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+ 2021 Maart + 

  

 

01.03.2021 Corinna Larsen de Borbón, Koningin van Spanje? 

Juan Carlos I raadpleegde de mogelijkheid om te kunnen trouwen met zijn geliefde.   

Hij moet zich dan enkel “officieel” laten scheiden van de “koningin-moeder”. 

Iedereen weet het (vorige) koningskoppel al jaren niet meer samenwoont. De Griekse koningin is wel zó 

“sportief” dat ze altijd is blijven “opdraven” bij officiële plechtigheden.  

 
Juan Carlos I en zijn tortelduifje, Corinna Larsen begroeten elkaar in Barcelona. (2006 SCHROEWIG 

/MAELSA / GTRES) 

In tegenstelling tot Juan Carlos praat Larsen wel openlijk over een huwelijk. In augustus ll. verklaarde ze aan de 

BBC dat haar vader in 2009 liet weten dat Juan Carlos haar hand gevraagd had. Een bewijs dat de relatie serieus 

is/was. Vanaf dát ogenblik ging het om een “staatszaak”. 

Finn Bönning Larsen, de vader van de blonde meid, overleed inmiddels.  

Sedert 2005 is Corinna gescheiden van haar tweede man, de Duitse aristocraat, Casimir zu Sayn-Wittgenstein die 

een scheve schaats reed met het Amerikaanse model Alana Bunte. 

In 2012 maakte Juan Carlos 65 miljoen over aan La Larsen, geld dat hij gekregen had van de Saudische koning. 

Er waren ook al problemen met de Spaanse Regeringen Zapatero en Rajoy…  

In 2014 verpatste Juan Carlos zijn Troon al aan zijn zoon.  

 
Tussen 2011 en 2016 was er al tweemaal een contact van de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken García 

Margallo met Corinna en Juan Carlos.  García is lid van Opus Deí (het Spaanse “Got mit Uns”) dus dat komt wel 

goed. 

Oók Rajoy verklaarde al dat Corinna een attractieve vrouw was (en over de smaak van Rajoy valt niet te 

twisten).  
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03.03.21 Negen politieke groepen uit het Spaanse Congres vragen de stappen van Juan Carlos te onderzoeken.  

In het Spaanse Parlement vragen 9 politieke groepen de stappen van voormalig koning Juan Carlos te 

onderzoeken.  Het gaat om PNV, EH Bildu, ERC, Junts, PDeCAT, CUP, Bloque Nacionalista Galego (BNG), 

Más País en Compromís.  

Unidas Podemos, PSOE, Ciudadanos en Vox doen, om totaal verschillende redenen niet mee. 

Het gaat dan vooral over de afkomst van het geld en het mogelijk witwassen daarvan. Ook wil men weten in 

hoever de huidige Koning, Felipe VI, op de hoogte is van de strapatsen van zijn vader.  

De centen komen uit Saudi-Arabië en de vraag waarom ze daar Vader King steunen. Maar ook willen ze laten 

onderzoeken of hun voormalig Staatshoofd geld heeft witgewassen.  

De koning-op-rust wordt bijgestaan door artikel 95 van de Belastingwet die privézaken in deze niet toelaat.  

 

04.03.21 In Vitoria-Gasteiz eisen slachtoffers een “integrale herdenking” 

Vitoria-Gasteiz 3 maart 1976 

In Vitoria-Gasteiz, de hoofdstad van Baskenland, in de wijk Zaramaga, vond op 3 maart 1976 een drama plaats 

waarbij, in een periode van syndicale onrust, de politie 3 arbeiders doodschoot. Meer dan 100 personen 

raakten gewond en daarvan stierven er enkele dagen later nog eens twee. Franco was het jaar voordien 

overleden maar daar was nog weinig van te merken. De arbeidsverhoudingen moesten uit 19
de

 -eeuwse 

toestanden weg raken maar daarvoor was veel strijd, moed en staking nodig. Hét probleem was dat de arbeiders 

geen rechten hadden, niet móchten staken terwijl het recht op samenkomst of betoging zelfs helemaal niet 

bestond! Hun eis was soms niet meer dan  

“Queremos negociar!” 

“Wij willen onderhandelen!” 

Erg “oorlogszuchtig” was het niet. Revolutionair evenmin. 

In bepaalde wijken van het burgerlijke Vitoria (Zaramaga, Adurtza of Arana) openden de kerken hun poorten om 

de arbeiders de gelegenheid te geven te debatteren!  

Deze 3
de

 maart van 1976 lag Vitoria plat. Fabrieken, Scholen, banken en bars bleven leeg. In de bussen zat 

vrijwel niemand. Door de hele stad trokken groepen arbeiders op weg naar meetings in kerken. Maar ook de 

politieaanwezigheid begon zichtbaar te worden. Vijftien jaar later zou HB-volksvertegenwoordiger Josu 

Muguruza* zeggen:  

“Als zij hun kogelvrije vesten aantrekken kunnen wij onze begrafenissen voorbereiden.” 

Zo was het ook op die 3
de

 maart. Later bleek dat om 11 uur 80% van de actieve bevolking in staking was.  Eerst 

vlogen er traangasbommen rond, gevolgd door rubberkogels en toen de arbeiders hun enig wapen bovenhaalden 

(stenen, barricades en dwarsgezette auto’s) begon de politie te schieten en vielen de eerste gewonden. Toevallig 

gebeurde dit op de “Avenida del Generalissimo Franco” die nu “Avenida de Gasteiz” heet. Kort vóór 5 uur 

waren 4.000 mensen erin gelukt de San Francisco-kerk binnen te raken. Allen hoopten ze op een betere 

toekomst. De lente hing in de lucht! Maar toen trad Rafael Landín in actie. Hij was de “burgerlijke 

gouverneur”(een functionaris die tussen Madrid en de provincie stond, maar véél dichter bij Madrid “aanleunde” 

dan bij de bevolking…) Van hem kreeg de oproerpolitie het bevel tot ontruiming. De politie begon daarop de 

kerkramen stuk te schieten en door de gaten traangasgranaten naar binnen te gooien. De deuren werden door de 

politie versperd. Niemand kon erin noch eruit. De kogels floten in het rond!  De mensen die niet binnengeraakt 

waren probeerden nog even de deuren te ontzetten of vrij te vechten maar de politie schoot op alles wat bewoog. 

Francisco Aznar, 17 jaar jong, stierf met een kogel in het achterhoofd!  

In de daaropvolgende dagen leek Vitoria een bezette stad. Meer dan 100 mensen werden gewoon van de straat 

gepikt en enkele dagen vastgehouden. 

Voor de begrafenisplechtigheid, die plaatsvond in de Nieuwe Kathedraal, maakten de strijdkrachten opnieuw 

hun opwachting. Gelukkig bleven hun provocaties uit. Of waren ze op hun hoede? Meer dan 100.000 mensen 

overwonnen hun schrik en bedachten de kisten van de overledenen op een klaterend applaus, zoals dat in het 

Zuiden de gewoonte is. De bisschop van Vitoria werd uitgejouwd en uitgescholden voor “moordenaar”. De 

homilie, uitgesproken door de parochiepriester werd regelmatig door applaus onderbroken. Aan de tekst 

hadden 80 priesters meegewerkt!  

Op het ogenblik van de feiten waren Minister van Buitenlandse Zaken, Areilza en de Minister, verantwoordelijk 

voor de “ordehandhaving”, Manuel Fraga Iribarne, op bezoek in Bonn waar ze “Europa” de democratische 

wending in Spanje probeerden wijs te maken.  

*Josu Muguruza stierf op 20.11.89 bij een aanslag op hem in Hotel Alcalá in Madrid, de dag vóór hij met de 

medeverkozenen van Herri Batasuna zijn opwachting zou maken in de Spaanse Cortés. 
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04.03.21 Gasteiz, vijfenveertig jaar geleden  

Gasteiz werd inmiddels een wereldstad waarin een kat haar jongen en een chauffeur zijn auto niet meer vindt.  

Gisteren kwamen opnieuw enkele duizenden op straat om de 5 slachtoffers van de Gewapende Politie op 3 maart 

1976 te herdenken. Verantwoordelijken van die moord werden nooit gesanctioneerd.  

Bij het monument achter de San Francisco-kerk in de wijk Zaramaga werden bloemen gelegd bij het 

monument. 

 
In de “Calle Paz”, de “Vredesstraat” werd een sit-in gehouden. 

Op de “Plaza del 3 de Marzo” verzamelden vertegenwoordigers van PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos en 

PSE om de dood te herdenken van Romualdo Barroso, Bienvenido Pereda, Pedro María Martínez, José Castillo 

en Francisco Aznar. 

