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+ 2021 Juli 

  

01.07.21 Josu Ternera naar de Rechtbank voor de aanslag op de Guardia Civil-kazerne van Zaragoza…in 1987 

José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, alias “Josu Ternera” (*1970),  moet voor  de rechtbank verschijnen voor 

een ETA– aanslag op de kazerne van de Guardia Civil in Zaragoza.  

Deze aanslag vond plaats in 1987!!! 

Bovendien kon hij ETA, (waarin hijzelf verschillende jaren een leidinggevende rol had gespeeld), na jaren 

onderhandelen, ervan overtuigen de wapens definitief neer te leggen.  

 

 
 

Josu Ternera zat 4 jaar in het Baskisch Parlement!!! (foto EFE) 

 

Bij deze aanslag in Zaragoza verloren 11 personen, waaronder 6 kinderen, het leven.  

Indertijd woonden de Guardia Civiles nog samen met hun families in de kazernes. Dat zou na deze actie wijzigen. 

 

Hij loopt nu in Parijs rond met een enkelband omdat daar nog enkele “lichte” rechtszaken tegen hem lopen. 

 

 

01.07.21 Koning Felipe VI wordt in Catalonië ontvangen met de slogan “Mori el Borbo” “Dood aan de Borbón” 

 

 
 

Ook werden er foto’s in brand gestoken. Dit valt nu onder Europese Justitie en die zien er geen strafbare daad in. 

Opvallend was dat noch de burgemeester van Barcelona noch een andere autoriteit aanwezig was! Er kwam ook 

amper volk op straat! 

Er zijn drie “koninklijke” bezoeken in drie weken gepland.  Gunstig voor de drukkersinkomsten… 
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03.07.21 In Pamplona wordt een stierenvechter symbolisch veroordeeld  

 
Hiermee wordt gepleit voor de afschaffing van de “stierenvechterskunst”, “TAUROMAQUIA” 

 

De “act” wordt opgevoerd naast het monument van de Encierro, de stierenren, waarmee de stad wereldberoemd 

werd. Let op de 2 Guardia Civiles die de stierenvechter onder controle houden. 

 

 
De organisatie  “LIBERTAD ANIMAL NAVARRA” ijvert ook al tegen de stieren-ren door de straten. (eigen 

foto) Op de foto een gedeelte van het monument op de Avenida Carlos III  

 

 

04.07.21 Spaans Koning Karel de 5de ziet Juan Sebastian Elcano in Getaria uit het water komen.  

Hij komt er aan nadat hij, als eerste, rond de wereld gevaren is. Hij stelt zich voor… 

 
… maar de Bask maakt blijkbaar weinig indruk want de koning zegt dat Elkano, wil hij pensioen genieten, nog 

eens een tweede keer rond moet varen. 

 

* Dit is een verwijzing naar het “gedoe” over pensioenen dat in Navarra gaande is… 

 

 

https://www.noticiasdenavarra.com/multimedia/fotos/pamplona/2021-07-03-3132-juicio-torero-junto-monumento-encierro-pamplona.html
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04.07.21 In Noain worden, 500 jaar na de veldslag,  slogans over “Independentzia” geroepen!   
Nadat deze manifestatie eerder was afgelast om een botsing met Spaanse Fascisten te vermijden kwamen nu rond 

de 600 Basken-uit-Navarra naar het monument dat Joxe Ulibarrena er, ter ere van de soldaten, neerzette. Bij die 

veldslag verloor Navarra, 500 jaar geleden, de onafhankelijkheid.  

 
 

”500 URTE” “500 jaar”: Herdenking van de Slag van Noain. (Foto: Iñigo URIZ/FOKU) 

Jammer dat de ontwerper, Ulibarrena, anderhalf jaar geleden overleed.  

Joseba Asiron, historicus en voormalig Burgemeester van Iruña – Pamplona, hield een toespraak over die 4de juli 

1521.   

 

07. 07.21 Vanuit de gevangenis meteen naar Waterloo!  

Na 4 jaar in de gevangenis doorgebracht te hebben kwam Junqueras op bezoek in Waterloo waar Puigdemont in 

ballingschap leeft.  

 
1.349 jaar later: voormalig president Carles Puigdemont (midden) en voormalig vicepresident, Oriol Junqueras 

(achter hem). (EFE) B 

Beiden moeten 1,9 miljoen zien samen te krijgen om hun boetes te betalen. 

Puigdemont en Junqueras zijn leden van verschillende partijen, Junts per Catalunya en ERC, maar ze regeerden al 

samen. 

