
 

Voorwoord 

 

 

Nu  deze  scriptie  klaar  is,  komt  daarmee  helaas  ook  een  einde  aan  een mooie  tijd. Met  volle 

teugen heb ik genoten van het studentenleven. Naast de kennis en inzichten die ik heb opgedaan 

heb  ik ook nieuwe vriendschappen gemaakt. De stage bij NCDO en de studieperiode  in Spanje 

waren twee hoogtepunten uit mijn studietijd.  

De Spaanse geschiedenis is heel interessant. Maar wat mij in Spanje het meest intrigeerde 

was  het  Baskische  nationalisme  en  het  terrorisme  van  de  ETA.  Toch  heb  ik  lang  getwijfeld 

voordat  ik de keus heb gemaakt om mijn  scriptie over dit onderwerp  te  schrijven. Het  is  een 

voordeel en tegelijkertijd een nadeel van de studie internationale betrekkingen dat de keuze hebt 

uit zoveel prachtige onderwerpen.   

Hoewel het schrijven van een scriptie vaak een eenzaam proces is, had ik het zeker niet 

alleen gekund. Naast de praktische begeleiding kon  ik altijd  rekenen op de onvoorwaardelijke 

steun van mijn familie en vrienden. Niet alleen tijdens het schrijven van mijn scriptie, maar mijn 

hele studietijd. Een aantal mensen wil ik hier in het bijzonder noemen.  

   Allereerst wil  ik  graag mijn  scriptiebegeleider  dr. Giliam  de Valk  bedanken  voor  de 

uitstekende begeleiding die hij constant bleef geven. Ik ben blij dat hij altijd de tijd nam om de 

voortgang van mijn schrijf‐ en denkproces te bespreken. Zijn wijze les die mij zal bijblijven is dat 

er geen problemen bestaan, alleen uitdagingen.  

Daarnaast wil  ik Charlotte Simonsz  en Kirsten Nijhof hartelijk danken voor de  tijd  en 

moeite die zij hebben genomen om mijn scriptie na te kijken. Door vele andere studiegenoten ben 

ik  geïnspireerd.  De  gezellige  pauzes  met  hen  en  met  lieve  vriendinnen  en  vrienden  waren 

onmisbaar.  

Tot slot wil ik mijn ouders bedanken voor het vertrouwen dat zij in mij hebben en voor 

het nodige geduld dat nu beloond wordt. 
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Inleiding 

 

Op 4 december 1983 werd Segundo Marey, een Franse zakenman, ontvoerd  in zijn woonplaats 

Hendaye  in  Frans  Baskenland. Hij werd  tien  dagen  later weer  vrijgelaten,  na  een  vreselijke 

periode van marteling en doodsangsten. De Grupos Antiterroristas de Liberación (Antiterroristische 

Bevrijdingsgroepen; GAL)1, een toen nog onbekende groepering, eiste de ontvoering op. De GAL 

liet, na Marey  tien dagen  te hebben  opgesloten  in  een  kleine  ruimte,2  een  briefje  achter  in de 

borstzak van Marey waar op de groep hun doelen bekend maakte. Het Spaanse dagblad El País 

publiceerde dit briefje. Het bevatte de boodschap dat de GAL de ETA  (Euskadi Ta Askatasuna; 

Baskisch Vaderland  en Vrijheid3)  een halt wilde  toeroepen. “Elke moord door de ETA zal een 

noodzakelijk antwoord hebben”.4  Marey had echter totaal geen banden met de ETA, zelfs geen 

politieke aspiraties. Deze eerste kennismaking met de GAL maakte een onprofessionele  indruk, 

ze hadden een onschuldige man ontvoerd. Maar het statement van de GAL was duidelijk, vanaf 

nu zou de ETA niet meer ongestraft kunnen moorden. Het motto van de GAL leek te zijn:  ‘oog 

om oog, tand om tand’. 

  In de periode van 1983 tot 1987 maakte de GAL 27 dodelijke slachtoffers, waarvan negen 

geen banden hadden met de ETA. Deze strijd tussen de GAL en de ETA staat bekend als de vuile 

oorlog. De meeste  ontvoeringen  en  aanslagen  vonden  plaats  in  Frans  Baskenland, waar  veel 

leden van de ETA heen gevlucht waren. Het feit dat een derde van de slachtoffers van de GAL 

onschuldig  was,  deed  de  gemoederen  in  Spanje  flink  oplaaien. Men  vroeg  zich  af  wie  die 

mysterieuze  groepering was  en  of  de  autoriteiten  er  iets mee  te maken  hadden. Wie was  er 

verantwoordelijk voor de inzet van de GAL en het voeren van de ‘vuile oorlog’ tegen de ETA? In 

1988  werd  bekend  dat  twee  Spaanse  politiemannen,  José  Amedo  en  Michel  Domínguez, 

beschuldigd  waren  van  het  inzetten  en  leiden  van  de  GAL  en  het  misbruiken  van 

                                                 
1 De GAL was een doodseskader; een groep paramilitairen die burgers doden zonder officiële opdracht en 
zonder gerechtelijk onderzoek of vonnis. 
2 Paddy Woodworth, Dirty War, Clean Hands. ETA, GAL and Spanish Democracy (New Haven en London  
2001) 83. 
3 De ETA is een terroristische groep die streeft naar de afscheiding van Baskenland van Spanje (en 
Frankrijk). Om dit doel te bereiken maken ze gebruik van politiek geweld waarbij ook onschuldige burgers 
het slachtoffer zijn geworden. In totaal zijn er meer dan 800 mensen vermoord door de ETA sinds de 
oprichting in 1959.  
4 El País, 15 december 1983. 
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overheidsgelden. De media vermoedden dat ook hun  regeringsleiders betrokken waren bij de 

inzet van de doodseskaders.5  

  De toenmalige minister van Binnenlandse Zaken José Barrionuevo en zijn staatssecretaris 

Rafael Vera  zijn naderhand  schuldig bevonden  aan het ontvoeren van Segundo Marey  en het 

misbruiken  van  overheidsgelden. Onder de  schuldig  verklaarden  bevond  zich  ook  een  aantal 

hoge ambtenaren van de politie en de guardia civil.6 De veroordelingen  in de zaak Marey en  in 

andere  GAL‐  rechtszaken  hebben  academici,  journalisten  en  burgers  doen  twijfelen  aan  de 

legitimiteit van de Spaanse rechtsstaat. 

Het dilemma van de Spaanse  regering bij het wel of niet  inzetten van de GAL om het 

terrorisme van de ETA  te bestrijden  is het volgende: mag  een  regering de beginselen van  een 

democratische  rechtsstaat  opzij  zetten  ten  gunste  van  contraterrorisme?  De mening  van  een 

aantal academici  is dat het veronachtzamen van de principes van de  rechtsstaat  in geen geval 

mag  worden  getolereerd.  De  Spaanse  academicus  Fernando  Jiménez  stelt:  “the  government 

should  function  in  accordance  with  the  law”.7  Hij  erkent  daarbij  wel  dat  regeringen,  die 

terroristische acties bestrijden, in de verleiding komen om buiten het recht om te handelen. Ook 

stelt hij dat acties buiten de wet de morele autoriteit van de regering in gevaar brengen.8  

Anderen stellen dat de Spaanse regering heeft gehandeld naar het credo ‘het doel heiligt 

de middelen’. Ze overtrad de wet om een hoger doel  te bereiken.  Javier Pradera,  journalist en 

medeoprichter van het dagblad El País, stelt dat de socialistische regering  in de  jaren tachtig  in 

goed vertrouwen kon hebben geloofd dat een vuile oorlog moreel gerechtvaardigd was als het 

uiteindelijk levens zou redden.9  

Een dergelijke morele beoordeling wordt  in  filosofische  termen utilitaristisch genoemd. 

Het utilitarisme gaat er vanuit dat een handeling moreel gerechtvaardigd  is als het gevolg van 

die handeling het meeste geluk voor de meeste mensen voortbrengt. Als door het martelen van 

een terrorist een aanslag kan worden voorkomen waarbij honderden burgers om zouden komen, 

                                                 
5 En nombre del Estado y la Democracia, Cambio 16, 870 (1988). 
6 De guardia civil is een Spaans gewapend instituut van militaire aard. Het is een onderdeel van de 
veiligheidsmachten van de Spaanse staat.  
7 F.Jiménez, Spain: The Terrorist Challenge and the Government’s Response in: Alex P. Schmid, Western 
Responses to Terrorism (Londen 1993) 128. 
8Jiménez, Spain: (...),129. 
9 Woodworth, Dirty War, 408‐409. 
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dan  zou  de  marteling  volgens  het  utilitarisme  gerechtvaardigd  kunnen  zijn.  De  theorie 

beoordeelt niet het ethische karakter van de handeling maar het ethische karakter van het gevolg.  

