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++ 2021 Februari  

 

 

01.02.21 “De wolven spitsten de oren” 

Met het oog op de verkiezingen in Catalonië op 14 februari sprak de gematigde Baskische Krant “Noticias de 

Gipúzkoa” met Joan Tardà, voormalig volksvertegenwoordiger voor de “Esquerra Republicana de Catalunya” 

“Linkse Republikeinen van Catalonië”.  

 

Als Tardà (Cornellà de Llobregat, 1953) op het spreekgestoelte van het Spaanse Congres stond spitsten zelfs de 

wolven de oren. Het voorbije jaar gaf hij, na 15 “tropenjaren”, het stokje door aan Gabriel Rufián. Hij liet een 

boek achter met de enigszins vreemde titel “En defensa pròpia” (ter zelfverdediging).  

Arnaldo Otegi schreef het voorwoord en Tardà is hem daar dankbaar voor...  

 

Tardà zegt dat hij nu nog “slechts” militant is van Esquerra Republicana maar lid blijft van de Partijraad.  “Wij 

zijn republikeinen, geen nationalisten. We zijn een natie en elke natie heeft het recht op zijn soevereiniteit door 

een Republiek”. 

 
Tardà (L) heeft een bijzonder goed opvolger: Gabriel Rufián (radicaal L) 

 

 

02.02.21 Voormalig Generaal Enrique Rodríguez Galindo zit met het Coronavirus  

Enrique Rodríguez Galindo was bevelhebber van de Kazerne van de Guardia Civil in San Sebastian. Onder zijn 

bevel gebeurden verschrikkelijke dingen. Zo werd hij zélf tot 75 jaar veroordeeld voor de ontvoering in 

Bayonne (15 oktober 1983) van Josean Lasa en Joxi Zabala (“Lasa en Zabala”) die hij in San Sebastian liet 

folteren tot ze bijna dood waren. Daarna  liet hij ze naar het Zuiden van Spanje verslepen waar ze naast een 

gegraven kuil werden doodgeschoten en in de grond gestopt.  

Als bij wonder ontdekte een herdershond de lijken!  

Galindo werd tot 75 jaar veroordeeld maar kwam snel “vrij om gezondheidsredenen”…   
In 2013, precies 30 jaar na de ontvoering van Lasa en Zabala, kwam hij definitief vrij.  
 

                         
Voormalig Generaal Rodriguez Galindo, de handen tegen de zere delen, klaar voor de verkleedfeesten.  

Nu zit hij met het Coronavirus. Hij is inmiddels 82 jaar. Dat de Duivel hem hale! 
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02.02.21 De Spaanse Bloedraad veroordeelt Galder Barbado en Aitor Zelaia 

De beschuldiging luidt: “bezit van elementen voor de vervaardiging van explosieven”!  “Bezit en vervoer van 

substanties, explosieven en bestanddelen ervan met terroristische doeleinden” “Bezit van wapens en 

bijbehorende  munitie”.  

 
Galder Barbado en Aitor Zelaia, vóór ze de Rechtszaal van de Spaanse Bloedraad, Audiencia Nacional, binnen 

gingen. (Jaizki FONTANEDA / FOKU)  

 

Barbado en Zelaia verklaarden ideologisch linkse nationalisten (“Izquierda abertzale”) te zijn maar exclusieve 

vreedzame wegen bewandelden” 

Maar ze zijn “in handen” van rechter Angela Murillo, “de Duvel z’n wuf”.  

Enkele frasen uit haar beschuldiging:   

In een geheime “zulo” lagen lege zakken “waarvan duidelijk was wat daarin gezeten had”. 

 “Ik zeg niet dat het een ETA-commando is noch dat ze te maken hebben met straatgeweld (“kale borroka”) 

maar thuis vonden ze een rugzak zoals die bij straatgeweld gebruikt werd. Ook werd een T-shirt gevonden met 

de slogan “etxera” (“naar huis”)! 

(Een instructeur van de Baskische Politie, Ertzaintza, verklaarde op de zitting geen enkel bewijs gevonden te 

hebben). 

Ze zullen 4 jaar moeten gaan zitten maar de verdediging gaat in hoger beroep!  

 

03.02.21 Arnaldo Otegi en zijn lotgenoten in Hoger Beroep bij het Grondwettelijk Hof  

Hoewel de Zaak uitgeput is en de straffen zelfs al lopen gaan Arnaldo Otegi toch in Hoger Beroep bij het 

Grondwettelijk Hof. 

 
Advocaat Iñigo Iruin samen met 2 van de gestraften, Miren Zabaleta en Arnaldo Otegi. (Jon URBE | FOKU) 

 

Zoals ze op 21 december aankondigden zullen Arnaldo Otegi en zijn “compañeros” Hoger Beroep aantekenen 

tegen de ongebruikelijke herhaling van de Rechtszaak bij het Grondwettelijk Hof. De straf die ze indertijd 

opgelegd kregen werd namelijk al helemaal uitgezeten!!! 

Arnaldo Otegi en Rafa Díez Usabiaga zaten al zes en een half jaar en Sonia Jacinto, Miren Zabaleta en   Arkaitz 

Rodríguez al 6 jaar!  

Hoe kan een land  dat zichzelf democratisch noemt een proces overdoen als de beklaagden de straf al 

uitzaten?  

Advocaat Iñigo Iruin is op dit ogenblik bezig om met dit blijvend schandaal naar “Europa” te trekken. Ook al 

omdat de Spaanse Bloedraad (“Audiencia Nacional”) zich niets aantrekt van de beslissing van het Europees 

Mensenrechtentribunaal.  
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03.02.21 De B-Kas van de Partido Popular is goed voor alles.  

De Zwarte Kas van de Partido Popular waaruit een enorm partijschandaal groeide omdat de “beheerder” ervan, 

Luis Bárcenas, minutieus in een “geheimtaal” noteerde hoeveel elk (bekend) partijkopstuk toegestopt kreeg 

krijgt een enorme staart. 

 
Luis Bárcenas 

 

Zo werd geld uit deze pot gebruikt in een poging om ETA te beschuldigen van de aanslagen op treinen 

door moslimterroristen op 11 maart 2004.   

 

Eveneens raakte bekend dat de voormalige President van Navarra, Jaime Ignacio del Burgo, flinke sommen 

kreeg toegeschoven en, volgens Bárcenas, was dat zelfs een volledig salaris! 

 

 
Jaime Ignacio del Burgo en naast hem Mariano Rajoy 

 

Ook gingen er “volledige salarissen” naar Mariano Rajoy, Dolores de Cospedal, Federico Trillo, Pío García 

Escudero, Francisco Álvarez Cascos, , Javier Arenas, Rodrigo Rato en “onze” Jaime Ignacio del Burgo.  

De Partido Popular liet Bárcenas voor deze onthullingen zelfs in de gevangenis opsluiten maar hij zwijgt niet. 

 

 



46 
 

 

 

 

03.02.21 De stad Montevideo heeft een “Guernica” op ware grootte waarmee ze de barbarij willen aanklagen. 

 

 
  

In de wijk “Piedras Blancas” van Montevideo (Uruguay) werd in november een muurschildering van de 

“Guernica” van Picasso onthuld. Met de “oorspronkelijke maten” (349,3 x 776,6 cm). 

De muur wordt verlicht maar de aanplanting mag nog wat verzorging krijgen… 

 

 
 

De “auteur” Nestor Arbondo  aan het werk: 
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05.02.21 Volgens Spaanse Minister Arancha González Laya zijn er in Spanje “geen politieke gevangenen”.  

De Spaanse Minister Arancha González Laya kreeg (in Boekarest) van haar Russische collega, Lavrov, de 

(strik-) vraag of er in Spanje ook politieke gevangenen zijn.  

De vraag kwam als reactie op de arrestatie van de Advocaat Aleksej Navalny in Rusland. Daarbij kwam de 

rangschikking dat Rusland op plaats 124 van 167 landen staat wat het aantal politieke gevangenen betreft.   

 
Minister Arancha González Laya in het Cervantes-instituut in Boekarest.   

(FOTO EUROPA PRESS) 

Later zou ze haar domme uitspraak onder tafel proberen te vegen met de verklaring: “In Spanje zijn er 

geen politieke gevangenen maar wel gevangen politici”. 

 

 

05.02. 21 Baskische politieke gevangenen komen naar gevangenissen dichter bij huis 

Arakama, Armendariz en Lebrero gaan naar de gevangenis van Zaballa in Baskenland.  

Ook Iñaki Arakama, Iñaki Armendariz en Roberto Lebrero gaan naar de gevangenis van Zaballa. Dit laat 

"Instituciones Penitenciarias” weten. Allemaal positief maar in Zaballa stierven in 2020 wel 6 gevangenen!  

