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2021 Oktober 

 

  

01.10.21 Het Spaans Hooggerechtshof eist dat Italië belet dat Puigdemont de Spaanse Justitie omzeilt. 

Het Spaanse hooggerechtshof, Supremo, vordert Italië om maatregelen te treffen die garanderen dat Puigdemont 

de Justitie niet opnieuw omzeilt. Puigdemont werd enkele dagen geleden nog door Italië gearresteerd bij zijn 

bezoek aan Sardinië. 

 
 

Persfoto kort nadat een rechter in Sardinië Puigdemont vrij liet. (Foto Miguel Medina AFP) 

 

Spanje dreigt opnieuw achter het net te vissen. Erger, België is niet meer de enige Staat die niet danst naar de 

pijpen van Madrid.  

Eén van zijn voorgangers, Josep Tarradellas, was van 1954 tot 1980 president van de Generalitat. Maar van1954 

tot 1977 leefde hij in ballingschap in Franrijk.  

Dramatischer verging het zijn voorganger, Lluís Companys. Hij was president van de Generalitat tijdens de 

Spaanse Burgeroorlog; Toen dat fout begon te lopen diende hij, samen met zijn Baskische collega, Spanje ijlings 

te verlaten. Toen kort nadien de Nazi’s Frankrijk onder de voet liepen werd Companys gearresteerd en uitgeleverd 

aan Spanje. 

        
 

Op 15 oktober 1940 werd Lluis Companys, voorganger van Puigdemont, in de slotgracht van het kasteel van 

Montjuïc gefusilleerd door voorgangers van lui die nu zijn uitlevering vragen...  
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01.10.21 Mgr. Jean d’Olce de laatste Baskischtalige bisschop werd geboren in IHOLDY op Kasteel d’Olce 

1644  - 1681  Mgr. Jean d’Olce  de laatste Baskischtalige bisschop van Baskenland  

 “DE BASKISCHE TAAL IS DE BEWAKER VAN DE ZIEL VAN EEN VOLK” 

Toen de bisschop van het diocees Bayonne, Monseigneur Molères, naar de 75 ging moest er “een andere” gezocht 

worden en liefst een Baskischtalig iemand want nergens is de taal en het Volk zo nauw verbonden als in 

Baskenland. “Euskal Herria” betekent letterlijk niets anders dan “Het Volk (Herria) dat Baskisch (Euskara) 

spreekt.  Er werd een handtekeningenactie opgezet om de wens richting Vaticaan te sturen. Het argument: “de 

Baskische taal is de bewaker van de ziel van het Volk.”    
Het kan verbazen dat Mgr. Jean d’Olce,  de laatste Baskischtalige (en dus tweetalige!) bisschop van 

Baskenland (en Béarn) was in de periode 1644 – 1681( het jaar dat hij overleed!).  

Hij werd geboren in Iholdy op het Kasteel d’Olce en was eerder al Bisschop van Bonen – Boulogne-sur-Mer  in 

Vlaanderen. 

 
 

Kasteel d’Olce in Iholdy (eigen foto uit 2009) 

 

Op 3 juni 1660 zegende hij in de kerk van Donibane Lohizune (St. Jean de Luz) het huwelijk in van “Louis 

Quatorze”, de Zonnekoning. In 1837 schreef de zieke bisschop van Bayonne, Mgr. d’Arbou, in een brief aan de 

Franse koning dat “de inwoners van Basses-Pyrénées waren samengesteld uit twee bevolkingsgroepen die totaal 

verschillen door hun taal hun gebruiken en hun gewoontes.” 

In 1900 sprak nog 90% van de Baskische bevolking Baskisch.  Dat aantal is intussen fel teruggelopen, zeker in het 

Noorden. Waar er zondags meerdere missen worden opgedragen is er minstens één in het Baskisch. In de kleine 

dorpen is de voertaal Euskara en vooral de Baskische “koren” lokken ook buitenlandse toeristen.  