Ter  inleiding  van  de  probleemstelling  van  deze  scriptie  tracht  ik  in  de  volgende 

paragraaf het academische debat betreffende de morele verantwoordelijkheid van de staat inzake 

contraterrorisme weer  te geven. Ook het debat betreffende de  inzet van de GAL zal besproken 

worden.  

 

 
Academische discussie 

 

Over de morele verantwoordelijkheid van de  regering bij het  schenden van de  rechtsorde  ten 

gunste van terrorismebestrijding bestaan verschillende visies, die kunnen worden opgedeeld  in 

twee groepen. Ten eerste is er een groep academici die in deze scriptie ‘de pro‐rechtsorde groep’ 

wordt  genoemd,  die  stelt  dat  de  democratische  rechtsorde  niet  opzij  gezet mag worden  ten 

gunste van  terrorismebestrijding. Hun mening  is dat de  rechtsstaat  in geen geval mag worden 

ondermijnd, ook niet als dat de veiligheid en de handhaving van de openbare orde  ten goede 

komt. De bescherming van grondwettelijke rechten van burgers is belangrijker dan het toenemen 

van bevoegdheden van allerlei staatsorganen, aldus deze wetenschappers. Deze mening is veelal 

toegedaan door strafrechtjuristen of mensenrechtenjuristen.10  

Ten tweede is er een groep academici, in deze scriptie aangeduid als ‘de utilitaristen’, die 

het belang van het gevolg onderstreept, en vaak geen duidelijk oordeel geeft over of men wel of 

niet de rechtsstaat aan de kant zou mogen zetten. Impliciet of expliciet stelt deze groep dat het 

wel geoorloofd is om de regels van de rechtsstaat te negeren om terrorisme te bestrijden  Eerst zal 

een aantal auteurs uit de eerste groep aan bod komen en daarna uit de tweede groep.  

Jiménez  behoort  tot  de  ‘pro‐rechtsorde  groep’  en  pleit  dat  de  regering  in 

overeenstemming met  de wet moet  handelen.11  Tegelijkertijd  constateert  hij  dat  er  een  sterke 

verleiding bestaat voor regeringen, die zich bezig houden met het bestrijden van terrorisme, om 

juist  buiten  de  wet  om  te  handelen.  De  reden  daarvoor,  aldus  de  regeringen,  is  dat  de 

rechtsprocessen te omslachtig zijn of dat de normale waarborgen in de wet niet bedoeld zijn voor 

                                                 
10 E.R. Muller, R.F.J. Spaaij en A.G.W. Ruitenberg, Trends in terrorisme, (Alphen aan de Rijn: Kluwer, 2003) 
179. 
11 Jiménez, Spain: (…), 128. 
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een noodsituatie. Een  terrorist maakt zich schuldig aan een zodanig ernstige vorm van geweld 

dat de autoriteiten hem op een andere manier mogen behandelen dan de wet voorschrijft. Een 

dergelijke  gang  van  zaken  is  volgens  Jiménez  een  proportionele  reactie  op  terroristische 

activiteiten.  

Ondanks  deze  verleiding  is  het  in  het  belang  van  de  regering  om  binnen  de wet  te 

opereren  uit  pragmatische  overweging,  oordeelt  Jiménez.  Hoewel  hij  de  regering  niet 

veroordeelt, vindt hij het beter als zij zich aan de wet houdt. Anders loopt de regering het gevaar 

om het respect van de burgers te verliezen. De regering moet haar verantwoordelijkheid nemen 

en binnen de grenzen van de wet blijven. Als zij dit niet doet, handelt zij, net als de terroristen, op 

onrechtvaardige wijze.  Jiménez oordeelt dat de regering zich dan op gelijk niveau stelt met de 

terroristen die zij probeert te bestrijden.12

Professor filosofie Igor Primoratz vindt dat terrorisme prima facie moreel verkeerd is maar 

state terrorism acht hij moreel nog erger dan non‐state terrorism. Onder staatsterrorisme valt ook de 

inzet van doodseskaders: een groep paramilitairen die burgers doden zonder officiële opdracht 

en zonder gerechtelijk onderzoek of vonnis. Daaruit valt af te leiden dat hij het opereren buiten 

de rechtsorde en het uitvoeren van terroristische acties door de staat afkeurt. Hij stelt dat de staat 

de  internationale verdragen  schendt die zij zelf heeft ondertekend. Ook keurt hij de mate van 

geheimhouding en hypocrisie, die gepaard gaat met staatsterrorisme, af. 13

De  Spaanse  academici  Antonio  Remiro  Brotóns  en  Carlos  Espósito  stellen  dat  de 

rechtsregels  altijd moeten worden  gerespecteerd  bij  het  bestrijden  van  terrorisme.  Terrorisme 

mag nooit worden bestreden met illegale methoden. Een groep als de GAL had nooit gesteund of 

getolereerd mogen worden door de Spaanse autoriteiten. Ook Yonah Alexander14 is het eens met 

de stelling dat de rechtsorde niet opzij mag worden gezet voor contraterrorisme.15

Een van de auteurs die het niet altijd met de  ‘pro‐rechtsorde groep’ eens  is,  is Michael 

Ignatieff.  Hij  stelt  dat  het  overtreden  van  nationaal  en  internationaal  recht  kan  worden 

gerechtvaardigd als grote ‘kwaden’ op die manier kunnen worden voorkomen. Hij is van mening 

dat de regering niet in alle gevallen binnen de regels van de rechtsstaat hoeft te handelen omdat 

                                                 
12 Jiménez, Spain: (…), 129. 
13 Igor Primoratz, State Terrorism and Counter Terrorism in: Igor Primoratz, Terrorism. The Philosophical 
Issues, (New York 2004), 113‐128. 
14 Yonah Alexander is professor Internationale Betrekkingen en hoofd van het Inter‐ University Centre for  
Terrorism Studies en co‐directeur van het Inter‐University Center for Legal Studies. Beiden zijn 
samenwerkingsverbanden van universiteiten en denktanken op globaal niveau. 
15 Yonah Alexander ed., Combating Terrorism. Strategies of Ten Countries, (Ann Arbor 2002) 387. 
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terroristen  te  veel  speelruimte  hebben  als  er  te  krampachtig  aan  de  rechtsregels  wordt 

vastgehouden.16 Zijn argument luidt dat bij een terroristische aanslag vrijheidsbeperkingen alleen 

te rechtvaardigen zijn als die ook werkelijk de veiligheid bevorderen.17 Wat betreft het martelen 

van personen om cruciale  informatie  te verkrijgen, vindt  Ignatieff dat het gerechtvaardigd kan 

worden als zijnde ‘geringer kwaad’ mits de ondervragingen vrij blijven van fysieke aantasting of 

wreedheid,  immers  dan  zouden  de  gewraakte  technieken  neerkomen  op  dwang  en  niet  op 

marteling.18 Tegenstrijdig genoeg  is  Ignatieff  toch van mening dat niemand buiten de wet mag 

worden  gesteld  en  dat  democratieën  zich  verre  moeten  houden  van  het  inzetten  van 

doodseskaders.19 Door zijn contradictoire opvattingen kan hij noch bij de pro‐rechtsorde groep 

noch bij de utilitaristen worden ingedeeld.  

Michael Walzer’s visie behoort  tot de utilitaristen. Hij geeft het bekende voorbeeld van 

het volgende morele dilemma; wat behoort een politieke leider te doen als door het martelen van 

een terrorist een aanslag kan worden voorkomen waarbij honderden burgers om zouden komen? 

Zijn utilitaristische visie  is dat de politieke  leider marteling moet toestaan om de  levens van de 

burgers te redden. Dat zou immers het meeste geluk voor de meeste mensen ten gevolg hebben. 