Twee anderen “verhuizen” naar de gevangenis in Palencia en León.  

 

 
Foto: Mars naar de gevangenis van Zaballa (Jaizki FONTANEDA/FOKU) 

 

Beñat Aginagalde en José María Novoa “vertrekken” uit  Murcia-I. Ze krijgen ook een betere gevangenisgraad: 

Slechts “lichtere pesterijen”! 

 

In totaal komen 20 gevangenen dichter bij huis. Dit betekent voor de families méér bezoek en minder onkosten.  

Iñaki Arakama Mendia komt vanuit Sevilla dichter in Alava. Roberto Lebrero en Iñaki Armendariz komen 

beiden vanuit Burgos naar Zaballa. 

In het verre Murcia -1 zitten geen Basken meer, in Murcia-II nog 4. 
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06.02.21 De aanslag op Fernando Múgica Herzog was eigenlijk voor zijn broer, Enrique, bedoeld. 

Dag op dag 25 jaar geleden, op 6 februari 1996, in volle verkiezingsstrijd, schoot een ETA-commando op 

klaarlichte dag, vlak bij het Justitiepaleis van Donostia, de vermaarde advocaat, Fernando Múgica Herzog op 

straat dood. 

 
Fernando Múgica Herzog (1934 – 1996) was een Spaans/Joodse advocaat en leider van de PSE-Partido 

Socialista de Euskadi, de Baskische zusterpartij van de PSOE.  

Zijn vader was een Baskische violist die overleed in de Spaanse Burgeroorlog en zijn Franse moeder was 

Franse, van Pools-Joodse afkomst. 

Hoewel hij eigenlijk nooit publieke functies wilde opnemen, werd hij een van de  meest invloedrijke politici toen 

hij het voorzitterschap van de PSE-PSOE in de provincie Gipuzkoa op zich nam. Hij bekleedde die functie tot 

1993. Hij was de broer van de Spaanse ex-minister van Justitie en ex-ombudsman (2008), Enrique Múgica. 

Hij was ook medeoprichter van de Israëlitisch-Spaanse vriendenkring en, samen met zijn broer, was hij de 

promotor van de politieke betrekkingen met Israël in 1986. 

 

[Een jaar eerder, op 23 januari 1995, had ETA in San Sebastian ook al de Baskische Partido Popular – 

woordvoerder, Gregorio Ordoñez in  de drukke Fermín Kalbetonstraat geliquideerd].  

Deze aanslag schokte de Basken en liet de socialistische militanten in verslagenheid achter. De broer van 

Enrique Múgica, voormalig minister van Justitie, wist dat hij in het vizier van  ETA liep, en toch besloot hij 

anderhalf jaar eerder af te zien van bescherming door lijfwachten.  

Na de liquidatie vluchtten de daders via de Calle de Fuenterrabia waar iets verderop een man en een vrouw hen 

in een Opel Corsa met draaiende motor stonden op te wachten. Het commando begon dan een spectaculaire 

vlucht waarbij ze drie wagens gebruikten en driemaal op de Baskische Politie, Ertzaintza, vuurden.  

In Andoain (Gipuzkoa) botsen ze op een geparkeerde wagen waarna de twee daders te voet verder liepen, terwijl 

twee anderen een wagen stalen. In datzelfde Andoain raakte de politie het spoor bijster. 

 

06.02.21 De Audiencia Nacional veroordeelde Txapote op 26 juli 2006 tot 82 jaar gevangenisstraf.  

Dit was 10 jaar méér dan wat  de Openbare aanklager, Javier Zaragoza, geëist had. Hij werd ook veroordeeld tot 

6 jaar straatverbod in San Sebastián (waar de familie nog woont) na het uitzitten van zijn straf. 

De voorzitter van het Hof, Alfonso Guevara, baseerde zich op de verklaringen van de zoon van Fernando 

Múgica, die verzekerde dat hij twee individuen gezien had die hij herkende als García Gaztelu en Valentín 

Lasarte. Er werd ook rekening gehouden met de getuigenis van een man van wie tijdens de vlucht de wagen 

gestolen werd en die hen eveneens herkend had en met de sporen die gevonden werden op een van de 

vluchtwagens.  

 
06.02.21 Donostia onthult nu een Stolperstein ter herinnering aan  Fernando Múgica Herzog 

Dit gebeurt in de Calle San Martín waar Múgica Herzog 25 jaar geleden “uitgeschakeld” werd. Tussen de 

huisnummers 11 en 13.  

  
Foto: Iker Azurmendi 

 

https://sites.google.com/site/debaskenenhunstrijd/historiek-eta/eta-05/de-aanslag-op-fernando-mugica-herzog/mugica.gif?attredirects=0
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06.02.21 Donostia onthult een Stolperstein ter herinnering aan Fernando Múgica Herzog 

Op de inhuldiging was de fine fleur van San Sebastian aanwezig. Voorop de burgemeester. 

Uit respect voor de familie had de radicale partij Bildu besloten weg te blijven.  

 

Bemerking 

Jaren geleden onthulde de familie van de voormalige advocaat al een monument ter herinnering aan Fernando 

Múgica. Dit gebeurde toen op een afgelegen plek boven het dorp Igeldo (San Sebastian). 

 

Jaren later, en na lang rondvragen, werd er dan toch iemand gevonden die wist waar het ongeveer lag: 

 
De eigenaar van het grondstuk had mogelijk het gras laten groeien om de oude roestbak te verbergen.  

Over (gebrek aan) “respect” gesproken!!! 

 

 

06.02.21 De partij VOX heeft een klacht ingediend omdat ze tijdelijk werden uitgesloten op Twitter 

https://youtu.be/5ofP4inGQq8 

Twitter doet dit “automatisch als er haatberichten en “diergelijken” voorbijkomen.  

VOX is het niet gewoon dat ze op de vingers getikt worden als ze iets doen wat niet wettelijk is.  

De Secretaris Generaal van VOX, Javier Ortega Smith, liet weten zijn beklag te gaan maken en daar verwijt hij 

het internet ervan “één grote leugen” te zijn.  

Hij noemt dan op wie zich hieraan schuldig maakt en dat is bijna iedereen behalve hij zelf... 

 
Er komen meteen 203 reacties en die zijn lang niet allemaal negatief… 

 

https://youtu.be/5ofP4inGQq8
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07.02.21 Incidenten bij het “optreden” van leiders van VOX in Salt en in Valls (Catalonië) 

Bij het optreden van VOX-kopstukken SANTIAGO ABASCAL en JAVIER ORTEGA SMITH IN 

CATALONIË komt het tot incidenten. Er werd met stenen, eieren, fruit en andere objecten gegooid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Catalaanse politie diende tussen te komen om bijstand te verlenen. 

Dat komt ervan als je zelf altijd met stront gooit… 

 

 

09.02.21 Iruñea - Pamplona vraagt méér straatnamen ter ere van antifascistische vrouwen. 

Volksnationalisten uit Navarra, meer bepaald uit de hoofdstad Iruñea – Pamplona, vragen meer straatnamen ter 

ere van antifascistische vrouwen. 

De partij van de burgemeester, “Navarra Suma”, (zoals de naam zegt een samenraapsel van alle neofascisten uit 

de stad) wil dat natuurlijk niet. Het zijn dan ook afstammelingen van de Fascisten uit de Burgeroorlog. 

Aanhangers van dictator Franco! 

De vorige burgemeester (Juni 2015 - Juni 2019) volksnationalist Joseba Asirón, wilde teveel op korte tijd en daar 

was de bevolking nog niet klaar voor.  

Hij “doopte” in een nieuwe wijk een pleintje met de naam “Maravillas Lamberto”:  

Toen op het einde van de Spaanse Burgeroorlog haar vader werd opgehaald door de Fascisten wilde zusje 

Maravillas mee. Mogelijk dacht de vader dat ze hem zouden sparen maar ze werden beiden vermoord. Haar 

kleinere zusje, Josefina, werd later kloosterzuster-missionaris in het verre buitenland. Toen ze op hoge ouderdom 

terug kwam en merkte wat er intussen allemaal gebeurd was trad ze uit. Ze mist nu geen enkele samenkomst en 

iedereen is bijzonder lief met haar…   

. 

Bij de inhuldiging stond Josefina Lamberto op het podium en kreeg ze bloemen.  Foto: Iñigo URIZ/FOKU) 
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13.02.21 Joxe Arregi uit Zizurkil overleed 40 jaar geleden als slachtoffer van FOLTERING. 

Joxe Arregi werd in februari 1981 opgepakt in Zizurkil, in de buurt van San Sebastian.  

