot een schitterende Parador. 
Dit staatshotel heeft nu een verbazingwekkend interieur met karakteristieke middeleeuwse elementen. 
Hotel Roncesvalles: Naast het klooster van Roncesvalles ligt dit gerenoveerde middeleeuwse ziekenhuis en is nu 
een combinatie van oude elementen en een moderne inrichting. 
Chateau Pago De Cirsus: Dit wijnkasteel ligt prachtig tussen de wijngaarden van Ablitas in het zuiden van 
Navarra, ideaal op de route naar Zaragoza. Elegant ingericht en perfect om even tot rust te komen met hun eigen 
wijn.  
Hotel Monasterio de Leyre: Dit hotel is gevestigd in het oude 9de -eeuwse klooster van Leyre in het dorpje Yesa. 
Ideaal gelegen om te wandelen. 

  
(Eigen foto) 
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09.11.20  Meerderheid  Parlement van Navarra bekritiseert de pro Franco-diensten in de stad.  
Die diensten gaan door in het Monument van de Gevallenen (“Monumento de los Caídos”) (*) 

 
De Aartsbisschop van Pamplona en Tudela, Francisco Pérez. (J. MANTEROLA / ARP) 

Aartsbisschop Pérez gaf aan dat hij in overweging nam die missen op te dragen in de Kathedraal nadat het 
verboden werd dit verder te doen in het “Monument van de Gevallenen” (aan de kant van Franco).  
 

 
 

Dit Monument van de Gevallenen (op de achtergrond) is eigendom van de Gemeente Pamplona en niet van de 
Kerk. De vorige burgemeester van Pamplona heeft de kisten van de Fascistische “helden” uit de Spaanse 
Burgeroorlog verwijderd door ze aan de familie te geven of naar het Zuiden van Spanje  te “transporteren”.  
Neofascist Javier Esparza van de Spaanskiljonse partij Navarra Suma meent dat de meerderheid van de 
burgers van Pamplona niet bezorgd zal zijn. 
 
Ramón Alzórriz van de Socialisten van Navarra laat meteen weten “de Wet na te leven”. Lees: de Neofascisten 
niet steunen. “Dit soort acties zijn niet goed voor de samenleving”. 
 
Bakartxo Ruiz van de radicale Baskische partij, EH Bildu, noemt het optreden van de Bisschop schandelijk: een 
kerkelijke autoriteit die een openbare ruimte voor alle gelovigen van Navarra, aanbiedt aan ultra’s om eucharistie 
te vieren. 
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09.11.20 Denis Itxaso en “slachtoffers van ETA” willen dat eerbetoon aan ex-ETA - gevangenen stopt.  
Op 10 november wordt in Spanje “Dag van de Herinnering” van slachtoffers van het Terrorisme gehouden. 

 
Denis Itxaso is de nuttige idioot die zich dat aantrekt. Eerder dit jaar werd hij gepromoveerd tot Gedelegeerde 
van de Spaanse Regering in Baskenland.   
Itxaso, een Bask, begon nu plots rond te lopen met een “kravat” om zijn nek...   
Hij hoort nu tot de reeks nuttige idioten die nergens meer bij horen: Voor de Basken is het een nestbevuiler en 
voor de Spanjaarden blijft hij “een Bask”... 
Die lui willen dat Basken “van de overkant”  (die na vele jaren vrijkomen)  niet ontvangen mogen worden 
in hun dorp.  
 
10.11.20 De ex-schatbewaarder van de PP, Luis Bárcenas, biedt zich aan om mee te werken met het Gerecht.  
Bárcenas is daar de ideale man voor. Hij beheerde het “zwart geld” dat de PP toegeschoven kreeg. Bracht dat 
naar Zwitserse banken en noteerde thuis, in het geniep, wie hoeveel kreeg toegestopt. 
Bárcenas zette ook wat opzij op een andere Zwitserse Bank. Op zijn eigen Rekening. Dat kostte hem z’n kop. 
Hij kreeg 29 jaar cel!  

