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+ 2021 JUNI 

 

 

01.06.21 Wil Madrid de ontvangst van vrijgekomen politieke gevangenen weer verbieden?  

Binnenlandse Zaken wil zich weer bemoeien met de “ongietorris” (verwelkomingen) van vrijgelaten politieke 

gevangenen.   

Minister Grande Marlaska zou opnieuw een verbod willen invoeren op de ontvangsten van die Baskische 

politieke gevangenen die na jaren weer in hun dorp arriveren. 

 

 
Grande Marlaska (R) en echtgenoot 

 

In zijn vorig beroep van onderzoeksrechter zou hij in het geniep aanwezig geweest zijn bij de folteringen van 

ETA-leden. 

Nu zou Marlaska en zijn Ministerie van Binnenlandse Zaken opnieuw sancties willen opleggen aan de 

aanwezigen die vrijgelaten gevangenen opvangen bij hun thuiskomst. De zogenaamde “ongietorris”. Ze 

hebben hun straf er dan opzitten! Dat kan toch niet vallen onder “verheerlijking van terrorisme” 

 
Toen José María Sagardui, “Gatza”, vrijkwam had hij langer gezeten dan Nelson Mandela. 

 

Relnicht Marlaska blijft zijn plan behandelen als een “priotiaire zaak”.   
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02.06.21Het “kordon” rond de voorbije regeringsperiode van Premier Mariano Rajoy begint te knellen. 

Na vrijwel elke Spaanse regeringsperiode is het wachten op het uitlekken van schandalen. Meestal gaat het dan 

over het onrechtmatig gebruik van reservenfondsen… Zakkenvullen!  

Nu wordt María Dolores de Cospedal genoemd. Zij is de ex-Secretaris Generaal van de Partido Popular, tevens 

ex-presidente van de Spaanse Deelstaat Castilla-La Mancha.  

Ze wordt ook genoemd in de  “Operación Kitchen” samen met Fernández Díaz. In deze Zaak werd de 

voormalige PP-schatbewaarder Bárcenas betrapt i.v.m. “sponsoring” van de Partido Popular door zakenmensen 

die daar voordeel uithalen.  

Ze zijn allemaal van de Partido Popular en dit is een bewijs dat ze elkaar niet vertrouwden maar zelf óók 

allemaal hun zakken vulden.  

Er wordt getwijfeld of president Mariano Rajoy zélf ook meegraaide. 

 

03 06 21 Op “ELEVEN 1” noemt onze reporter: “Messi, Koning van de Pichichi”   

Messi is niet “Koning van de Pichichi” maar kortweg “Pichichi”. Hij bedoelt dat Messi dit seizoen 

“topschutter” werd in de Spaanse competitie.  

In Spanje wordt de topscorer (door de krant MARCA) “Pitxitxi” (in het Baskisch) of, vertaald in het Spaans, 

“Pichichi” genoemd. 

Pitxitxi was  de “bijnaam” van Rafael Moreno Aranzadi (23 mei 1892 – 1 Maart 1922), die verschillende jaren 

Spaans topschutter werd als speler bij Athletic Bilbao (Stamnummer 1).  

“Pitxitxi” = “smalle”. Hij wordt nu in Bilbao nog in stoeten meegedragen als “reus”.  

        
Hij speelde altijd met een hoofdband: 

 
Pichichi in het midden 

Lionel Messi werd dit seizoen voor de 8
ste

  keer Pichicichi en is recordhouder. Beter dan … Pitxitxi, dus.  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lionel_Messi
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04.06.21 Premier Sánchez (L) en Pere Aragonès roepen op om de draad van de dialoog terug op te nemen. 

Ze willen elkaar ontmoeten in het Moncloa-paleis, de residentie van de Spaanse Premier. 

 

 
 

Het probleem is dat de Catalaanse Republikeinen (ERC) niet willen stoppen met “onderhandelen” vóór 

Catalonië een zelfstandige Staat is. 

Alle contacten verlopen “productief” maar het gaat voorlopig over de strijd tegen het coronavirus…   

Catalonië zal/kan nooit autonoom worden. Dit is tegen de Grondwet. 

Deze maand zullen beide “partijen” elkaar ontmoeten in het Moncloa-Paleis.  

 

 
V.l.n.r.: Vice eerste Minister Carmen Calvo, president Sánchez, QuimTorra (vorig) en Pere Aragonès (huidig 

president van Catalonië). 

De rekensom die uit de 10-N verkiezingen kwam bracht Madrid terug in de armen van de Catalaanse 

onafhankelijkheid.  

Er staat op de dialoogtafel “voedsel noch drank”!  

 
Dan is er ook nog Puigdemont die voorlopig door België niet uitgeleverd mag worden aan Spanje. 

Puigdemont verblijft sinds oktober 2017 in ons land en wordt beschermd  door Europese wetgeving. 
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04.06.21 Binnenlanse Zaken brengt 3 ETA-gevangenen dichter bij huis. 

Toch hadden die kritiek geleverd op het stoppen met de aanslagen! 

 

Het gaat om Francisco, “Patxi”, Ruíz Romero, José Ignacio Cruchaga Elezcano en Alberto Viedma Morillas, 

allen aanhangers van  Amnistía ta Askatasuna (ATA) en tegen de Spaanse Repressie. 

Eén van hen startte in mei 2020 een hongerstaking waardoor het in Baskenland opnieuw tot “kale borroka” 

(“straatrellen”) kwam. 

 
Patxi Ruíz 

 
 

Steun voor ETA-gevangene Patxi Ruiz toen die in mei 2020 aan een hongerstaking begon. 

(foto: J.Hernandez ) 

Binnenlandse Zaken liet ook weten dat het voormalige ETA-kopstuk, Soledad Iparragirre, “Anboto” vanuit de 

gevangenis van Alcalá de Henares (Madrid) naar Zaballa in Baskenland versleept gaat worden.  

Dit is tijdelijk want Anboto moet nog 6 keren voor de rechtbank verschijnen en daarbij riskeert ze maar 

liefst 230 jaren cel!  

 
 

V.l.n.r. Mikel Albizu Iriarte, “Antza”, zijn echtgenote, Soledad Iparragirre, “Anboto” en de rotsformatie, 

“Anboto” waarnaar ze genoemd wordt.   