In de Carabanchel-kazerne van de Nationale Politie in Madrid werd hij dagenlang gefolterd door een bende 

gespecialiseerde Politiebeulen. Hij bleef 9 dagen “incommunicado” - “zonder verbinding met de buitenwereld”. 

[Aan de “ondervraging” zouden 72 politiemannen hebben deelgenomen]. Daarna werd hij naar het Penitentiair 

Ziekenhuis van Carabanchel overgebracht waar hij op 13 februari overleed aan de gevolgen van die folteringen. 

Sedertdien staat de 13
de

 februari in Baskenland op de kalender als “Día Contra la Tortura”. 

 
 

Eén van de foto’s die na de lijkschouwing van Joxe gemaakt werden (L) en zijn zus, Maribi Arregi, bij het 

monument in Zizurkil (Foto: EITB Media). 

 

De stoffelijke resten kwamen thuis in Zizurkil aan in een verzegelde kist om zó begraven te worden. Maar de 

familie wilde zich vergewissen van de feiten en opende de kist om het lijk te identificeren en te tonen aan 

familieleden, vrienden en specialisten. 

De familie spande een proces in tegen de Spaanse Staat om de dood van Arregi op te helderen. Daardoor werden 

aanvankelijk 2 politiemannen verantwoordelijk gesteld: Antonio Gil Rubiales en Julián Marín Ríos werden 

veroordeeld tot een gevangenisstraf tussen 4 en 5 MAANDEN! De Regering Felipe González begenadigde 

hen en Joxe Arregi werd nooit erkend als slachtoffer van gelijk welk officieel Instituut.  Zijn naam komt 

ook niet voor op een officiële lijst van slachtoffers van geweld.  

De familie lijdt nog steeds hieronder. Daarom willen ze ook dat de Baskische Regering (tenminste) een kleine 

stap zet en Joxe erkent als “slachtoffer”.   

De Baskische Regering stelde later in een studie vast dat er tussen 1960 en 2014 minstens 4.113 zaken van 

foltering vastgesteld werden. 

 

13.02.21 Egiari Zor 

Egiari Zor, de organisatie die alle slachtoffers van de Spaanse Staat bijstaat, organiseerde vandaag in Zizurkil en 

Bilbao samenkomsten waarbij “erkenning en eerherstel” geëist werd voor alle slachtoffers van foltering. Ze eisen 

van de Staat dat alle folterzaken opgeklaard worden. Dit is een kwestie van gerechtigheid! 

Dit werd bekend gemaakt op de Universiteit  in Bilbao (UPV) en in Zizurkil op het Joxe Arregi – plein. 

In Bilbao werd uit het werk van Alfonso Sastre "La Columna Infame" - “De Schandelijke Colonne” 

voorgelezen. 
“In deze Staat werden er duizenden gefolterd en niemand  heeft  de aangebrachte schade ooit erkend. Het hield 

niet op bij de dood van Franco”. Daar was de dood van Arregi een bewijs van.  

In een voetnoot wordt wel vastgesteld dat er een minieme vooruitgang gemaakt werd: “Foltering wordt niet 

meer geloochend”!!! 

Op de Baskische Universiteit tekende 4.113 folterzaken op voor de periode 1960 – 2014:  

Guardia Civil: 1.792 zaken. Spaanse Politie: 1.785 gevallen.  Baskische Politie, Ertzaintza: 336 

folterzaken! 

Dit schandaal werd aangepakt door professor Francisco, “Pako” Etxeberria en de onderzoekster van het 

Baskisch Instituut Criminologie, Laura Pego. Beiden merkten op dat geen toegang verleend werd tot 

verschillende periodes tijdens de Francodictatuur!  
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13.02.21 In Tafalla wordt een Monoliet geplaatst in het Herinneringspark – Parque de la Memoria 

 

 
 

Het is een steen van 20 ton (uit de Monte Buskil) die onthuld wordt op 27 februari 2021 ter ere van alle 

represailleslachtoffers.  Dit zal gebeuren in het “Parque de la Memoria”  in de wijk “Barrio de la Peña” in 

Tafalla. 

 

13.02.21 VOX – Catalonië radicaliseert.  (gedeeltelijk overgenomen van Javier Portillo in Huffpost) 

Net als in Baskenland willen ze openlijk ingaan tegen de “independentistas”  

 
foto: EUROPA PRESS NEWS VIA GETTY IMAGES 

 

Hier werden ze bij een meeting in Salt (Girona) met tomaten en andere “objecten” bekogeld. 

Vooral in regio’s met een stevig onafhankelijkheidsgevoel komen ze voor de dag. In de hoop van incidenten 

waarmee ze dan als “bewijs” kunnen uitpakken.   

In Salt kregen ze te maken met een regen van eieren.  

Al de stemmen die ze krijgen komen van PP-kiezers die overstappen. Van de regen in de drop… 

In Vic (Barcelona) waar de Catalaanse Nationalisten 70 % van de stemmen halen kwam de oproerpolitie om de 

partijen uit elkaar te houden.   

Net als de voorbije zomer in Baskenland kreeg Rocio de Meer een steen tegen haar snuffel. 

Afkeurenswaardig maar ze dagen de tegenstanders uit.  Ze stamt uit een familie van adellijke Franco-

dienaars en die hadden ook nooit respect voor politieke tegenstanders.  

  

https://www.huffingtonpost.es/author/javier-portillo
https://1.bp.blogspot.com/-gVg-E_LDXG4/YCgr5EOTqkI/AAAAAAABLvk/cm7XuMjrJKYuTB3JPoD7Gn5MafKXfT-CQCLcBGAsYHQ/s789/149042807_3748618015193219_3577450981870698005_o.jpg
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13.02.21 De Grootste schreeuwlelijk van VOX is Santiago Abascal 

 
Santiago Abascal wil Catalonië “RECUPEREREN”. (GTRES) 

Hoe meer Abascal klaagt over de “ontvangsten” met stenen hoe meer hij er mee te maken krijgt. Het wordt een 

afgezaagd liedje. “Ze gooien stenen, schoenen en slipjes (om de verf van zijn gezicht af te vegen) 

Hun voormalige woordvoerder in Barcelona, Fernando Moya, is alweer teruggekeerd naar zijn vorige partij, de 

PP: “Je kan de Spaanse vlag niet omhangen en dan gaan lopen. Je moet de kiezers een motief en een 

programma geven en dat heeft Vox niet”. 

 
 

13.02.21 De reacties op de dood van Galindo tonen de verdoken steun aan van GAL Madrid.  

Heel wat perscommentaren maken van de gelegenheid gebruik om de rekening te maken van de overleden 

Generaal en om nog eens te herhalen waarom hij indertijd veroordeeld werd. Anderen, vooral vrienden van de 

Guardia Civil, verheerlijken hem nog steeds.   

GAL – Grupos Antiterroristas de Liberación was een organisatie van gangsters, moordenaars, Guardia Civiles in 

burger, en diergelijken die straffeloos konden acteren onder het mom van ETA te  bestrijden. 

 
Galindo bij het verlaten van het gerechtsgebouw (foto: Andoni CANELLADA / ARGAZKI PRESS) 

 

Hij kreeg verschillinde hoge onderscheidingen zoals de Gouden Medaille van de Guardia Civil en 5 andere 

erekruisen!   

In 2000 werd hij veroordeeld voor het bevelen van de ontvoering en moord van de ETA-leden Lasa en 

Zabala. Hij verdedigde steeds zijn onschuld met de vraag “Wie heeft ons zien folteren? Wie heeft ons zien 

doden?” Medestanders halen aan dat hij burgers, Guardia Civiles en hun familie van de dood redde”!  

Uiteindelijk werd hij veroordeeld tot  71 jaar (die hij thuis mocht uitzitten)!  
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13.02.21 Rodríguez  Galindo 

Over het personage Enrique Rodríguez Galindo vertelde Ion Arretxe (+) de volgende “anekdote” die zich 

voordeed bij zijn arrestatie en waarbij hij, samen met Mikel Zabalza, gefolterd werd. 

Ion Arretxe op de Baskische TV:  https://youtu.be/Oszrgo1WWO0  

“Toen ze mij aan het folteren waren kwam Galindo binnen. Aan het gedrag van de folteraars merkte ik dat het 

een voornaam iemand was.  Niemand zei een woord. Hij trok de kap af die over mijn hoofd getrokken was en 

vroeg of ik wist wie hij was.  

Ik zei “U bent Galindo”.  

- “Jullie commando maakt jacht op mij”! 

Ik zei “Nee, helemaal niet”. 

- “Jullie commando achtervolgt mij, of wat”?  ¿Waarvan ken je mij dan?  

Ik zei dat ik hem kende van op TV. 