Hij plaatst als kanttekening dat in het geval van een moreel dilemma er nooit sprake kan zijn van 

volledige rechtvaardiging. Martelen is illegaal maar als het betekent dat er mensenlevens kunnen 

worden gered is het wel geoorloofd. Hij kijkt hierbij niet naar de handeling (martelen) maar naar 

het gevolg (het redden van mensenlevens).20  

 

Wat betreft de  inzet van de GAL zijn  er ook verschillende visies  te onderscheiden. Academici 

Fernando Reinares en Oscar  Jaime‐  Jiménez nemen om  twee  redenen aan dat het voornaamste 

doel van het inzetten van de GAL was om druk uit te oefenen op de Franse autoriteiten om een 

eind te maken aan de status van Frans Baskenland als vrijplaats voor ETA‐leden. Ten eerste had 

meer dan een derde van de dodelijke slachtoffers die de GAL had gemaakt geen banden met de 

ETA.  Dit  kwam  voort  uit  vergissingen  in  identificaties  of  opzettelijk willekeurige  aanvallen. 

Daarnaast vonden bijna alle GAL‐acties plaats in Zuid‐Frankrijk.  

                                                 
16 Michael Ignatieff, Lesser Evils, New York Times Magazine, (2‐5‐2004)3. 
17 Michael Ignatieff, Het minste kwaad. Politiek en moraal in het tijdperk van terrorisme, (Amsterdam 2004) 51. 
18 Ignatieff, Het minste kwaad, 186‐187. 
19 ibidem, 112. 
20 Michael Walzer, Political Action. The problem of dirty hands in: M. Cohen e.a. ed., War and Moral 
responsibility, (Princeton en Londen, 1974) 62‐76, aldaar 66. 
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Zij stellen  tevens dat de acties van de GAL direct  tot gevolg hadden dat de organisatie 

van  ETA‐activisten  in  Frans  Baskenland  verstoord werd.21 De  lange  termijn  gevolgen  van  de 

inzet  van  de  GAL  waren  zeer  schadelijk  volgens  Reinares  en  Jaime‐Jiménez.  De  politieke 

consensus  die  nodig  was  om  het  antiterrorismebeleid  te  implementeren  kwam  in  gevaar. 

Bovendien was het staatsterrorisme voor de Baskische bevolking een reden om de ETA actief te 

steunen, juist op een moment dat de ETA zeer zwak was. 22  

Wat in hun analyse opvalt, is dat Reinares en Jaime‐ Jiménez in geen woord reppen over 

de morele  verantwoordelijkheid  van  de  Spaanse  regering.  Ze  vermelden wel  dat  er  banden 

waren  tussen de GAL en de hoogste autoriteiten van het Spaanse ministerie van Binnenlandse 

Zaken maar verbinden daar geen moreel oordeel aan. Ze richten zich vooral op de feiten en de 

gevolgen  van  de  acties  van  de  GAL. De  vraag  of  de  Spaanse  regering  daarmee  de  Spaanse 

rechtsstaat en haar eigen legitimiteit ondermijnd zou kunnen hebben blijft buiten beschouwing.  

  Paddy  Woodworth  heeft  een  zeer  uitvoerig  boek  geschreven  over  de  vuile  oorlog, 

getiteld Dirty War, Clean Hands. ETA, the GAL and Spanish Democracy. Hij stelt net als Reinares en 

Jaime‐ Jiménez dat de Spaanse regering er via de inzet van de GAL in geslaagd is om de status 

van  Frans  Baskenland  als  toevluchtsoord  voor  de  ETA  te  veranderen.  Aanvankelijk 

beschouwden de Franse autoriteiten de  etarras  (leden van de ETA) als politieke vluchtelingen. 

Frankrijk leverde weinig tot geen etarras aan Spanje uit. De vuile oorlog heeft een verandering in 

het  beleid  van  Frankrijk  tot  stand  gebracht.  De  Franse  autoriteiten  hebben  uiteindelijk 

meegewerkt aan het oppakken van de Spaanse etarras en de uitlevering aan Spanje, concludeert 

Woodworth. 

  Woodworth  stelt kort het debat over het morele karakter van veronachtzamen van de 

rechtsstaat  aan  de  kaak. Hij  stelt  dat  andere  landen  ook  zulke  illegale methoden  gebruiken 

terrorisme  een  bedreiging  is.  Dat  is  echter  nog  geen  reden  om  de  inzet  van  de  GAL  te 

rechtvaardigen. 23  

Ook Remiro Brotóns en Espósito oordelen over het morele karakter van de inzet van de 

GAL. Zoals ik hierboven al opmerkte, vonden zij dat bij de bestrijding van terrorisme in Spanje 

de rechtsregels altijd moesten worden gerespecteerd. Ze zijn van mening dat Spanje geleerd heeft 

                                                 
21 F. Reinares en O. Jaime‐Jiménez, Countering terrorism in Spain in: F. Reinares ed., European democracies 
against terrorism. Government policies and intergovernmental cooperation (Aldershot 2000) 119‐146, aldaar 
136. 
22 Reinares en Jaime‐Jiménez, Countering terrorism in Spain, 137. 
23 Woodworth, Dirty War, 410. 
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van  de  verkeerde  keuzes  die  zijn  gemaakt  in  de  vuile  oorlog.  Dat  toont  het  uitgebreide 

gerechtelijke onderzoek naar de betrokkenheid van de regering  bij de GAL aan.24 Het terrorisme 

had  nooit  bestreden mogen worden met  behulp  van  doodseskaders. De  Spaanse  autoriteiten 

hadden de GAL nooit mogen steunen of tolereren, is de conclusie van deze wetenschappers. 

Academici  hebben  morele  dilemma’s  betreffende  het  opereren  buiten  de  rechtsorde 

uitgebreid onderzocht, en ook over de GAL  is extensief geschreven. Er  is echter een  lacune  in 

onderzoek naar de morele verantwoordelijkheid van de Spaanse regering. Er is veel geschreven 

over de  acties van de GAL  en de  acties van de ETA maar het vraagstuk waarom de Spaanse 

regering niet voor een andere oplossing –binnen de rechtsregels‐ heeft gekozen, blijft buitenspel. 

En als er wel wordt geoordeeld over het belang om binnen de wet te opereren is het niet vanuit 

moreel maar pragmatisch oogpunt.25 Het onderwerp  is derhalve onderbelicht  in de bestaande 

literatuur.  

 

 

Probleemstelling 

 

Het  zoeken  naar  een  verklaringsmodel  voor  de  handelingen  van  de  Spaanse  regering  staat 

centraal in deze scriptie. Mijn onderzoek zal ethiek verbinden met de praktijk, door te kijken in 

hoeverre  een  ethische  theorie  een  verklaringsmodel  kan  vormen  voor  het  inzetten  van 

doodseskaders  in  Frans Baskenland  tussen  1983  en  1987.  Is  het waarschijnlijk dat de  Spaanse 

regering  geloofde  dat  het  inzetten  van  een  doodseskader  het meeste  geluk  voor  de  meeste 

mensen  ten gevolg zou hebben? Wat was het voornaamste doel dat de Spaanse  regering voor 

ogen had? Met deze vragen in het vizier komt de volgende hoofdvraag naar voren:  

 

In hoeverre  is de  inzet van de GAL door de Spaanse regering  in Frans Baskenland tussen 1983 tot 1987 

vanuit het utilitarisme te verklaren?  

 

Door het utilitarisme  toe  te passen op de  concrete  casus van de GAL, kan mogelijk verklaard 

worden waarom de Spaanse regering  toch buiten de regels van de rechtsstaat heeft gehandeld. 

                                                 
24 Antonio Remiro Brotóns en Carlos Espósito, Spain in : Yonah Alexander ed., Combating Terrorism. 
Strategies of Ten Countries, (Ann Arbor 2002), 163‐187, aldaar 184.  
25 Jiménez, Spain: (…), 129. 
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Het  utilitarisme  is  een  ethische  theorie  die  ervan  uitgaat  dat  een  handeling  moreel 

gerechtvaardigd  is als het gevolg van die handeling het meeste geluk voor de meeste mensen 

voortbrengt. Stapsgewijs zal ik proberen op te bouwen naar een antwoord. 