De inwoners van Gasteiz en van de rest van Baskenland zullen de slachtoffers van die 3de maart 1976 nooit 

vergeten. De grote aanklacht blijft tot op heden de Spaanse straffeloosheid die tot op heden voor geen millimeter 

bewoog! Er worden nog steeds ENKEL DE SLACHTOFFERS VAN ETA herdacht! 

 

Er zal nu een Nationaal Herinneringscentrum voor alle Slachtoffers komen waarbij niemand zal ontbreken.  

Dit memoriaal zal komen in de San Francisco-kerk (waar indertijd traangasgranaten naar binnen gegooid 

werden).  Aanvankelijk was er een probleem omdat deze kerk buiten gebruik is. 

 

04.03.21 Het Spaanse Hooggerechtshof zal onderzoeken of  Pablo Echenique  aanzette tot geweld.  

Pablo Echenique  heeft een tweet verstuurd waarin hij protesteert tegen de arrestatie van de Catalaanse rapper,  

Hasel. Het Spaanse Hooggerechtshof heeft alvast een onderzoek gestart.  

De tekst die hij verstuurde: “Al mijn steun aan de antifascistische jongeren die recht en vrijheid van spreken in 

de straten vragen. Gisteren in Barcelona en vandaag aan de Puerta del Sol (Madrid). De gewelddadige 

verminking van een oog van een manifestant dient onderzocht te worden. Ook dient afdoend onderzocht te 

worden wie de verantwoordelijken zijn”.  

 
Pablo Echenique, woordvoerder van de Politieke Partij Podemos waarvan de leider vicepremier is in de Spaanse 

Regering, zit in het Parlement in een gehandicaptenmobiel omdat hij niet op een stoel kan zitten.   
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04.03.21 Dit jaar zal 89,50 % van de toeristen in Spanje wegblijven 

Dit jaar zou het toerisme in Spanje met 89,50 % kunnen afnemen.  Dus allen daarheen. 

 

 
 

Aan de grens tussen Noord- en Zuid-Baskenland zal mogelijk opnieuw een ontvangstcomité in groen uniform 

staan dat een onverstaanbaar taaltje spreekt.  

De grootste schade zal geleden worden op de Canarische Eilanden  

 
04 03 21 DE FILM “NON DA MIKEL” wordt succesvol  

De film "NON DAGO MIKEL?" over Mikel Zabalza, belooft al meteen een kassucces te worden.  

De geschiedenis is bekend: Mikel Zabalza werd in San Sebastian opgepakt en overleefde de “ondervraging” niet.  

 

 
 

Hij kreeg zo vaak de plastic zak over het hoofd getrokken dat hij stikte. 

https://1.bp.blogspot.com/-z2KM03G0JDE/YEE-bpjyb-I/AAAAAAABL2g/0ewncOTeQxwcfvwgKNYAPnd64t4j-G_RQCLcBGAsYHQ/s480/safe_image.jpg
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04.03.21 Een onderzoek probeert het feit te ontkrachten dat het Baskisch vanuit Navarra naar Gipuzkoa kwam. 

In het Museum San Telmo in Donostia werd door Andrés Urrutia, voorzitter van Euskaltzaindia, een boek 

voorgesteld over de Baskische Taal, Euskara, waaruit de oude bewering dat het Euskara vanuit Navarra naar 

Araba, Bizkaia en Gipuzkoa kwam tegengesproken wordt.  

Tant de bruit pour une omelette !  

 
De resten van “de man van Loitzu” die ontdekt werd zou méér dan 11.700 jaar oud zijn. Het zou dan ook “de 

oudste bekende Bask” zijn. 

https://youtu.be/zAZmu33LowA 

 

 

05.03.21 Poppenkast binnen de top van de Partido Popular 

Twee “baronnen” (zo worden “hoge pieten” in een Partij genoemd) van de PP (uit Castilië y León en uit 

Andalusië) staan tegenover elkaar in een zaak van voorzitterschap. Opvallend, want de PP-kopstukken komen 

altijd “lachend” in beeld. Kadaverdiscipline!!! Maar nu gaat het over “zetels” van partijvoorzitters die uitmaken 

wie lijsttrekker wordt.  Blijkt dat het toch precies mensen zijn!  

 
 

PP- secretarisgeneraal, Teodoro García Egea (“rechts”) en PP-voorzitter Pablo Casado (“uiterst rechts”)  

(foto: DAVID MUDARRA / PP/EFE). 

Aanleiding is het fiasco in Catalonië, onlangs. Er wordt gevreesd voor een breuk en dat zou hen wel bijzonder 

erg uitkomen.  

Later deze maand zijn er nog 8 partijcongressen in autonome regio’s.  

 

Leedvermaak kan een leuk vermaak zijn… 

https://youtu.be/zAZmu33LowA
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05.03.21 Zaak Puigdemont zorgt voor barsten in Socialistische Eurogroep en wel ten voordele van Puigdemont! 

Een aantal Europarlementairen wil tegen de opheffing van de immuniteit van Carles Puigdemont en zijn 

twee collega’s stemmen.  

Alfred Sant, voormalig eerste minister van Malta, heeft ook al laten weten tegen de beslissing over 

Puigdemont, Comín en Ponsatí te stemmen “omdat het een schandaal is”! Zij werden immers “op een 

democratische manier verkozen door hun volk”. Ook mochten ze “vrij bewegen in de rest van Europa”.   

Sant is bijzonder scherp: “Je kan niet akkoord gaan met de standpunten en de tactiek van de Catalanen 

maar je kan niet zeggen dat ze een delict pleegden met het organiseren van oproer”. “Ze deden zelfs wat 

tijdens het fascistische ‘Franco-bestuur’ wettig was”. “Als het Europees Parlement de immuniteit 

terugtrekt van de Catalaanse verkozenen ridiculiseert het de houding die herhaaldelijk aangenomen en 

verkondigd werd bij het prediken van de democratie, de mensenrechten en de rechtsstaat”.   

Intussen hadden 52 voormalige, gewichtige Europarlementairen uit verschillende partijen en ideologieën een 

tekst ondertekend waarin ze aandrongen de immuniteit van de Catalanen Puigdemont, Comín en Ponsatí tóch 

op te heffen.  

 

 

05.03.21 Tijdens een ceremoniële show worden ruim duizend “ETA- en GRAPO-wapens” vernietigd 

Dit gebeurde onder toeziend oog van de Spaanse premier Sánchez en enkele ministers, waaronder Grande -

Marlaska. Hoewel hij veel steun kreeg, spreken slachtofferverenigingen en de PP van “propaganda”. 

Bij een politiekazerne van de Guardia Civil, ten zuiden van Madrid, waren de wapens in drie rijen neergelegd en 

daar reed dan, aan ceremoniële snelheid, een walsmachine langzaam overheen. 

 
https://youtu.be/6rLEMEHvnJ0 

De videobeelden werden vertoond door de krant El Mundo.  

De Partido Popular (en sommige verenigingen) noemden het evenement “propaganda”. Ze zijn boos over de 

steun die Sánchez in het Parlement in Madrid van de Baskische separatistische partij, EH Bildu, krijgt. Ook het 

overplaatsen van ETA-gevangenen naar gevangenissen dichterbij Baskenland wordt afgekeurd. De politici, die 

destijds het hoofd moesten bieden aan ETA, waren bij de ceremonie dan ook niet aanwezig. 

Premier Sánchez beloofde ervoor te zorgen “dit nooit te vergeten.”  

De grootste fout die Sánchez bij de ceremonie maakte was het opnoemen in zijn speech van namen van onder 

meer Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero en Mariano Rajoy.  

Grande-Marlaska en Robles van Defensie waren twee van de zes ministers die samen met Sánchez de ceremonie 

bijwoonden. 

De vernietigde wapens zullen na deze ceremonie omgesmolten worden tot een monument dat symbool zal 

staan voor het einde van ETA. Bijna 90 procent van de 1.400 wapens die tussen 1977 en 2005 in beslag zijn 

genomen, zijn van ETA. De rest was van Grapo, een communistische groepering die - net als ETA - door de EU 

werd bestempeld als terroristische organisatie. 

In juni 2007 werden de laatste leden van Grapo in Spanje opgepakt waarna de organisatie ophield te bestaan. 

ETA kondigde in 2011 een permanent staakt-het-vuren af en stopte alle terroristische activiteiten. 

 

https://youtu.be/6rLEMEHvnJ0
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05.03.21 De vernietiging van de ETA-wapens zorgt niet voor eenheid  

Integendeel! De actie zorgt voor verdeeldheid onder PP, PSOE en Slachtoffers (van ETA). De grootste vijanden 

van ETA, Rajoy en Aznar, daagden niet op in Valdemoro. Felipe González moest toevallig in het buitenland 

zijn!    