Op de foto staan ook nog voormalig volksvertegenwoordiger, Antoni Comín en de rapper Valtònyc die ook in 

ballingschap leeft.  

Junqueras en Puigdemont zijn “politieke vrienden” en er werden dan ook geen beelden getoond waarop ze 

elkaar de hand drukten. Gelukkig hebben ze dezelfde vijand… 

 

 

https://elpais.com/noticias/antoni-comin/
javascript:void(0)
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08.07.21 Op deze dag in 1978 werd in Pamplona Germán Rodríguez vermoord door de Spaanse Bezetter 

De San Fermínfeesten stonden op het punt te beginnen en dat was steeds aanleiding tot een “manifestatie”. Die 

ging van start in de Plaza de Toros en terwijl daar iedereen buitengejaagd werd vormde zich op straat een 

“manifestatie” De kop van dokterszoon Germán stak (letterlijk) boven de massa uit en dat was voor een Spaanse 

politieman van de gevreesde “Gristapo’s” een ideale schietschijf:  Eén kogel was voldoende… 

 
 

1978 Germán Rodríguez werd 43 jaar. 

Twee dagen later werd achter de kathedraal van San Sebastian Joseba Barandiaran op eenzelfde manier vermoord.  

Nooit werd iemand voor deze twee moorden gesanctioneerd.  

 

08.07.21 Ook dit jaar werd Germán Rodríguez  herdacht. 

Dat gebeurt elk jaar bij het monument op de plek waar Rodríguez vermoord werd, de “Avenida Roncesvalles” in 

Pamplona 

 
Tekst pancarte: "Gogoan zaituztegu" (Wij gedenken jullie). 

Er was nog een tweede spandoek met de slogan  

 
 

 “43 urte justiziarik gabe"  

“43 jaren zonder gerechtigheid” 

 
Er werd dit jaar ook een communiqué gelezen waarbij gewezen werd op het feit dat de wonden niet geheeld 

zijn omdat na de Dictatuur een bedrieglijke overgangsperiode volgde waarin het niet tot gerechtigheid 

kwam maar daarentegen alles naar de vergetelheid verwezen werd.  

 

 

https://www.noticiasdenavarra.com/multimedia/fotos/general/sociedad/2021-07-08-3169-homenaje-ofrenda-floral-german-rodriguez.html
https://www.noticiasdenavarra.com/multimedia/fotos/general/sociedad/2021-07-08-3169-homenaje-ofrenda-floral-german-rodriguez.html
https://www.noticiasdenavarra.com/multimedia/fotos/general/sociedad/2021-07-08-3169-homenaje-ofrenda-floral-german-rodriguez.html
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10.07.21 Mars van 31 km ten voordele van gevangenen in Frans Baskenland  

De activisten lopen van Bayonne richting Saint-Jean-de-Luz. 

 
(Foto: Nicolas Mollo) 

Het aantal kilometers (31) is symbolisch omdat Jakes Esnal en de broers Ion en Unai Parot al 31 jaar in de 

gevangenis zitten! 

Om 8.30 u. gingen ze van start op het Roland Barthesplein in Bayonne.     

 

Onderweg zijn er verschillende “haltes” voorzien: in Anglet, Biarritz, Bidart en Getaria waar de aankomst gepland 

is rond 17.00 uur. 

 

 
                                                                    "De tijd raakt op" 
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10.07.21 Spaans Premier Sánchez voert een opvallend grote “renovatie” in zijn regering door.  

Hij wil daarmee “de economische opleving stimuleren”. De ministers die verdwijnen worden allemaal door de 

premier geprezen. De regering moet jonger, socialer, groener, “digitaler” en feministischer zijn!   

Er zal geen referendum over zelfbeschikking komen. 

Baskenland hoopt dat de gemaakte afspraken sneller nageleefd worden. Daarop reageert Pedro Sánchez met de 

mededeling dat er geen referendum over zelfbestuur zal komen.  

Er zullen ook meer vrouwen in de regering komen. 

Maar vice premier Carmen Calvo stopt.  

Natuurlijk zijn de nieuwe ministers allemaal “zéér bekwaaaam”! 

Fernando Grande-Marlaska blijft op Binnenlandse Zaken. Van het mannelijke geslacht maar niet fanatiek. Hij 

werd er, in zijn vorig leven, als rechter van verdacht aanwezig te zijn bij folteringen van ETA-verdachten. 