Het “Baskisch conflict” kon steeds rekenen op de sympathie van het kerkelijke “voetvolk”. De eerste ETA-

“afspraken” gebeurden via de biechtstoel en de eerste vergaderingen vonden plaats in parochiecentra waar 

de (jonge) dorpspastoor enkele jaren later meer dan eens zijn nieuwe roeping volgde en toetrad tot de 

gewapende organisatie. In februari 2005 werd in het Benedictijnerklooster van Belloc (in het Noorden) de monnik 

Marcel Etxandi (72 jaar) opgepakt. Hij leerde de Bisschop van Baion Baskisch maar hij werd opgepakt op 

verdenking onderdak verleend te hebben aan de ETA – topman Mikel Albizu, “Mikel Antza”. ( Zowel “frère 

Marcel” als Mikel Albizu waren hun hele leven met taal bezig!) Bijna simultaan werd in het Benedictijnerklooster 

van Lazkano (in het Zuiden) Juan José Agirre (75 jaar) opgepakt. In Belloc werd in 1990 broeder Philippe Sáez, 

“Txistu” gearresteerd. Hij was drie jaar eerder ingetreden. Hij zou lid geweest zijn van het “commando itinerante” 

van ETA. (Een “reizend commando” stak de grens over, pleegde een aanslag in Spanje en was al terug thuis 

vooraleer de Spaanse politie zich had georganiseerd!)  In 1987 werd Belloc uitgekamd op zoek naar Philippe 

Bidart, de topman van “Iparretarrak”, de gewapende organisatie uit Noord-Baskenland.  

In de periode 1988 – 2008 werden in totaal 7 Baskische priesters gearresteerd omwille van hun vermeende 

relatie met ETA.     

Kanunnik Narbaitz formuleerde de wens voor een Baskischtalige bisschop op deze wijze:  

“We moeten de Baskische taal redden omdat we via de taal de Baskische ziel redden.” 
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01.10.21 Tegenover Mgr. Jean d’Olce staat Bisschop Ricardo Blázquez die de laatste Basken de kerk uit jaagt. 

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

en de Spaanse staatsnationalisten. “Baskische priesters die sympathiseren met ETA riskeren straf”.  

 
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 María Begoña Uña Cantalapiedra, de voorzitster van de Spaanse Vereniging 

van Burgerwachten (APROGC) en sedert 1997 lid van de Guardia Civil. 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 de Euskadi ta Askatasuna (ETA) en ze op basis 

daarvan te veroordelen. Het Spaanse episcopaat is traditioneel Spaans-nationalistisch, zowel in Catalonië als in 

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 te bestraffen die meer zelfbestuur willen. 

In 2016 werd de Baskische priester Mikel Azpeitia van Lemona (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 de 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 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, 

dat 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. 

Bron: La Croix/Religion Digital 

 
Doei! 
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01.10.21 Jordi Pujol met hartritmestoornissen in het ziekenhuis opgenomen. 

De voormalige president van de Catalaanse Regering, “Generalitat”, Jordi Pujol, werd donderdag opgenomen in 

het ziekenhuis. Hij is 91 jaar.    

 
Volgens de pers zou Pujol last hebben van verschijnselen “eigen aan de hoge leeftijd bij vermoeidheid”. Hij was 

de voorbije dagen dan ook erg actief geweest. 

Jordi Pujol bestuurde zijn Volk van 1980 tot 2003. In 2014 trok hij zich terug uit “het actieve leven”. Dit gebeurde 

nadat hij openbaar gemaakt had dat hij een niet aangegeven miljoenenerfenis in het buitenland had. 

Eerder was de hele familie, vader en zonen, in de problemen gekomen door allerlei “delicten” die allemaal te 

maken hadden met witwassen, belastingontduiking, vervalsing van documenten etc…  

De rechter zou deze zaken klasseren nadat de echtgenote van Pujol, Marta Ferrusola, in 2020 een zware val maakte. 

Pujol heeft 7 zonen en ook die kregen problemen met de fiscus. 

Het taksvrije Andorra ligt dichtbij… 

 
03.10.21 En hoe gaat het nog met Corinna Larsen? 

Koning Juan Carlos I strooide het zaad nooit op de rotsen. Zo zou hij een dochter en een erg gelijkende zoon buiten 

het huwelijk hebben.       

Nu woont hij al méér dan een jaar “bankroet” in Saoedi Arabië.  

O.a. “El País” komt regelmatig met nieuwe “gegevens” die ze ontvangen van een internationaal consortium van 

persorganen. 