De vorige Ministers van Binnenlandse Zaken waren zelfs niet eens uitgenodigd. Een gelijkaardige show was er 

dan ook nooit. Er werd zelfs gesproken over een publiciteitsstunt. 

Natuurlijk wilden ze tonen dat ETA verslagen werd maar dat is ook niet juist.  

 

ETA stopte ermee! 

 

De slachtoffers van ETA zijn kwaad op de “premier” omdat hij zijn Regering laat steunen door de radicale 

Baskische partij, EH-BILDU, die zich onlangs onthield bij een stemming in het Congres in Madrid. Sánchez 

bracht ETA-gevangenen dichter bij huis hoewel 370 aanslagen van de organisatie nooit werden opgelost! 

Voor hen mislukte de Rechtsstaat in zijn geheel. Nadat in april 2017 ETA in Frans Baskenland hun wapens 

inleverde (of de vindplaats aanwees) en een jaar later hun organisatie ontbond, stonden de Spaanse bloedhonden 

paf.  

Daarna volgde het “archief” van ETA: 40.000 folio’s en andere bewijzen. 

De Spaanse fascisten bleven radeloos achter… 

 

05.03.21 Premier Sánchez zit nog met een ander probleem… 

Er zijn nog 400 ETA-zaken die nooit opgelost werden en er werden 650 vonnissen uitgesproken waarvoor 

zelfs geen schuldigen gevonden werden.  

De huidige Minister van Binnenlandse Zaken, Fernando Grande-Marlaska, was in 2007 nog doelwit van het 

‘commando Vizcaya’ van ETA waardoor hij met een lijfwacht moest rondlopen.  Men wil ook lokale autoriteiten 

en groepen uitnodigen die klappen kregen van ETA (leden van de Rechterlijke Macht, het Openbaar Ministerie, 

Strijdkrachten, Autonome Politie  (Baskische Ertzaintza, Catalaanse Mossos d'Esquadra en Autonome Politie 

van Navarra). Voor de Baskische Regering Vicepresidente, Idoia Mendia, uitgenodigd.  

 

 
ETA is dan wel verdwenen maar hun voetafdruk is nog overal zichtbaar. 

 

Over de reden van het ontstaan van ETA wordt geen melding gemaakt. Wél van  het inleveren van wapens van 

ETA (en GRAPO) dat nog steeds, in stilte, verder gaat. De organisatie kende steeds een verloop waarbij de 

gevangenen niet meteen gingen vertellen waar ze ooit wapens verstopten. Dat kwam langzaam op gang en gaat 

nu nog steeds, in alle discretie, verder.    

Binnenlandse Zaken sprak over 1.396 wapens waarvan 90% van ETA.  
 

In 2018 maakte ETA al het hele arsenaal uit Franse Baskenland over aan de Franse autoriteiten.   
 

(*) Slecht 10 % van de ingeleverde wapens komt van “Grapo”: “Grupos de Resistencia Antifascista Primero de 

Octubre” “Antifascistische Verzetsgroep van de Eerste Oktober”. Tussen 1975 en 2007 schakelden ze 84 

tegenstanders uit. 

 

https://www.elindependiente.com/politica/2018/02/04/eta-400-casos-sin-resolver-y-650-sentencias-sin-culpables/
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06.03.21 Puigdemont zegt in België te blijven en beroep aan te tekenen als hij zijn immuniteit verliest.  

In een Oostenrijkse krant kondigt Puigdemont aan dat hij, indien hij zijn immuniteit als Europarlementariër 

verliest, hij in België zal blijven en verder zal procederen in Luxemburg en in Hoger Beroep zal gaan.  
 

 
 

Comín, Puigdemont en Ponsantí bij het verschijnen in het Europees Parlement in Luxemburg. 

(foto: John THYS/AFP) 

 

07.03.21 Plaza de 13 Rozen van Erripagaña in Pamplona, in de wijk “Barrio de Erripagaña” 

In Pamplona, in de wijk “Barrio de Erripagaña”, op het Plein tussen de straten Lisboa en París, werd 

zondag een monument ingehuldigd.  

Als een inhuldiging nu nog een “OVERWINNING VAN DE HISTORISCHE HERINNERING” 

genoemd wordt is er iets vreemds gaande.  
 

 
Het “Plein van de 13 Rozen” werd ingehuldigd op de vooravond van de 8

ste
 maart, Internationale Vrouwendag.  

 

De Commissie Ruimtelijke Ordening van Burlada keurde een jaar geleden al een naamwijziging van twee 

openbare pleinen goed:   

 

“Plaza Clara Campoamor” en “Plaza Trece Rosas” Dit plein ligt tussen de straten Lisboa en París. 

Sergio Barasoain, woordvoerder van de PSN-PSOE-groep in Burlada noemt het “een overwinning van de 

historische herinnering”! “Dit plein brengt eer aan 13 vrouwen, militanten van de Verenigde Socialistische 

Jongeren die voor de Vrijheid streden maar onder de FRANCODICTATUUR GEFUSILLEERD WERDEN.  

 

https://www.noticiasdenavarra.com/multimedia/fotos/general/sociedad/2021-03-07-2332-inauguracion-plaza-trece-rosas.html
https://www.noticiasdenavarra.com/multimedia/fotos/general/sociedad/2021-03-07-2332-inauguracion-plaza-trece-rosas.html
https://www.noticiasdenavarra.com/multimedia/fotos/general/sociedad/2021-03-07-2332-inauguracion-plaza-trece-rosas.html
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09.03.21 Pepe Rei overleden 

Dinsdag overleed Pepe Rei na een lang herstel van een auto-ongeval in 2002. Hij werd 73 jaar. Rei kwam 

verschillende keren met het gerecht in contact mét en ná de sluiting van “zijn” radicale krant “EGIN” en enkele 

van zijn tijdschriften.   

        
 

Pepe Rei, (L) vóór de verzegelde poort van de krant EGIN in 1998 (foto: Jon URBE)  en bij een ontvangst (R) 

nadat hij nog maar eens vrijgelaten werd uit de gevangenis. “Ongi Etorri” - “Welkom” 

 

Later gaf hij tijdschriften uit die meestal maar een kort leven beschoren waren. Te radicaal! In 1994 werd Rei 

door de Baskische “Minister van Baskische Binnenlandse Zaken”, Juan María Atutxa van de PNV 

beschuldigd van laster”. Hij zou Enrique Rodríguez Galindo, toen chef van de Guardia Civil-kazerne 

Intxaurrondo, onheus behandeld hebben.  

 

Rei legde “banden” bloot tussen Spaanse politiekopstukken in Baskenland en de drugstrafiek die door de 

Spaanse bezetter in Baskenland door de vingers werd gezien omdat drugsverslaafden niet (meer) in 

politiek geïnteresseerd waren.   

 

Behalve artikels in tijdschriften schreef hij ook boeken over de Vuile Oorlog tegen de Basken. Dat zou hem de 

kop kosten! 

 
 

Pepe Rei, met het eerste exemplaar van het nieuwe tijdschrift “Ardi Beltza” “Zwarte Schaap” in 2000. (Luis 

JAUREGIALTZO | FOKU)  

Nu overleed Rei. 
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09.03.21 Baskisch Minister Atutxa kreeg het klaar in het vizier van ETA terecht te komen!  

Hij vervolgde Pepe Rei en anderen. In San Sebastian kon je op de gevels slogans in 2 talen lezen als:  

“Atutxa Entzun pin pan pun” of  “Atutxa escucha pin pan pun” – “Atutxa luister pief poef pàf”. 

Juan Maria Atutxa dreigde tussen twee stoelen terecht te komen. Een Spaanse en een Baskische! 

 

Op 28 mei 2003 gaf het Spaanse Gerecht, met een (on)gekende Castiliaanse arrogantie, bevel aan het Baskisch 

Parlement, de radicale “partij” Sozialista Abertzaleak uit te sluiten in het kader van de Partijenwet die 

Batasuna buiten de wet stelde. (Dit bevel raakte in de bevriende Spaanse pers bekend nog vóór het Vitoria-

Gasteiz bereikte). Voorzitter Atutxa liet meteen weten dat SA-Sozialista Abertzaleak geen ‘partij’ was, 

maar een “groep”.  

 

Een week later, op 7 juni 2003 wordt in het Baskisch Parlement het verwachte draaiboek van Atutxa gevolgd, 

waarbij de woordvoerders van de partijen, PNV, EA en Sozialista Abertzaleak geen enkele wijziging van het 

reglement toestaan. Daardoor werd de politieke "groep" niet uitgesloten. Atutxa laat dit aan de 

uitzonderingsrechtbank Audiencia Nacional in Madrid weten.  