Mikel Antza raakte bekend bij de San Ferminfeesten op 7 juli 1985. De nieuwe gevangenisdirecteur van 

Martutene had de directeur de Baskische zanger Imanol Larzábal binnengehaald. Toen na het concert geteld 

werd bleken er plots 2 gevangenen minder te zijn. Joseba Sarrionandia, “Sarri” en Iñaki Pikabea, “Piti” 

Zij waren in de “geprepareerde” versterkers van Imanol naar buiten gedragen  
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Patxi Ruiz 
 

De Baskische pelota-speler, Patxi Ruiz Giménez, werd in februari 1980 geboren in Estella (Navarra).   

Hij speelde zijn thuiswedstrijden in het “fronton Labrit” in  Pamplona. 

In 1998 werd hij wereldkampioen.  

In januari 2013 stopte hij door rugproblemen.  

Nu bleek dat Ruiz de voorbije jaren zijn activiteiten deels had overgebracht van Pelota naar ETA!  

 
 

Patxi Ruiz kreeg 30 jaar cel voor de dodelijke aanslag op Tomás Caballero in 1998. Hij zal nu vanuit het verre 

Murcia overgebracht worden naar León. In mei van het vorig jaar kwam het in Baskenland tot massale 

protestacties ten voordele van Patxi Ruiz die dan weer acties van de overkant uitlokten! 

 

Opvallend is wel dat Ruíz uiteindelijk uit alle radicale Baskische organisaties werd verstoten! 

 

Viedma Morillas en Cruchaga Elezcano, als laatste Basken in de cel voor ETA-activiteiten in Spanje, komen 

dichter bij huis.  

In totaal komen 192 ETA – activisten vanuit het Zuiden naar Euskal Herria.  

 

Wie in het Zuiden achterblijft zijn de 8 radicale activisten Aitor Cotano, Oskar Barreras Díaz (Puerto 

III), in de provincie Cádiz en Iñaki Bilbao Goikoetxea, in de gevangenis Sevilla II. 

 

Deze bijzonder schandelijke gevangenenspreiding werd in gang gezet in de zomer van 1989 door de 

Spaanse superdemocraat Felipe González. Nadat hij twee van zijn ministers, Barrionuevo en Vera, 

begeleidde tot aan de poort van de gevangenis (om te beletten dat ze zouden praten) was zijn rijk duidelijk 

uit.   

 

04.06.21 Er blijven slechts 10 ETA-kopstukken in cellen buiten Baskenland: 8 in Andaluzía en 2 in Castellón.  

Eén van hen is José Ignacio Cruchaga, lid van het ETA-commando Barcelona. Hij wordt beschuldigd van de 

dodelijke aanslag (septiembre 2000) op PP-volksvertegenwoordiger José Luis Ruiz Casado  in Sant Adriá del 

Besós (Barcelona)  In 2023 zal hij 2/3de van zijn straf hebben uitgezeten en zou hij vrij kunnen komen. Maar de 

gepleegde delicten zijn aanslagen, moord, vernielingen, brandstichting, samenwerking met gewapende bende 

(ETA), verboden wapendracht, vervalsing. Kortom alles wat door God verboden is en in de Spaanse Wetboeken 

staat. 

Alberto Viedma Morillas werd veroordeeld voor de moord op UPN-raadslid, Tomás Caballero en op tweede 

luitenant Francisco Casanova.  

Viedma Morillos zal vanuit de gevangenis van Almeria worden versleept naar Topas (Salamanca). 

Francisco Ruiz Romero zal van Murcia II naar León  moeten. Hij kwam op 24 februari 2002 in de cel en werd 

veroordeeld tot 30 jaar en 15 dagen. Ruiz Romero zou in mei 1998 Tomás Caballero omgebracht hebben.  Ook 

zou hij een kleefbom onder de auto van een militair geplakt hebben maar die aanslag mislukte. In 2025 komt hij 

buiten.  
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06.06.21 In Puio (bij Tafalla) werd Pedro de Navarra geëerd en de vlag van de Staat Navarra gehesen. 

Pedro de Navarra verdedigde, als maarschalk, de soevereiniteit van het oude koninkrijk Navarra.  

Nu werd er een officiële plechtigheid georganiseerd door het gemeentebestuur en daarbij werd de motie 

voorgelezen  die in juni 2020 door het gemeentebestuur werd aangenomen. Ook werd het “Hymno de las Cortes” 

gezongen. 

 
 

In Puiu wapperde de vlag van het oude Navarra. (Iñigo URIZ/FOKU) 

 

Fermín Balentzia zong er enkele nummers van zijn (radicaal) repertorium. 

Er werd een oproep gedaan “het Land herop te bouwen” en de democratie te versterken. 

 

 

06.06.21 Op hetzelfde ogenblik protesteerde de Hoge Raad van Justitie.  

Zij verzetten zich tegen de nieuwe Wet van de Historische Herinnering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Franco Gracias 

Dit gebeurde door sympatisanten van de oude Dictator op het kerkhof van Mingorrubio-El Pardo.  

Zij willen de “Wet op de Democratische Herinnering” die er kwam tijdens de Regering Zapatero in 2007 

weer terugschroeven naar “voorhistorische” begrippen uit de Francodictatuur. 
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07.06.21. Op 21 december 1978 werd ETA-leider  Jose Migel Beñaran Ordeñana “Argala” vermoord 

Die dag ontplofte een kleefbom onder zijn auto. Dit gebeurde in Angelu – Anglet in Frans Baskenland!  

Op 25 december 1978 liet de burgerlijk gouverneur van Bizkaja dit weten aan de burgemeester van Arrigorriaga 

waar Argala vandaan kwam. Meteen werd het stadje ingenomen door 4.000 Spaanse politiemannen. Zij kwamen 

niet “om het verkeer te regelen” maar om te beletten dat de ETA-leider geëerd zou worden 

 

Tekst en foto’s overgenomen uit “ETA. Una historia en imágenes (1951-1978)” 

 

 
 

Argala was een charismatische figuur die goed bevriend was met Telesforo Monzón (die later nog op de 

IJzerbedevaart in Diksmuide zou spreken).   

 

 
Monzón had opgeroepen om niet naar de begrafenis te gaan. 

Bij het voorbijkomen van de lijkstoet salueerde de overste van het peloton Spaanse politiemannen!  