Toevallig werden die altijd bijzonder hevig “tussen gepakt”!   

Als ze dan beurs geslagen vóór hem verschenen keek hij niet eens op. 

 

 

10.07.21 Gure Esku is een burgerbeweging met beslissingsrecht over de politieke toekomst in EH 

“Gure Esku” “In Onze Hand” zal 400 Pyreneeëntoppen verlichten ten voordele van zelfbestuur.  Ze willen dit 

zelfbestuur bereiken via een referendum. Gure Esku werd opgestart in 2013 en zorgt voor acties inzake 

democratische cultuur en samenleving gebaseerd op democratische waarden. De actie wordt “VÍA PIRENAICA” 

“PYRENEEËNWEG” genoemd. 

Actievoerders die hun nek uitsteken zijn Josu Etxaburu (woordvoerder van Gure Esku, David Fernàndez, 

vicepresident van ANC en Blanca de Llobet van  Omnium Cultural. 

 

 

13.07.21 Arantza Zulueta zegt dat enkel de Guardia Civil en gefolterde Basken haar aan ETA linken. 

De Baskische advocate, Arantza Zulueta, ontkent categorisch banden te hebben gehad met ETA. Zij verdedigde 

een aantal ETA-kopstukken en dan krijg je de Spaanse Democratuur achter je aan! 

In de Rechtszaak 13/13 kwam de beklaagde,  Naia Zuriarrain, met verklaringen hoe ze, tijdens haar isolatiedetentie 

gefolterd werd en waardoor ze uiteindelijk alles bekende om er onderuit te komen .   

 
Arantza Zulueta, advocate van ETA-verdachten (toen ze nog eens vrij kwam.  
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13.07.21 Tweede dag van de Rechtszaak 13/13 tegen ETA.  

Arantza Zulueta zegt dat enkel de Guardia Civil en gefolterden haar aan ETA linken. 

 
Verdachten die voor de Audiencia Nacional (*) terechtstaan. (Foto Fernando VILLAR/EFE) 

 

Zulueta ontkent met klem dat zij het is die berichten stuurde onder het alias ‘Martxel’, ‘Marxel’ of ‘Bizer’ waarvan 

ze verdacht wordt. Hiermee willen ze haar linken aan ETA. Zij wilde op de zitting enkel antwoorden op de vragen 

van de verdediging! 

Medebeklaagde, Naia Zuriarrain, klaagt eveneens aan gefolterd te zijn en noemt op wat ze allemaal met haar 

uitspookten. Ze zou daarbij allerlei over ETA “bekend” hebben maar daar zijn geen bewijzen van.  

Medebeklaagde, Jon Enparantza, eveneens advocaat, wordt ook (weer) beschuldigd “van ETA” te zijn. Hij zou  

in San Sebastian contacten gehad hebben met David Pla (ETA). (Hun kinderen zaten samen op school). 

Alle drie verdedigen ze radicale Basken en daarop wil men hen “pakken”! Tijdens de inval bij Jon Enparantza 

werden gedurende 20 minuten al zijn dossiers door elkaar gegooid. 

Julen Zelarain  heeft het beste alibi Hij zat zélf in Huelva in de gevangenis (in de Zaak la operación del 

sumario 13/13). 

Tegen Saioa Agirre, in de Kazerne van Tres Cantos, zegden ze dat ze geen moeder kon worden als ze die 

plastic zak over het hoofd getrokken kreeg: «Me dijeron que no iba a ser madre» 

 (*) De Audiencia Nacional stamt regelrecht af van de Bloedraad onder Alva! Ze veranderen enkel van 

naam, niet van faam!!  

 

 

13.07.21 Paco Etxeberria vraagt een procureur opgravingen te bevelen in de Vallei van de Gevallenen in Madrid. 

Nadat Dictator Franco onlangs in de Vallei van de Gevallenen werd opgegraven en elders weer in de grond werd 

gestopt vraagt Paco Etxebarria, antropoloog en professor aan de Baskische Universiteit, wanneer verder gegraven 

wordt. De familieleden van 60 doden die niet aan de kant van Franco stonden vragen om hun (voor-) ouders 

dringend weg te halen en ze weer “naar huis” over te brengen.   

  
Etxebarria komt met een bijzonder goed “argument”: de grote Spaanse dichter, Federico García Lorca werd 

indertijd afgemaakt en niemand weet waar zijn resten terecht kwamen. Misschien wel hier! 