 

Op 9 juni 2003 liet Atutxa aan “Madrid” weten dat het "onmogelijk is het bevel van ontbinding van Sozialista 

Abertzaleak uit te voeren."  

 

Op 21 juni 2003 diende de Openbare Aanklager een klacht in tegen Kamervoorzitter Atutxa en tegen de 

woordvoerders van EA (Gorka Knörr) en IU (Kontxi Bilbao) wegens "politieke ongehoorzaamheid". Atutxa 

zegt dat in zijn beslissing steunde op 3 pijlers: het reglement van de Kamer, de meerderheid in de Kamer (die de 

meerderheid van de bevolking vertegenwoordigt) en zijn eigen geweten.  

 

Op 15 juni 2003 stelde het Baskisch Hooggerechtshof (TSJPV) een Kamer samen die zou moeten oordelen of 

Parlementsvoorzitter Juan Maria Atutxa en de woordvoerders van de meeregerende partijen, Gorka Knörr (EA) 

en Kontxi Bilbao (van de Communistische IU) een daad van Burgerlijke ongehoorzaamheid stelden door niet in 

te gaan op de uitspraak van het Spaanse Hooggerechtshof dat beval dat de groep Sozialista Abertzaleak 

ontbonden moest worden.  

 

Op 5 januari 2007 deed het Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) uitspraak. Juan María Atutxa, 

Gorka Knörr en Kontxi Bilbao werden vrijgesproken van delict van burgerlijke ongehoorzaamheid.  

Op 21 januari 2008, even na 21:00u, veroordeelde het Hooggerechtshof in Madrid Juan María Atutxa, 

Gorka Knörr en Kontxi Bilbao voor een “delict van ongehoorzaamheid”. 

 
 

Atutxa: eigen foto 17.06.2017 op het Kerkhof van Gernika bij de bijzetting van een aantal Basken die tijdens de 

Burgeroorlog geliquideerd en ergens zo maar in de grond gestopt werden…  
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09.03.03 “Anboto” moet terechtstaan voor een dodelijke aanslag in 1985. 

María Iparragirre, “Marisol” en (vanaf 1994) “Anboto” zal terecht moeten staan voor 2 “mislukte” aanslagen: 

Voor de eerste wordt 39 jaar geëist en voor de tweede 60 jaar.  

 

              
Het koppel, “Mikel Antza” en 'Anboto', werd in oktober 2004 al opgepakt in Salies de Béarn (Frankrijk) waar ze 

(samen met hun zoon en 7 anderen) sedert 1999 woonden. Ze werden veroordeeld tot redelijk lichte straffen en 

in september 2019 stonden ze weer op straat. 

 
09.03.21 Irati Zapirain (3 jaar) mag de gevangenis van Aranjuez verlaten en wordt nu “rugzakkind” 

Irati Zapirain Etxebarria werd in de gevangenis geboren en mocht er tot haar 3
de

 levensjaar bij haar moeder 

verblijven. Nu moet ze naar buiten en wordt ze “rugzakkind”, één van de kinderen die nu elk weekend op 

bezoek gaan. Bij haar moeder of bij haar vader, Iñigo Gutiérrez, die beiden in de gevangenis zitten.  

Irati Zapirain zal nu bij haar grootmoeder “intrekken”.  

  

 

09.03.21 Bárcenas beschuldigt partijgenoot, ex-premier Rajoy en verschillende ministers van “bijverdiensten”  

Ex- Volksvertegenwoordiger Luís Bárcenas staat terecht voor het scheefslaan van zwart geld dat hij beheerde 

voor zijn partij, de Partido Popular. Bárcenas had als taak de enorme sommen aan zwart geld die bij de PP 

binnen kwamen te beheren. Hij moest dat geld naar een paar Zwitserse Banken brengen.  

Bárcenas kwam in de (interne) problemen toen bleek dat er nog een derde Zwitserse Bank betrokken was in deze 

zaak: De Bank waar hij het scheefgeslagen geld voor zichzelf deponeerde. Maar hij had zich ingedekt: hij had 

genoteerd wat iedereen binnen de partij toegeschoven kreeg.   

Zo had de advocaat Javier Iglesias, als tussenpersoon voor de PP hem in 2013 een boekhouding voorgelegd die 

een half miljoen verschilde van de werkelijkheid.   

Toen Bárcenas te “gevaarlijk” werd en hij met gegevens naar El País ging (waar hij namen en bedragen noemde) 

stopten ze hem in de gevangenis! 

 
Uittreksels van de “boekhouding” van Bárcenas op de frontpagina van El País. 
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09.03.21 Rechter Llarena wil België vóór zijn bij de beslissing over de uitlevering van Puigdemont  

 

 
 

Rechter Pablo Llarena wil België (langs uiterst rechts) voorbijsteken bij de beslissing over de (eventuele) 

uitwijzing door ons land van de Catalanen Lluis Puig, Marta Rovira en Antoni Comín). Als hem dat lukt dan 

volgt eenzelfde reactie voor Puigdemont.  Daarvoor trekt hij naar het Europees Hof. 

Het gaat over Belgische en Europese wetten en bevoegdheden in deze.  

 

09.03.21 Jan Vanempten komt in “De Tijd” van vandaag met een goed verslag. Enkele uittreksels:  

“Wegkijken” 9 maart 2021.  

Met de opheffing van de onschendbaarheid van Carles Puigdemont opent het Europees Parlement de weg naar 

zijn politieke gevangenschap. Dat voelt erg ongemakkelijk aan. 

../.. 

Het Europees Parlement heeft de politieke onschendbaarheid van de gewezen Catalaanse premier Carles 

Puigdemont en de oud-ministers Carla Ponsatí en Toni Comín opgeheven. Spanje vraagt hun uitlevering 

vanwege hun rol in de organisatie van het referendum over de Catalaanse onafhankelijkheid op 1 oktober 2017. 

Volgens Spaanse aanklagers maakten de drie zich schuldig aan 'rebellie, opruiing en malversaties'. Negen andere 

Catalaanse politieke leiders kregen in 2019 straffen van 9 tot 13 jaar cel voor hun rol in het 

onafhankelijkheidsproces. 

Carles Puigdemont voorkwam een arrestatie door te vluchten naar België, samen met drie andere leden van zijn 

regering.  

../.. 

Het zijn de drie klassieke politieke families - centrumrechts, centrumlinks en de liberalen - die voor de opheffing 

hebben gestemd. Niet alleen omdat ze goede banden hebben met het Spaanse regime, maar ook omdat Europese 

lidstaten afkerig zijn van elke vorm van onafhankelijkheidsstreven. 

Maar je moet geen aanhanger zijn van het separatisme om de onschendbaarheid van de drie Catalaanse 

parlementsleden te verdedigen. Als ze aan Spanje worden uitgeleverd, zullen ze onmiddellijk aangehouden 

worden en vervallen hun politieke rechten. Elk proces dat tegen hen gevoerd wordt, is politiek gekleurd. Al is het 

maar omdat het tribunaal dat zal oordelen, vol zit met politiek benoemde rechters van de grote Spaanse 

machtspartijen. 

In die zin zijn de opgesloten Catalaanse leiders politieke gevangenen. Ze hebben vanuit hun politieke 

overtuiging een referendum georganiseerd dat verboden was. De voormalige vicepremier van Catalonië, Oriol 

Junqueras, kreeg daarvoor een gevangenisstraf van 13 jaar. Dat ligt buiten elke proportionaliteit voor een 

geweldloze politieke daad.  

 

../.. De kans is groot dat een Belgische rechter uiteindelijk opnieuw moet oordelen. Een geluk voor de Catalanen 

dat de Belgische rechters een dossier anders kunnen bekijken dan de Europese Parlementsleden. 

 

 

 

https://www.abc.es/espana/abci-juez-llarena-adelanta-respuesta-belgica-sobre-entrega-puigdemont-202103091534_noticia.html?obOrigUrl=true
https://www.abc.es/espana/abci-juez-llarena-adelanta-respuesta-belgica-sobre-entrega-puigdemont-202103091534_noticia.html?obOrigUrl=true
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09.03.21 Telesforo Monzón, Nationalist met Woord en Daad. Jose Luis Elkoro 

Jose Luis Elkoro kijkt terug op zijn grote roerganger, Telesforo Monzón, spreker op de IJzerbedevaart 1 juli 

1973 

 
Jose Luis Elkoro (Elgeta – Bergara 14.03.1935) moest zijn politieke overtuiging duur betalen met jarenlange 

gevangenschap. Monzón (Bergara 01.12 1904) moest vluchten en verbleef tot aan zijn dood, 40 jaar geleden, 9 

maart 1981, in ballingschap in Donibane Lohitzune – St. Jean de Luz (Noordelijk Baskenland).  