 

 

 

https://www.txalaparta.eus/es/libros/eta-una-historia-en-imagenes-1951-1978
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07.06.21. Op 21 december 1978 werd ETA-leider  Jose Migel Beñaran Ordeñana “Argala” vermoord 

De kist werd gedragen door vrienden en politieke vertegenwoordigers als Txomin Ziluaga, Santi Brouard, 

Telesforo Monzón of de schrijver Alfonso Sastre.  

 

 
 
“Bewegende beelden” van slechte kwaliteit waarop o.a. de moeder te zien is: https://youtu.be/b4xa9aX_Nk4  

 

Opvallend was dat op het ogenblik dat de moeder voorbijkwam de Guardia Civiles zich allemaal 

“verstopt” hadden en in hun landrovers gekropen waren.  

 

 
Argala 

 

Eén van de weinige foto’s van José Miguel Beñaran Ordeñana “Argala” (de foto werd later met fotoshop 

ingekleurd) 

 

 

 

https://youtu.be/b4xa9aX_Nk4
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07.06.21. Op 21 december 1978 werd ETA-leider  Jose Migel Beñaran Ordeñana “Argala” vermoord 

Argala was de ideoloog van ETA. Hij was bereid om met de Spaanse Regering te onderhandelen. Dat vond 

Spanje niet zo’n goed idee. Ze stuurden enkele staatsterroristen naar Anglet om een bom onder de auto van 

Argala aan te brengen. Madrid dacht dat met het “verdwijnen” van Argala ook het Baskisch Conflict zou 

“verdwijnen”. 

Bij de dood van zijn vriend schreef Telesforo Monzon (spreker IJzerbedevaart 1973) : “Laten we onszelf niets 

wijsmaken over de leegte die het verlies van Argala achterlaat. We betreuren zijn dood, maar er is niet meer dan 

een bron uitgedroogd. Uit een uitgeputte bron ontstaan andere bronnen die tot een vloed zullen uitgroeien die 

nog meer zal meesleuren. De vloed zal door en over ons Volk stromen”. “Agur José Miguel, agur Argala.”  

 

Argala was zijn geboortestadje, Arrigorriaga (in de buurt van Bilbao) ontvlucht. Monzon was niet de enige die 

het “formaat” van deze ETA-leider erkende. Ook de toen pas geboren krant “El País” bracht het bericht van zijn 

dood op de frontpagina en schreef een hoofdartikel over Argala. De foto van de ontplofte Renault zorgde ervoor 

dat de krant over een “asesinado”  (“moord”)  sprak. De Baskische PSOE veroordeelde deze “brutal atentado” – 

“brutale aanslag”. Juan María Bandrés, toenmalig “minister” in de Baskische “Regering” zei dat Argala één 

van de personen was binnen de gewapende organisatie die in staat was een politieke analyse te maken. Zoals wel 

vaker was Xabier Arzalluz (jarenlang PNV-voorzitter) het duidelijkst. In een interview in “Interviú” (toen een 

nieuw blad dat tussen de foto’s van half-naakte vrouwen nu eens echt wél goede artikels bracht) zei Arzalluz: 

“Zij die hun leven geven voor hun Volk verdienen onze bewondering en respect, ook al is hun manier van 

werken verschillend van de onze”.  

 

Hoewel Argala slechts 29 jaar werd liet hij een gigantisch politiek werk achter. Argala was ook nooit te beroerd 

om zijn handen ‘vuil’ te maken. De grootste actie uit de geschiedenis van de Baskische onafhankelijkheidsstrijd 

die ze ondernamen was de uitschakeling van de man die aanzien werd als de “opvolger” van dictator Franco: 

Luis Carrero Blanco. Hoewel Carrero Blanco Admiraal was verloor hij toch het leven in de lucht... Door deze 

aanslag in volle Francodictatuur had ETA aangetoond dat de dictatuur kwetsbaar was. Het prestige dat de 

Organisatie verwierf was ongekend! Nadat de historische onderhandelingen met de PNV in Txiberta mislukt 

waren was Argala erg bezorgd. Maar Spanje schakelde Argala uit. Minister van Binnenlandse Zaken, Rodolfo 

Martin Villa, kondigde de aanslag op Beñaran Ordeñana zelfs aan: “Binnen enkele dagen zal belangrijk nieuws 

over ETA komen”! De kleefbom die onder zijn auto geplakt zou worden was onderweg…  

Angel Amigo maakte een  documentaire film over de verdwijning van “Pertur”:  “El año de todos los demonios” 

- “Het Helse Jaar”) 

 

 
 

“ARGALA – plein” in Arrigorriaga (Eigen foto) 

 

Deze borden werden later verwijderd. 

Argala had zich op 19-jarige leeftijd, in 1968, al tijdens de Franco - dictatuur, bij ETA aangesloten.  

 

Beelden van de begrafenis van Argala: https://youtu.be/WQ1iovJYnpQ   

 

 

https://youtu.be/WQ1iovJYnpQ
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07.06.21 In Bilbao werd Txabi Etxebarrieta herdacht. 

 
In Bilbao werden Txabi Etxebarrieta (L) en nog een strijdgenoot herdacht(Aritz LOIOLA/FOKU) 

Etxebarrieta verloor in 1968 het leven in een vuurgevecht met de Guardua Civil in Venta Haunde (Tolosa). Ook 

een Guardia Civil haalde het toen niet. 

 
Eredans voor de kerktrappen ! 

 

07.06.21 Pedro Sánchez geeft de Catalaanse president Pere Aragonès een hand 

Op een bijeenkomst van het Patronaat in Catalonië, gisteren 08 06 2021,  kwam de Spaanse “president” Pedro 

Sanchez binnen in de Zetel van het Patronaat in Barcelona. Daarbij ging hij de hovaardigheidbekleders een hand 

geven.  

De “officieel illegale” Catalaanse president, Pere Aragonès, keek (aanvankelijk) “stijf rechtdoor” alsof hij niet 

wilde storen.  Maar Pedro Sánchez ging ook hem een hand geven! Sánchez riep nadien op om revanches en 

wraak op te geven en te kiezen voor oplossingen. “We moeten genereus en  verantwoordelijk zijn en ons best 

doen”. 