Hoofdstuk 1 vormt het theoretische kader van deze scriptie. De vraag die centraal staat 

in het eerste hoofdstuk is de volgende: in hoeverre is het utilitarisme geschikt om toe te passen op 

het  dilemma  of  een  regering  de  rechtsorde  mag  veronachtzamen  ten  gunste  van 

contraterrorisme.  In hoofdstuk 2 komen  twee vragen aan bod. De eerste vraag  luidt: wat  is de 

historische  en  politieke  context  van  het  Baskische  nationalisme.  De  tweede  vraag  die  in 

hoofdstuk 2 aan de orde komt is hoe de ETA zich ontwikkelde in de periode van de oprichting in 

1959  tot  1983. Hoofdstuk  3  gaat  over de  vuile  oorlog  tegen de ETA  van  1983  tot  1987.  In dit 

hoofdstuk staat de vraag centraal welke verschillende  factoren een rol speelden bij het  inzetten 

van de GAL.  In hoofdstuk 4 komen meerdere mogelijke  scenario’s van de vuile oorlog  tussen 

1983  en  1987  aan  bod. De  vraag  in  hoeverre  het  utilitarisme  een  verklaring  vormt  voor  het 

inzetten van de GAL staat in dit laatste hoofdstuk centraal. Ten slotte geef ik in de conclusie een 

overzicht van de beantwoording van de hoofdvraag. 
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1. Morele dilemma’s van een rechtsstaat 

Het theoretische kader 

 

Het  ethische  dilemma  of  een  overheid  de  rechtsregels  mag  omzeilen  ten  gunste  van 

contraterrorisme staat centraal in deze scriptie. Het utilitarisme gaat ervan uit dat een handeling 

gerechtvaardigd  is als het gevolg van die handeling het meeste geluk voor de meeste mensen 

produceert. In dit hoofdstuk wordt de vraag besproken in hoeverre het utilitarisme geschikt om 

toe te passen op dit dilemma.  

In een rechtsstaat bestaan regels waar de uitvoerende macht zich aan dient te houden en 

dat  kan  het moeilijk maken  om  terrorisme  te  bestrijden. Het  inzetten  van  doodseskaders  om 

terrorisme  te  bestrijden  is  niet  legitiem,  ook  al  lijkt  het  in  sommige  gevallen  een  effectieve 

maatregel. Een aantal auteurs, waaronder Michael Ignatieff, vindt dat de rechtsorde in bepaalde 

ernstige situaties wel aan de kant mag worden veronachtzaamd. Ignatieff is van mening dat, om 

grote  misdaden  te  voorkomen,  het  overtreden  van  de  rechtsregels  door  de  autoriteiten 

onvermijdelijk is. 

 

“Sticking  too  firmly to  the rule of  law simply allows terrorists too much  leeway  to exploit our  freedoms. 

Abandoning the rule of law altogether betrays our most valued institutions. Too defeat evil, we may have to 

traffic  in evils:  indefinite detention of subjects, coercive  interrogations, targeted assassinations, even pre‐

emptive war. These are evils because each strays from national and international law and because they kill 

people or deprive  them of  freedom without due process. They  can be  justified only because  they prevent 

greater evil.”26  

 

Hij stelt dat regeringen het nationale en internationale recht niet zo nauw hoeven te nemen mits 

het schenden van dat recht grotere misdaden zal voorkomen.  

                                                 
26 Ignatieff, Lesser Evils, 3. 
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Andere academici gaan er van uit dat de rechtsregels altijd moeten worden gerespecteerd 

bij  het  bestrijden  van  terrorisme.  Een  overheid mag  terrorisme  nooit met  illegale methoden 

tegengaan.  De  Spaanse  autoriteiten  hadden  een  groep  als  de  GAL  nooit  mogen  steunen  of 

tolereren.27  

Binnen  een  rechtsorde  horen  de  vastgestelde  rechtsregels  door  iedereen  te  worden 

opgevolgd. Maar wat gebeurt  er  als de  regering de veiligheid niet kan garanderen binnen de 

rechtsorde? Zij behoort haar burgers te beschermen, maar in een situatie waar terrorisme op de 

loer  ligt  is dat niet altijd mogelijk. Het dilemma of de  regering veiligheid boven de  rechtsorde 

stelt is van morele aard. Oftewel is het moreel aanvaardbaar om de rechtsregels te negeren in het 

voordeel van contraterrorisme?  

In  dit  eerste  hoofdstuk  staat  de  vraag  centraal  of  de  theorie  van  het  utilitarisme 

toepasbaar is op het bovenstaande dilemma. Daarnaast zal ik een aantal begrippen uitleggen die 

cruciaal  zijn  om  tot  een  goed  begrip  van  de  positie  van  de  Spaanse  staat  ten  opzichte  van 

terrorismebestrijding te komen. Dat is noodzakelijk voor het begrijpen van de redenering binnen 

deze casus.  

 

 

§ 1.1 Begrippen 

 

Achtereenvolgend  zal  ik  de  begrippen  democratie,  scheiding  der  machten,  rechtsorde, 

rechtsstaat,  geweldsmonopolie  van  de  staat,  onschuldpresumptie,  legitimiteit  en  legaliteit 

definiëren  zodat  ik  hiernaar  kan  verwijzen  als  ik  deze  later  toe  zal  passen  in mijn  scriptie. 

Vanzelfsprekend  bestaan  er  meerdere  definities  van  bovenstaande  begrippen.  Het  is  niet 

mogelijk om hierbij volledig te zijn maar voor de duidelijkheid zal ik een bruikbare definitie van 

elk begrip hanteren. 

  Een democratie is een bestuursvorm waarin de verzameling mensen die op een bepaald 

grondgebied  leeft uiteindelijk het  laatste woord bij politieke besluiten heeft. Letterlijk betekent 

democratie  ‘het  volk  regeert’.  In  een  democratie  is  sprake  van  volkssoevereiniteit:  de 

soevereiniteit van democratische staten is afgeleid van de mensen onder dat staatsgezag. In een 

democratie moeten de volgende drie elementen aanwezig zijn: initiatiefrecht, recht op spreken en 

                                                 
27 Remiro Brotóns en Espósito, Spain, 184. 
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stemrecht.28  Zoals  ik  al  opmerkte  bestaan  veel  verschillende  definities  van  democratie.  De 

definitie van de rechtsgeleerde Thomas M. Franck is mijns inziens zeer duidelijk en compleet:  

 

“Democracy  (…)  concerns  the  role  of  the people  in  their governance:  the  right  of persons  in  a political 

community  to  participate  meaningfully  in  the  process  by  which  they  define  and  implement  values, 

priorities and policies.”29

 

In veel westerse democratieën  is  sprake van de  scheiding van de wetgevende, uitvoerende  en 

rechtsprekende macht. De Franse filosoof Charles de Montesquieu (1689‐1755) is de grondlegger 

van  dit  systeem30,  dat  ook wel  trias  politica wordt  genoemd. Geen  van  de  drie  bovenstaande 

machten  is  ondergeschikt  aan  een  andere.  De  wetgevende  macht  stelt  de  regels  op,  de 

uitvoerende macht draagt zorg voor de uitvoering van die  regels,  terwijl de  rechterlijke macht 

beslist  bij  conflicten.  Samen  vormen  zij  het  staatsgezag.  Pas  als  de  drie  machten  geheel 

onafhankelijk  van  elkaar  opereren,  is willekeur  en machtsmisbruik  door  de  overheid  tot  een 

minimum beperkt.31 Montesquieu bedacht deze machtenscheiding als middel om de vrijheid van 

de burgers te vergroten en tirannie en machtsmisbruik tegen te gaan. In de meest zuivere vorm 

van machtenscheiding heeft de regering de uitvoerende macht, het parlement de wetgevende en 

de  rechter  de  rechtsprekende macht. Het  parlement  is  dan  de  controleur  van  de  uitvoerende 

macht. De rechterlijke macht is onafhankelijk en spreekt recht op basis van de wet.  