Beiden deden alle moeite om alle Nationalisten in één organisatie te verenigen.     

Het akkoord van “Txiberta” (april-mei 1977) mislukte omdat de PNV (de “Baskische CVP”) enkel bij het eigen 

gelijk wilde blijven tegenover de radicale groep, Herri Batasuna… 

 

 
Hotel Chiberta – Txiberta Boulevard des Plages in Anglet (eigen foto 31 mei 2012) 

 

Monzón was een begenadigd spreker en tijdens de Burgeroorlog werd hij Minister in de Baskische Regering. 

Maar dat was van korte duur.  

José Luis Elkoro werd in 1976 burgemeester van Bergara. Hij begon meteen aan de “beveiliging” van het 

geboortehuis van Monzón dat door lange leegstand in verval dreigde te raken. 

Elkoro werd medestichter van de “Beweging van Burgemeesters”. De bedoeling was niet om samen hoog van de 

toren te blazen maar om elkaar bij te staan. Het waren vrijwel allemaal nieuwelingen in hun ambt. 

Hoewel Monzón in Noordelijk Baskenland moest blijven had hij grote invloed (en verantwoordelijkheid) op de 

“Baskische Burgemeesters”.  

 

Het was nodig want er gebeurden vreemde dingen. Maar het VOLK bleef overeind! 

Enkel met de “Baskische Broeders” van de PNV was het moeilijk handelen. De onderlinge “afstand” werd zelfs 

groter. 
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11.03.2021 Baskische priesters die sympathiseren met ETA riskeren straf   

Bron: La Croix/Religion Digital. Vertaling door een Nederlander want “ de (*) Euskadi ta Askatasuna (ETA)”   

Voor het eerst heeft een paus ETA openlijk veroordeeld en dat is een ferme opsteker voor de bisschop van Bilbao en de 

Spaanse Staatsnationalisten. 

 
Ricardo Blázquez Perez © Wikipedia 

 

In Spaans-Baskenland is opschudding over een brief van paus Franciscus die via het staatssecretariaat van de 

Heilige Stoel werd bezorgd aan Begoña Uña Cantalapiedra, de voorzitster van de Spaanse Vereniging van 

Burgerwachten (APROGC). Daarin spreekt de paus niet enkel zijn medeleven uit met alle slachtoffers van 

terrorisme, maar geeft hij ook een mandaat aan de Spaanse bisschoppen om Baskische priesters te 

controleren op sympathie voor Euskadi ta Askatasuna (ETA) en ze op basis daarvan te veroordelen. Het 

Spaanse episcopaat is traditioneel Spaans-nationalistisch, zowel inzake Catalonië als Baskenland, terwijl 

plaatselijke bisschoppen en priesters, vooral in Baskenland, in het verleden vaak openlijk hebben 

gesympathiseerd met regionaal zelfbestuur.  

De vrees bestaat dat de brief van Rome door sommige Spaanse bisschoppen zal worden aangegrepen om 

priesters die meer zelfbestuur steunen te bestraffen. 

 

In 2016 werd de Baskische priester Mikel Azpeitia van Lemoa (in de Baskische provincie Biskaje), door de 

toenmalige bisschop van Bilbao Mario Iceta Gavicagogeascoa gesanctioneerd toen hij in een interview had 

gesproken over een oorlog tussen twee kampen en had ontkend dat ETA een terreurgroep is. De priester had 

weliswaar zijn excuses uitgesproken aan alle slachtoffers van ETA en erkend dat hij zich ongenuanceerd had 

uitgesproken. Maar dat belette niet dat hij werd gestraft. De veroordeling en sanctie lokte toen een reactie uit van 

een groep priesters uit de provincie Biskaje. Zij beklaagden zich in een brief erover dat de sanctie van de 

bisschop van Bilbao onevenredig was. De Spaanse kerkleiding werd ervan beschuldigd met twee maten en twee 

gewichten te meten. De priesters onderstreepten in hun brief ook dat het duidelijk was dat Mikel Azpeitia geen 

banden had met ETA. Na het incident tussen bisschop Iceta Gavicagogeascoa, die in augustus 2020 werd 

benoemd tot aartsbisschop van Burgos, en de priesters die meer zelfbestuur genegen zijn, werden de plooien 

nooit meer gladgestreken.  

 

In Lemoa werd een bom geactiveerd vanuit de klokkentoren van een kerk. (Religion Digital). 

In de brief, die door de pauselijke nuntius Bernardito Auza ook aan de top van de Guardia Civil werd 

overhandigd, bevestigt de Heilige Stoel de sanctie tegen de Baskische priester. Bovendien wordt groen licht 

gegeven om in gelijkaardige gevallen elke overtreding door een geestelijke te beoordelen, zoals dat gebeurde bij 

de priester van Lemona. Veroordeelde priesters kunnen weliswaar nog in beroep gaan tegen de beslissing, 

overeenkomstig de manier waarop dat voorzien is in het canonieke recht. De APROG, een associatie van 

burgerwachten, toont zich alvast erg tevreden over de brief die volgens haar kan helpen om schoon schip te 

maken met de Baskische kerk, waar dergelijke pro-Baskische standpunten nu ook publiekelijk aan de kaak 

kunnen gesteld worden. 

 

Tussen 1968 (negen jaar na de oprichting) en 2011 hebben acties van ETA aan 829 mensen, onder wie 343 

burgers, het leven gekost. Er waren ook tientallen ontvoeringen en vele gevallen van afpersing. Spanje 

beschouwt ETA, die in 2018 officieel werd ontbonden, als een criminele organisatie en ook in Canada, de VS, 

Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk staat de Baskische onafhankelijkheidsorganisatie op de lijst van 

terreurorganisaties. 

(*)  “de ETA” = “De Baskenland en Vrijheid”. De term “de ETA” wordt enkel in Nederland gebruikt. 
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11.03.21 Zuurzoete overwinning voor het Spaanse Hooggerechtshof in de kwestie van de Catalaanse ballingen 

In het Europees Parlement stemden 280 Volksvertegenwoordigers tegen het voorstel om de Catalaanse 

Volksvertegenwoordigers “uit te leveren” aan “hun eigen Staat”. Er liepen 400 leden in het gareel. Er waren óók 

nog 45 helden die geen kleur durfden bekennen.  

Er wordt dan ook over “een erg strakke politieke overwinning” gesproken.    

 

De Catalanen verloren hun immuniteit als “eurodeputés” maar dat is niet “verwoestend”. Er mag gehoopt 

worden dat Carles Puigdemont, Clara Ponsatí en Toni Comín  niet voor het Spaanse Sanhedrin zullen moeten 

verschijnen. 

Clara Ponsatí verklaarde dat ze zich nog niet had laten inenten maar dat ze zich nu méér immuun voelde 

dan de dag voordien! Dit resultaat heeft ons vervuld met hoop en met kracht voor de volgende (veld)slag”  

Puigdemont: “We hebben, onze immuniteit verloren maar de Europese Democratie verloor méér”.  

Toni Comín was iets spraakzamer bij het beoordelen van de “politieke overwinning” waarbij hij naar de breuk in 

de discipline van de grote parlementaire groepen wees. “Mogelijk is dit de grootste afwijzing in de geschiedenis 

van het Europarlement”.    

Van Spaanse kant regeerde de Minister van Buitenlandse Zaken, Arancha González Laya die steeds bleef 

herhalen dat “de problemen van Catalonië  in Europa opgelost zullen worden”.  

 

En welk zijn nu de volgende stappen? Puigdemont, Ponsatí en Comín zullen hun job van Europarlementairen 

verder blijven uitoefenen omdat de martelgang enkel gaat over de immuniteit en niet over de functie.   

 

 

12.03.21 Aizpurua waarschuwt de PSOE dat ze de Regering niet blijven steunen als ze “rechts afslaan”.  

Eén van de meest radicale Basken, Mertxe Aizpurua, steunde (met haar partij, EH Bildu)  recent de Spaanse 

PSOE – Regering. Maar ze waarschuwt die steun meteen terug te trekken indien de PSOE hun politiek gedrag 

zou wijzigen.. 

 
 

Als Aizpurua in het Parlement in Madrid aan het woord kwam werden er altijd “scheldwoorden” geroepen  zoals 

“puta etarra" “ETA-hoer”.  Dan kwam de Voorzitter tussenbeide en stopte het.  