    
 (foto: Josep LAGO / AFP) 

 

Een andere Spaanse Socialist, Felipe González, begon indertijd ook veelbelovend. Helmut Kohl kwam kort na 

de “benoeming” op bezoek en hij beloofde hem een grote toekomst (ALS HIJ GEEN SOCIALIST ZOU 

GEWEEST ZIJN)”.   

 

Later zou González toegestaan hebben dat onder zijn bestuur radicale Basken vermoord en/of 

doodgefolterd werden door Spaanse Politiemannen die daarvoor zelfs illegaal de Spaans – Franse grens 

overstaken om ze te ontvoeren. (Lasa en Zabala) 
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07.06.21Baskenland eist dat eens onderzocht wordt wie achter de opdrachten van “GAL” zat... 

GAL = “Grupos Antiterroristas de Liberación” zouden Baskenland eens verlossen van de Baskische terroristen.  

“GAL” begon met de activiteiten onder het presidentschap van de “Socialist” Felipe González. De zaken 

begonnen beter te lopen toen  aan de andere kant van de grens, in Frankrijk,  een rechtse Socialist aan de macht 

kwam: François Mitterrand. 1981.  Een politieke “broer” van Felipe González 

Lasa en Zabala werden “’s nachts ontvoerd in Bayonne en in een huis van de Spaanse Regering in San 

Sebastian gefolterd tot ze bijna dood waren. Daarop werden ze naar het Zuiden van Spanje versleept waar 

ze in de grond werden gestopt. Een hond vond bij toeval de plek waar dat gebeurde. Er werd gegraven en 

de twee lijken werden bewaard omdat niemand wist wat ze moesten doen met  twee lijken die de gevolgen 

van verschrikkelijke folteringen vertoonden.  

Tot een politieoverste op rust het licht zag en alles in het openbaar kwam. De Rechtszaak duurde lang. [Tijdens 

één van de zittingen kreeg een getuige een dodelijke hartaanval: de politieman op rust die de link had gelegd.]  

De politieoverste van San Sebastian, GALINDO, die onlangs overleed, werd zwaar gestraft.  

In het dossier van de Geheime Dienst, CESID, dat over de zaak bestond stond op verschillende plaatsen in de 

marge “V” (gezien) en “Pte” genoteerd. El País vroeg zich af of “Pte” betekende dat “Presidente” González alles 

wist? 

 

 

09.06.21Wanneer wordt eens onderzocht wie precies achter de “opdrachten” van GAL zat? 

In Baskenland wordt geëist dat er eindelijk eens onderzocht wordt wie achter de opdrachten van “GAL” zat...  

Toenmalig regeringspresidant Felipe González ging in 1983 akkoord met de oprichting van een groep betaalde 

huurlingen gecontroleerd door het Leger om de “terroristen” buiten de wet te bestrijden. Ze mochten iedereen die 

niet het juiste pad betrad “uitschakelen”.  

 

 
 

Dat liep zó erg fout dat uiteindelijk Staatssecretaris Vera (l) en minister Barrionuevo (r) tot 10 jaar veroordeeld 

werden en in de gevangenis vlogen. Omdat Premier Felipe Gonzáles bang was dat het tweetal  de juiste feiten 

zou gaan vertellen bleef hij erbij tot de gevangenispoort weer dicht was.  

Let op het “ontvangstcomité” op de achtergrond: een Guardia Civil… 
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09.06.21 BAROMETER OVER DE BASKISCHE  SOEVEREINITEIT  

Toen na de Spaanse Dictatuur een soort democratie uitbrak werd Baskenland in twee delen verdeeld. Bang als ze 

waren dat één Baskische “deelstaat” te sterk zou worden. Nu werd het enerzijds Navarra (met hoofdstad 

Pamplona) en anderzijds Euskadi met de provincies Gipúzkoa (San Sebastian) Biskaje (Bilbao) en Alava met 

hoofdstad Vitoria Gasteiz  

Nu wil 83 % van de inwoners van Navarra “betere relaties” met het Noorden. Slechts 3,8 % is tegenstander 

hiervan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Chivite, presidente van de Regering van Navarra. Íñigo Urkullu, lehendakari-president van Euskadi, en 

Unai Hualde, president van het Parlement  van Navarra. Foto; Ion Alcoba (Europa Press) 

In Navarra is 60% voorstander van een referendum. 

In Navarra wil 56% geen Onafhankelijkheid. Het oude koninkrijk  werd bestuurd door Spaanskiljons.oses" 

 

09.06.21 BARÓMETER OVER DE BASKISCHE  SOEVEREINITEIT  

Opvallend is dat de groep Basken die “Spaans Baskenland”  (Hegoalde)  wil samenvoegen met “Frans 

Baskenland” (Iparalde)  steeds groter wordt. Alvast 83,1% wil dat er hierin “stappen” ondernomen worden.  

Hier is 30,3 % tegen en 15 % “weet het niet”. 

In Navarra is 60 % voorstander van een referendum over de toekomst van het Baskische Volk.  
 

 
Baskenland met 3 kleine provincies in Frans Baskenland, drie provincies in Spaans Baskenland + het 

grote, zuidelijke,  Navarra, de bakermat.  
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10.06.21 “GAL” was verantwoordelijk voor een veertigtal aanslagen met 26 doden 

“GAL” “Grupos Antiterroristas de Liberación” was een groep Spaanse terroristen die het niet konden 

verkroppen dat Basken streden om los te komen van Spanje. Ze begonnen dan maar Baskische activisten 

af te knallen. Dat kon straffeloos in “Frans” Baskenland omdat Frankrijk deed alsof hen dit niet aanging.   

Tussen oktober 1983 en juli 1987 vielen een veertigtal Basken als slachtoffer van “vreemde” daders. De 

slachtoffers vielen voornamelijk onder vluchtelingen die vanuit “Spaans” Baskenland naar “Frans” Baskenland 

waren gevlucht.  Het begon mogelijk met de ontvoering van Lasa en Zabala (16.10.1983) die in Bayonne van 

de aardbodem verdwenen nadat ze ontvoerd werden.  

Dan werd een Frans-Baskische werkman, Segundo Marrey, ontvoerd. Hij had geen uitstaans met ETA en later 

zou ook blijken dat het om een “vergissing” ging. Marrey werd echter niet meteen vrijgelaten en bleef nog een 

tijdje achter in erbarmelijke omstandigheden die zijn leven zouden verkorten. 