 
Corinna Larsen en Juan Carlos I 

In 2007 eiste Corinna 30 % van een fonds, moest Juan Carlos sterven. Blijkbaar zijn er nu goede afspraken gemaakt 

over de verdeling van de “centen” moest iemand overlijden. Het “probleem” is dat al dat geld uit Spanje komt. 

Goede vaderlanders… 
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05.10.21 Ook in Sardinië wordt Puigdemont niet gearresteerd.  

Na deze 5de “nederlaag” moet Spanje toch stilaan gaan beseffen dat ze in Europa alleen staan!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vijfde Nederlaag voor Rechter Pablo Llarena in Europa 

Het Verenigd Europa staat voor iets méér dan een eenheidsmunt…  

Het is nu al voor de 5de keer (België, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Sardinië en Italië)  dat de Justitie van 

een Europees land, in gelijkaardige omstandigheden anders reageert dan Spanje.  

Pablo Llarena blijkt de elementaire principes van de rechterlijke zekerheden niet te begrijpen. 

 

05.10.21 Restaurant Etxebarri in Axpe opnieuw derde beste ter wereld 

Het restaurant – steakhouse van de kok Andoni Luis Aduriz in Axpe, Biskaje, is opnieuw uitgeroepen tot derde 

beste restaurant ter wereld.   

 
Bitor Arginzoniz, “de Meester van de gril” 

 
05.10.21 Iñaki Abad werd veroordeeld in de Zaak Altsasu…  

(…een door Guardia Civiles uitgelokte “caféruzie”) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(foto: N Mazkiaran) 

Abad zat bijna 600 dagen in de gevangenis voor een door Guardia Civiles uitgelokte “caféruzie”. Er werd 

aanvankelijk 50 jaar geëist voor “terrorisme”! Nu moet hij nog dagelijks op bepaalde uren thuis zijn.  “Dit alles 

heeft er voor gezorgd dat ik bewuster ben geworden. Ik weet nu hoe de Spaanse Justitie en de nationale media 

werken. Ik zoek nu andere bronnen… Ik ben ontwaakt uit  de onwetendheid… En kwamen andere vriendschappen”. 

Maar er kwam wrok in de plaats jegens justitie, politici, bepaalde communicatiemedia…En verder moeten we 

geduld hebben en onze verplichtingen nakomen.  
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05.10.21Ruben Garate uit Otxandio (onder DURANGO) kwam 20 jaar geleden om bij een gevangenenbezoek  

Ruben Garate verongelukte 20 jaar geleden, toen hij na een gevangenenbezoek vanuit de gevangenis van Meco 

(Madrid), terug naar huis reed.  

           
Persfoto’s  “ETXERAT”, de organisatie die zich het lot van de Baskische politieke gevangenen aantrekt.  

Het woord werd gevoerd door de burgemeester van Otxandio, Egoitz Garmendia, en door Ibon Garate, de broer 

van Ruben. De Burgemeester stuurde verwijten naar de Guardia Civil en naar de “Spaanse Bezetter”.  

                      
In 1987 werd één van hun inwoners, Lucía Urgoitia, in Pasajes de San Pedro, vermoord door een Guardia 

Civil. Zij was ETA-lid van het “Comando Donostia” en kreeg een nekschot van die Guardia Civil.  

Otxandio kreeg het eerder al hard te verduren: Op 22 juli 1936, vier dagen nadat Franco de wapens had 

opgenomen bij de Staatsgreep die de Burgeroorlog in gang zette, en bijna een jaar vóór het schandelijke 

bombardement op Gernika werd het stadje Otxandio gebombardeerd. De bevolking wist aanvankelijk niet 

eens wat er uit de lucht kwam vallen. 

 
(eigen foto’s) 

Uiteindelijk zou het stadje een prachtig monument (door Nestor Basterretxea) krijgen.   
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05.10.21 Eerder werden in Navarra inwoners herdacht die voor de Dictatuur moesten uitwijken. 

Gedurende de Francodictatuur dienden inwoners uit Navarra te vluchten voor de Spaanse Justitie. Nu zaten 

politieke vertegenwoordigers van die slachtoffers de plechtige bloemenhulde voor:  

De Presidente van Navarra, Maria Chivite, de Parlementsvoorzitter, Unai Hualde en Joseba Otondo, de 

burgemeester van de Vallei van de Baztán.  