Hij pakte me bij mijn ballen en kneep en hij zei “We hebben je naar hier gehaald om ons dingen te vertellen. 

Maak niet dat we tijd verliezen of we knijpen je tot je crepeert”.  

Hij kneep dat ik dubbel plooide, trok de kap terug over mijn hoofd en vertrok 

 

 

13.02.21 De gloriejaren van Galindo bleven duren tot de negentiger jaren 

Toen werd hij beschuldigd van de dood van Lasa en Zabala (onder zijn bevel en goedkeuring)  

Toen vielen de kappen af. Dit leidde tot zijn veroordeling. 

De huidige minister Margarita Robles, toen vicepremier, bezocht de kerkers in Gipuzkoa en liet ze sluiten. Het 

einde van Galindo was tragikomisch. Op zijn  rechtszaak op de Audiencia Nacional in 1999 zei hij “Met 6 van 

deze mannen had ik Zuid-Amerika veroverd”! Bij het einde van de Rechtszaak waren zijn laatste woorden: “Ik 

zweer bij God en op mijn eer”. Zijn laatste verzuchting!  

 

De Socialistische Regering Zapatero liet Galindo in 2004 om gezondheidsredenen op straat. Hij had toen 4 jaar 

gezeten (bij de 4 jaar in voorarrest) van de 75 jaar waartoe hij veroordeeld was.  In 2013 kwam hij voorlopig vrij. 

 

 

13.02.21 Galindo haalde de pers met zijn legendarische razzia’s zoals die van Bidart in 1992  

Daarbij werd de toenmalige top van ETA opgerold.   

Later kwamen zijn vertrouwensmannen (Enrique Dorado Villalobos, Felipe Bayo Leal, Angel Vaquero...) in 

de zware drugstrafiek terecht omdat ze het spul dat aangeslagen werd roofden en verhandelden.  

 

Fermín Muguruza, de zanger van  de muziekgroep “Negu Gorriak”  beschuldigde Galindo van drugstrafiek in 

het lied “Ustelkeria”. De kazerne van Intxaurrondo, onder leiding van Galindo, werd een doorgangshaven van 

aangeslagen drugs.  

 

Muguruza kreeg te maken met miljoenenboetes (voor liedteksten!) maar uiteindelijk werd hij niet gestraft.  

 

 
Fermin Muguruza (2

de
 van links) in het Europees Parlement in Brussel (eigen foto 24.03 .2015).  

 

 

https://youtu.be/Oszrgo1WWO0


55 
 

 

 

 

14.02.21 Wie won de Verkiezingen in Catalonië 

El Periódico de Catalunya of kortweg El Periódico is een Catalaans ochtendblad dat uitgegeven wordt in de 

Spaanse stad Barcelona. De krant is opgericht in 1978, na de introductie van de “democratie” in Spanje, en is 

van centrumlinkse signatuur. El Periódico verschijnt zowel in het Catalaans als het Spaans, en is, na La 

Vanguardia, de meest gelezen krant van Catalonië. In heel Spanje is de krant vijfde qua oplage.  

 

Wie won de Catalaanse verkiezingen van 2021? 

 
Salvador Illa  (PC 33)  Pere Aragonés (ERC 33) Laura Borràs (Junts) (32) 

 

In Catalonië haalde de PSC de meeste stemmen maar haalde de Linkse Republikeinse Partij ERC evenveel 

zetels. Beide partijen prolongeerden dus hun meerderheid. 

De radicale partij VOX brak met kracht binnen in het Parlement maar dat gebeurde ten koste van Ciudadanos 

(Cs) de partij van Albert Rivera en van Ines Arrimadas. Vox werd 4
de

. 

De deelname aan de verkiezingen zakte tot 52 % !!!  

PSC 33 

ERC 33 

JxCat 32 

VOX 9 

ECP-

PEC 

8 

Cs 6 

PPC 3 

Hide 135 

 
Pere Aragonès (ERC) wordt hoogstwaarschijnlijk president van Catalonië.(Europa PRESS) 

 

 



56 
 

 

 

 

14.02.21 Wie won de Verkiezingen in Catalonië 

De partijen die voor de onafhankelijkheid van, Catalonië ijveren versterken hun meerderheid maar de Partido 

Socialista de Cataluña versterkt haar meerderheid. Voor dit laatste is de Minister in Madrid , Salvador Illa. 

verantwoordelijk.   

Van de Partido Popular blijft haast niet meer over. “Partido no Popular”!!! 

JxCat  roept ERC en CUP op  om samen te werken richting onafhankelijkheid.   

 Partij stemmen Volksvertegenwoordigers  

 PSC 651.027 (23.02%) 33 

 ERC 602.658 (21.31%) 33 

 JxCat 567.421 (20.06%) 32 

 VOX 217.371 (7.69%) 11 

 CUP-G 188.830 (6.68%) 9 

 ECP-PEC 194.111 (6.86%) 8 

 Cs 157.529 (5.57%) 6 

 PP 108.841 (3.85%) 3 

 
16.07.21.De Catalaanse politie arresteert rapper Pablo Hasél  

Hij werd op de Universiteit van Lleida beschermd door een volksmuur. 

Een tiental “Jongens van het Kader” “Mossos d'Esquadra” pakten de rapper op in het rectoraat van de 

Universiteit van Lleida.  Hij was eerder veroordeeld voor 9 maanden (!) voor een delict van “verheerlijking van 

het terrorisme” en “beledigingen van de Kroon”. De arrestatie kwam er nadat de periode verstreken waarin hij 

zich vrijwillig had  kunnen aangeven.  

 
Erg onder de indruk was hij duidelijk niet… 

 
In Barcelona kwam er meteen wat volk op straat protesteren… Onder hen de Catalaanse Presidentskandidate, 

van CUP,  Dolors Sabater en de leider van “Òmnium Cultural”, Jordi Cuixart, zelf nét uit de gevangenis. . 
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16.07.21.Ook van op de Boulevard in Donostia werd vrijheid van uitdrukking geëist: 

 

 

Arnaldo Otegi (EH Bildu), ERC, Junts, CUP en BNG kwamen  eveneens meteen op straat.  

 

 
Volksvertegenwoordigers van ERC en Bildu. 

 

Het meest viel de steun vanuit Madrid op: Minister  Alberto Garzón! 

‘The Guardian’, ‘Le Monde’ de Italiaanse ‘La Republica’ en de Portugese ‘Público’ maakten uitgebreid melding 

van de arrestatie. 

 
Enkele uren later wordt er een lied gepubliceerd van … Pablo Hasél!!! 

https://youtu.be/4qRZ8Q5ap8E tegen FELIPE VI 

 

https://youtu.be/4qRZ8Q5ap8E
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17.02.21 De Partido Popular verlaat haar Partijzetel “Génova” op de Génova-straat in Madrid. 

Het gebouw werd in 1983 gekozen door de toenmalige partij-Führer Manuel Fraga. 

De huidige “Leider” Pablo Casado gaf op TV toe welk de reden was:       

 

 

 
Na de verkiezingsoverwinning van 2000: Arenas, Botella, Aznar, Rajoy en Rato (die eerder deze maand na 

anderhalf jaar uit de gevangenis kwam).(foto: ULY MARTÍN) 

Zouden de centen een beetje opgeraken? 

 
17.02 21 De hausse van Vox activeert alarm in Catalonië  

 
Stop Vox! 

Maar de slogan van Vox spreekt boekdelen: 

“Que Dios bendiga a España!». 

“Dat God Spanje zegene” 

“Gott mit uns” 
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18.02.21 In  Vitoria-Gasteiz komt eindelijk een memoriaal ter ere van de slachtoffers van “3 Maart”  

In de administratieve hoofdstad van Baskenland, Vitoria-Gasteiz, kwam het tot een akkoord tussen het Bestuur 

en de San Francisco de Asís-kerk om er een memoriaal op te richten ter herinnering aan de incidenten van “3 

Maart”.   

Op die 3de Maart 1976, kort na het einde van de Spaanse Dictatuur, rookte de Spaanse Politie, met traangas de 

aanwezigen in de kerk uit. Wie naar  buiten vluchtte werd beschoten. Met scherp.  

Er vielen 5 doden onder de kogels van de toenmalige Spaanse  “Gristapo”.. 

 
De Baskische Minister, Beatriz Artolazabal, de deputé, Ramiro González, de burgemeester van Gasteiz, Gorka 

Urtaran, en de bisschop (en voormalig abt van Roncesvalles), Juan Carlos Elizalde ondertekenden een protocol 

om een gezamenlijk memoriaal op te richten in of aan de kerk die indertijd rechtstreeks getuige was van die 

politiemoord.  