Aizpurua was burgemeester van Usúrbil, is licentiate informatiewetenschappen, was directeur van de radicale 

krant “EGIN”. In 1984 werd ze door de Spaanse Bloedraad Audiencia Nacional veroordeeld. Ze schreef ook een 

biografie over ETA-leider Argala, vermoord in Anglet (1978). Ze verdedigt altijd “alle slachtoffers van elk 

geweld”.    

 

 

https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/politica/2021/03/13/aizpurua-advierte-psoe-gobierno-cambia/1128595.html
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12.03.21 De Spaanse Kerk en het Volksnationalisme. 

Op 12 maart 1965 werd Aureli Maria Escarré, sedert 1946 abt van het Catalaanse Heiligdom Montserrat, door 

het Katholieke Staatshoofd, Franco, uit zijn klooster verjaagd. Hij moest zelfs het land verlaten. 

  
Abt Aureli Maria Escarré 

Deze “verdrijving” was het toppunt van een crisis die op 14 november 1963 ontstond nadat de Franse krant “Le 

Monde” enkele verklaringen publiceerde waarin de abt te kennen gaf “dat Spanje niet gehoorzaamde aan de 

basisprincipes van het Christendom”. Na Kardinaal Vidal i Barraquer (in 1943 gestorven in ballingschap) was 

Escarré de eerste hoogwaardigheidsbekleder in de Catalaanse Kerk die zich openlijk uitliet tegen het 

Francoregime. Volgens hem was het dictatoriale Francoregime een tegenstelling van een sociale justitie, van de 

democratie en van de vrijheid. Bovendien werd de Catalaanse identiteit en Cultuur vervolgd. Hij eiste niets méér 

dan democratische verkiezingen, persvrijheid en het herstel van het openbaar gebruik van de Catalaanse Taal!!!   

De publicatie van het interview lokte een belangrijke ommekeer uit in het denken van de katholieke Catalanen en 

dreven een opiniestroming aan ten voordele van een democratische toekomst voor Catalonië en … voor Spanje. 

De toenmalige minister van Informatie en Toerisme, Manuel Fraga Iribarne, reageerde woedend en gaf bevel 

tot sluiting van “Òmnium Cultural” (*).  Een groep paramilitaire falangisten bestormden het Klooster van  

Montserrat. De Minister van Buitenlandse Zaken, Fernando de Castiella Maíz, zette het Vaticaan onder druk 

om de abt van Montserrat het land uit te zetten.  De abt werd daarop door hoge instanties van het Vaticaan 

bedreigd en vertrok enkele maanden later (1966) richting Italië.  

In 1968, enkele maanden vóór zijn overlijden, liet de Spaanse Regering hem naar Catalonië terugkeren. 

 

(*) Òmnium Cultural is een culturele stichting die werkt aan de bevordering en de normalisering van 

de Catalaanse taal en cultuur, op 1 juli 1961  gesticht door vijf katholieke industriëlen. In 1963 werd ze door de 

dictator Francisco Franco verboden maar bleef in clandestiniteit doorwerken. Na veel juridische strijd kon de 

vereniging in 1967 weer legaal aan de slag. 

Na dood van Franco en het einde van de militaire dictatuur in 1975 kreeg Òmnium Cultural de volle officiële 

erkenning van de nieuw opgerichte Catalaanse regering. 

 

 

12.03.21 In een grot in Erro, Navarra, worden resten van een menselijk lichaam ontdekt.  

Blijkt dat de resten meer dan 11.700 jaar oud zijn.  

De resten, een man tussen 17 en 21 jaar, worden ‘hombre de Loizu’ “de man van Loizu” gedoopt. Hij 

werd gevonden in de grot Errotalde I in Aintzioa-Loizu. 

 
Het skelet was vrijwel compleet en lag aanvankelijk in een lijkwade, met de armen gekruist op het lichaam. 

Maar er was een gat in het hoofd... 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Catalaans_(taal)
https://nl.wikipedia.org/wiki/1961
https://nl.wikipedia.org/wiki/Francisco_Franco
https://nl.wikipedia.org/wiki/Militaire_dictatuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/1975
https://nl.wikipedia.org/wiki/Generalitat_de_Catalunya
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14.03.21 De bekende Baskische militant, Fran Balda,  komt om bij een aanrijding in Etxarri-Aranatz 

Vannacht kwam de bekende Baskische nationalist, Fran Balda, inwoner van Arbizu, om het leven bij een 

verkeersongeval in Etxarri-Aranatz op de NA-2410. Hij werd 53 jaar.  

 

 
 

Fran Balda in 2011. (Iñigo URIZ/FOKU) 

 

Fran Balda kwam van Arbizu. Hij was een gekend militant van het Baskische Nationalisme.   

Bij de heksenjacht tegen Herrira, in 2013, werd Balda herhaaldelijk door de Guardia Civil gearresteerd. 

In Januari 2015 werd hij opnieuw gearresteerd en 10 maanden (tot november) opgesloten.  

Balda was begin deze eeuw een tiental jaren gemeenteraadslid in Arbizo. In die periode sloot hij een verbond  

met het stadje  Marda in Palestina  waar hij als “brigadist” actief  was geweest.  

Momenteel militeerde hij in “Sare Nafarroa” met “Euskal Memoria” met de bedoeling een beeld te krijgen van 

folterzaken in Navarra.  Ze hadden al een lijst van 816 onofficiële zaken.   

 

14 02 21 Leden van de PSE zeggen nog steeds bang te zijn om gevallen van foltering te melden.  

Tijdens de Francodictatuur ontkende bijna niemand dat er gefolterd werd. De officiële versie is dat echte, fysieke 

agressies en folterschandalen vanaf 1982 sterk begonnen te verminderen. 

Maar Psychologische foltering blijft bestaan. Dat wordt nu pesterij genoemd… 

 
JORGE DEL CURA, anti-folteractivist en houder van een Staatsprijs Mensenrechten 

Del Cura is het symbool van het activisme tegen de foltering door de Staat. Hij werkt al 40 jaar in de O.N.G. 

die elke dag oproept tot “blijven denken aan de waardigheid van de personen”.   

MARLASKA 

“Bij het bezoek van het Europees Comité van 2011 werden 11 foltergevallen ontdekt en deze 11 personen zaten 

in de gevangenis met een onderzoeksrechter en dat was Marlaska zélf”.     
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14.03.21 ETA-gevangene Kepa Legina Aurre komt na 21 jaar uit de gevangenis!  

 
Pedro María Legina Aurre, alias “Kepatxu”, komt na 21 jaar en 3 maanden uit de gevangenis van Zuera 

(Zaragoza).  

 

In 2009 werd hij tot 90 jaar veroordeeld omdat hij in november 2003 in Azpeitia 3 Guardia Civiles (voor 

het leven) uitgeschakeld zou hebben. Hij werd in 2001 door Frankrijk uitgeleverd. 

 

 

16.03.21 De Vallei van de Gevallenen  

Na de Burgeroorlog werd in de buurt van Madrid in De Vallei van de Gevallenen een reusachtig monument 

gebouwd waar later gesneuvelde aanhangers van Franco begraven zouden worden. Ook Franco zélf zou daar 

terechtkomen. 

Later wilden ze er een “democratisch tintje” aan geven door in de vallei ook Basken, tegenstanders, onder te 

brengen. Er werden in Baskenland kisten (of wat daar van over bleef)  opgegraven en versleept naar Madrid. De 

families werden daar niet bij betrokken.  Toen  er tegenkanting ontstond werden die Basken weer terug versleept. 

Maar omdat er geen namen op de “kisten” stonden wist niemand wie wáár terecht was gekomen! Maar het ging 

over tegenstanders en daarom maakte het niets uit.  

 
Valle de los Caídos. (Emilio NARANJO / AFP) 

 

Nu besloot het Baskische “Instituto de la Memoria la Convivencia y los Derechos Humanos Gogora” uit Bilbao 

om DNA van familieleden van Basken te nemen die in de Vallei liggen om daarmee familie in de "Valle de los 

Caídos”  [steeds vaker ‘Valle de Cuelgamuros’ genoemd]  te recupereren! 

Er namen 22 Baskische families aan deze actie deel.  
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17.03.21 Wanneer betwisten Athletic Bilbao en Real Sociëdad de Spaanse Bekerfinale ?  

Er moet beslist worden of er al dan niet toeschouwers aanwezig zullen zijn op deze finale in Andalucía die 

gepland is op 3 april. Indien er gespeeld wordt dan is dat in “La Cartuja” in Sevilla.   