 
Luis Bárcenas, ex – schatbewaarder van de PP in mei 2013 (Foto: CRISTÓBAL MANUEL) 

Nu werd de echtgenote van Bárcenas, Rosalía Iglesias, veroordeeld: bijna 13 jaar… 
 
10.11.20 De PP brengt hulde aan “hun” slachtoffers in Vitoria Gasteiz  
Ze maken van alle slachtoffers die gevallen zijn “hun slachtoffers”. Van een aantal slachtoffers is niet eens 
geweten of ze door acties van ETA stierven… 
Foto uit een filmpje van de Baskische TV, Euskal Telebista: 

 
De PP-politici die er hun plas kwamen ophouden doen alsof alle “slachtoffers van ETA” leden of aanhangers van 
hun partij waren… (foto: Baskische TV) 
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11.11.20 Het Gevangeniswezen brengt 5 ETA-gevangenen onder in Baskenland en in Zaragoza. 
Het Spaanse Gevangeniswezen brengt 5 ETA-gevangenen dichter bij huis onder in Gevangenissen in 
Baskenland  en in Zuera (Zaragoza). Dit is een mensenrecht maar het geldt niet voor Basken. Die worden 
ondergebracht in gevangenissen in het Zuiden van Spanje. Behalve dat de gevangenen véél minder bezoek 
krijgen worden de familieleden ook nog op hoge (hotel-) kosten gejaagd. Ook verongelukten al een tiental 
familieleden en vrienden bij gevangenisbezoeken.    
 
Eén van de “begenadigden ”is Mikel Azurmendi die in de gevangenis zat voor de dodelijke aanslag 
op Alberto Jiménez-Becerril, gemeenteraadslid voor de PP in Sevilla. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ETA-gevangene Mikel Azurmendi in de beklaagdenbank in 2005 (foto: Efe) 

 

 
 
Op 24 maart 2015 kwam de familie nog herrie maken tijdens een “privé” - bijeenkomst in het Europees 
Parlement in Brussel. (eigen foto)  
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11.11.20 Op één van de bruggen over de grensrivier tussen Irun en Hendaye wordt Peio Alcantarilla opgepakt. 
Peio Alcantarilla, voormalig politiek gevangene, werd door de Franse Politie opgepakt toen hij van zijn werk 
terug naar zijn woonst in Urruña - Urrugne reed.  
 

 
 

Politiecontrole op de Santiago-brug tussen Noord - en Zuid Baskenland. (Gorka RUBIO/FOKU) 
 
Alcantarilla verliet de gevangenis in 2012 en zijn familie woont al 20 jaar “aan de overkant”.  
Vandaag bleek dat zijn naam voorkwam in het bestand “Fichero Judicial Nacional Automatizado de Autores de 
Infracciones Terroristas (Fijait)”  
“Fijait” laat verlengde politiecontroles toe.  
Deze lijst kwam tot stand na de aanslagen van 2015 in Parijs bij een maatregel tegen het “terrorismo yihadista”. 
Behalve islamitische groepen zijn ook nog Basken en Corsicanen slachtoffer van dit soort pesterijen.  
 
In oktober ll. werd Josu Urrutikoetxea, “Josu Ternera” gedurende enkele uren vrijgesteld van “Fijait” toen de 
Politie in Parijs bij hem aanklopte. Dat was helemaal niet nodig want hij was vrijgesteld van controle!  
 
 
12.11.20 Op het Proces van Burgos, 50 jaar geleden, riskeerden 16 Baskische revolutionairen hun leven. 
Met het boek “EL PROCESO DE EUSKADI EN BURGOS”  werd de rechtszaak van 50 jaar geleden 
beschreven door Miguel Castells en Francisco Letamendia.   
Met het “BURGOSPROCES” van 1970 zou voor eens en voor altijd een einde komen aan het Baskische 
Volksnationalisme. 

         
Het tegendeel gebeurde. In Amsterdam kroop zelfs Joop den Uyl op de zeepkist om te protesteren.  
Er stonden 16 revolutionairen terecht voor de Krijgsraad.   
Nadien zou blijken dat de MOGELIJKE terdoodveroordeelden vooraf op een rustige manier met hun families 
hadden afgesproken wat er nadien moest gebeuren!   Ze dachten écht dat ze zouden sterven. 
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12.11.20  Het “BURGOSPROCES” van 1970  
Op 3 december 1970 ging het beruchte Burgosproces van start. De 16 revolutionairen die terechtstonden hadden 
enkele zeer goede advocaten: Miguel Castells (L)  en Paco Letamendia, Ortzi  

                            
Miguel Castells (L) had een Vlaamse voormoeder: Adriaensens! 
Beiden zetten na het Burgosproces hun ervaringen op papier, aanvankelijk onder een pseudoniem. De tekst ging, 
verschillende jaren, van hand tot hand. Clandestien spul!  