19.12.1983 Ramón Oñederra, “Kattu”, uit Aizkoitia werd in Bar Kayetenia (in de wijk Petit Bayonne), waar 

hij na zijn vlucht werk had gevonden, doodgeschoten. Er werd nooit onderzocht wie de daders waren.   

28.12.83  Mikel Goikoetxea, “Txapela” uit Derio werd op 28 december 1983 in Donibane Lohizune (St. Jean-

De-Luz) beschoten. Hij overleed enkele dagen later in een ziekenhuis in Bordeaux. (Enkele jaren eerder was zijn 

broer al doodgeschoten toe hij de grens wilde oversteken). 

Op 8 februari  1984 werden  Angel Gurmindi  en Bixente Perurena (alias “Stein” en “Peru”) in Hendaia met 

een machinegeweer doodgeschoten.  [Domingo Perurena, de broer van Bixente Perurena, versloeg Eddy Merckx 

in 1974 in het bergklassement van de Tour). 

Eugenio Gutiérrez, “Tigre”,  uit Leioa, werd op 25 februari 1984 in Mendi (Zuberoa) door GAL vermoord.  

Februari 1984: de vluchtelingen Rafael Goikoetxea en Tomás Pérez Revilla worden vermoord.  

In Maart 1984 worden Xabier Pérez de Arenaza en Jean Pierre Leiba door onbekenden doodgeschoten. 

November 1984: Christiane Olaskoaga wordt doodgeschoten 

28 Maart 1985: Bar Les Pyrénées: Benoit Pécasteing dood!  

30 Maart 1985:Xabier Galdeano, redacteur van de Baskische krant EGIN: vermoord.  

Juni 1985: Bar Trinkete Txiki in Ziburu: Emille Weis en Jean Claude Doerr worden doodgeschoten. (Sorry, 

vergissing! Dit waren 2 Zigeuners (Gitanes) en hadden geen uitstaans met ETA. 

26 Juni: Vluchteling Santos Blanco wordt vermoord. 

2 Augustus Juan Mari Otegi uit Itsasondo wordt vermoord.  

25 September 1985: Hotel MONBAR in Petit Bayonne: José Mari Etxaniz, Agustín Irazustabarrena, Iñaki 

Asteasuinzarra en Xabin Etxaide worden binnen in  de Zaak vermoord. 

 

                
 

De foto van de moeder van Iñaki Asteasuinzarra, één van de slachtoffers in Hotel Monbar, haalt de 

internationale pers. (Let op het rouwlint op de Baskische vlag en op 2 slachtoffers op de grond.) 

24 December Kerstnacht: Robert Caplanne wordt vermoord. 

17 Februari: 1986: Christophe Matxikote en Catherine Brion worden vermoord. 

24 juli 1987: Juan Carlos García Goena wordt vermoord.  

EN PLOTS HIELD HET MOORDEN OP !  
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GAL! Oproep om de waarheid over GAL te zoeken.  

GAL –  “Grupos Antiterroristas de Liberación” was een bende Spaanse Fascisten die, met de steun van 

MADRID,  ETA wilden aanpakken. 

Nu, JUNI 2021, méér dan 30 jaar later, komt er een oproep om de waarheid over GAL te zoeken.  

Op enkele dagen tijd tekenen méér dan 4.000 personen een petitie waarin gevraagd wordt de actie te 

ondersteunen.  
Hier kan ingetekend worden: 

#pidosaberlaverdadsobrelosgal Ayúdanos firmando la petición 

De vraag is “¿Qué queremos saber?” “Wat willen we weten?” 

De Spaanse instellingen hebben nooit de waarheid over GAL willen “opklaren”. Erger, Ze hebben altijd gedreigd 

elk onderzoek te belemmeren om zodoende de identiteit van de Staatscriminelen geheim te houden. “Wie 

zat achter de organisatie GAL?”  Waarom blijven de Franse en de Spaanse Geheime Dienst de bewijzen en 

conclusies achterhouden nu de CIA bekend maakte dat Spaans Ex - president Felipe González  in 1983  

akkoord ging met:  “De vorming van een groep huurlingen, onder controle van het Leger, om terroristen 

te bestrijden buiten de wet om”. [“la creación de un grupo de mercenarios, controlado por el Ejército, para 

combatir fuera de la ley a terroristas”].  

 

Alles wees er op dat de Regering het Staatsterrorisme van en door GAL stimuleerde, financierde en 

beschermde.  Nu moet alles opgeklaard worden!  

In een CIA – rapport van 19 januari 1984 werd alles duidelijk gemaakt:  

“Premier González heeft toegestemd in de vorming van een groep huurlingen om, onder controle van het 

Leger, terroristen te bestrijden buiten de Wet om. Het moeten niet per se Spanjaarden zijn en hun missie 

bestaat er uit ETA-leiders in Spanje en Franrijk te vermoorden”. 

 
 

Omdat het kennen van de Waarheid een universeel recht is moet dat ook openbaar gemaakt worden. Maar door 

de schuld van de instellingen gebeurt dat in Spanje niet. Daarom werd een onafhankelijk platform, B-Egaiz, 

opgericht:  gal.begiaz@gmail.com 

 

De bedoeling is o.a. de collectieve en individuele herinneringen opnieuw te activeren omdat dit de enige manier 

is om oude wonden te genezen en nieuwe te voorkomen. Daarom wordt naar de waarheid gevraagd. Die 

waarheid wordt normaal gezien door de Staat verspreid. Niet zo in Spanje. De slogan is “Ik vraag de waarheid 

over GAL”:  

Twitter #pidosaberlaverdadsobrelosgal  

Telegram #pidosaberlaverdadsobrelosgal  

Het manifest kan gelezen en goedgekeurd worden. 

 

 

 

https://www.pidosaberlaverdadsobrelosgal.org/
mailto:gal.begiaz@gmail.com
https://twitter.com/b_egiaz
https://pidosaberlaverdadsobrelosgal.org/
https://t.me/begiazGal
https://www.pidosaberlaverdadsobrelosgal.org/es/
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Meteen volgt een lijst van o.a. voormalige ETA – leden maar ook anti-ETA lui: 

Een selectie:  

Santiago Alba Rico. Escritor,  filosoof. 

Henar Alonso. Historiadora, archivera del Cuerpo Facultativo del Estado y jefa del Área de Descripción 

del Archivo General Militar de Ávila. 