 
De vlaggen van beide clubs hangen in ieder geval al uit .  (Jon URBE/FOKU) 

 

De Baskische Regering heeft zich al uitgesproken tegen het toelaten van publiek. Maar er zijn nooit rellen in 

deze derby’s.  

 

 

17.03.21 De neofascisten van Vox reageren negatief op een verzoeningspoging door EH Bildu.  

Francisco José Alcaraz, voormalig voorzitter van AVT  (Associatie Víctimas del Terrorismo) en huidig 

verkozene voor de partij VOX, reageerde met een haatdragend betoog op een poging tot verzoening met EH 

Bildu in het Spaanse Parlement in Madrid. 

 
Woordvoerder Francisco José Alcaraz van Vox verscheurt in het Congres het amendement van Bildu.  

 

De Parlementsvoorzitster en voorzitters van andere groepen reageerden afkeurend. 

De parlementsvoorzitster onderbrak Alcaraz toen hij Bildu “terroristen” noemde. Er kwam enkel applaus van de 

eigen parlementsleden. Bildu noemde hij “Gedelegeerden van ETA”. Zelfs Roberto Uriarte (Podemos) toonde 

zijn ongenoegen. 

 

 

 

https://avt.org/es
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17.03.21 Een Catalaanse familie kreeg onlangs een bericht van hun oom dat ze hem gingen fusilleren. 

Dat gebeurde 80 jaar geleden al!!! 

 
 

De familie Saumell, woonde in de buurt van Tarragona en hun oom, Isidro Saumell, had de brief mogen 

schrijven daags vóór hij gefusilleerd zou worden. 

Opvallend is dat hij niet of amper rept over de Oorlog 

De brief was bij een antiquair terecht gekomen… 

 
19.03.21 Winterbeelden in Roncesvalles 

 
Foto: EFE 
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20.03.21 Vóór de Sous-Préfecture van Bayonne wordt de vrijlating gevraagd van Ion Kepa Parot.  

Hij is inmiddels 70 jaar, zit 30 jaar in de gevangenis en hij is ziek (covid-19) 

 
Familieleden en vrienden van Ion Kepa (en zijn broer Unai) Parot vóór de “subprefecture” in Bayonne.  

(Foto: Bob EDME) 

Ion Kepa zit in de gevangenis van Muret, op 250 km van Bayonne.  

 

23 03 2021 De krant El Mundo moet een koppel uit Noord (“Frans”)  Baskenland schadeloosstellen. 

Het Tribunaal in Bayonne veroordeelde de krant omdat ze het echtpaar Beñat Oiarzabal x Marie-Lourdes 

Cristobal uit Uztaritze (ten zuiden van Bayonne) in hun krant op 25 november 2018 ten onrechte in verband 

brachten met een ETA- aanslag in 1974 in cafetaria Rolando in Madrid! Bij de aanslag waren 13 personen om 

het leven gekomen. 

De roddelkrant moet nu een boete van 10.000 € betalen + nog eens 4.000 € schadeloosstelling. El Mundo moet 

nog eens 3.000 € bijpassen. De advocate van de verdediging, Colette Capdevielle, had een miljoen geëist. Voor 

beiden!  

De krant El Mundo, die zich in Spanje alles kan permitteren, had een tweetal uit het stadje bij naam genoemd.  

 
Vreemd is wel dat de Baskische Organisatie deze aanslag aanvankelijk niet “opeiste”. Er bleef, tot op heden, 

twijfel! 

ETA verwittigde ook altijd vooraf maar ditmaal werd niet gewaarschuwd.  
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23.03.21 Intussen loopt de Zaak Bárcenas, de “schatbewaarder van de Partido Popular”, verder. 

[Bárcenas verzamelde en beheerde het zwart geld dat de partij van overal toegestopt kreeg.  Dat geld werd 

verdeeld onder de Partido Popular- politici. Alsof  Bárcenas in een glazen bal kon kijken noteerde hij de sommen 

die de kopstukken kregen toegestopt. Toen “men” dat ontdekte vloog Bárcenas in de gevangenis!  

Nu beweert iedereen “nooit iets” gekregen te hebben hoewel Bárcenas dat, als een goede boekhouder, 

minutieus noteerde. Voor eigen gebruik, met ‘bijnamen’ en “afkortingen” alsof hij zich wilde “indekken”! 

Gisteren verklaarde een voormalig volksvertegenwoordiger dat Aznar toestemde in die betalingen uit de “Caja 

B”, de speciale. KAS waar die sommen in terecht kwamen. 

Cospedal bevestigt dat de boekhouding door hém werd bijgehouden, niet door de PP… 

Arena en Cascos ontkennen  dat er een B-Kas bestond! (Denken ze dat het geld van Sinterklaas kwam?)  

         
De politici die moesten verschijnen waren blij met de zon en met de mondmaskers! 

(foto: PP /EFE / FERNANDO ALVARADO / VÍDEO: EFE 

 

 

25.03.21  “Internationale Dag van Recht op Waarheid”   

“Egiari Zor Fundazioa”, de stichting die slachtoffers van foltering opvolgt, klaagt de foltering  aan waarbij 

gewezen wordt op de 14 doden door foltering in Spanje. Hiervan stierven er 8 tijdens de Francodictatuur en 6 na 

de dood van de Dictator  (maar niet NA de Dictatuur)   

 
 

“Egiari Zor” verdeelde een video van 21 minuten ter herinnering aan al deze “gevallen”. Ook vond er (in 

Donostia, in de wijk Antiguo, waar één van hen, José María Quesada, vandaan kwam)  een bloemenhulde plaats. 

Politieke leiders en –instellingen blijven tot op de dag van vandaag excuses zoeken waarbij ze de aandacht 

afleiden. 

 

 

 

https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gara/editions/2021-03-25/hemeroteca_articles/egiari-zor-evoca-14-muertes-reflejo-de-una-tortura-siempre-ocultada-e-impune
https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gara/editions/2021-03-25/hemeroteca_articles/egiari-zor-evoca-14-muertes-reflejo-de-una-tortura-siempre-ocultada-e-impune
https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gara/editions/2021-03-25/hemeroteca_articles/egiari-zor-evoca-14-muertes-reflejo-de-una-tortura-siempre-ocultada-e-impune
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26.03.21 Binnenlandse Zaken brengt nog eens 6 ETA-gevangenen vanuit Spanje naar Baskenland.  

  
Onder hen Henri Parot 

foto EFE uit 1991 (L) en nog steeds in de gevangenis rond 2010. 

Henri Parot zit nu in León.  

 

 
 

Het echtpaar Idoia Mendizabal en Jon González komt, vanuit Valencia, naar Pamplona. (Ze hebben een zoon 

van 3 jaar). 

José Lorenzo Ayestarán Legorburu gaat van Alicante naar Soria.  

AVT (“Slachtoffers van Terrorisme”)  komen met de aantallen doden die de gevangenen op hun geweten hebben 

en de aantallen jaren die ze nog zouden moeten zitten.  

In een normale Staat hadden die aanslagen nooit plaatsgevonden!!! 

https://youtu.be/J_inUyD6XoU 

 

27.03.21 “Wie gaat in de Colleges de moord van Pasaia van 37 jaar geleden uitleggen”?  

De families van de slachtoffers van de hinderlaag van Pasaia – Pasajes vragen in Azpeitia opnieuw wanneer de 

waarheid eens gezegd wordt en wanneer gerechtigheid gaat geschieden. 

 
Familieleden van de slachtoffers van de opgezette “Hinderlaag en Fusillade” kwamen samen in Azpeitia. 

 

 

https://youtu.be/J_inUyD6XoU
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27.03.21 “Wie gaat in de Colleges de moord van Pasaia van 37 jaar geleden uitleggen”? 

Op 22 maart 1984 werden in de baai van Pasaia (tussen Donostia en Irun) vier jongeren afgemaakt door de 

Spaanse Politie, bijgestaan door leden van de Guardia Civil in burgerkleren. 

Het viertal dat gefusilleerd werd was lid van “Comandos Autónomos Anticapitalistas” ideologisch aanleunend 

bij de Baskische gewapende organisatie, ETA: Pedro Mari Isart Badiola, “Pelitxo”, Dionisio Aizpuru Arbelaiz, 

“Kurro”, Rafa Delas Aizkorbe, “Txapas” en José Mari Izura Sanz, “Pelu” verloren het leven. Joseba Merino 

kwam levend uit deze moordaanslag. Vier dagen eerder werd Rosa Jimeno in Donostia ontvoerd door leden van 

de Guardia Civil in burger. Niemand werd op de hoogte gebracht en de familie maakte melding van haar 

verdwijning! Eenmaal in het politiecommissariaat werd ze tussen gepakt en verplicht naar haar familie te 

telefoneren om te melden dat ze naar een vriendin was om te helpen bij een bevalling. Maar ook naar haar 

vriend en de strijdmakkers van de “Autonome Antikapitalistische Commando’s”  in “Frans” Baskenland  moest 

ze bellen en wel met de mededeling dat “de kust vrij was”. Dit gebeurde met de revolver tegen haar slaap. 