 
De vraag “Wat was het Proces van Burgos” kreeg een antwoord. Het “Proces van Burgos” was Het “Proces van 
EUSKADI”  
 
14.11.20 Na 4 jaar Spaans juridisch theater wil Altsasu naar Europa  
Vier jaar geleden werden in Altsasu, in het Noorden van Navarra, 8 jongeren opgepakt na een nachtelijke 
discussie waarbij de Guardia Civil herrie uitlokte. Op dit ogenblik zitten er nog steeds 2 in de gevangenis: Jon 
Ander Cob en Julen Goikoetxea.  
De familie wil nu naar Straatsburg trekken.  
https://www.naiz.eus/fr/actualidad/noticia/20201114/altsasu-mira-a-europa-tras-cuatro-anos-de-teatro-judicial-
en-el-estado-espanol 

 
Iñaki Abad, Aratz Urruzola, Adur Ramírez de Alda, Jokin Unamuno en Oihan Arnanz lopen rond met een 
enkelband en moeten van maandag tot donderdag  gedurende 8 uren thuis blijven.  
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14.11.20 De Regering van Navarra sluit een begrotingsakkoord met de radicale partij EH Bildu 
Behalve een begrotingsakkoord voor 2012 kwam het eveneens tot een compromis om de fiscale politiek opnieuw 
onder de loep te nemen.     

 
Presidente Maria Chivite samen met vertegenwoordigers van EH Bildu in Navarra. Foto: EFE. 
 
Bij de laatste verkiezingen moesten de neofascisten in Navarra de aftocht blazen… 
De Spaanskiljonse partijen die in het verleden onafgebroken mochten besturen beschuldigen María Chivite 
ervan Navarra te verkopen aan het Baskische ONAFHANKELIJKHEIDSSTREVEN!  
 
 
15.11.20 Vier Catalaanse politici zitten nu al 1.000 dagen in de gevangenis. 

 
Carme Forcadell, Dolors Bassa en Raül Romeva aan de poorten van het Hooggerechtshof. (GABRIEL BOUYS/ 
AFP)  
Ex-president van de Generalitat, Carles Puigdemont, spreekt vanuit Brussel over 1.000 van hun families 
geroofde dagen, gescheiden van hun vrienden en van hun activiteiten maar ook 1.000 dagen van  standvastigheid  
en engagement.  
 
 



275 
 

 

 
 
 
15.11.20 Ángel Amigo gaat het Proces van Burgos bewerken voor een film  
Filmregisseur Angel Amigo gaat, een halve eeuw later, het “Proces van Burgos” in een film her-portretteren. 
Het Proces van Burgos was in Spanje en zeker in Baskenland het belangrijkste Proces van de XXste Eeuw.  
Nu wil Angel Amigo een animatie -documentaire erover maken. 
Uiteindelijk werden de doodstraffen ingetrokken omdat vanuit de hele wereld protest opsteeg.  
 

 
Groepsfoto met, onder anderen, de “terdoodveroordeelden” van Burgos nadat Franco, onder druk, de straf 
omgezet had. (NAIZ)  
 
“Stemmen uit een onvolmaakt Verleden” is de titel van een documentaire van  producent en directeur Ángel 
Amigo. Van hem zijn ook titels als “La fuga de Segovia” (1981) “Herinneringen van een Samenzweerder” 
(‘Memorias de un conspirador’), over zijn jarenlange gesprekken door Jesús Eguiguren met ETA die zouden 
leiden tot het huidige geweldloze tijdperk. En nu zou Ángel Amigo (Renteria Angel Amigo 1952) dan werken 
aan een productie over de huidige toestand.   
 

 
Angel Amigo (L) en Mikel Aramendi (eigen foto zomer 2010) 

 
Al de Baskische activisten zouden in totaal samen 500 jaar in de gevangenis hebben doorgebracht.   
De betreffende documentatie is nu, na een halve eeuw, ter beschikking in het Militair Archief in El Ferrol.               
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16.11.20 Koning Juan Carlos de Borbón “ontving” in Zwitserland 6,5 miljoen van een anonieme “weldoener”. 
Nochtans krijgt vader King een ruim pensioen van de Spaanse Staat.  
 