Carlota Argimberri Zuloaga: Víctima de ETA. 

Pedro Luis Arias Ergueta. Catedrático de Ingeniería Química y ex-viceconsejero de Universidades en el 

Gobierno de Patxi López (PSE). 

Gerardo Arin Eceiza. Hijo de Patxi Arin, víctima de los Comandos Autónomos Anticapitalistas. 

Jordi Armadans. Director de FundiPau, periodista y politólogo. 

Montxo Armendariz. Director de cine. 

Galo Bilbao Alberdi. Doctor en Teología y profesor de la Universidad de Deusto. 

Sara Buesa Rodríguez. Hija de Fernando Buesa (PSE), vicelehendakari del Gobierno Vasco (1991-1995), 

víctima de ETA. 

Noam Chomsky: Lingüista, filósofo y politólogo americano. 

Agustí Colomines i Companys. Historiador. 

Sabino Cuadra Lasarte. Abogado. 

Josu Elespe. hijo de Froilán Elespe, víctima de ETA. 

Karlos Garaikoetxea. Lehendakari del Gobierno Vasco. 

Mari Carmen Hernández. viuda de Jesús Mª Pedrosa, concejal del PP (víctima de ETA). 

Chema Herzog. Ex-concejal del PP en Rentería (Gipuzkoa). 

Juan José Ibarretxe. Lehendakari del Gobierno Vasco y presidente de Agirre Lehendakaria 

Fundazioa  (ALF). 

Fermin Muguruza Ugarte. Cantante, productor y director de cine. 

          ASOCIACIONES 

Amnistía Internacional-España. 

Wie de petitie wil tekenen: 

Teken de Petitie:  

Nombre y apellidos* 

 
E-mail* 

 
* 

Estoy de acuerdo con la política de privacidad.* 

ENVIAR
 

Het manifest wordt op enkele dagen ondertekend door 4.044 personen. 

 

12.06.21 De Guardia Civil bespioneerde tijdens de Regering Rajoy Catalaanse politici 

Mariano Rajoy was hiervan op de hoogte. Dit maakt de Baskische Volksvertegenwoordiger in het Spaanse 

Parlement, Jon Iñarritu, bekend in de Baskische krant EH-Bildu   

 
 

 
De krant La Razón voegt er zelfs de (slechte) foto’s bij van deze bespioneerde personen: Marta Rovira, Carles 

Puigdemont, Oriol Junqueras, Marcel Mauri, Jordi Cuixart, Anna Gabriel, Josep Rius, Elisenda Paluzie en 

Xavier Vendrell 

https://www.pidosaberlaverdadsobrelosgal.org/politica-privacidad/
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15.06.21 Doden aan beide zijden:  

51 jaar geleden, in 1970, werd in San Sebastian Guardia Civil Manuel Andueza door ETA uitgeschakeld. 

14 maart 1970:  Javier Escalada  wordt in de kazerne van de Guardia Civil gefolterd nadat hij 10 dagen eerder in 

Pamplona was opgepakt bij een manifestatie tegen de nieuwe Franco-onderwijswet.   

27 April 1970: In Sestao (Bizkaia) sterft de communistische militant,  Genaro Sánchez, als hij een partijvlag aan 

een hoogspanningspaal hangt.   

Dit gebeurde wel meer maar ze noemden dat “owngoal” - “gol en propia meta” 

17 Juli 1970: Manuel Andueza Elizalde uit Vera wordt bij een controle door de de Guardia Civil in San 

Sebastian doodgeschoten.   

 
Dat gebeurde vaak omdat ze pas het allerlaatste ogenblik de weg opkwamen en niet meer geremd kon worden.  

4 December 1970: In Eibar wordt Roberto Pérez Jauregi vermoord bij een protestmanifestatie tegen het Proces 

van Burgos waarbij 16 ETA-manfestanten de doodstraf zouden krijgen.  

21 December 1970 : 

 
In San Sebastian sterft Antonio Goñi. 

Nadat hij vreselijk gefolterd werd stapte hij uit het leven.  

 

15.06.21 Vicente Mejuto Leis, één van de gevangenen uit Galicië, mag naar huis!  

Bij  de massale vlucht uit het Fort Ezkaba (op San Cristóbal), op 22 mei 1938 waren ook 4 Galiciërs.  Die dag 

ondernamen bijna 800 gevangenen een hopeloze vluchtpoging. Ze waren ondervoed en zwak, hadden niet eens 

fatsoenlijk schoeisel en wisten, toen ze buiten kwamen, niet eens waar Frankrijk, en de “vrijheid” lag. Sommigen 

keerden dan ook meteen terug naar het Fort. De Fascisten (Guardia Civil, bewakers, Requetés) gingen op 

“drijfjacht” en schoten iedereen die zich niet overgaf, 187 gevangenen, dood. De doden werden ter plekke in de 

grond gestopt en zijn nooit allemaal teruggevonden. Slecht 3 gevangenen bereikten (mogelijk) de grens. 

 
Beter laat dan nooit werden nu, méér dan 80 jaar later, de resten opgegraven (en geïdentificeerd) van Vicente 

Mejuto Leis en aan de familieleden in Galicië overgemaakt. (Foto Patxi Cascante)  
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15.06.2021 De grenzen van waar Baskisch gesproken werd waren ooit de grenzen van het Baskenland…  

In Soria werden grafstenen opgegraven van 2000 jaar oud met Baskische familienamen of teksten van Baskische 

namen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eduardo Alfaro, leidt opgravingen in Los Casares, in Soria. Ook in de buurt van Andora en in Aquitanië werden 

gelijkaardige teksten in steen gevonden die naar het Euskara verwijzen. De Baskische Universiteit UPV 

organiseert nu een zomercursus.  

Julius Cesar spreekt in het jaar 50 voor Christus over 3 delen waaruit Gallië bestaat en die elk hun eigen taal 

spreken. De Griekse historicus Estrabon merkt niet enkel een “andere” lichaamsbouw op maar eveneens de 

taalverschillen waaronder een vreemde taal die later "protoeuskerica” genoemd wordt, met Baskische namen en 

een taal die door de Basken begrepen wordt. 

Baskische historici als Joxemiel Barandiaran en Anton Erkoreka, directeur van het Baskisch Museum van de 

Universiteit UPV/EHU, kwamen tot eenzelfde besluit.   