 
Chivite beklemtoonde dat Navarra een zware schuld had bij deze mensen die indertijd moesten vluchten omdat ze 

trouw bleven aan de Republiek. “We moeten de geleden pijn en het lijden niet vergeten maar leren hoe we een 

betere gemeenschap kunnen vormen”. Maar vooral mogen we schijnvertoningen uit het verleden, zoals de 

Francodictatuur, vermijden en nooit vergeten!  

 

 

05.10.21 In 1989 stuurden Spaanse “Staatsapparaten” bombrieven tegen ETA.  

In de krant ABC komt Beatriz Talegón met “leuke berichten” over de “Vuile Oorlog tegen ETA”.  

De “bron” zouden de “Papeles Manglano”, de documenten die in handen van de krant kwamen.  

 
 

Manglano was een belangrijke figuur als Luitenant – kolonel en directeur op Landsverdediging. De huidige 

Minister van Landsverdediging,  Margarita Robles, heeft nog niet gereageerd. Zij was in de periode ’94 – ’96 

Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. Zij maakte toen ook een einde aan de overdracht van geheime fondsen 

aan het Hof. Om “sporen” te vermijden gebeurde dit in klinkende munt.  

In die periode was José Luis Corcuera minister van Binnenlandse Zaken onder Felipe González. Onder zijn 

bestuur werden bombrieven aan ETA gestuurd! In september 1989 verloor een postbode in Renteria het 

leven toen één van die bombrieven ontplofte. 

 

Bijzonder was toen ook dat Luis Roldán, toen Directeur-Generaal van de Guardia Civil, Spanje ontvluchtte 

om gevangenisstraf te vermijden!!! De Spaanse Democratuur op z’n best!  
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07.10.21 Officiële stilte bij de onthullingen over Vuile Oorlog. 

Enkel Gara heeft gereageerd op de onthulling over de bombrieven.  

 

 
 

De Baskische Minister van de PNV, Beatriz Artolazabal, zegt, op vraag van Gara, dat een onderzoek “opportuun” 

is.  

De bevestiging dat de “Staatsapparatuur” in 1989 bombrieven verstuurde naar radicale Basken wordt 

doodgezwegen. Indertijd liet de woordvoerder van de Spaanse Regering weten dat de bombrief die het leven kostte 

van de postbode José Antonio Cardosa verstuurd werd met “een postzegel van alle ETA-aanslagen”. De Baskische 

Socialistische Partij (PSE) wist toen te melden dat de “verkiezingscampagne gemanipuleerd werd door de radicale 

Baskische partij Herri Batasuna maar nu zwijgen ze, nét als de PNV”.  

12.10.21 NATIONALE FEESTDAG IN SPANJE  

Het defilé op de Nationale Feestdag in Spanje wordt zoals elk jaar “ontsierd” door boegeroep tegen de Spaanse 

Minister President Sánchez.  

Zelfs kroonprinses Sofia ergert zich eraan en ze komt in beeld terwijl ze er iets over zegt tegen haar koninklijke vader.  

 

 
Koning Felipe, Minister President Sánchez, koningin Letizia en de kroonprinses Sofia  

Dit boegeroep begon in 2010 toen de Socialist, José Luis Rodríguez Zapatero, Spaans President werd. In Spanje 

menen de Partido Popular-lui dat ze het “alleenrecht” hebben om in de schaduw van de koning te mogen lopen.  

 

javascript:void(0)
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14.10.21 De resten van 5 gevangenen van Fort Ezkaba worden herbegraven op het kerkhof van Elkarte.  

Tussen 1936 en 1942 werden de overleden politieke gevangenen van het Fort op de berg Ezkaba, boven Pamplona, 

begraven op de kerkhoven van de dorpen in de omtrek. Als de bewoners van de dorpen dat niet wensten, als er 

geen plaats was of als de gevangenen geweigerd hadden te biechten werden ze buiten het kerkhof “in de grond 

gestopt”. 

In mei 1942 werd naast het fort een gevangenkerkhof aangelegd. Omdat de gegevens van de gevangene in een 

hoestsiroop-fles tussen de benen werd gelegd kreeg het terrein de naam “Flessenkerkhof”.   