 
 

Juan Carlos de Borbón bij zijn vrienden (foto: Karim SAHIB/AFP) 
 
De Borbón zou deze illegale bedragen toegestopt krijgen door een neef, Álvaro de Orleans-Borbón, die het zélf 
op een “spaarboekje” in Zwitserland gestort kreeg. Het zou gaan om 4 keren 250.000 euro gevolgd door nog 
eens  5,5 miljoen. Toen dat bekend werd trok de bende naar Liechtenstein. Daar konden de bankbedienden 
blijkbaar beter zwijgen. 
De Spaanse pers is goed op de hoogte want er blijven berichten verschijnen over data en “sommen”.  
 
 
 
18.11.20 Vanaf 2012 stond de leiding van het Baskische nationalisme terecht. 
De beschuldiging was, zoals altijd, “lidmaatschap van een terroristische organisatie”. Daar werd nog allerlei 
bijgesleept zoals “het samenstellen van een alliantie die streefde naar onafhankelijkheid”. Daar is Spanje erg 
vies van want als Baskenland zelfstandig zou worden ging Spanje failliet omdat de Catalanen dan zouden 
volgen...  
De nieuwe rechtszaak heette “Bateragune” een interne structuur van EKIN en  EKIN is de benaming van een 
groep studenten die zich tijdens het cursusjaar 1951-1952 verzamelden in Bilbao en later de kern van ETA zou 
uitmaken. 
 

 
Otegi en zijn compagnons in 2011 voor de Spaanse Bloedraad. 

Straatsburg noemde de veroordeling ONTERECHT!!! 
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19.11.20  Maria Jáuregui, “Pepona” dan toch uitgeleverd  aan Spanje 
De 62-jarige Baskische vrouw die al 20 jaar in Gent werkt als kokkin werd dan toch nog uitgeleverd te aan 
Spanje. 

  
 
Jáuregui is, net als vrijwel alle Baskische vrouwen, een goede kok. Ze werkt zelfstandig als traiteur en is 
gespecialiseerd in het bereiden van lekkere hapjes voor recepties: de “pintxos” die in Baskenland in de bars op 
de toog staan. 
In 1984 kwam Maria Jáuregui naar ons land.  
 
Geruime tijd  kon Advocaat Paul Bekaert haar uit de klauwen van de Spaanse inquisitie houden maar blijkbaar 
werd ze nu in het geniep opgepakt en op een vliegtuig gezet… Madrid wilde haar hebben op beschuldiging van 
een aanslag op een Spaanse Kolonel in Bilbao in 1989. Die aanslag werd opgeëist door ETA en zou gepleegd 
zijn door een vrouw.    

 
 

Aankomst op de vlieghaven in Madrid. 
 

 
 

Advocaat Paul Bekaert, hier met een andere cliënt (Foto: AFP) 
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21.11.20 Voormalig premier Aznar wil zijn voorganger, premier Sánchez, vernederen. 
“My old friend, ANSAR” (zoals George Bush Aznar ooit noemde) wil Spaans Premier Sánchez vernederen en 
noemt hem in Expansión “een nietsnut”. Zou het kunnen dat hij niet goed tegen de drank kan?  (er staat een fles 
whisky op tafel). 
 
 
 
 
 
 
 
Opvallend is dat de Spaanse Socialistische Premier Sánchez in de Cortés steun krijgt van de radicale Basken 
(Bildu) én Catalanen (ERC)! 
 
22.11.20  “la Real Sociedad” wint  in Cádiz waar ze nog nooit eerder konden winnen 
“La Real Sociedad” - “De Koninklijke Vereniging” (zoals de voetbalclub van San Sebastian heet) blijft aan de 
leiding na winst in Cádiz. Ze hebben nu 23 punten uit 10 wedstrijden.  
 