 
Verschillende grafstenen met Baskische namen werden eveneens gevonden zowel ten Noorden als ten Zuiden 

van de Pyreneeën 
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16.06.21 Rechter Santiago Pedraz opent de Rechtzaak tegen  Jordi Pujol en zijn 7 zonen. 

Nadat de sympatieke president van Catalonië, Jordi Pujol, op pensioen was raakte langzaamaan bekend dat  

hijzelf  en zijn zonen (zwart)  geld opzij gelegd hadden. Pujol meende er zich aanvankelijk vanaf te maken met 

“bekentenissen” dat hij wel eens een dure horloge had gekocht in Andorra met geld dat hij daar op een bank had 

staan maar dat heeft elke Catalaan.  

Maar langzaam zwollen de geruchten aan.  

 
Jordi Pujol in het Catalaanse Parlement  (Lluis GENE/AFP) 

Vader Pujol had, volgens Justitie,  dingen gedaan “die leken op praktijken van een criminele organisatie”.  

Binnen de 10 dagen moet hij 7,5 miljoen euros deponeren en zijn echtgenote, Marta Ferrusola, 400.00 €. De 

echtgenote is dementerend en wordt verder gespaard. 

 

Wikipedia:   

Jordi Pujol i Soley was de eerste verkozen president van Catalonië, nadat Spanje in 1978 weer een 

democratische grondwet gekregen had. 

Hij studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Barcelona. Al van op zijn zestiende levensjaar was hij actief 

in de weerstand tegen de franquistische dictatuur en militeerde in verschillende katholieke groeperingen. In 1960 

werd hij gearresteerd en tot zeven jaar gevangenisstraf veroordeeld. Na drie en een half jaar kwam hij vrij.  

In 1971 was hij medeoprichter van de Catalaanse Raad, een brede organisatie die alle anti-franquistische 

verzetsbewegingen van rechts tot uiterst links verenigde. In 1974, kort voor het overlijden van Franco, richtte hij 

samen met enige medestanders de politieke partij Convergència Democràtica de Catalunya op. Die partij vormde 

een kartel en vanaf 2001 een federatie met de Unió Democràtica de Catalunya tot Convergència i Unió. Hij werd 

in 1980 tot president verkozen en zes keer opnieuw verkozen. Hij volgde op Josep Tarradellas i Joan, die eerst 

president in ballingschap was en vanaf 1977 “voorlopige” president, in afwachting van een nieuwe 

democratische grondwet en verkiezingen. 

Jordí Pujol was de eerste democratisch verkozen president van het hedendaagse Catalonië. Gedurende zijn lange 

mandaat heeft hij onmiskenbaar zijn stempel op zijn land gedrukt, binnenlands zorgde hij voor stabiliteit en in 

het buitenland zorgde hij voor erkenning voor zijn regio. Hij kreeg wereldwijd tientallen onderscheidingen en 

eretitels voor zijn werk voor de democratie. In België kreeg hij het Grootkruis in de Kroonorde en in Frankrijk 

de Légion d'Honneur. 

Zolang hij als politicus actief was, heeft hij steeds voorzichtig gestreefd naar onderhandelde oplossingen met de 

centrale regering in Madrid. Binnen de Catalanistische beweging blijft hij een grijze eminentie. In 2012, aan de 

vooravond van de grote betoging voor een Catalaanse staat, op initiatief van de Assemblea Nacional Catalana 

heeft hij zich tot veler verwondering echter uitdrukkelijk uitgesproken voor de Catalaanse onafhankelijkheid, 

moe van het in zijn ogen totaal gebrek aan compromisbereidheid van de Spaanse staat.  

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Spanje
http://nl.wikipedia.org/wiki/1978
http://nl.wikipedia.org/wiki/Universiteit_van_Barcelona
http://nl.wikipedia.org/wiki/Francisco_Franco
http://nl.wikipedia.org/wiki/Catalaanse_Raad
http://nl.wikipedia.org/wiki/Franquisme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Verzetsbeweging
http://nl.wikipedia.org/wiki/Converg%C3%A8ncia_Democr%C3%A0tica_de_Catalunya
http://nl.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3_Democr%C3%A0tica_de_Catalunya
http://nl.wikipedia.org/wiki/Converg%C3%A8ncia_i_Uni%C3%B3
http://nl.wikipedia.org/wiki/Josep_Tarradellas
http://nl.wikipedia.org/wiki/Regering_in_ballingschap
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grootkruis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kroonorde_(Belgi%C3%AB)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9gion_d%27Honneur
http://nl.wikipedia.org/wiki/Madrid_(stad)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Catalanisme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grijze_eminentie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Assemblea_Nacional_Catalana
http://nl.wikipedia.org/wiki/Onafhankelijkheid_(staatkunde)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Compromis
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17.06.2021 Gedenkstenen in Baskenland. Zelden bleven ze lang hangen! Esteban Muruetagoiena 

Op 9 mei 2010 sloeg een Ertzaina (“Baskisch” politieman) in Oiartzun, bij nacht, een gedenkplaat ter 

herinnering aan Esteban Muruetagoiena aan diggelen. 

 
De stenen plaat hing (in een zijstraat van het “marktplein”), aan de gevel van het Gezondheidscentrum waaraan 

Muruetagoiena als geneesheer verbonden was. 

[Gelukkig waren er buren die durfden getuigen dat bij de daders “op z’n minst één Ertzaina” was!]  

Baskische Binnenlandse Zaken kon niet anders dan de dader te veroordelen. Hij kreeg een schorsing van één 

maand met loonverlies. Moest het om een bord gaan van een “slachtoffer van het terrorisme” zou dit een 

gevangenisstraf van één à twee jaar gekost hebben.  

Dokter Esteban Muruetagoiena viel ook als “slachtoffer van het terrorisme”. Slachtoffer van 

Staatsterrorisme! Hij werd in maart 1982 gedurende 10 dagen incommunicado – detentie, zo erg gefolterd 

dat hij 48 uren later, “thuis” overleed.  Hij had, als geneesheer, een gewonde ETA-militant bijgestaan 

maar daarvoor was hij 3 jaar eerder al vrijgesproken. 