 

Etxebarria is inmiddels expert in deze nadat hij gedurende méér dan 20 jaar 10.000 skeletten in 900 

“massagraven” naar boven haalde.  

Hij raakte bekend toen hij in het Zuiden van Spanje de doodgefolterde Basken Lasa en Zabala 

identificeerde.  

 

 

https://gara.naiz.eus/paperezkoa/20100415/194077/es/La-Guardia-Civil-detiene-tres-abogados-siete-personas-mas-relacionadas-presos
https://gara.naiz.eus/paperezkoa/20100415/194077/es/La-Guardia-Civil-detiene-tres-abogados-siete-personas-mas-relacionadas-presos
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13.07.21 De “Belastingen van de 3 Vaarzen” – “Tributo de las 3 Vacas” 

Vandaag speelde zich bij de grenssteen “”Pierre Saint Martin” op de scheiding tussen de Baskische Vallei  van 

Roncal in Navarra en die van Baretous in de Franse Béarn een oeroude, jaarlijkse “plechtigheid” plaats.   

Herders en boeren uit de vallei van Roncal (Navarra) bekrachtigden vandaag een pact dat herders en boeren uit  de 

vallei van Baretous in de Béarn (Frankrijk) lang geleden sloten. De akkoorden bestonden al rond 1300 maar 

mogelijk reeds vóór Christus. De Bearnesen vergoeden de Roncalezen met 3 gezonde vaarzen “met eenzelfde  

gebit, dezelfde vacht en dezelfde horens” die door een veearts uitgekozen worden.  

De plechtigheid vindt plaats bij de grenssteen “Pierre Saint Martin”  

Hoewel de akkoorden al vóór de jaartelling bestonden kwam het later opnieuw tot bloedige moorden waardoor in 

1375, onder impuls van een (onafhankelijke) bisschop de akkoorden  hernieuwd dienden te worden. Zodoende 

kwam het tot goed nabuurschap en werd er niemand meer vermoord als Franse vaarzen (per ongeluk?) graasden 

of dronken in Navarra… 

 

 
Eigen foto’s van de plechtigheid in  2012. 

De Bearnesen, met hun nationale vlag en de Roncalezen in hun traditionele klederdracht leggen de handen op 

elkaar boven op de grenssteen en herhalen allemaal de leuze 'Pax abant'.  

 

 
De veearts controleert het gebit 

 

Alles eindigt met een “etensmaal”. Al 635 jaar lang!  
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13.07.21 Paco Etxeberria vraagt eindelijk eens naar de resten van o.a. Federico García Lorca te zoeken.   

Baskisch Gerechtelijk Geneesheer, Paco Etxeberria, die naam en faam maakte door het opgraven van slachtoffers 

van de Francodictatuur vraagt wanneer er eindelijk eens verder gezocht gaat worden. Bijvoorbeeld naar de resten 

van belangrijke figuren als de Spaanse dichter Federico García Lorca.  

Volgens Etxeberria horen die resten van de poëet niet thuis in een gracht maar in “Valle de los Caídos” waar 

onlangs de kist van Franco werd weggehaald en elders herbegraven.  

                                                                    
                                                                  Lorca (die eigenlijk García heette) 

Tegenstanders van de Dictator wilden de resten van hun familieleden altijd weg uit de beruchte “Vallei” maar nu 

de verantwoordelijke voor al die doden, Dictator Franco,  er verwijderd werd moet er eindelijk orde op zaken 

gesteld worden. Hiervoor moet, volgens  Etxeberria, een procureur worden aangesteld. 

 

De deskundigheid van Etxeberria heeft ervoor gezorgd dat indertijd de resten van  Lasa en Zabala (en anderen) op 

een “normale”  manier terechtkwamen waar ze thuis hoorden.  

 

 

21.07.2021 Het massagraf van Otsoportillo: een vergeetput van een kilometer groot! 

De Fascisten twijfelden er na de Burgeroorlog (juli 1936 - april 1939) niet aan in Navarra en Euskal Herria indruk 

te maken door middel van lijken. Zo toonden ze dat het Rijk van Generalissimo Franco “Eén, Groot en Vrij” was. 

(Una, Grande y Libre). Op die manier zou Euskal Herria voor altijd afzien van een toekomst in vrijheid. 

Vertrekkende vanuit Olazti, richting Estella begint de weg te stijgen naar de bergketen Urbasa. Eenmaal de 

beklimming voorbij, wat verderop, leidt een zijweg links van de hoofdweg af. Een paar kilometer verder op die 

weg ligt, rechts van de weg, een beeldhouwwerk. Een manshoge stalen structuur overkoepelt een diepe put in de 

grond (meer een kleine onderaardse grot). 