 
 

Trainer bij La Real is Imanol Alguacil Barrenetxea (* 4 Juli 1971), (foto transfermarkt) 
 “La Real Sociedad” werd in Europa wel eens “La Real uit Sociedad” genoemd… 

 
23.11.20 EH Bildu veroordeelt opnieuw de ETA-aanslag op de zoon van een VOX-volksvertegenwoordiger 
Ook benadrukt Jon Iñarritu de figuur van Ernest Lluch die 20 jaar geleden door ETA werd “uitgeschakeld”. 
“Lluch was een voorbeeld van dialoog in de politiek” aldus Iñarritu.  

 
Iñarritu (Foto: Kaos en la Red) 

 
Iñarritu zei dit tijdens een interventie in het Spaanse Congres bij de herdenking van de vader van collega 
volksvertegenwoordiger Antonio Salvá van de uiterst rechtse partij VOX.  Diego Salvá werd als Guardia Civil in 
2009 in Mallorca geliquideerd door ETA. 
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24.11.20  "Xistor" is na 30 jaar gevangenis terug in St Pée... 
 

 
 

De Frans-Baskische Frederik, “Xistor” Haranburu, heeft de gevangenis van Lannemezan verlaten nadat hij 30 
jaar opgesloten zat. Hij zal de rest van zijn “straf” thuis mogen blijven (met een enkelband). 
“Xistor” werd in 1990 opgepakt als lid van het ETA-commando “Argala” en tot levenslang veroordeeld.   

 
 

25.11.20.20 Bij de dood van Maradona laat ook Gara zich even gaan. 
Boven een mooie foto op de frontpagina: 

“Muere ‘el más humano de los dioses’ del Planeta Fútbol” 
 

 
 

“Op de Planeet Voetbal overlijdt ‘de méést humane onder de goden’ ” 
Maradona was een “erg” eenvoudige jongen die erg goed kon voetballen. Hij werd, zonder daarvoor gestudeerd 
te hebben, wereldster en dat was niet zijn schuld. In het gekke Zuiden van Italië werd hij voetbalgod met alle 
nare gevolgen van dien. 
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26.11.20 Madrid brengt nu ook Arizcuren Ruiz “Kantauri” vanuit de gevangenis van Murcia naar Logroño  
Madrid brengt 6 politieke (ETA-) gevangenen dichter bij huis onder dak. Zo komt  José Javier Arizcuren Ruiz, 
“Kantauri”,  vanuit Murcia naar Logroño. Familie en vrienden  moeten zodoende 650 km minder rijden 
voor een bezoek. Ze kunnen nu zelfs in één dag heen en weer rijden.  
Dit betekent méér bezoek en eventueel kunnen nu oudere familieleden (ouders) of kinderen mee op bezoek gaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

José Javier Arizkuren Ruiz, 'Kantauri' (foto Efe) 
Kantauri was actief in de strijd in de jaren 90 toen niemand minder dan de toenmalige Koning, Juan Carlos, in 
beeld kwam bij ETA. Maar ook andere kopstukken uit de Spaanse politiek waren in het vizier: De Baskische 
Jood, Fernando Múgica Herzog (advocaat en broer van toenmalig Minister van Justitie) werd doodgeschoten in 
het centrum van San Sebastian.   
 

 
Fernando Múgica Herzog kreeg ooit een “Denkmal” voorbij het dorp Igeldo, boven San Sebastian dat er nu 
staat te roesten. “Denken” aan hem doen ze blijkbaar niet meer. (Eigen foto)  
 
Ook Ascensión García, Alberto Jiménez Becerril en Cosme Delclaux kwamen aan de beurt. Delclaux werd 
door ETA ontvoerd en moest 232 dagen in een bijzonder kleine put blijven zitten tot de familie 1.000 miljoen 
peseta’s losgeld had verzameld om hem vrij te krijgen   
Stilaan kwam al bijna een honderdtal radicale “activisten” in cellen in Logroño!  
Joannes Larretxea Mendiola is een andere ETA-gevangene die dichterbij kwam: Van Herrera de la Mancha naar 
Asturias.  
Ook Olga Comes Arambillet, Guillermo Merino Bilbao, Sebasten Jon Gurtubay Sánchez en Idoia 
Martínez García kwamen dichter bij huis.  
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27.11.20 PNV steunt Begroting Sánchez na een akkoord om de kazerne van Loiola (San Sebastian) te verlaten. 
 