Kort nadien moest ze een gedetailleerde afspraak maken: Terugkeren kon op 22 maart (1984) bij enkele rotsen in 

de buurt van de vuurtoren van Pasai Donibane (Pasajes de San Juan).  

 

Op de bewuste dag werd het meisje overgebracht naar de plaats van afspraak. Haar voeten werden  op  de rots 

bij elkaar gebonden en de koord leidde naar een politieman die verdekt was opgesteld! Van daaruit moest 

ze de afgesproken tekens geven naar de zodiak als die kwam aanmeren. 

 

Toen het vijftal in de baai kwam liet Rosa Jimeno de lantaarn drie keer aan en uit gaan zoals afgesproken en 

meteen daarop werd ze zelf met de koord weggetrokken en met een pistool in bedwang gehouden. Eerst komt 

“Pelitxo” aan wal, dan “Kurro”, gevolgd door Merino. Als die zich bukt om zijn hond te pakken begint het 

schieten. Omstanders - wandelaars die willen helpen worden met de dood bedreigd. Merino, “Txapas” en “Pelu” 

springen daarop terug in het water, maar Merino wordt meteen gevangen genomen en aan de kant getrokken. 

Daar bevindt zich “Kurro” al, (op dat ogenblik nog niet gewond) met de handen op het hoofd. Meteen daarop 

wordt “Txapas” bij hen gebracht in een zodiac van de Guardia Civil die er “toevallig” in de buurt was. Het 

drietal wordt even ondervraagd om hun identiteit te kennen. Merino wordt tegen de grond gegooid met het hoofd 

naar beneden. Hij merkt dat er ook nog een jong koppel ligt.  

 
 

Op dat ogenblik komen twee agenten van op de weg naar beneden en fusilleren “Kurro” en “Txapas” (die de 

handen op het hoofd hebben) van op een afstand van minder dan één meter.  

 
“Pelitxo” en “Pelu” worden in het water afgemaakt. 
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27.03.21 In Pasaia staat een klein monumentje met de namen van de slachtoffers. 

 
 

Beneden op de rotsen worden de afdrukken van de lijken regelmatig bijgekleurd. (eigen foto’s) 

Aan de slachting namen ongeveer 20 politiemannen deel en er werden twee mitrailleurs, een geweer, een “Uzi”, 

een “Ingram”  en een jachtgeweer gebruikt. De lichamen hadden tussen de 26 en de 30 kogelinslagen. De kogels 

vanuit het jachtgeweer waren van zeer dichtbij afgevuurd want het lood had zich amper verspreid in het lichaam. 

Na het vuurgevecht hoorde een wandelaar een agent tegen zijn overste zeggen dat de “orders uitgevoerd” waren.  

Merino denkt dat met de fusillade de moord op de PSOE-leider Enrique Casas in Donostia gewroken werd en dat 

ze dachten dat die aanslag gepleegd was door een lid van de C.A.A. Daarom werd hijzelf, als enige, gearresteerd 

en niet neergeschoten. Met de arrestatie haalden ze een succes in de media en was de fusillade 

“gerechtvaardigd”. Bovendien konden ze nog informatie uit hem slaan. Ten gevolge hiervan zat hij een lange 

straf uit in Spaanse vergeetputten.  

Wat  er in Pasaia gebeurde was MOORD MET VOORBEDACHTEN RADE! Door Spanje !!!! 

 
Het monumentje staat voorbij de kerk van Bonanza (Links, nog nét op de foto.)  (Het hele stadje doorlopen want 

er is geen plaats voor parkeerpleintjes). 
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28.03.21 “Een straf van 20 jaar onverkort laten uitzitten is inhumaan” 

 
 

Aan het woord is José Antonio Martín Pallín, eremagistraat  aan het Spaanse Hooggerechtshof . Maar hij is 

ook voorzitter van de Spaanse Mensenrechtenvereniging.  Hij ontvangt “GARA” aan huis!  

 

 

31.03.21 Dezer dagen wordt de Spaanse Bekerfinale gespeeld.  

Door 2 Baskische clubs. 

 
Imanol Arregi (ex Real Sociedad-speler) 

  

“Het gaat geen vrolijke wedstrijd worden, maar wel een met veel discipline en respect voor de tegenstander”.  

 

 

 

https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gara/editions/2021-03-31/hemeroteca_articles/va-a-ser-un-partido-poco-alegre-con-mucha-disciplina-y-respeto-mutuo
https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gara/editions/2021-03-31/hemeroteca_articles/va-a-ser-un-partido-poco-alegre-con-mucha-disciplina-y-respeto-mutuo
https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gara/editions/2021-03-31/hemeroteca_articles/va-a-ser-un-partido-poco-alegre-con-mucha-disciplina-y-respeto-mutuo
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31.03.1997 PAASDAG 1997 Aberri Eguna - Dag van het Vaderland – “Nationale Feestdag” 

Het zou een drukke dag worden: 

In de voormiddag op het Sarasate-plein in het centrum van Pamplona “Aberri Eguna” “Dag Van Het 

(Baskische) Vaderland”.  

 
 

In de namiddag Asverstrooiing van Marc Légasse op de Ibañeta-Pas bij Roncesvalles. 

 
 

O.a. Txillardegi (midden in groene jas) protesteerde op het podium in Pamplona, tussen lotgenoten, met een foto 

van zijn gevangen zoon, Joseba Alvarez.  

 

Txillardegi, pseudoniem van José Luis Álvarez Enparantza, (San Sebastian, 27 september 1929 – 14 januari 

2012) was een Baskisch politicus, linguïst en schrijver. Tevens was Enparantza een van de oprichters van de 

Baskische afscheidingsbeweging ETA in 1958. Txillardegi wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke 

figuren in het Baskische nationalisme en de Baskische cultuur van de tweede helft van de 20e eeuw. 
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31.03.1997 PAASDAG 1997  

In de namiddag, om 15.00 u., werden op de Bergpas van Ibañeta, vlakbij het klooster van Roncesvalles, naast de 

gedenksteen van de “Slag van Orreaga” de assen verstrooid van Marc Légasse, “de spottende rebel” die kort 

voordien overleden was.  Hoewel hij bij leven hommages haatte gebeurde dit nu dan toch. Barokke détails 

incluis. Hij kon niet meer protesteren!  

Légasse overleed 10 dagen eerder, op 22 maart 1997, in zijn woning in Ziburu – Ciboure op 78-jarige leeftijd.  

De familie had voor de verstrooiing deze historische plek gekozen.  

In de plechtigheid gingen enkele legendarische figuren voor: José Luis Álvarez Enparantza, “Txillardegi” die 

Légasse beter leerde kennen bij enkele hongerstakingen tegen de politiek waaronder Euskal Herria te lijden had.  

 
Txillardegi voerde het woord in het Baskisch, Euskara. Op het monument staat de urne met de assen. 

Behalve Txillardegi sprak ook Jakes Abeberri, raadslid in Biarritz en directeur van het weekblad “Enbata” 

waarin soms artikels van Légasse verschenen: 

 
Jakes Abeberri deed het in het Frans. Derde in de rij was de dramaturg Alfonso Sastre, echtgenoot van Eva 

Forest, de Catalaanse die Baskische werd en dit met gevangenschap betaalde: 

 
Alfonso Sastre sprak Spaans 

De assen, in de urne op het monument, werden verstrooid door de kinderen van Légasse. De stevige wind die op 

de berg altijd waait zorgde ditmaal voor een “lichamelijke deelname” van alle aanwezigen aan de plechtigheid.  
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31.03.1997 PAASDAG 1997  

 
Onder de aanwezigen, Julen Madariaga, één van de stichters van ETA, die, op de vlucht, een tiental jaren 

doorbracht “op zolder” bij Willy Kuijpers en met de identiteitskaart van Jaak Vande Meulenbroek.   

 

Met een “Eusko Gudariak Gara” - “Wij zijn Baskische strijders” werd de tweede plechtigheid van de dag 

besloten. 

Het mooie monument ter ere van Roldán - Roeland , op de Ibañeta, werd jaren geleden al gestript door oud 

ijzerhandelaars. Er staat nu enkel nog een naakte steen met de naam en de data van de veldslag, 778, en van de 

onthulling, 1967…  

Eigen foto’s. 31.03.1997. 

  

 

 