 

        
 

                                               Eigen foto (L) en een persfoto na een bezoek van Spaanse Fascisten 

 

Alsof de structuur als het ware de plaats tegen mogelijke indringers wil behoeden. De toegang tot de put is afgedekt 

met een ijzeren rooster, net tralies die een gevangeniscel afsluiten. 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/17_juli
https://nl.wikipedia.org/wiki/1936
https://nl.wikipedia.org/wiki/1_april
https://nl.wikipedia.org/wiki/1939
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21.07.21 Gisteren nam President “Pepe” Mujica van Uruguay afscheid van de Openbare Politiek. 

Wie “Mujica”, “Múgica”, of “Muxika” heet had een voorvader die uit het huidige Baskische dorpje Muxika 

(vlakbij Gernika) stamt. De verschillend geschreven namen hebben allemaal dezelfde uitspraak, behalve in 

Uruguay. Daar zeggen ze “musjika”.   

In juni 2012 bracht de President van Uruguay een bezoek aan het land van zijn voorouders. De toenmalige 

burgemeester van San Sebastian, Juankar Izagirre, ving hem op.  

President José, “Pepe”, Mujica, is een merkwaardig man. Ooit, in een vorig leven,  guerrillastrijder, werd hij nu 

“de armste president ter wereld” genoemd.  

 

                                                                               
 

In Biskaje,  in het dorpje “Muxika”, ten Zuiden van Gernika,  van waaruit zijn familie in 1840 wegtrok zei hij: 

“Ze zullen wel écht geen toekomstperspectief gehad hebben om uit zo’n fantastisch land te vertrekken”. 

José Mujica (Montevideo 20.05.35)  trad in zijn land als “numero uno” aan op 1 maart 2010. Eerder was hij al 

senator, minister van Landbouw en Visserij en daarna weer senator. Hij was lid van het linkse “Frente Amplio” 

(“breed front”). Hij werd lid van de stadsguerrillabeweging Tupamaros, verantwoordelijk voor politieke 

ontvoeringen en bankovervallen in de jaren zestig. “El Pepe werd gearresteerd en onder het Pacheco- bewind door 

een militair tribunaal veroordeeld wegens moord op een politieman. In 1971 wist hij mee te ontsnappen uit de 

gevangenis van Punta Carretas. In 1972 werd hij weer gearresteerd. Na de militaire coup van 1973 werd hij naar 

een militaire gevangenis overgebracht waar hij zou verblijven tot 1985 Een aantal jaren later vormden de 

Tupamaros met andere linkse bewegingen de Movimiento de Participación Popular (MPP) die een onderdeel werd 

van het Frente Amplio. In 1994 werd Mujica tot “afgevaardigde” gekozen en in 1999 werd hij senator. Bij de 

verkiezingen van 2004 werd Mujica herkozen als senator. Op 14 december 2009 werd hij aangewezen als 

presidentskandidaat namens Frente Amplio. Mujica staat bekend om zijn sobere levensstijl. Hij woont op een 

eenvoudige boerderij en geeft ongeveer 90% van zijn presidentiële salaris aan goede doelen. Hij wordt daarom 

wel "de armste president ter wereld" genoemd. 

Toen burgemeester Izagirre hem vroeg waarom hij in zijn eigen boerderij bleef wonen was zijn antwoord 

onverwacht: “Omdat ik mij daar thuis voel”.  

En die dakloze die er nog een onderkomen heeft?  “Ik kan hem toch niet op straat zetten”!  

En het presidentieel Paleis mét personeel? “Ik kan ze toch niet op straat zetten”? 

 

Mujica werd vier keer aangehouden. In 1971 kon hij uit de Punta Carretas-gevangenis ontsnappen. Na de militaire 

coup van 1973 werd hij naar een militaire gevangenis overgebracht waar hij 12 jaar gevangen zou zitten tot 1985.  

Bij de verkiezingen van 1994 werd Mujica gekozen en in 1999 werd hij senator en dat gebeurde opnieuw in 2004. 

De Katholieke President van Uruguay, Tabaré Vázquez, benoemde hem op 1 maart 2005 tot minister van 

Landbouw, Veeteelt en Visserij.  

In 2008 werd hij weer senator  en op 14 december werd hij opnieuw aangewezen als presidentskandidaat namens 

Frente Amplio. Hij verklaarde zijn radicale verleden achter zich te hebben gelaten en wilde zich inzetten voor een 

marktgericht beleid.  