Omdat de kurk op die flessen in de grond “verging” verdwenen ook de gegevens. Later werd dat een metalen 

schroefdop. 

De organisatie Aranzadi kon de adressen van een aantal families opsporen en, indien gewenst, kregen die families 

de resten bezorgd.       

       
 

   
 

L: Fort Ezkaba boven Pamplona tijdens de jaarlijkse herdenking op 19 mei 2019.  

R: Fort Ezkaba opgravingen Flessenkerkhof. Let op de fles tussen de benen waarin de gegevens van de overleden 

gevangene bewaard werd.  (eigen foto’s) 
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16.10.21 Rafael Vera verontschuldigt zich in La Sexta voor het GAL-terrorisme onder Felipe González! 

Voormalig Spaans Staatssecretaris voor Veiligheid in de Regering González, Rafael Vera, verontschuldigt zich in “La 

Sexta” voor het Spaans “Staatsterrorisme” van GAL,  de “Grupos Antiterroristas de Liberación” Deze voormalige 

staatssecretaris, voorstander van de Antiterrorisme Bevrijdingsgroepen (GAL)  werd indertijd veroordeeld tot 

meer dan tien jaar gevangenisstraf. In juli 1998 werd hij veroordeeld voor de ontvoering van de Franse Bask, 

Segundo Marey, in de Vuile Oorlog tegen ETA. (Hoewel ze meteen wisten dat ze met Marey een verkeerd persoon 

hadden werd die toch nog dagenlang in erbarmelijke omstandigheden gevangen gehouden)!  

 

 

In het interview toont Vera niet alleen geen spijt voor hun acties, maar heeft hij ook het werk van 

GAL verdedigd en de belemmeringen bekritiseerd die de Spaanse staat oplegde in de strijd tegen terrorisme, zoals 

het recht op een eerlijk proces. 

"Ik heb fouten gemaakt, net als iedereen", erkent Vera. Tijdens de ambtstermijn van Felipe González  was 

Vera hoofd van het secretariaat van de Staatveiligheid en werd een van de belangrijkste exponenten van 

staatsterrorisme tegen de ETA, de GAL. Jaren later is Vera veroordeeld tot een gevangenisstraf voor het ontvoeren 

en verduisteren van publieke middelen om de terroristische groep te financieren. 

Twee decennia later heeft Vera zijn schuld nog niet erkend: "Of ik heb iemand vertrouwd die niet had moeten 

vertrouwen, of ik heb in bepaalde situaties gezwegen vanwege de omstandigheden. "Ik denk dat ik meer passief 

dan actief fouten heb gemaakt", zegt Vera in het interview. 

"Ze hebben gedood - het is mijn favoriete zin- en we hebben onszelf verdedigd," zegt hij. "Nou, er zijn veel 

manieren om jezelf te verdedigen", zegt hij meteen, terloops, terwijl hij een gebaar van onverschilligheid maakt 

met zijn hand. 

Met deze notitie beschuldigt Vera zich van de mechanismen van een rechtsstaat, zoals het recht op een eerlijk 

proces, die minima voor iedereen garanderen. Maar de spijt houdt hier niet op, de voormalige staatssecretaris gaat 

verder en wijst rechtstreeks naar de Spaanse samenleving voor haar tolerantie voor terrorisme, of op zijn minst de 

vervolging van haar eigen staatsterrorisme. Het probleem, concludeert Vera, is onherstelbaar: "Spanje zit vol 

Spanjaarden". 

 

16.10.21 Voormalig Spaans Premier Rodolfo Martín Villa wordt veroordeeld in Argentinië 

Argentinië veroordeelt voormalig Spaans “premier”, Rodolfo Martín Villa, voor moord en foltering gedurende de 

Francodictatuur.   

In de Strijd tegen de vergetelheid beschuldigde de Argentijnse Rechter María Servini de Cubría voormalig 

Spaans Minister, Rodolfo Martín Villa, voor de schandalen in Vitoria Gasteiz in 1976 en die tijdens de San Fermin-

“feesten” in Pamplona in 1978.   