 De democratie is in Spanje weer hersteld na de dood van Franco in 1975.  Spanje is een 

parlementaire democratie. Het Spaanse parlement (Cortes Generales) bestaat uit twee kamers; het 

Senado (vergelijkbaar met de Eerste Kamer) en het Congreso de los Diputados (Tweede Kamer). Ook 

in Spanje is de leer van de trias politica slechts gedeeltelijk doorgevoerd. De regering heeft naast 

de uitvoerende macht ook medewetgevende macht. De nadruk in het Spaanse model ligt op een 

sterke  en  stabiele  regering.32  In  de  grondwet  van  1978  wordt  de  rechterlijke  macht  als  een 

gelijkwaardige van de  staat erkend, net als de uitvoerende en de wetgevende. De uitvoerende 

macht  is  echter  vaak  machtiger  geweest  dan  de  wetgevende  in  de  contemporaine  Spaanse 

                                                 
28 J.W. van Deth en P.A.Schuszler, Nederlandse staatkunde. Een elementaire inleiding (Bussum 1995) 23. 
29 Norman Dorsen en Prosser Gifford ed., Democracy and the rule of law (Washington 2001) 169. 
30 Van Deth en Schuszler, Nederlandse staatkunde, 24.  
31 ibidem, 23‐25. 
32 Paul Heywood, The government and politics of Spain, (Basingstoke [etc.] 1995) 89. 
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democratie,  stelt Paddy Woodworth.33 Dit was  in het bijzonder opvallend  toen de uitvoerende 

macht werd uitgebreid tijdens de lange jaren van absolute meerderheid die de socialisten genoten 

in  de  jaren  tachtig.  Enerzijds  leidden  deze  omstandigheden  tot  een  hoog  aanzien  van  de 

rechterlijke macht  in  het  Spaanse  publieke  leven.  Sommige  burgers  zagen  de  rechters  als  de 

laatste  defensielijn  van  de  rechtsstaat  tegen  een  corrupte  en  buitensporig machtige  regering. 

Anderzijds  werd  de  rechterlijke  macht  gezien  als  inefficiënt  en  gevoelig  voor  politieke 

manipulatie.34 Politici bekeken de rechterlijke macht daarom met wantrouwen. 

De definitie van een rechtsorde  is een orde waarin gezamenlijke rechtsregels gelden en 

worden toegepast. Deze rechtsregels worden door rechtspraak bewaakt. Een voorbeeld van een 

autonome  rechtsorde  is  de  Europese  Unie.  Nederland  en  Spanje  hebben  ook  een  autonome 

rechtsorde maar deze is steeds vaker ondergeschikt aan de Europese rechtsorde.35  

Het begrip  rechtsstaat  is bekend geworden na de Franse Revolutie  in  1789. Vanaf dat 

moment kwamen de liberale staten op in Europa. Het concept in ingebed in de Europese traditie 

van gecodificeerde legaliteit, gebaseerd op het Romeinse recht.36 Men spreekt van een rechtsstaat 

als de staat aan de volgende voorwaarden voldoet. In de eerste plaats gelden de rechtsregels niet 

alleen voor burgers, maar is de overheid zelf ook gebonden aan het recht. Ten tweede dient het 

wetgevingsproces grondwettelijk te zijn geregeld, terwijl bestuur en rechtsspraak gebonden zijn 

aan de wet. Ook  is enige vorm van machtenscheiding noodzakelijk om een staat als rechtsstaat 

aan te duiden. Daarnaast is het bestaan van een rechtsorde in overeenstemming met de wil van 

het volk, die op haar beurt  is vertegenwoordigd  in het parlement. Ook moeten  fundamentele 

rechten  en vrijheden  gewaarborgd  zijn,  en  formeel gegarandeerd door het  rechtsproces  en de 

effectieve vertaling daarvan  in de praktijk.37 Het  legaliteitsbeginsel  is  een  essentieel onderdeel 

van  de  rechtsstaat. Dat  beginsel  houdt  in  dat  een  persoon  alleen  gehouden  kan worden  aan 

wetsbepalingen die al bestonden op het moment dat die persoon datgene doet waarop die wet 

betrekking  heeft.  Het  voorkomt  dat  de  wetgever  met  terugwerkende  kracht  regels  kan 

opleggen.38  

Een staat kan een rechtsstaat genoemd worden als hij aan de bovenstaande kenmerken 

voldoet  en  als  bovendien het  recht van  onschuldpresumptie vastgelegd  is  in de  grondwet.  In 
                                                 
33 Woodworth, Dirty War, Clean Hands, 445. 
34 Heywood, The government and politics of Spain, 115. 
35 Van Deth en Schuszler, Nederlandse staatkunde, 160. 
36 Heywood, The government and politics of Spain, 104. 
37 ibidem, 104. 
38 Van Deth en Schuszler, Nederlandse staatkunde, 155. 
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Europa is het vermoeden van onschuld (onschuldpresumptie) een grondrecht. Het is vastgelegd 

in  artikel  6  van  het  Europees  Verdrag  tot  Bescherming  van  de  Rechten  van  de Mens  en  de 

Fundamentele Vrijheden (EVRM). Dit recht geldt alleen voor personen die strafrechtelijk worden 

vervolgd.  

 

“Eenieder  tegen wie  een vervolging  is  ingesteld, wordt voor  onschuldig  gehouden  totdat  zijn  schuld  in 

rechte is komen vast te staan” alsook in artikel 48 van het Handvest van de grondrechten (Vermoeden van 

onschuld en rechten van de verdediging): “1. Eenieder tegen wie een vervolging  is  ingesteld, wordt voor 

onschuldig gehouden  totdat zijn  schuld  in  rechte  is komen vast  te  staan. 2. Aan  eenieder  tegen wie  een 

vervolging is ingesteld, wordt de eerbiediging van de rechten van de verdediging gegarandeerd.”39

 

Het  vermoeden  van  onschuld  is  een  van de  tegenwichten  van  het  geweldsmonopolie  van de 

staat. De socioloog Max Weber (1864‐1920) schreef in 1919 in zijn essay ‘Politik als Beruf’ dat een 

belangrijke  voorwaarde waar  een  staat  aan moet  voldoen  is  dat  zij  een monopolie  heeft  op 

legitiem geweld binnen haar territorium. Hij kwam tot bovenstaande observatie terwijl hij zocht 

naar de definitie van een staat. Dat betekent niet dat alleen de regering geweld mag gebruiken, 

maar dat andere personen en organisaties toestemming van de staat moeten krijgen om legitiem 

geweld  te  gebruiken.40  Als  het  bijvoorbeeld    wettelijk  is  vastgesteld  dat  individuen  geweld 

mogen gebruiken ter zelfverdediging, dan is dat recht door de staat toegekend en is het legitiem. 

Weber bedoelde niet dat de staat het geweld behoorde te monopoliseren noch dat de  inwoners 

van  een  staat  de  legitimiteit  van  het  geweldsmonopolie  van  de  staat moesten  erkennen. Hij 

definieerde de staat aan de hand van het kenmerk dat zij een monopolie heeft op geweld binnen 

een bepaald grondgebied.41 Het geweldsmonopolie van de staat is één van de waarborgen van de 

rechtsstaat. In deze scriptie is de legitimering van geweld een centraal dilemma. Een staat heeft 

de morele plicht om legitieme middelen te gebruiken. 

  De begrippen  legitimiteit  en  legaliteit worden vaak verward. Daarom  is het belangrijk 

om  helderheid  te  verschaffen  over  de  betekenis  van  de  begrippen.  Legitimiteit  betekent  de 

wettigheid van de regering. De volgende definitie van Franck geeft de betekenis duidelijk weer: 

                                                 
39 http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0174:FIN:NL:HTML, geraadpleegd 22 
april 2008. 
40 Max Weber, Wissenschaft als Beruf 1917/1919. Politik als Beruf 1919 (heruitgave van W. J. Mommsen en W. 
Schluchter, Tübingen 1992) 159. 
41 Richard Swedberg, The Max Weber Dictionary. Key words and central concepts. (Stanford 2005) 265. 
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“It is the aspect of governance that validates institutional decisions as emanating from right process. What 

constitutes right process is described in a society’s adjectival constitution or rules of order, or is pedigreed 

by  tradition  and  historic  custom. When  a  statute  is  openly  debated  in Congress  after  public  hearings, 

passed by a majority of duly elected members of both houses, and signed by the president, it may be said to 

be legitimate.” 42  

 

Als iets legitiem is, moet het in de praktijk voldoen aan meer voorwaarden dan alleen het feit of 

het  formeel volgens de wet  tot stand  is gekomen. Het moet ook voldoen aan principes van de 

democratie  en  mensenrechten.  Legitimiteit  heeft  in  het  bijzonder  betrekking  op  de 

rechtvaardiging van de regerings‐ of de staatsmacht. Dat wil zeggen op de vraag op grond van 

welk algemeen bindend recht een regering of een staat macht uitoefent, bevelen geeft en wetten 

uitvaardigt.43 Legaliteit betekent ook wettigheid, maar dan geldig  in het  recht. De  juristen A.J. 