 

Mujica staat bekend om zijn sobere levensstijl. Hij woont op een eenvoudige boerderij, samen met zijn vrouw en 

drie honden en gaf ongeveer 90% van zijn presidentiële salaris aan goede doelen.  

De “ambtswoning” van president Mujica was bevolkt door het voorziene “presidentiële” personeel maar zélf 

woonde hij er niet.  

Hij werd daarom wel "de armste president ter wereld" genoemd. In maart 2015 liep zijn ambtstermijn af en werd 

hij opgevolgd door zijn voorganger, Vázquez. Hij bleef Volksvertegenwoordiger tot nu. Mujica is 85 -plusser… 
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22.07 21 Maar wat bezielde Pepe Mújica toen hij het voorwoord schreef in een boek van Baltasar Garzón? 

Baltasar Garzón is de Spaanse onderzoeksrechter die gedurende jaren Basken, dagenlang, in totaal isolement,  

genadeloos liet folteren om ze dan zwaar te straffen voor wat ze bekend hadden... 

 
Baltasar Garzón op Wikipedia 

 

Schrijver en Uitgever (Txalaparta), Jose Mari Esparza Zabalegi, reageert meteen:  

“Garzón weet dat folteren een delict is. Pepe Mujica werd zélf gefolterd! Hij zat gedurende jaren in de gevangenis 

in “zijn” Uruguay! Hij  was solidair met alle Baskische vluchtelingen die in zijn land onderdak zochten.   

En nu dit! Hebben ze hem iets voorgelogen? Iets wijs gemaakt? Het kan haast niet dat hij slecht geïnformeerd zou 

zijn”.  

Baltasar Garzón is berucht in binnen- en buitenland! Toch noemt Mújica  Garzón “één van hen die de waardigheid 

van de mensheid redden”!  

Eider Olaziregi vertelde later: “Ik moest seksuele kwellingen ondergaan. Ik schat dat ik 4 keren het bewustzijn 

verloor.  Toen ik dit ter zitting aan Garzón vertelde hoorde hij dat aan in totale onverschilligheid.  Nadien werd ik 

vrijgelaten”... 

Domingo Aizpurua, een ander slachtoffer van Gazón: “Nadat ze de plastic zak verwijderden brachten ze 

elektroden aan over heel het lichaam: Aan de toppen van de tenen, aan de lippen, de tepels, de testikels en de 

penis”.     

Josu Unsión: kreeg in de cel een commissie Mensenrechten van het Europees Parlement op bezoek.  De dag erna 

ging alles gewoon verder.  

Encarnación Martínez kreeg de plastic zak over haar hoofd en ze werd bedreigd met verkrachting. “Toen ik de 

sporen van foltering op mijn rug wilde tonen was dat niet nodig wegens niet belangrijk. Daarna werd ik naar de 

Spoed gebracht waar ik vijf dagen verbleef en 27 liter serum toegediend kreeg”... 

Baltasar Garzón is ongetwijfeld de Europese Rechter die het vaakst beschuldigd werd (o.a. door Amnesty 

International van Straatsburg) maar die dit nooit verzweeg noch ontkende. Hij was doctor honoris causa op 29 

universiteiten.  

 

 

Jose Mari Esparza Zabalegi  

(eigen foto op een herdenking in Sartaguda) 
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25.07.2021 Spaans Premier Sánchez vervangt een aantal ministers in zijn Regering. 

Hij wil daarmee “de economische opleving stimuleren”. De ministers die verdwijnen worden allemaal door de 

premier geprezen. De regering moet jonger, socialer, groener, “digitaler” en feministischer zijn!  Er zullen daarom 

ook meer vrouwen in de regering komen. 

Er zal geen referendum over zelfbeschikking komen. 

Baskenland hoopt dat de gemaakte afspraken sneller nageleefd worden. Daarop reageert Pedro Sánchez met de 

mededeling dat er geen referendum over zelfbestuur zal komen.  

Maar waarom komt dat in Spanje zo vaak voor? Nooit reageert iemand openlijk.   

De nieuwe Regering Sánchez: 

Regeringspresident blijft Pedro Sánchez.  

Eerste vice-eersteminister: Nadia Calviña 

Tweede vice-eersteminister: Yolanda Díaz (was derde) Minister van Arbeid en Sociale Economie. Zij vervangt 

ook Pablo Iglesias die eerder uitstapte voor een andere job.   