 
 

 
De Kazerne van Loiola (San Sebastian) was altijd al een doorn in het oog van de Basken (foto: Andoni 
CANELLADA / ARGAZKI PRESS) 
 
Dit blijft een vreemde beslissing omdat twee weken geleden de kazerne van Loiola door het Spaanse Ministerie 
van Defensie nog van ”vitaal belang” genoemd werd. 
 
Er komt dan plaats vrij voor 1.500 woningen waarin belastingbetalers hun intrek gaan nemen.  
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27.11.20 Plots valt er een levend lijk uit de kast: Felipe González!  
Felipe gaat voorop lopen in de aanval op zijn partijgenoot en opvolger als Spaans President, Sánchez, omdat die 
een pact sloot met de radicale Catalanen en Basken van ERC en EH Bildu. Met de duivel zélf! 
Blijkbaar is González niet op de hoogte van het akkoord dat zijn partij sloot met de Nationalisten van Catalonië 
en Baskenland.  

 
Felipe González en Pedro Sánchez in 2015 toen ze nog (politieke) vriendjes waren. (Gerard JULIEN / AFP) 

 
Eerst kwamen die protesten  van  een paar regionale “partijbaronnen” en die werden gevolgd door de toenmalige 
vicepresident van de Spaanse Regering, Alfonso Guerra. En nu dan Felipe González, gedurende 14 jaar 
Regeringspresident, die verwijten stuurt naar Pedro Sánchez die akkoorden sluit met  ERC en EH Bildu omdat 
het geen deugdelijk gesprekspartners zijn en een nationalisme voorstaan die de cohesie en solidariteit tussen de 
Spanjaarden willen breken. “Niemand kan mij het zwijgen opleggen” zegt hij nog, maar dat gaat ook niemand 
doen. De periode González, 1982 – 1996, is namelijk voorbij.    
Maar waar Felipe González de ETA-activiteiten aanwakkerde heeft Pedro Sánchez voor een totale 
“wapenstilstand” gezorgd! González moet ook niets hebben van Pablo Iglesias, de vicepremier met de 
paardenstaart. Het bewijs dat die goed bezig is kan je merken tijdens de Kamerdebatten waar hij voortdurend 
wordt onderbroken door de neofascisten.   
 

27.11.20 Verdachte van aanslag Universiteit Navarra naar Soto del Real versleept.  
Iurgi Garitagoitia zat in de Franse Gevangenis  van Lannemezan (in de buurt van Andorra).  
Hij wordt verdacht van de dodelijke aanslag op de ondernemer Ignacio Uria in Azpeitia op 3 december 2008. 
Experten van de Politie onderzoeken nu de bomauto die tot ontploffing kwam op de parking van de Universiteit 
van Navarra.  
In mei 2017 werden Beñat Aginagalde en Joanes Larretxea Mendiola tot 44 jaar veroordeeld voor feiten van 
terrorisme. Eerder was enkel  Manex Castro Zabaleta veroordeeld voor deze zaken.  
Het maakt in Spanje niet veel uit of ze deelnamen aan die feiten van terrorisme. Na verschillende dagen en 
nachten “ondervraagd” te zijn bekennen ze alles wat hen voorgezegd wordt.    
Garitagoitia werd door rechter Eloy Velasco veroordeeld voor ‘poging tot het veroorzaken van een  bloedbad in 
een zendmast” in Hernani op 16 januari 2009 door er een bom in aan te brengen en nog andere bommen die niet 
afgingen.  
Hiervoor stonden ook nog Beñat Aguinalde, Ugaitz Errazkin Telleria en Manex Castro Zabaleta terecht. Allen 
leden van het commando “Asti” van ETA.  
Verder stonden Joanes Larretxea Mendiola en Iurgi Garitagoitia Salegui ook nog terecht voor lidmaatschap van 
een groep “liberados” van het commando 'Ezuste'. 
Zo lost men in Spanje de problemen op: Arrestanten worden beschuldigd voor alle zaken die nog open 
stonden…  
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27.11.20 De Catalaanse president Quim Torra blijft “onbenoemd” 
Het Spaanse Grondwettelijk Hof wijst ook het beroep door Quim Torra af om hernoemd te worden voor het 
ambt van president van de Generalitat van Catalonië. . 
 