Het “onderzoek” naar de dader van de vernieling duurde anderhalf jaar! Er moest dan ook onderzocht worden 

hoe dit “voorval” onder de mat geschoven kon worden… Toenmaling Spaans Minister Rodolfo Ares wist wel 

al snel dat niemand van de Ertzaintza bevel tot verwijdering gegeven had. [Het bord werd dan ook niet  

“verwijderd” maar aan gruzelementen geslagen!] 

 
Eerder werd het bord vervangen en dit gebeurde door de dochter van de geneesheer (persfoto). 

 
Eigen foto 

Vraag je vóór het stadhuis van Oiartzun waar de gedenkplaat voor de geneesheer hangt dat kan je 3 verschillende 

reacties krijgen: 

Zegt de bevraagde “er niets vanaf  te weten” en loopt hij verder dan is het een Spaanskiljon.  

Gaan ze met je mee dan kan het een normale Bask zijn. 

Derde mogelijkheid is dat je gevraagd wordt samen iets te geen drinken … 

 

https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/gara/editions/2021-06-17/hemeroteca_articles/tras-39-anos-europa-escribe-la-historia-de-muruetagoiena
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22.06.21 Herdenking van de Slag van Noain uitgesteld 

Op 30 juni 1521 verloor “Baskenland”,  toen “Navarra”,  zijn autonomie (en 5.000 volksgenoten)  

 
 

Bij deze veldslag tegen de Spaanse bezetters onder ALVA werd Navarra (Baskenland) definitief onder de voet 

gelopen. 

De jaarlijkse herdenking van de Slag van Noain in Getze, 500 jaar geleden, wordt  nu uitgesteld omdat een 

tweede botsing met de fascisten van VOX vermeden moet worden. 

 

De Gemeenteraad van Getxo wil nu beide herdenkingen verbieden om conflicten te vermijden omdat het te laat 

is om twee data voor te stellen.   

 

23.06.2021 Vandaag kwamen de 9 Catalaanse parlementsleden “vrij” 

 
De eerste die vrij kwam was Carme Forcadell, de toenmalige Parlementsvoorzitster. 

 

https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/7k/editions/7k_2021-06-13-07-00/hemeroteca_articles/noain-la-batalla-que-marco-el-destino-de-nafarroa
https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/7k/editions/7k_2021-06-13-07-00/hemeroteca_articles/noain-la-batalla-que-marco-el-destino-de-nafarroa
https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/7k/editions/7k_2021-06-13-07-00/hemeroteca_articles/noain-la-batalla-que-marco-el-destino-de-nafarroa
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23.06.2021 Vandaag kwamen de 9 Catalaanse parlementsleden “vrij”. 

 
(Foto: Kike RINCÓN/EUROPA PRESS) 

Tegen de middag stonden de 7 mannelijke parlementairen vóór de gevangenis van Lledoners: Jordi Cuixart, 

Jordi Sánchez,  Quim Forn, Josep Rull, Jordi Turull,  Raúl Romeva en Oriol Junqueras.   

 

 
 

Uiteindelijk stond ook Dolors Bassa te genieten van haar vrijheid. 

  

23.06.2021Arnaldo Otegi zegt dat ook de Baskische activisten vrij moeten komen 

 
Arnaldo Otegi in Gasteiz, samen met  Ibon San Saturnino. (Raúl BOGAJO/FOKU) 

 

Otegi zei dat vandaag, 43 jaar nadat er een Grondwet kwam, geen sprake meer kan zijn van politieke 

gevangenen! Niet in Catalonië en niet in Baskenland.  

Ook moet er een Dialoog komen over de “territorialiteit”  en over Naties zonder Staat als Catalonië, Galicië en 

Baskenland.  
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23.06.21 Het Baskisch Parlement vraagt een jaarlijkse erkenning voor de Politie - slachtoffers 

De Comissie die daar toezicht over houdt spreekt over 35 gevallen van misbruik van gezag tussen 1978 en 1999. 

Het stadsbestuur van Bilbao werd eerder al beschuldigd de slachtoffers van Staatsgeweld te discrimineren.  

Er wordt nu gesproken over een jaarlijkse openbare plechtigheid “op het hoogste niveau” om zodoende “de 

zware geweldsplegingen” tegen de mensenrechten in het openbaar te “benoemen”.   

 

In deze Commissie zetelen historici, juristen, gerechtelijke  deskundigen en andere experten en die hebben nu in 

het Baskisch Parlement het eerste jaarlijkse verslag over de periode juni 2020 – 2021neergelegd, inclusief 

aanbevelingen.  

In de 55 geanaliseerde dosiers waren 11 doden en 36 gevallen van foltering. Daarvan ging het om 33 

mishandelingen door de Guardia Civil en 16 door de Nationale Politie terwijl er 3 colaborateurs van dit 

politietuig genoemd werden. 

Als foltering werd gebruikt: de plastic zak (over het hoofd) het bad (onderdompeling) “el pato” (langdurig 

moeten lopen als een eend en bij uitputting klappen incasseren)  etc...  

 

 

23 06.21 De Spaanse Staat krijgt een schrobbering van het Europees Tribunaal Mensenrechten.  

Het Europees Tribunaal Mensenrechten verwijt Spanje dat ze de Basken nooit de vrijheid van meningsuiting  

gelaten hebben. De oude krijger, Tasio Erkizia, noemt dit vonnis “een colectieve triomf” “een verworvenheid ten 

voordele van de vrijheid van meningsuiting die ze in 2008 niet nakwamen” 

 
Tasio Erkizia en zijn “opvolger” Haimar Altuna van Sortu. 

 

Erkizia vraagt zich ook af hoe het mogelijk dat 2 tribunalen over eenzelfde zaak zo een verschillende lezing 

kunnen geven. “Tot overmaat van ramp is er één belangrijke sector van de Spaanse rechterlijke macht al jaren 

aan het verloederen. In galop”. 

 

Erkizia werd in 2012 nog veroordeeld tot een jaar cel en 12 jaar “ontzetting”. Voor een “praatje” over Jose 

Miguel Beñaran ‘Argala’. 
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26.06.21 Navarra verloor 500 jaar geleden zijn macht bij de Slag van Noáin tegen Alva  

Dit wordt elk jaar herdacht door Basken uit Navarra. Dit jaar hebben de fascisten van de nieuwe partij VOX de 

dag en het uur “gekaapt”! 

Ze waren met geen 20 ! 

 
 

 

Dit was het resultaat! Zou het de laatste provocatie van VOX zijn? 

 

 