Derde vice-eersteminister (ze was tweede): Teresa Ribera: Ecologie etc… 

José Manuel Albares, voormalig ambassadeur in Parijs, wordt Minister van Buitenlandse Zaken en van 

Europese Unie. Hij vervangt Arancha González Laya.  

Pilar Llop wordt Minister van Justitie (Zij was Senaatsvoorzitter) Ze vervangt Juan Carlos Campo. 

Margarita Robles is al jaren minister van Defensie en ze blijft dat.  

 
María Jesús Montero komt op Openbare Financiën. Zij is arts, komt uit Sevilla en spreekt met een opvallend 

Zuiders accent (waarbij ze de laatste letters van woorden inslikt). Maar praten kan ze als Brugman! 

 

Fernando Grande-Marlaska blijft op Binnenlandse Zaken. [Als onderzoeksrechter in een vorig leven viel het 

op dat ETA-leden onder hem altijd zwaar gefolterd werden. Er werd gefluisterd dat hij daar in het geniep bij 

aanwezig bleef].  

Raquel Sánchez Jiménez vervangt José Luis Ábalos op Transport etc…. 

Pilar Alegría wordt o.a. Minister van Onderwijs. “Ze schijnt dat ook zélf genoten te hebben” (om de woorden van 

Wilm Kan te gebruiken). Zij vervangt Isabel Celaá.  

Reyes Maroto blijft op Industrie, Toerisme etc… 

Luis Planas blijft Minister van Landbouw, Visvangst en Voeding. 

Carolina Darias  blijft op Volksgezondheid.  

Isabel Rodríguez García wordt Minister van Territoriaal beleid en Regeringswoordvoerder. 

Miquel Iceta vervangt José Manuel Rodríguez Uribes op Cultuur en Sport. 

Ione Belarra blijft Minister van Sociale Rechten.   

Diana Morant: Minister van Wetenschap en  Vernieuwing. 

Irene Montero blijft  Minister van Gelijkheid (o.a. gelijkheid tussen man en vrouw.) 

Alberto Garzón blijft Minister van Consumptie. 

José Luís Escrivà  blijft Minister van Sociale Zekerheid; Migratie, etc…    

Manuel Castells blijft Minister voor de Universiteiten. Opvallend is dat o.a. vicepremier Carmen Calvo er niet 

meer bij is. 
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25.07.21 Noordelijk Baskenland klaagt bij de VN de Franse Staat aan voor discriminatie van minderheidstalen.  

Het Europees netwerk voor de Gelijke Behandeling van Talen klaagt bij de VN de Franse Staat aan voor het 

discrimineren van minderheidstalen.  Dit zou gebeuren door 2 wetsartikels in de Franse “Wet Molac”.  

Volgens die Wet Molac voor de Verdediging van Regionale Talen is dit in strijd met de Grondwet omdat de Taal 

zodoende te weinig “zuurstof” krijgt.  

 
Manifestatie ter ondersteuning van de Baskische Taal, “Euskara”, in Bayonne. (foto: Bob Edme) 

 

De klacht werd verstuurd naar de speciale rapporteur voor de taalminderheden.  

 

27.07.2021: Baskenland waarschuwt:  

Wie graven vernielt en de Francodictatuur verheerlijkt zal beboet worden. Ook het verduisteren van relevante 

documenten wordt als een zeer zware overtreding beoordeeld en zal gesanctioneerd worden met geldboetes van 

10.000 tot 150.000 Euro’s.   

 
Opgravingen bij de gevangenis op de berg San Kristobal  (Eigen foto) 

Spanje kwam tijdens de Spaanse Burgeroorlog Baskenland méér dan 2040 keren bombarderen! 

En toen kwam de Spaanse bezetter!  Opgravingen verboden! Herdenkingen van slachtoffers van de Burgeroorlog 

verboden! De WAARHEID is de beste garantie om herhaling te vermijden!  

Beatriz Artolazabal (Raadslid voor Gelijkheid, Recht en Sociale Politiek) zegt dat “De herinnering geen instrument 

van verdeling en confrontatie kan zijn.”  
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27.07.21 De eis om het Congres de handel van Juan Carlos de Borbón te laten onderzoeken komt terug.  

De partij “Unidos Podemos” heeft bij het Congres in Madrid aangedrongen om de rol te onderzoeken van 

voormalig koning Juan Carlos de Borbón en diens handel in wapens met Staten als  Saudi Arabië.  