Op die manier willen ze de slachtoffers van die dag in 1976, José Castillo, Pedro Mari Martínez Ocio, 

Francisco Aznar, Romualdo Barroso en Bienvenido Pereda herdenken. Dat kon in 1976 niet omdat de 

politieke familie van de moordende politie toen het land bestuurde… 

Het memoriaal zou eind 2022 klaar zijn. 

 
19.02.21 Procureur maakt beschuldiging van Pili Zabala tegen Felipe González over aan de Bloedraad. 

Pili Zabala, zus van Joxi Zabala (van het duo “Lasa & Zabala”) stelt voormalig Spaans staatshoofd, Felipe 

González medeverantwoordelijk voor de dood van haar broer. Hiermee was procureur – generaal Juan 

Calparsoro belast. 

Toen na het einde van de Spaanse Dictatuur en de daaropvolgende “democratuur” eindelijk een Socialist aan de 

macht kwam ging er in Spanje een zucht van verlichting op. Op 11 oktober 1974 koos een Socialistisch Congres 

in Suresnes (Parijs) een onbekende leider. In 1982 werd die premier van Spanje. Helmut Kohl, korte tijd nadien 

op officieel bezoek in Spanje, voorspelde “Felipe” een grote toekomst (indien hij geen Socialist was…) 

De daaropvolgende “douche” zou ijskoud zijn! Mogelijk wilde Felipe tonen hoe breeddenkend hij wel was.  

In Baskenland ging het  politieke  optreden tegenover het Baskische Volk langzaam over in een nieuw soort 

dictatuur.  De koosnaam “Isidoro” voor Felipe bleef snel achterwege.  

 

Nu heeft Pili Zabala, zus van de ene helft van het onder  het beleid van González doodgefolterde Baskische duo 

“Lasa & Zabala” aan de procureur-generaal opdracht gegeven de verbinding uit te zoeken tussen Felipe met de 

tegen ETA gerichte doodseskaders, “GAL”, “Grupos Antiterroristas de Liberación”. 

Het folteren gebeurde niet in de kazerne van de Guardia Civil maar in “La Cumbre”, een villa van de 

Spaanse Regering in San Sebastian. (*) “Officieel” gebeurde dit folteren niet door de Guardia Civil maar door 

“GAL”, “Grupos Antiterroristas de Liberación”, politiemannen in burgerkleren... 

 
Pili Zabala is tandheelkundige, professor en (tussen 2016 en 2020) politica in de partij “Podemos”.  

 

(*) In die villa, “La Cumbre” moet nog ergens een fotokopie van mijn identiteitskaart liggen en een 

filmpje uit mijn toenmalig fototoestel met o.a. een foto van die villa en andere vakantiekiekjes uit een 

bezette stad. 
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19.02.21 Procureur maakt beschuldiging van Pili Zabala tegen Felipe González over aan de Bloedraad. 

Zabala herinnerde er “terloops” aan dat de CIA enkele maanden geleden terug kwam met een publicatie van hen 

uit 1984 waarin gewag gemaakt werd van de samenstelling van een groep huurlingen om terroristen op een 

illegale manier te bekampen”.    

 
https://youtu.be/_igk3x4tKHo 

Al in 1983 werd dit in een brief aan het Openbaar Ministerie bekend gemaakt.  

Zabala maakt nog andere beschouwingen:  

Vóór de start van GAL binnen de Franse Staat in 1983 schreef De Geheime Dienst, CESID, een nota met als titel 

“Franse acties”. Daarin stond hoe gereageerd moest worden tegen vermeende leden van ETA. Eén van de 

raadgevingen was dat ze na hun ontvoering maar best konden verdwijnen. 

In 2014 zei Spaans Minister van Defensie, Eduardo Serra, op TV dat het verantwoord was documenten van de 

Geheime Dienst waarin González beschuldigd werd onterecht opgetreden te hebben tegen ETA niet te 

onthullen. 

Pili Zabala komt ook nog met de verklaringen van Robert Pandraud, de Franse Minister van Veiligheid in de 

Regering Chirac (tussen 1986 en 1988) en verantwoordelijk voor de “antiterrorisme-politiek” dat hij een 

“akkoord” had met de Spaanse Regering: “Ik ga hen geven wat ik weet en ik ga de uitleveringen in gang zetten. 

Maar ik ga daar mee stoppen als de aanslagen van GAL tegen de onafhankelijkheidstrijders in Frankrijk blijven 

duren”. 

         
 

Het graf van Lasa en Zabala in Tolosa. (eigen foto) 

Nota: 

Jose Antonio Lasa en Jose Ignazio Zabala namen de vlucht naar Bayonne waar ze op 15 oktober1983 spoorloos 

verdwenen. Als bij wonder “ontdekt” de herdershond van politieman Jesús García12 jaar later de resten in een 

kuil in Busot, Alicante, in het Zuiden van Spanje! De resten worden 10 jaar bewaard zonder dat iemand weet 

over wie het gaat. Als de politieman iets leest over het laten verdwijnen van lijken door gangsters gaat hem een 

licht op. Uit het weinige dat restte kon opgemaakt worden dat ze vóór hun dood vreselijk gefolterd waren.  

 

Dat folteren gebeurde in een villa, “Palacio de la Cumbre” van de Spaanse Regering in San Sebastian.  

Toen het weinige dat restte in doodskisten terug naar Baskenland kwam werd met de wapenstok ingeslagen op 

familieleden en vrienden. Door de Baskische Politie, op dat ogenblik huurlingen van “Madrid”!  

 

Als de (inmiddels) megazaak Lasa & Zabala in 2000 voor de rechter komt valt één van de getuigen, na zijn 

verklaring, dood neer: De politieman (met zijn hond) uit Alicante, die ongewild een groot schandaal 

ontdekte!  

 
 

https://youtu.be/_igk3x4tKHo
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20.02.21 Rapper Pablo Hasél zet Spanje op z'n kop: een “BLOEMLEZING”! bron:  Het Laatste Nieuws VTM 

Donderdag braken er voor de derde nacht op rij in verschillende Spaanse steden rellen uit als protest op de 

arrestatie van rapper Pablo Hasél. De Catalaan was opgepakt voor majesteitsschennis en de verheerlijking van 

geweld en terrorisme in zijn teksten en tweets. Maar hoe omstreden zijn ze nu echt? We lijsten de fragmenten op. 

 

 
Foto arrestatie Pablo Hasél: © EPA Bron: El País/ The Guardian/ Público 

 

De zaak rond Pablo Hasél (32) doet veel stof opwaaien in Spanje. De rapper werd dinsdag gearresteerd nadat hij 

twee jaar geleden veroordeeld werd tot negen maanden cel vanwege “majesteitsschennis” en “verheerlijking van 

geweld en terrorisme”. Hasél weigerde aanvankelijk de gevangenis in te gaan en verschanste zich in de 

universiteit van zijn geboorteplaats Lleida (Lerida), waar de politie hem alsnog oppakte. Hoewel de 

gevangenisstraf aanvankelijk slechts negen maanden bedroeg, zal die nu verlengd worden tot meer dan twee jaar 

omdat Hasél de opgelegde boete weigerde te betalen. 

Rellen om vrije meningsuiting 

De arrestatie lokte hevige reacties uit. Al drie nachten woedden er hevige demonstraties tegen wat als een grove 

schending van de vrije meningsuiting wordt gezien. In het Baskenland vond er in meerdere steden vreedzaam 

protest plaats voor de vrijlating van Hasél. Ook onder meer Amnesty International sprak zich uit tegen de 

arrestatie en noemde het “oneerlijk en disproportioneel”. Donderdag hielden 60 organisaties uit de cultuursector 

een online protest en brachten 140 schrijvers en journalisten een manifest uit waarin ze het opnemen voor de 

Catalaanse rapper. “Rappen is geen misdaad”, staat er te lezen, ook al zijn de teksten niet netjes.  

“Als de politie de wapens gebruikt tegen onderdrukkers en niet tegen de onderdrukten, zijn het onze bondgeno-

ten.” 

Pablo Hasél op Twitter 

In het verleden kon Hasél al een gevangenisstraf ontlopen, ondanks een eerdere veroordeling voor het prijzen 

van terroristische groeperingen in zijn teksten. De straf werd uiteindelijk opgeschort. Daarna volgde ook nog een 

veroordeling tot gevangenisstraf in 2016 voor het mishandelen van een journalist, en later nog een voor het 

aanvallen van een getuige tijdens een protest, maar tegen deze vonnissen tekende de rapper telkens beroep aan. 

Er is ook nog een onderzoek lopende voor zijn deelname aan een poging om in te breken in een regeringsgebouw 

in Lerida in 2018, tijdens een protest tegen de arrestatie in Duitsland van de voormalige Catalaanse premier 

Carles Puigdemont.  