Hoekema  en  N.F.  van Manen  geven  een  complexe maar  complete  definitie  van  het  begrip: 

“Legaliteit is het geheel van in de maatschappelijke praktijk van de rechtsorde uitgedrukte en in 

sociale  instituties werkzame overtuigingen omtrent de  juiste opbouw van de maatschappelijke 

onderdelen  ervan”44  Een  juridische  uitspraak  is  legaal  als  het  verwijst  naar  een  tussen  beide 

partijen geldende regel en wordt gedaan door een bevoegde autoriteit.45  

Deze begrippen zullen  later  in deze scriptie terug komen. Ze zijn van belang bij vragen 

zoals: is de legitimiteit van de democratische rechtsstaat ondermijnd door de inzet van de GAL? 

Voldeed  Spanje  aan  alle  voorwaarden  van  de  rechtsstaat?  Verdedigt  een  rechtsstaat  de 

veronderstelling  dat  het  geweldsmonopolie  bij  de  staat  ligt,  als  zij  terrorisme  bestrijdt? 

Uiteindelijk wil ik de vraag beantwoorden wat de overweging was van de Spaanse regering om 

de rechtsorde te veronachtzamen door illegale middelen in te zetten. 

 

 

§ 1.2 Verschillende stromingen binnen de ethiek 

                                                 
42 Thomas A. Franck, Democracy, Legitimacy, and the Rule of Law: Linkages, in: Norman Dorsen en Prosser 
Gifford ed., Democracy and the rule of law, (Washington 2001) 169‐178 aldaar 169. 
43 H.Franken, Encyclopedie van de Rechtswetenschap (Deventer 2003) 52. 
 
44 A.J. Hoekema en N.F. van Manen, Typen van legaliteit (Deventer 2000) 5.  
45 H.Franken, Encyclopedie van de Rechtswetenschap (Deventer 2003) 59. 
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In deze tweede paragraaf staat het utilitarisme centraal. Daarbij zal ik ingaan op de belangrijkste 

denkbeelden,  de  grondleggers  en  aanhangers  van  het  utilitarisme  en  zal  ik  de  theorie  in  een 

bredere politieke en filosofische context plaatsen.  

In deze scriptie beperk ik mij tot het toepassen van het utilitarisme op de casus die ik in 

hoofdstuk 3 uiteenzet. Voor deze keus zijn twee redenen. Ten eerste toets ik de hypothese dat de 

overwegingen van de Spaanse overheid  in de besluitvorming over het bestrijden van het ETA‐ 

terrorisme  utilitaristisch  van  aard  waren. Met  andere  woorden;  dacht  de  overheid  dat  deze 

maatregel uiteindelijk  tot een effectieve bestrijding van de ETA zou  leiden? Zou dat betekenen 

dat  het  doel  de  middelen  heiligde?  Ten  tweede  is  er  tot  nu  toe  weinig  aandacht  aan  dit 

onderwerp besteed  in de bestaande  literatuur, zoals  ik  in de  inleiding heb opgemerkt. Om het 

utilitarisme  in  een  filosofische  context  te plaatsen bespreek  ik  eerst de hoofdstromingen  in de 

ethiek. 

Binnen de ethiek kan het onderscheid worden gemaakt tussen toegepaste, normatieve en 

meta‐ethiek. De  laatste  stroming  onderzoekt waar  onze  ethische principes vandaan  komen  en 

wat ze betekenen.46 Zijn het  sociale bedenksels of komen ze voort uit universele waarden? De 

meta‐ethiek richt zich niet op de vraag wat het juiste gedrag is in een bepaalde situatie maar op 

de vraag wat goed en kwaad is. Ze is beschrijvend en tracht de aard van ethische eigenschappen, 

beweringen, visies en oordelen te achterhalen, zonder een moreel standpunt in te nemen. 

In  tegenstelling  tot de meta‐ethiek zijn de normatieve en  toegepaste ethiek prescriptief. 

Zij schrijven voor hoe men  juist zou moeten handelen in een bepaalde situatie. De definitie van 

toegepaste ethiek  is het  toepassen van morele principes op een praktische situatie na uitvoerig 

onderzoek.47  Er  bestaan  verschillende  vakgebieden waar  ethiek  op wordt  toegepast,  zoals  de 

biologie, het milieu, de mensenrechten, de media, religie en de medische discipline. Het is nuttig 

om  ethiek  toe  te  passen  op maatschappelijke  dilemma’s.  Dat  zorgt  voor  politieke  discussies 

waarna in sommige gevallen nieuwe wetten in werking treden.  

De  normatieve  ethiek  onderzoekt  hoe  we  ons  behoren  te  gedragen.  Er  bestaan 

verschillende  theorieën  die  onderdeel  zijn  van  normatieve  ethiek,  zoals  de  gevolgenethiek, 

plichtethiek  en de deugdethiek. Het utilitarisme valt onder de gevolgenethiek.  In de volgende 

                                                 
46 Mark Timmons, Moral theory. An introduction (Oxford 2002) 17‐20. 
47 T. Tännsjö, Understanding ethics. An introduction to moral theory (Edinburgh 2004) 4. 
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paragraaf komt aan bod wat het verschil  is  tussen de drie hoofdstromingen van de normatieve 

ethiek. 

 

 

§ 1.3 Gevolgethiek en twee alternatieven 

 

In  deze  paragraaf  behandel  ik  eerst  de  gevolgethiek  en  daarna  twee  alternatieve  ethische 

theorieën, namelijk de plichtethiek en de deugdethiek. De gevolgethiek kijkt uitsluitend naar de 

uitkomst van een bepaalde actie. Volgens de theorie bepaalt het resultaat van ons handelen of de 

actie  gerechtvaardigd  en  juist was. Het  gevolg  van  de  actie  vormt  de  basis  voor  elk moreel 

waardeoordeel  over  die  actie.  Een moreel  juiste  handeling  is  volgens  de  gevolgenethiek  een 

handeling  die  een  goede  uitkomst  of  gevolg  teweeg  brengt.48  Binnen  de  gevolgethiek  is  het 

utilitarisme  een  interessante  invalshoek. Deze morele  theorie  beoordeelt  het  resultaat  van  een 

bepaalde handeling op rechtvaardigheid door te kijken naar het niveau van welvaart (of geluk) 

voor alle betrokkenen.49

Het  eerste  alternatief  van  de  gevolgethiek  is  de  plichtethiek. Deze  visie  gaat  uit  van 

absolute gedragsregels, vaak gesteld als normen. De grondlegger van deze stroming is de Duitse 

filosoof  Immanuel Kant  (1724‐1804). Eén van de  centrale  thema’s binnen deze  stroming  is het 

‘categorisch  imperatief’. Dat gaat er vanuit gaat dat  je moet handelen zoals  je wilt dat  iedereen 

zou handelen  in die situatie.  In zijn boek Kritik der praktischen Vernunft vraagt Kant zich af wat 

iemand moet  doen  om  een moreel  goed mens  te  zijn. Het  antwoord  vindt  hij  in  een  aantal 

verplichte gedragsregels.50  Hij gelooft dat ethiek gebaseerd moet zijn op rationaliteit en probeert 

een universele morele wetgeving op  te  stellen. Morele  acties moeten  in overeenstemming  zijn 

met het ‘categorisch imperatief’.51  

De deugdethiek richt zich primair op wat voor mensen wij zouden moeten zijn, niet op 

wat we zouden moeten doen.52 Eén van de doelstellingen van deugdethiek is om het karakter van 

een persoon te beschrijven. De deugdethiek kijkt dus niet naar criteria die we aan acties zouden 

moeten  stellen  zodat  die  actie  gerechtvaardigd  is, maar  naar  deugden  die  een  persoon  zou 

                                                 
48 Timmons, Moral theory, 104. 
49 Hardin Russell, Morality within the limits of reason (Chicago 1988) xv. 
50 Immanuel Kant, Kritiek van de praktische rede (ten geleide J.Veenbaas en W. Visser), (Amsterdam 2006) 59.  
51 John Stuart Mill (R. Crisp ed.), Utilitarianism (Oxford, 1998)7. 
52 Tännsjö, Understanding ethics, 10. 
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moeten bezitten. Deze stroming is bekend geworden door de Griekse filosoof Aristoteles (384‐322 

BC).  Net als vele denkers uit de Oudheid drukte hij zijn morele denkbeelden uit in termen van 

deugden. 53  

Het  is  het  meest  aannemelijk  om  de  casus  te  beoordelen  aan  de  hand  van  de 

gevolgethiek. Toen de Spaanse  regering besloot om overheidsgelden  aan doodseskaders uit  te 

geven, zal niemand hebben geloofd dat dit een legitiem middel was. Als de regering de intentie 

had om moreel juist te handelen, is het mogelijk dat zij hebben geloofd dat het doel de middelen 

heiligde.   