  
2 x Martín Villa (° 1934) inmiddels 87 jaar oud. (rechter foto EFE) 

 

Martín Villa wordt beschuldigd van moord en foltering tijdens de Francodictatuur toen hij Minister van 

Binnenlandse Zaken was. Er wordt beslag gelegd op zijn bezittingen voor een bedrag van 10 miljoen Euro’s.  
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16.10.21 Slachtoffers van de Spaanse Dictatuur vertrouwden al jaren op deze rechtsvervolging 

Op 3 maart 1976, een half jaar na de dood van Dictator Franco, werden in Vitoria - Gasteiz 5 betogende 

arbeiders doodgeschoten nadat ze met rookbommen uit een kerk verdreven werden. (Omdat dergelijke 

vergaderingen verboden waren wilde een moedige Pastoor hen wel eens in zijn gebedshuis binnen laten). 

 
Pedro María Martínez Ocio,  27 jaar. 

Francisco Aznar Clemente, 17 jaar. 

Romualdo Barroso Chaparro, 19 jaar. 

José Castillo García, 32 jaar. 

Bienvenido Pereda Moral, 30 jaar. 

 
 

In Vitoria – Gasteiz kregen de inwoners die in deze periode onder kogels van de Spaanse Politie vielen dit 

monument. (De kerk staat gedeeltelijk rechts op de foto) 
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18.10 21 Arnaldo Otegi en Arkaitz Rodríguez verschenen samen voor de Pers.  

Op een opvallend “plechtige” manier verschenen de leiders van de radicale Baskische Partijen voor de 

Pers. Dit gebeurde 10 jaar nadat op dezelfde plek de “Conferentie van Aiete” werd bezegeld en het ETA-

geweld ophield.   

 
Arnaldo Otegi (EH Bildu) en  Arkaitz Rodríguez  (Sortu):  

“Dit (geweld) had nooit mogen gebeuren”… 

 

 

18.10.21 Podemos prijst de stap van Otegi om zich te verontschuldigen voor de pijn die door ETA ontstond. 

Pablo Iglesias, Ione Belarra en andere ministers van Unidas Podemos zijn de eerste politici die reageerden 

op Arnaldo Otegi ‘s verontschuldiging voor de pijn die "nooit had mogen gebeuren". Ze menen wel een opmerking 

te moeten maken omdat Otegi dat pas deed 10 jaar  nadat ETA de gewapende strijd staakte. 

                                                                                                                                                          

Pablo Iglesias,  voormalig vicepresident van de Spaanse regering,  benadrukte dat "het erkennen ervan een kwestie 

van rechtvaardigheid en staatsgevoel is". “Het is een plicht van democraten om deze stap voorwaarts te erkennen”. 

 

In dezelfde lijn benadrukt de huidige minister van Sociale Rechten en leider van Podemos na het aftreden van 

Iglesias, Ione Belarra, het belang van dit "ongekende" gebaar, "waarbij de pijn van ETA-slachtoffers centraal staat" 

en waarbij erkend wordt dat het nooit had mogen gebeuren. Net als Iglesias benadrukte hij dat "vreedzame wegen 

de enige mogelijke weg zijn" en dat het "de plicht van democraten" is om deze stap voorwaarts te erkennen”. 

Ook Irene Montero, de Catalaanse minister van Gelijkheid zegt dat deze stap de democratie versterkt. 

Alberto Garzón van Unidos Podemos sprak over een "Zeer belangrijk gebaar". "Ik wou dat deze pijn nooit had 

plaatsgevonden," 

De Neofascisten van de PP hebben hetzelfde cassetje van altijd nog eens laten draaien: Voor hen is deze 

beslissing "pure hypocrisie"!  

 
 

 

Carlos Iturgaiz, voorzitter van de Baskische PP, vindt het “walgelijk.  
Zij verliezen  dan ook hun politieke tegenstander en dat is dodelijk voor een politieke partij als de PP.… 

 

https://www.elnacional.cat/ca/politica/otegi-a-les-victimes-eta-sentim-el-seu-dolor-mai-no-va-haver-d-haver-se-produit_658529_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/politica/iglesias-detencio-puigdemont-operacio-cupula-policial_650261_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/politica/belarra-nova-lider-podemos-crida-superar-odi-colon_619466_102.html
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19.10.2021 Zal er nu eindelijk rust komen tussen Aquitanië en Caesaraugusta?  