Podemos krijgt hierbij de steun van   ERC, JxCat, PDeCAT, CUP, EH Bildu, Compromís, Más País en BNG! 

Die willen een commissie oprichten die de relatie tussen Juan Carlos de Borbón en de wapentrafiek onderzoekt. 

De ondertekenaars van dit verzoek richten de schijnwerper op Juan Carlos die in 1977 het initiatief nam 

dat toen voor 50 % gefinancierd werd door een Arabische maatschappij en verder met fondsen van de 

Spaanse Staat. 

Er kwam ruis op de lijn toen in 1989 de wapenfabrikant Adnan Khashoggi beschuldigd werd van 

“onregelmatigheden”. PSOE, PP en Vox konden alsnog de meubelen redden. 

 

 
 

Dan kwam de Duitse Corinna Larsen zu Sayn-Wittgenstein-Sayn (*) weer op de proppen. Met haar had de 

oude Borbón een tijdje aangepapt maar nu beschuldigde ze de Spaanse Geheime Dienst én de monarch, 

Juan Carlos, ervan dat ze haar in het Verenigd Koninkrijk “in het geheim en openbaar beschermd” (lees: 

“bespioneerd”) hadden.  

Het Hooggerechtshof in London moet nu zorgen dat de King minstens 150 meter afstand houdt en dat hij haar 

“een substantiële economische compensatie” toeschuift.  

 

(*) die voordien gewoon “Larsen” heet! 

 

 29.07.21 Het Gerecht gaat de stappen van ex-minister en Baskenhater, Jorge Fernández Díaz, onderzoeken. 

 
Minister Fernández Díaz zat in de laatste Partido Popular - Regering  op Binnenlandse Zaken en het onderzoek, 

door rechter Manuel García-Castellón, gaat vooral over zijn rol in de “Zaak Kitchen” (*) . Hij wordt nu alvast 

verwijderd uit de groep actieve leden! 

Maria Dolores de Cospedal en haar man waren daar ook in betrokken. Er zou ook compromitterende info over 

Luis Bárcenas “gestolen” zijn. 

De Magistraat noemt nog méér bekende “namen”.  

(*) De Zaak Kitchen kwam er o.a. door de enorme bedragen zwart geld die de PP geschonken kreeg en waarvan 

de “schatbewaarder” van de Partij, Luis Bárcenas, een geheime boekhouding hield. Hij noteerde ook naar welke 

partijtoppers dat geld ging. Zelfs Mariano Rajoy beweerde later dat hij “van niets wist”!  

Nu schuiven ze binnen de PP elkaar de zwarte piet toe… 
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29.07.21 Het Europees Tribunaal ontneemt Puigdemont en de 2 overige politici de politieke immuniteit  

Het Europees Tribunaal heeft vandaag donderdag 29 juli 2021 de parlementaire politieke immuniteit ontnomen 

van de voormalige president van de Catalaanse Generalitat, Carles Puigdemont. Hetzelfde gebeurde met de twee 

overige Europarlementairen die in ons land in ballingschap verbleven, Toni Comín en Clara Ponsati.  

Het tribunaal trok de voorlopige beslissing van 2 juni weer in.   

 

Na een halve dag van opwinding blijkt dat niemand van plan was om Puigdemont, Comín en Ponsatí te arresteren. 

Het Europees Tribunaal had het drietal wél de politieke immuniteit ontnomen maar niet de verblijfsvergunning 

die ze indertijd voorzichtigheidshalve toegestopt hadden gekregen. Ze konden dan ook zonder problemen op 

vakantie gaan in het Zuiden van Europa (behalve in Spanje, natuurlijk). 

Puigdemont, Comín en Ponsatí kunnen hun politieke activiteiten binnen de hele Europese Unie  uitvoeren.  

 

31.07.21 De Spaanse Koning – emeritus zit nu een jaar in een “gulden ballingschap”. 

Nu Juan Carlos vervolgd wordt door de Spaanse Justitie weet niemand wanneer en óf hij terug naar Spanje komt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

Juan Carlos Foto: Efe 

 

Op 3 augustus van het vorig jaar stuurde hij naar zijn zoon, de huidige Koning, Felipe VI, het volgende bericht:  

"Ik deel je mijn doordachte beslissing mee te vertrekken uit Spanje”. 

Mogelijk was dit een opgelegde mededeling om het werk van zijn zoon als monarch te vergemakkelijken. 

Sedertdien zit hij in de Verenigde Arabische Emiraten; een gouden ballingsoord.  

 