De toepassing van plichtethiek op de casus is moeilijk. Bovendien is het minder relevant 

en minder interessant. De plichtethiek gaat er van uit dat elk mens zijn verstand gebruikt en in 

grote mate plichtsgetrouw is. De inzet van de GAL is nauwelijks te verklaren vanuit deze theorie. 

De keuze om de GAL in te zetten lijkt geen rationele keuze vanuit het perspectief van Kant. De 

plichtethiek  gaat  er  vanuit  dat  een  persoon  handelt  zoals  hij  zou  willen  dat  iedereen  zou 

handelen.  

De deugdethiek kijkt naar de moraliteit van een karakter. De theorie stelt de vraag wat 

voor soort persoon iemand zou moeten zijn. Dit is niet van toepassing op deze casus omdat het 

niet  gaat  om  één  persoon maar  omdat  er meer  actoren  bij  betrokken  zijn. Daarom  laat  ik  de 

plicht‐ en deugdethiek achter me en richt ik me op een gevolgethische theorie.  

 

 

§ 1.4 Utilitarisme 

 

Gevolgenethische visies kan men  indelen  in hedonisme, eudemonisme en utilitarisme. De dries 

visies liggen dicht bij elkaar, maar verschillen in uitgangspunt. Het hedonisme gaat ervan uit dat 

een beslissing ethisch  juist  is als het gevolg het meeste genot voor het  individu oplevert.54 Het 

eudemonisme vervangt het woord genot door geluk. Het verschil  tussen geluk en genot  is dat 

genot meestal op een korte termijn betrekking heeft en meer op de zintuigen is gericht. Geluk is 

iets voor de lange termijn en is meer ‘onderdeel’ van een persoon dan een zintuiglijke ervaring. 

Het utilitarisme is het meest geschikt om op deze casus toe te passen aangezien het ervan uitgaat 

dat  het  doel  van  een  bepaalde  actie  het meeste  geluk  voor  de meeste mensen  zou moeten 

                                                 
53 Tännsjö, Understanding ethics, 91. 
54 Timmons, Moral theory, 106‐107. 
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voortbrengen. De regering hoort het belang van haar onderdanen altijd  in het vizier te hebben. 

Het  eudemonisme  en  het  hedonisme  zijn  daarentegen meer  gericht  op  het  individu.  In  deze 

paragraaf bespreek ik het klassieke utilitarisme. 

Het  klassieke  utilitarisme  gaat  ervan  uit  dat  er  twee  intrinsieke  waarden  bestaan, 

namelijk pijn  en  geluk  (in de Engelse  literatuur wordt dit  letterlijk  aangeduid met het woord 

pleasure, hetgeen tussen geluk, welvaart en genot in zit maar ik zal het hier vertalen als geluk). De 

utilitaristische  filosoof  Jeremy Bentham  (1748‐1832) was van mening dat geluk welvaart en de 

afwezigheid van pijn behelst.55 Hoewel er vele  filosofen uit de Oudheid, de Renaissance en de 

Verlichting met hetzelfde thema bezig waren,  is het utilitarisme ontwikkeld door David Hume, 

Jeremy  Bentham,  John  Austin,  John  Stuart Mill  en Henry  Sidgwick.56  Bentham wordt  veelal 

aangewezen  als  de  grondlegger  van  het  utilitarisme.  Ik  concentreer me  in  dit  hoofdstuk  op 

Bentham en Mill, de twee invloedrijkste klassieke utilitaristen.57 Bentham ontwierp de regel van 

utiliteit. Dit houdt  in dat het goede  is wat het meeste geluk produceert voor het meeste aantal 

mensen. Zijn gedachtegoed kan  in één zin worden samengevat als “The Greatest Happiness of 

the Greatest Number”. Het  ‘Greatest Happiness Principle’ was  zijns  inziens  de  basis  voor  de 

moraal  en  de  wetgeving.  Hij  ontwikkelde  een  algoritme  om  de  hoeveelheid  geluk  die  een 

bepaalde  actie veroorzaakte  te berekenen. Deze noemde hij de  felicific  calculus, maar  staat ook 

bekend als de utility of hedonistic calculus. In één van zijn belangrijkste werken, An Introduction to 

the Principles  of Morals  and  Legislation,  analyseert hij hoe  je geluk kan meten  aan de hand van 

zeven variabelen.58  

James Mill, een  tijdgenoot en aanhanger van Bentham, publiceerde artikelen waarin hij 

de principes van Bentham toepaste op de praktijk. Zijn oudste zoon, John Stuart Mill, bracht hij al 

op  jonge  leeftijd  belangrijke  principes  van  de  filosofie  bij.59    John  Stuart  Mill  heeft  de 

utilitaristische theorie nog verder uitgediept. Een essentieel verschil tussen de theorie van Jeremy 

Bentham en die van John Stuart Mill is dat Bentham geen onderscheid maakte tussen de ‘hogere’ 

en ‘lagere’ genoegens zoals kunst en volksvermaak: “Prejudice apart, the game of push‐pin is of 

equal value with the arts and sciences of music and poetry. If the game of push‐pin furnish more 

                                                 
55 John Troyer, The Classical Utilitarians: Bentham and Mill (Indianapolis 2003). viii 
56 Russell, Morality within the limits of reason, 18. 
57 Timmons, Moral theory, 103. 
58 Jeremy Bentham, An introduction to the principles of morals and legislation (Oxford 1996) 39. 
59 Troyer, The Classical Utilitarians, x. 
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pleasure  it  is more valuable than either.”60 Mill  is het niet met Bentham eens op dit punt: “It  is 

quite compatible with the principle of utility to recognize the fact that some kinds of pleasure are 

more desirable and more valuable  than others.  It would be absurd  that, while  in estimating all 

other  things  quality  is  considered  as well  as  quantity,  the  estimation  of  pleasure  should  be 

supposed to depend in quantity alone.”61

Het is van belang om te beseffen dat utilitaristen hun eigen terminologie gebruiken. Als 

zij  het  gevolg  van  een  potentiële  handeling  beoordelen, maken  ze  slechts  onderscheid  tussen 

goed en  fout. Als een gevolg van een handeling het meeste geluk voor de meeste betrokkenen 

met zich mee brengt dan zou deze volgens de utilitarist goed zijn. Dat betekent echter niet dat de 

handeling  automatisch  als  goed  van  aard  moet  worden  beschouwd.62  Het  utilitaristische 

criterium voor de rechtvaardiging van een handeling is als volgt: “een handeling is alleen goed 

als er geen alternatief mogelijk was dat tot een grotere totaalsom van welvaart in de wereld zou 

hebben geleid”.63  

Er zijn sinds de tijd van Bentham een aantal kanttekeningen bij het utilitarisme geplaatst 

die ook eigentijdse utilitaristen bezighouden. De eerste  is dat de verspreiding van geluk  in een 

maatschappij,  en  de  tweede  het  meten  van  dat  geluk.  64  Een  ander  probleem  van  de 

utilitaristische theorie is dat men beslissingen maakt op basis van te voorspellen gevolgen. Maar 

die  gevolgen  zijn  nooit  exact  te  voorspellen.  Bij  het  bestuderen  van  het  utilitarisme  twijfelen 

sommige filosofen ook aan de exactheid van ‘interpersoonlijke vergelijking van utiliteit’ oftewel 

hoe geluk door een ieder ervaren wordt.65 Daarbij kom ik weer terug op het probleem hoe geluk 

gedefinieerd  kan  worden.  In  het  kader  van  de  analyse  van  de  casus  is  het  goed  om  de 

kanttekeningen in het achterhoofd te houden. 