 

“Iemand moet een ijsbijl in het hoofd van José Bono steken!”  

 

De veroordeling waarvoor Pablo Hasél nu straf uitzit, heeft specifiek te maken met een reeks van 64 tweets die 

hij tussen 2014 tot 2016 de wereld in stuurde en de tekst van het lied ‘Juan Carlos el Bobón’ of ‘Juan Carlos, de 

grote dwaas’. Daarin noemt hij onder meer de voormalige koning Juan Carlos een maffiabaas en vergelijkt hij 

een Spaanse rechtbank met nazi’s. In zijn teksten trekt de rapper wel vaker fel van leer tegen de PP (Partido 

Popular), de centrumrechtse partij en de PSOE, de Spaanse Socialistische Arbeiderspartij. “De auto van Patxi 

López verdient het om te ontploffen!” en “Iemand moet een ijsbijl in het hoofd van José Bono steken!”, zijn 

enkele voorbeelden. Patxi López en José Bono behoren beiden tot de socialistische PSOE.  

 

 

 

https://www.hln.be/buitenland/rapper-pablo-hasel-zet-spanje-op-z-n-kop-over-deze-teksten-en-tweets-gaat-het~ad3413c6/200031767/
https://www.hln.be/buitenland/rapper-pablo-hasel-zet-spanje-op-z-n-kop-over-deze-teksten-en-tweets-gaat-het~ad3413c6/200031767/
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20.02.21 Rapper Pablo Hasél zet Spanje op z'n kop: een “BLOEMLEZING”!  bron Het Laatste Nieuws VTM 

Deel 2 

Ik denk aan kogels die de nazi-rechters in hun nek zullen raken. [Pablo Hasél met de tekst van ‘Juan Carlos el 

Bobón’] 

Daarnaast maakt Hasél in zijn tweets en teksten geregeld verwijzingen naar verbannen guerrillagroepen, zoals de 

Baskische separatistische ETA en de Marxistische groep GRAPO. ETA wordt verantwoordelijk gehouden voor 

meer dan 800 doden in haar decennialange strijd voor een onafhankelijk Baskisch thuisland. De leden van 

GRAPO zouden tussen 1975 en 2003 meer dan 80 moorden en pogingen tot moord op hun geweten hebben. 

Hieronder vind je de lijst van enkele ophefmakende tekstfragmenten en tweets die Pablo Hasél in de gevangenis 

deden belanden. 

De controversiële fragmenten uit de teksten van rapper Pablo Hasél. De eerste twee komen uit ‘Juan 

Carlos el Bobón’. 
“Me cago en la marca España explotadora y casposa” 

Vertaling: “Ik schijt op het uitbuitende en schilferige Spaanse merk” 

“Si Froilán se disparó en el pie siendo menor de edad igual ahora que es mayor de edad va a disparar a toda la 

Familia Real” 

Vertaling: “Als Froilán zichzelf al in de voet schoot toen hij minderjarig was, zal hij nu hij volwassen is de hele 

Koninklijke familie neerschieten.” 

Froilán verwijst naar prins Felipe de Marichalar y Borbón, die zichzelf op dertienjarige leeftijd per ongeluk in 

zijn voet schoot. In Spanje is het echter verboden voor jongeren onder de veertien jaar om wapens te 

gebruiken. De rechter verwierp de zaak, omdat hij het slechts als een klein misdrijf beschouwde. 

“Quienes manejan los hilos merecen mil kilos de amonal” 

Vertaling: “Wie de touwtjes in handen heeft, verdient duizend kilo springstof” 

“Es un error no escuchar lo que canto, como Terra Lliure dejando vivo a Losantos” 

Vertaling: “Het is een vergissing om niet te luisteren naar wat ik zing, net zoals de vergissing van Terra Lliure 

om Losantos in leven te laten” 

Terra Lliure is een Catalaanse nationalistische en separatistische gewapende organisatie die in 1981 de Spaanse 

Journalist Federico Jiménez Losantos ontvoerde en aanviel. 

“No me da pena tu tiro en la nuca, ‘pepero’. Me da pena el que muere en una patera. No me da pena tu tiro en 

la nuca, ‘socialisto’. Me da pena el que muere en un andamio” 

Vertaling: “Ik heb geen medelijden met je schot in het achterhoofd, ‘pepero’. Ik heb medelijden met degenen 

die op een boot sterven. Ik heb geen medelijden met je schot in je achterhoofd, ‘socialist’. Ik heb medelijden met 

degene die sterft op een schavot.” 

In dit fragment verwijst Hasél naar vluchtelingen. Een ‘pepero’ is een denigrerende term voor een lid of 

aanhanger van de Partido Popular, de Spaande rechts-conservatieve partij. 

“¡Merece que explote el coche de Patxi López!” 

Vertaling: “De auto van Patxi López verdient het om te ontploffen!” 

Patxi López is een Spaanse socialistische politicus en ex-premier van het Baskenland. Hij staat bekend als een 

hevige tegenstander van de Baskische onafhankelijkheid. 

“Siempre hay algún indigente despierto con quien comentar que se debe matar a Aznar” 

Vertaling: “Er is altijd wel een dakloze wakker met wie je kunt praten over het feit dat Aznar dood moet” 

Aznar is een voormalige eerste minister van Spanje en ex-leider van de PP (Partido Popular). 

“Mi hermano entra en la sede del PP gritando ¡Gora ETA! A mí no me venden el cuento de quiénes son los 

malos, sólo pienso en matarlos” 

Vertaling: “Mijn broer komt het hoofdkwartier van de PP binnen en roept ‘Gora ETA!’ Ik laat me niet vertellen 

wie de slechteriken zijn, ik denk er alleen aan om ze te doden.” 

‘Gora ETA’, is een uitspraak die vaak in verband gebracht wordt met de Baskische separatistische organisatie 

ETA. In 1980 werd de zin door twee leden van de organisatie geroepen vlak voor ze het vuur openden op leden 

van de Guardia Civil, die buiten dienst waren. Vier van hen kwamen daarbij om het leven. 

“¡Que alguien clave un piolet en la cabeza a José Bono!” 

Vertaling: “Iemand moet een ijsbijl in het hoofd van José Bono steken!” 

 

José Bono is een Spaanse socialist en voormalig minister van Defensie: 

“Pienso en balas que nucas de jueces nazis alcancen” (“Ik denk aan kogels die de nazi-rechters in hun nek 

zullen raken.”) 
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24.02.2021 Enkele tweets die Pablo Hasél in de gevangenis deden belanden: bron: Het Laatste Nieuws VTM 

“Orgulloso de quienes respondieron a las agresiones de la policía.”  

Vertaling: “Ik ben trots op degenen die reageerden op de agressie van de politie” 

 
Inmiddels krijgt de politie in de straten van Barcelona bloemen toegeworpen (met de vaas erbij!) 

27.03.2014 

“La policía asesina a 15 inmigrantes y son santitos. El pueblo se defiende de su brutalidad y somos “violentos 

terroristas, chusma, etc”.” 

Vertaling: “De politie vermoordt 15 immigranten en hun heiligen. Mensen verdedigen zich tegen brutaliteit en 

wij worden “gewelddadige terroristen, gespuis, enz.” genoemd” 

25.12.2015 

“El mafioso de mierda del rey dando lecciones desde un palacio, millonario a costa de la miseria ajena. Marca 

España.” 

Vertaling: “De verdomde gangster van een koning die lessen geeft vanuit zijn paleis, als een miljonair op kosten 

van andermans ellende. Het merk van Spanje.” 

25.01.2016 

“Mientras llaman terrible tiranía a Cuba donde con menos recursos no se desahucia, ocultan los negocios 

mafiosos del Borbón con Arabia Saudí.” 

Vertaling: “Terwijl zij Cuba een verschrikkelijke tirannie noemen, waar er minder middelen zijn maar ook geen 

uitzettingen, verbergen zij de gangsterachtige zaken van de Bourbon [koning] met Saudi-Arabië.” 

17.03.2016 

“Cuando la policía utilice sus armas contra los opresores y no contra los oprimidos, empieza a contarnos que 

son aliados.” 

Vertaling: “Als de politie de wapens gebruikt tegen onderdrukkers en niet tegen de onderdrukten, zijn het 

bondgenoten.” 

11.03.2016 

“Sí nos representan” 

Vertaling: “Ja zij vertegenwoordigen ons” [een foto van Ignacio Várela Gómez, die gearresteerd is omdat hij tot 

de gewapende communistische groepering GRAPO van Spanje behoorde].” 

07.02.2016 

“Policías que con Franco encarcelaban y que ahora encarcelan como jueces de la Audiencia Nazi-onal.” 