 

 
Verklaring: 

Oiasso = Irun 

Easo = Donostia – San Sebastián 

Andelos = Mendigorria  

Pompaelo = Pamplona 

Caesaraugusta = Zaragoza 

 

20.10.21 Partido Popular-Führer, Pablo Casado, vraagt President Sánchez om “op te treden”. 

Op de Spaanse TVE komen regelmatig (langdurige) beelden van discussies uit het Spaanse Congres (Parlement) 

en uit de Senaat. Het niveau is vaak dramatisch. Er wordt onderbroken en daarbij moet de Voorzitster de “Señorìas” 

(“edelachtbaren”) voortdurend tot de orde roepen. 

Nu vraagt Pablo Casado aan Regeringspresident Sánchez om Arnaldo Otegi tot de orde te roepen.  

Probleem is dat die Otegi niet in het Parlement zit en dat de Regering de Partij van Otegi, “EH BILDU” (“Euskal 

Herria Bouwen”) nodig heeft om de Spaanse Begroting er door te krijgen!  Otegi sprak tot zijn militanten in Eibar 

en daar zei hij dat Madrid, in ruil voor die steun, 200 Baskische Politieke Gevangenen moest vrijlaten.   

 
De Partido Popular reageert woest maar Premier Sánchez herinnert de PP er aan dat ETA al 10 jaar geleden de 

wapens neerlegde en dat dit één van grootste successen van de Spaanse democratie was.    

 

Hierop komen reacties van “Juan en alleman” Minister Grande-Marlaska, Santiago Abascal (Vox)   Inés 

Arrimadas (Ciudadanos) Andoni Ortuzar (PNV),  Idoia Mendia (Baskische Socialisten, PSE-EE)  en haar 

voorganger, Jesús Eguiguren en de Secretaris Generaal van de Baskische PP, Laura Garrido. 
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20.10.21 Stuurden “Staatsapparaten” in 1989 Bombrieven naar Herri Batasuna? 

Hoofdrolspeler in deze is Emilio Alfonso Manglano (+), van beroep Luitenant Generaal bij het Spaanse Leger en 

Hoofd van de Staatsveiligheid “Cecid”.  

 

Over Manglano werd er indertijd véél geschreven (maar mogelijk ook veel verzonnen). Zo zou, volgens 

“Vozpopuli”, Manglano opdracht gegeven hebben om “Pedro Jota”, (Pedro J. Rodríguez), te liquideren. (*)  

 

Ook zou  Margarita Robles (minister van Binnenlandse Zaken  1994-1996 en nu nog steeds minister) maandelijks 

met 5 miljoen peseta’s naar Koning Juan Carlos zijn gegaan. Dit moest op deze manier gebeuren om geen sporen 

na te laten.    

De Spaanse krant ABC komt met een “explosief” verhaal. 

 

 
Emilio Alonso Manglano overleed in 2013 op 87-jarige leeftijd. 

 

Gisteren kwam ABC met dit verhaal over de centen van Margarita Robles voor de Koning.  Meteen kwam een 

voormalig Luitenant die de raad gaf ABC aan te klagen als de feiten niet juist waren. 

Maar de krant komt ook met het verhaal dat onder Minister Corcuera BOMBRIEVEN naar ETA gestuurd 

werden. Dit zou goed passen in het verhaal van de Vuile Oorlog tegen ETA! Dit zou geduurd hebben van 

de jaren tachtig tot bijna 1990.  

Ook de krant “El Diario Vasco” wist dat in 1989 bombrieven naar de radicale Baskische militanten 

vertrokken vanuit “overheidsapparaten”.  

Hoogstwaarschijnlijk past hier de dood van Ildefonso Salazar die op 20 september 1989 in Orereta om het 

leven kwam toen hij een bombrief opende die hij in de bus kreeg.  

 

Ook bijzonder in deze is dat Luis Roldán, directeur - generaal van de Guardia Civil in die periode Spanje verliet 

en er nooit meer opdaagde. 

Het waren de hoogdagen van de Spaanse Democratuur… 

 

* Pedro J. Rodríguez, “Pedro J”, was journalist bij El Mundo krant die hij in 1989 opgericht had en zou leiden tot 

2014 
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20.10.21 De man die de San Fermin-feesten van ’78 door elkaar liet schieten staat nu terecht.  