 
Quim Torra,  de president van Catalaanse Generalitat,  die niet mag “presideren” 

Er was slechts één tegenstem, ten voordele van Torra, die van magistraat Juan Antonio Xiol.   
 
 
28.11.20 Etxerat en Sare roepen op om de laatste vrijdagconcentraties opnieuw op te starten.  
De Baskische organisaties die zich het lot aantrekken van de politieke gevangenen roepen op, nu de “zomer” 
voorbij is, de activiteiten weer op te starten. Er wordt dan een rustige wandeling gemaakt in vrijwel elke 
Baskische stad. 
 

         
Euskal Presoak eta Iheslariak etxera! - Baskische Gevangenen en Vluchtelingen naar huis!  

    
 
Elke zaterdag staan de aantallen manifestanten per gemeente vermeld in Gara.  (eigen foto’s uit San Sebastian) 
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29.11.20 De grote Bart, IPARRAGIRRE, werd geëerd met een Musical    

https://youtu.be/7vhQvFqplhA 

 
José María Iparragirre (Urretxu 1820 – Itsasu 1881), poëet, bertsolari en musicus 

 

 
 

 
In het centrum van Gernika (eigen foto) 
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30.11.20 Twee anti-Franquisten opgegraven 

        
Ook in Sigüés, in Aragón, in de provincie Zaragoza, worden nog resten uit de Burgeroorlog gevonden.  
Het zouden de resten zijn van de advocaat Vicente Abadía Anaut uit Isaba (Navarra) en een onbekende persoon.   
 
 
30.11.20 Puigdemont zal in januari voor de commissie van het Hooggerechtshof verschijnen.  
Daar zal geanalyseerd en uiteindelijk beslist worden of het Parlement toestemming geeft om een lid van dat 
parlement (Puigdemont) te oordelen.  
Het Europees Parlement heeft de verklaring van de ex-president van de Catalaanse Generalitat, Carles 
Puigdemont, uitgesteld om de commissie de kans te geven het Hooggerechtshof te laten beslissen. Deze 
beslissing werd genomen op vraag van het Europarlementslid van Junts per Catalunya, Puigdemont zélf.  
 

 
 

Carles Puigdemont, bij zijn aankomst in Brussel op 23 juni. (John THYS / AFP) 
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30.11.20 Het onafhankelijkheidsstreven blijft 50 jaar na het Proces van Burgos overeind.  
Met het Proces van Burgos, 50 jaar geleden, wilde het Fascistische Spanje een einde maken aan het 
onafhankelijkheidsstreven  van de “opstandige Basken”.  
Gisteren presenteerden hun nakomelingen een manifest waarmee verschillende activiteiten werden 
aangekondigd voor de maand december.  

 
In het Auditorium “Txaltxa Zelai” in Eibar maakten personaliteiten het manifest bekend. (Raul 
BOGAJO/FOKU). 
Er waren verschillende bekenden en zelfs “historische figuren” aanwezig: O.a. Itziar Aizpurua, Miguel Castells, 
Sabino Cuadra, Jose Luis Elkoro, Jon Fano, Endika Guarrotxena, Paco Letamendia, Ana Lizarralde en Javier 
Salutregi hadden het manifest ondertekend.  

“We werden opgesloten voor de zaken die we liefhadden, maar onze liefde is nog steeds vrij” 
O.a. Itziar Aizpurua, las de tekst van het manifest:  

 
Itziar Aizpurua (eigen foto in Euskalduna 20.06.2010) 

Haar man kreeg in het Proces van Burgos de doodstraf maar werd niet terechtgesteld. Zij kwam er met een 
lichtere straf van af. Beiden kwamen nadien naar Brussel toen ze uit hun eigen land in ballingschap moesten 
vertrekken.    
In Burgos werden in totaal 16 Basken veroordeeld maar dat belette niet dat ze na het bekendmaken van het 
vonnis het verboden Baskische lied zongen:  

"Eusko Gudariak gara” 
“Wij zijn Baskische Soldaten” 

Vijftig jaar later worden nog steeds Baskische jongeren naar rechtbanken gesleept.  
Maar zoals Monzón (spreker op IJzerbedevaart 1973) schreef: 

 
 

“Ezpatari nagusitu zaio herria” 
“Het Volk heeft het gehaald op de Stierenvechter” 

 