Vertaling: “Politieagenten die mensen in de gevangenis stopten met [dictator] Franco [aan de macht] en nu 

mensen in de gevangenis stoppen als rechters bij het ‘nazi-onaal’ hof” 

04.04.2014 

¿Matas a un policía? Te buscan hasta debajo de las piedras ¿Asesina la policía? Ni se investiga bien. 

Vertaling: “Je doodt een politieagent? Ze zullen je komen halen, waar je ook bent. Een politieagent vermoordt 

iemand? Ze onderzoeken het niet eens grondig.” 
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22/23.02.21 Bewijs geleverd: Mikel Zabalza stierf wel degelijk door foltering.  

Er is een bandopname opgedoken van een gesprek tussen Juan Alberto Perote, de directeur van de Spaanse 

geheime dienst CESID (met graad van kolonel) en de Guardia Civil-kapitein Pedro Gómez Nieto.  

In het gesprek wordt de marteling (tot de dood) besproken  van het vermeende ETA lid Mikel Zabalza in 1985 

in de Guardia Civil kazerne van Intxaurrondo (San Sebastian).  

 

Op z’n minst is nu het bewijs geleverd dat Mikel Zabalza wel degelijk stierf door foltering en niet “in het water 

sprong om te ontsnappen”. 

 

Om dit te verdoezelen werd het lijk van Zabalza indertijd vol vervuild water gepompt en werd hij in 

Endarlatsa (bij Bera, op de grens van Navarra) bij een kazerne van de Guardia Civil in het water gegooid. 

Bij het opvissen bleek echter dat het gif dat in de maag van Zabalza aangetroffen werd ingepompt water 

was, maar wel verschillende keren zwaarder dan het water waarin hij gedeponeerd werd.  

Er werd dus 36 jaar lang gelogen!  

 

[Er wordt ook gesproken over Lasa en Zabala waarbij gezegd werd dat ze in Busot (wel degelijk) hun eigen graf 

hadden moeten graven voor ze er in gegooid werden. 

 

Miguel Ángel Llamas en Amaia Merino hadden dit alles bekend gemaakt in de documentaire “¿Non dago 

Mikel?” ("Waar is Mikel”), die dezer dagen in de filmzalen komt.  

 

 
 

Een scène uit de film waarin één van de broers van Mikel Zabalza op de Txalaparta speelt bij een herdenking bij 

hun huis in Orbaitzetako Ola (Orbaitzeta). Foto uit de documentaire "Non dago Mikel?". 

 
Mikel Zabalza werd op 26 november 1985 in San Sebastian, samen met zijn neef, Manuel Bizkai, door de 

Guardia Civil opgepakt. Ook zijn vriendin Idoia Aierbe en Ion Arretxe worden gearresteerd. In hun 

geboortedorp, Orbaizeta, in het Noorden van Navarra, worden Patxi en Aitor, broers van Mikel, meegepakt 

(maar 10 uren later weer vrijgelaten). Allen staan meteen onder de toepassing van de Antiterrorismewet. 

Daarom zijn ze allen in isolatiedetentie en daarbij is elke “behandeling” toegestaan.  

De dag nadien wordt bekend gemaakt dat een van hen, Mikel Zabalza, verdwenen is! Hij zou, volgens de 

officiële versie, gevlucht en in de grensrivier Bidasoa gesprongen zijn toen hij daar een geheim wapendepot 

ging aanwijzen. Maar Zabalza kon niet eens zwemmen! In werkelijkheid was hij, bij het folteren, te lang 

met het hoofd onder water gehouden in de badkuip vol Guardia Civil-uitwerpselen. Hij had de kazerne van 

de Guardia Civil dus niet eens verlaten! 

Maar 20 dagen later, op 15 december 1985, kwam Minister José Barrionuevo, Minister van Binnenlandse Zaken, 

met een uitgestreken gezicht de officiële versie verkopen dat Mikel Zabalza gevonden was. In de grensrivier 

Bidasoa (waar eerder al met man en macht tevergeefs gezocht was). In Baskenland kwam het nét niet tot oproer. 

 

En nu komt “Público” met die bandopname  met het gesprek van kolonel Luis Alberto Perote en de Guardia 

Civil-kapitein Pedro Gómez Nieto waarop beiden spreken over de dood van Zabalza bij het folteren. 

Vrijdag komt de documentaire film “Non dago Mikel?' (“Waar is Mikel?”) in de zalen.   

https://mikelzabalza.eus/
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22.02.21 Er is een bandopname opgedoken waaruit blijkt dat Mikel Zabalza gefolterd werd en stierf. 

Er is een bandopname opgedoken van een gesprek tussen de directeur van de Spaanse geheime dienst CESID 

(met graad van kolonel) Juan Alberto Perote en de Guardia Civil kapitein Pedro Gómez Nieto waarin ze de 

marteling tot de dood van het vermeende ETA lid Mikel Zabalza in 1985 in de Guardia Civil kazerne van 

Intxaurrondo bespreken. 

https://twitter.com/i/status/1363794451689328645 

 

23.02.21 Maar ook wordt gesproken over Joxean Lasa en Joxi Zabala:  

 “We lieten hen hun graf graven voor we hen doodschoten” vertelt Gómez Nieto. 

 
Hierover was in de jaren 90 sprake maar er werd nooit een tekst openbaar gemaakt. Er bestaat daar dan ook 

twijfel over. 

Gómez Nieto was indertijd wel al Guardia Civil-kapitein maar in deze rechtszaak in (1999  -  2000) werd er 

nooit een bandopname bovengehaald.   

Lasa en Zabala werden twee jaar vóór Zabalza opgepakt maar kwamen nooit in de kazerne Intxaurrondo maar  in 

Palacio La Cumbre terecht, eigendom van de Spaanse Regering in San Sebastian. Zij werden in oktober 1983 

ontvoerd maar wanneer ze in Busot gedood en begraven werden raakte nooit bekend.  

 

 
Mikel Zabalza, op een “mural” die onlangs in Altza (San Sebastian) onthuld werd.  (Juan Carlos RUIZ | FOKU) 

 

 

https://twitter.com/i/status/1363794451689328645
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23.02.21 Mertxe Aizpurua en Bel Pozueta stelden in het Parlement in Madrid vragen over foltering. 

Vandaag vroegen twee “iron ladies” van de radicale partij EH Bildu in de plenaire vergadering in Madrid  of  

erkend (en toegegeven) werd dat in de “Cuerpos de Seguridad del Estado” (Staatsvuiligheid) gefolterd werd.  

Aan Minister van Binnenlandse Zaken, Fernando Grande-Marlaska, werd gevraagd of hij informatie had over de 

Zaak Mikel Zabalza die doodgefolterd werd en of hij daar opheldering over kon geven. 

           
Mertxe Aizpurua en Bel Pozueta 

 

Ook werd gevraagd of de minister van Defensie, Margarita Robles (*), uitleg kon geven over de ex-kolonel van 

de Spaanse militaire inlichtingendienst, Juan Alberto Perote, die alles moet weten over de dood van Mikel 

Zabalza. Ook willen ze José Manuel Marín, hoge piet bij de Guardia Civil horen.   

 

Perote zegt nu dat de kap die gedetineerden over het hoofd krijgen doorschijnend moet zijn. “Misschien 

kreeg hij een hartinfarct”. (In Spanje werd die kap vaak onderaan dichtgehouden tot de gedetineerde 

bijna stikte. Dat weet Perote want hij was er vaak bij aanwezig!) 

(*) Margarita Robles was indertijd minister van Defensie en is dat nu ook weer…   

 
24.02.21  Het mysterie van de stok van 15.000 jaar oud. 

Archeologen vonden in de provincie Gipuzkoa (hoofdstad San Sebastian) een mysterieuze stok uit het 

Magdalénien, 18.000 tot 10.000 jaar geleden. 

 
Er staan mooie versieringen op. Foto’s EL PAÍS 24 02 2021  
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24.02.21 Gisteren was het 40 jaar geleden dat de Guardia Civil binnen viel in de Spaanse Cortés. 

Op 23 februari 1981 werd  in het Parlement in Madrid plots (in de lucht) geschoten, geroepen maar vooral 

geschreeuwd. “¡Quieto todo el mundo”! “Stilte! Iedereen”!  

Franco was op 20 november 1975 gestorven en daarmee was ook meteen zijn bollenwinkel vervangen door de 

PRAATBARAK! Daar was blijkbaar niet iedereen tevreden mee. 

 
FOTO’S  AFP 

Op 23 februari 1981 viel Antonio Tejero (Málaga 1932) met wat onderdanen het Spaanse Parlement in Madrid 

binnen. Er werd in de lucht geschoten en iedereen deed wat Tejero riep: ”¡Quieto todo el mundo!”. “Al suelo! 