Op de tragische dag van de San Fermínfeesten van 43 jaar geleden, in 1978, wordt de verantwoordelijke voor dit 

schandaal, Martín Villa, aangeklaagd.  

Dit gebeurt in Argentinië omdat daar een rechter werd gevonden die deze Zaak naar zich toe wilde trekken. 

 

 
In Pamplona wordt een glas gedronken bij de gedenksteen voor Germán Rodríguez. Martin Villa wordt schuldig 

bevonden (Foto Endika PORTILLO) 

 
De gedenksteen verdween even onder de massa (Eigen foto) 

 

Dit was, 43 jaar geleden, een bijzondere Zwarte Dag waarbij de verantwoordelijke,  Martin Villa, niet vrijuit 

mag gaan.  

 
Maar Martín Villa is oud en gaat de dans ontspringen.. 
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29.10 21 Er komen andere tijden. Ook in Spanje. 

De radicale Linkse Catalanen van ERC en de gematigde Basken van de PNV zullen geen amendementen indienen 

tegen het geheel van de begroting van Premier Sanchez in Madrid! 

 
V.l.n.r.: De woordvoerders Gabriel Rufián (ERC), Aitor Esteban (PNV) en Adriana Lastra (PSOE).  

 

Op deze manier beletten ze dat de Partido Popular de Regering van Premier Sánchez (PSOE) in gevaar brengt. 

Voor de PNV is dit niet de eerste keer. 

EH Bildu zal wel tegenstemmen.  

De overblijvende oppositie (PP, Vox en Ciudadanos) kan de rotte eieren gaan bovenhalen om mee te gooien.  

 

30.10.21  Wat gebeurde er in Kortezubi in de Burgeroorlog van ’36 en tijdens de Dictatuur erna?  

Als een gemeente of een dorp in Baskenland de organisatie “Aranzadi” contacteert om te weten wat er precies 

gebeurde dan was er iets aan de hand.  

Het project ‘Kortezubi 1936-1946’ moet het ditmaal uitwijzen. 

 
De archieffoto van een opgraving in een gracht door de organisatie Aranzadi maakt meteen duidelijk dat er iets 

moest verdwijnen. (Foto: Jon URBE/FOKU) 

Het gemeentebestuur van Kortezubi startte meteen het project “Kortezubi 1936 – 1946” .Zaterdag vond er een 

conferentie plaats onder de leiding van Universiteitsprofessor (UPV/EHU) Patxi Juaristi. “Wij willen garanderen 

dat onze kinderen en kleinkinderen weten wat er in die moeilijke tijden van onze ouders of grootouders 

gebeurde tijdens de Burgeroorlog en de Francodictatuur die er op volgde. Zodoende houden we de 

herinnering en de waardigheid in ere van hen die streden voor hun idealen en er alles door verloren” aldus 

de burgemeester van Kortezubi, Karmele Enbeita. “Er bestaat amper schriftelijke documentatie over.” 
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30.10.21 En dan zitten we nog met de rapper uit Mallorca, Josep Miquel Arenas Beltrán, alias “Valtonic”  

Hij moest het land verlaten omdat hij de Spaanse Troon aan het Wankelen had gebracht (één jaar) door een paar 

liedjes die “het terrorisme verheerlijkten” (twee jaar) en bedreigingen (zes maanden) !  

In Spanje werd hij daarvoor veroordeeld tot 3 jaar en 6 maanden!  

 
 

Gelukkig vond de rapper in ons land tijdig de juiste advocaten: Simon Bekaert (links) en zijn vader Paul Bekaert 

(eveneens links) en Gonzalo Bove (op de achtergrond) Foto: EFE/Javier Albisu. 

 

  
 

Josep Miquel Arenas, “Valtònyc”, zit nu al méér dan 1.000 dagen in Brussel en hij won nu in ons land al 2 

rechtszaken.  (Foto: “Público”)  

 

Maar in Spanje zit rapper Pablo Hasél (foto rechts) nog steeds in de gevangenis. En wie komt morgen aan de beurt?  

 

https://www.publico.es/uploads/2021/02/18/602ebd7b75c19.jpeg