Todos al suelo” – “Stilte Iedereen”. “Liggen”! “Iedereen op de grond liggen”!!   

Antonio Tejero  Molina en zijn getrouwen schoten gaten in het plafond. 40 !  

 
 

Eén van de Volksvertegenwoordigers, Manuel Gutiérrez Mellado, een militair (in burger) die als vicepremier  

naast president Suarez zat, meende het tij te kunnen keren. Gelukkig kon Suarez hem tegenhouden. De militairen 

wilden Gutiérrez Mellado tegen de grond werken maar dat lukte niet! Toen ze hem uiteindelijk loslieten en hij 

rondkeek zag hij niemand van de Volksvertegenwoordigers  meer zitten. Allemaal waren ze, op bevel, op de 

grond gekropen!   

Thuis zat iemand de kat uit de boom te kijken en (af) te wachten: Juan Carlos, van beroep “Koning van 

Spanje”. Tegen de avond had hij “gekozen” en kwam hij in groot ornaat, uniform van Kapitein-Generaal, op TV 

vertellen dat alles voorbij was.  

Putschist Tejero werd, samen met Milans en Adolfo Armada, veroordeeld tot 30 jaar en daar zat hij er 14 van in 

de cel. In 1993 kwam Tejero als laatste vrij (onder voorwaarden). Hij had zijn memoires af en daarbij 

Geschiedenis en Aardrijkskunde gestudeerd.  

Toch iemand die iets had bijgeleerd...  

Gisteren werden de beelden op TV heruitgezonden. “Urenlang”! Ze zaten toen allemaal weer in hun “zetel”. 

Niemand zei iets. Geen kik. Na een tijd werd een oude parlementair door een collega naar buiten geleid: 

Mogelijk om het dun in de broek weg te vegen… 
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24.02.21 Nu staat de Bask Jon Iñarritu van EH Bildu in het Parlement. 

 

 
 

https://youtu.be/9LeO37xj5Ts 
 

Jon Iñarritu vraagt minister Marlaska wat hij gaat doen om brutaliteiten van de politie te vermijden. 

Een week geleden veroordeelde het Europees Tribunaal voor Mensenrechten Madrid voor het geweld dat 

gebruikt werd.    

https://youtu.be/jsZQG1AqX_w 

“Ik weet niet of het U interesseert wat in Straatsburg allemaal beslist wordt” 

 

 

26.02.21 Juan Carlos, gepensioneerd koning van Spanje, krijgt het benauwd. 

  

 
  

Zou Juan Carlos I het einde voelen naderen? Hij heeft méér dan 4 miljoen Euro aan de Spaanse belastingdienst 

betaald, de helft van wat hij nog moest betalen aan zijn Staat.  Het geld komt van een stichting die “eigendom” is 

van zijn neef.  

Als hij nog eens 4.395.901,96 euro’s “overmaakt” mag hij weer in Spanje binnen…  

Hij werkt dit soort zaken nu af met een advocaat en die man zegt nu dat er helemaal geen aanmaning kwam 

vanuit Madrid… 

Premier Pedro Sánchez toont openlijk zijn ongenoegen over dit gebrek aan burgerzin van de koning. 

 

https://youtu.be/9LeO37xj5Ts
https://youtu.be/jsZQG1AqX_w
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27.02.21 “Egiari Zor” roept op het lijden van Igor Angulo en Egiari Saiz (officieel) te erkennen.  

Igor Angulo Iturrate en Roberto Sainz Olmos, ‘Baru’, stierven in 2006, met enkele dagen verschil, in de 

gevangenissen van Cuenca en Aranjuez.   

 
 

De Organisatie  Egiari Zor zegt dat deze overlijdens er kwamen ten gevolge van de uitzonderingstoestanden in 

die gevangenissen en ten gevolge van de gevangenispolitiek. 

Beiden moeten als zodanig erkend worden.  

   

 
 

15 jaar later worden beiden herdacht in de haven van Santurtzi. (Jaizki FONTANEDA | FOKU) 

 

Inmiddels stierven 33 Baskische politieke gevangenen in Spaanse gevangenissen en kwamen 16 familieleden om 

die op bezoek gingen of terug naar huis reden. Ook worden twee personen als slachtoffer erkend nadat ze uit het 

leven stapten kort vóór ze opgesloten gingen worden.  

Allen waren ze slachtoffer van de Spaanse gevangenispolitiek. 
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27.02 21  Gómez Nieto was als agent van de Cesid gestationeerd in het Guardia Civil-complex, Intxaurrondo. 

Hij was dus op de hoogte van alles wat daar gebeurde. Zoals folteringen waarbij wel eens iemand overleed.  Nu 

duikt hij op in Honduras waar hij “mogelijk” beveiligd wordt door de Spaanse Ambassade.  

 

Gómez Nieto was de man die met een onvoorstelbare kilheid vertelde hoe Lasa en Zabala gefolterd 

werden en daarna gedood… Eerder was hij daar “getuige” van maar later bleek dat hij er ook “actief” 

was bij geweest.  

 
 

Op zijn twitteraccount (sinds 2017) pocht hij nog steeds met het embleem van de Guardia Civil, de “tricornio” en 

het Mariabeeld versie “Virgen del Pilar”. 

In de Rechtszaak Lasa & Zabala, (waar hij eerst als beschuldigde en daarna slechts als “getuige” verscheen) was 

hij onherkenbaar (met een opgeplakte baard en een pruik). In de kazerne werd hij “El Aleman” genoemd. “De 

Duitser”, (in Spanje geen vriendelijke term)... Op de foto staat ook het embleem van de Guardia Civil. 

Blijkbaar wordt hij ginder nog steeds beschermd door de Spaanse Ambassade! 

 

 
In het Spaanse Parlement werden door  Jon Iñarritu (EH Bildu) “vragen gesteld” 

 

Dit omdat Gomez Nieto aan Perote tot in de details vertelde hoe  Mikel Zabalza in Intxaurrondo gefolterd werd 

en “hen ontglipte” (lees: “stierf bij het folteren”). Ook vertelde hij dat Lasa en Zabala gedood werden met 2 

kogels “nadat ze hun graf gegraven hadden”. 
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27.02 21  Ook Tafalla heeft nu zijn plek om de slachtoffers van de Franco-terreur te herdenken.  

De wijk Hirigoien in Tafalla kreeg een plek waar de slachtoffers van de Franco-terreur herdacht kunnen 

worden.  

 
“AGUR ta OHORE” - “Tot ziens en alle Eer” 

 

De monoliet in de wijk Hirigoien weegt méér dan 3 ton.  (Iñigo URIZ | FOKU) 

 

Bij een plechtigheid als deze hoort Fermin Balentzia op te treden. Hij is de auteur van het prachtige lied, 

‘Florecica de Larraga’ ter herinnering aan Maravillas Lamberto die, samen met haar vader, dicht bij Tafalla 

werden opgepakt en vermoord.  

 
Fermin Balentzia  

(eigen foto bij de onthulling van een gedenksteen in Igari) 

 

Behalve de doden van de Burgeroorlog wordt ook herdacht dat Navarra, in 1521, veroverd werd door de vijand, 

Castilië (Spanje). 

De onthulling vond plaats tijdens een eenvoudige plechtigheid waarbij het vaandel van Navarra, de Ikurriña, 

gehesen werd. Er wapperde verder ook een republikeinse vlag.  
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28.02.21 Joaquin Azurza verzorgde de Baskische “Radio San Sebastián” tijdens de Dictatuur  

Het was eigenlijk een Radio die aanvankelijk door Madrid betaald en dus gedoogd werd. Ze zonden uit vanuit 

Caracas, Venezuela. “Veilig” dat wel, maar ze hadden helemaal geen idee of ze hun vaderland nog ooit zouden 

zien. En Basken adoreren hun Euskal Herria! 

 

In 1947, op de Dag van het Baskische Vaderland, Aberri Eguna, Paasdag werd voor een stunt gezorgd. 

Plots klonk er een jonge maar stevige stem, als kwam ze uit een versterker, met deze tekst: 

 

"Euzkotarrak, entzun, gaur Aberri Eguna degu. Gora Euzkadi Askatuta!" 

"¡Vascos! Abertzales! ¡Hoy es el Día de la Patria! Gora Euzkadi Askatuta!"  

“Basken! Nationalisten! Vandaag is de Dag van het Vaderland. Leve vrij Baskenland!” 

 

Het laatste deel kon niet gehoord worden omdat een technieker (letterlijk) “de stekker had uitgetrokken”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gorka Agirre (L) en José Joaquín Azurza zouden de daders geweest zijn. Foto: PNV 

 

 
 