In de loop van de negentiende en twintigste eeuw heeft het utilitarisme wetenschappers 

geïnspireerd. De meest bekende aanhangers die de  theorie hebben verdiept of veranderd, zijn 

Henry Sidgwick  (1838‐1900), Richard M.Hare  (1919‐2002),  John Rawls  (1921‐2002), Peter Singer 

(geb.1946) en Michael Ignatieff (geb.1947). De laatstgenoemde paste het utilitarisme onder andere 

toe op terrorisme, zoals in paragraaf 1.5 te lezen is. Eerst onderscheid ik in de volgende paragraaf 

drie stromingen binnen het utilitarisme. 
                                                 
60 ibidem, 94. 
61 Troyer, The Classical Utilitarians, 100. 
62 Tännsjö, Understanding ethics, 18. 
63 ibidem, 19.   
64 Troyer, The Classical Utilitarians, xi. 
65 Russell, Morality within the limits of reason, xv. 
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§ 1.5 Stromingen binnen het utilitarisme 

 

Onder utilitaristen verschillen de meningen over hoe de theorie op morele vraagstukken dient te 

worden toegepast. In deze paragraaf zet ik vier stromingen naast elkaar, namelijk het negatieve 

utilitarisme, het handelingsutilitarisme, het regelutilitarisme en het two‐level utilitarisme. Op deze 

manier vergroot ik de blik op de theorie. 

Het negatieve utilitarisme gaat niet uit van het bereiken van zoveel mogelijk geluk voor 

zoveel mogelijk mensen maar streeft naar het bereiken van zo weinig mogelijk kwaad of pijn. De 

grondlegger  van  deze  stroming,  de  socioloog  Karl  Popper  (1902‐1994),  stelde  dat  het  meer 

duidelijkheid verschafte in de ethiek om de voorwaarden van het ‘Greatest Happiness Principle’ 

negatief  te  stellen. Daarom ging hij uit van het minimaliseren van het  lijden  in plaats van het 

promoten van geluk.  Hij is van mening dat er, vanuit ethisch oogpunt, geen symmetrie bestaat 

tussen geluk en lijden.66 Het voorkomen van pijn en lijden van mensen ziet hij als urgenter dan 

het nastreven van geluk. 67

Het handelingsutilitarisme stelt dat we eerst de mogelijke uitkomsten van een potentiële 

handeling moeten  beschouwen  en  dan  datgene moeten  kiezen  dat  het meeste  geluk  voor  de 

meeste mensen zal genereren. Het is vaak moeilijk –zo hebben de meeste utilitaristen erkend‐ om 

het nut van een handeling  te bepalen aangezien de  tijd om een beslissing  te nemen kort  is en 

oorzakelijke  verbanden  ontbreken.68  Bovendien  zal men  de  neiging  hebben  om  dingen  teveel 

vanuit eigen perspectief te bekijken en daarom voor handelingen te kiezen die de eigen belangen 

meer behartigen dan de algemene belangen.69 Een mogelijke oplossing voor deze problemen kan 

het regelutilitarisme zijn. 

Regelutilitaristen  beoordelen  handelingen  niet  stuk  voor  stuk, maar  pleiten  voor  het 

volgen van morele regels, die effectief zijn gebleken in het brengen van het meeste geluk voor de 

meeste mensen. Als iedereen die regels zou naleven zou de maximale som van welvaart worden 

bereikt.70  De  kritiek  hierop  is  dat  de  regels  niet  altijd  het  meeste  geluk  (voor  de  meeste 

                                                 
66 Karl. R. Popper, The open society and its enemies. Volume I. The spell of Plato (Londen 1966) 235.  
67 Karl. R. Popper, The open society and its enemies. Volume I. The spell of Plato (Londen 1966) 284.  
68 Russell, Morality within the limits of reason, 14. 
69 ibidem, 14. 
70 Tännsjö, Understanding ethics, 34. 
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betrokkenen) als gevolg zullen hebben,  integendeel, soms  juist een afname van geluk. De regel 

dat men nooit een mens mag doden lijkt bijvoorbeeld het meeste geluk voor de meeste mensen 

voort  te brengen, maar het maakt zelfverdediging moeilijk. De  regelutilitarist gaat uit van een 

conventie, waarvan afgeweken mag worden.71  In dat geval  is zelfverdediging een uitzondering 

op  de  regel.  In  de meeste  gevallen  zal  het  principe  van  ‘Greatest Happiness  for  the Greatest 

Number’ worden bereikt door het volgen van de regel. Als dat niet het geval is, zou men de regel 

moeten verbreken, zo redeneren regelutilitaristen. 

  Richard M. Hare combineerde het handelings‐ en  regelutilitarisme en was van mening 

dat  er  twee  niveaus  van  utilitarisme  zouden  moeten  worden  onderscheiden.  Het  two‐level 

utilitarianism behelst dat de actor normaal gesproken zijn morele intuïtie zou moeten gebruiken, 

aangezien  dat  geluk  vergoot.  Maar  soms  moet  men  naar  een  hoger  en  meer  kritisch 

reflectieniveau stijgen, en denken zoals een handelingsutilitarist zou doen. In een ideale situatie, 

waarbij men genoeg  tijd heeft om de gevolgen van  een handeling  te berekenen,  zou men het 

handelingsutilitarisme moeten toepassen. In de praktijk hebben we hiervoor vaak niet genoeg tijd 

noch  vooruitzicht,  en  daarom  zouden  we  ons  beter  aan  het  regelutilitarisme  houden,  aldus 

Hare.72 

   

 

§ 1.6 Toepassen van het utilitarisme op terrorisme 

 

Om  terug  te  komen  op  de morele  dilemma’s  die  in  een  rechtsstaat  ontstaan  als  er  besluiten 

worden genomen om terrorisme te bestrijden, zijn de volgende ethische vragen belangrijk. Moet 

de regering altijd binnen de regels van de rechtsstaat handelen of  is het gerechtvaardigd om  in 

geval van nood de regels van de rechtsstaat opzij te zetten? Is het mogelijk om te kiezen uit twee 

kwaden?  

Terrorisme zet een democratisch systeem onder grote druk. De normale gang van zaken 

in een rechtsorde is erg langzaam‐ het parlement moet beraadslagen; de rechters moeten een zaak 

opnieuw bestuderen‐ maar een directe terroristische dreiging vraagt om een snelle beslissing. De 

wetgevende  macht  zou  moeten  kunnen  worden  versneld  in  tijden  van  crisis,  zodat  er  snel 

belangrijke beslissingen kunnen worden genomen.  In het geval van een  terroristische dreiging 
                                                 
71 Uwe Steinhoff, On the Ethics of War and Terror (Oxford, 2007) 63. 
72 R.M. Hare, Moral thinking (Oxford 1981) 43. 
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zijn vrijheidsbeperkingen alleen te rechtvaardigen als die ook werkelijk de veiligheid bevorderen, 

redeneert Ignatieff. 73  

Ignatieff stelt dat een staat soms zijn toevlucht moet nemen tot dwang, geheimhouding 

en schending van rechten, als dat terrorisme kan voorkomen of bestrijden.74  “To defeat evil, we 

may  have  to  traffic  in  evils:  indefinite  detention  of  suspects,  coercive  interrogations,  targeted 

assasinations,  even  pre‐emptive war”75 Hij  betoogt dat deze misdaden  alleen  kunnen worden 

gerechtvaardigd  als  ze  grotere  misdaden  voorkomen.  Dit  kan  worden  gezien  als  een 

utilitaristisch argument. De ‘lesser evils’ oftewel de illegale acties kunnen worden gerechtvaardigd 

als ze het grotere kwaad verslaan. Als dat gevolg het meeste geluk voor de meeste mensen met 

zich mee brengt is de handeling volgens het utilitarisme gerechtvaardigd. 

Daarentegen  gaan  Antonio  Remiro  Brotóns  en  Carlos  Espósito  ervan  uit  dat  de 

rechtsregels altijd moeten worden gerespecteerd bij het bestrijden van terrorisme. Een overheid 

mag  terrorisme  nooit met  illegale methoden  tegengaan. De  Spaanse  autoriteiten  hadden  een 

groep als de GAL nooit mogen steunen of tolereren.76 Yonah Alexander  is het eens met Remiro 

Brotóns en Espósito dat: “the rule of law should always be respected in combating terrorism.”77

 

 

§ 1.7 Conclusie 

 

In dit hoofdstuk stond de vraag centraal of het utilitarisme geschikt  is om  toe  te passen op de 

casus GAL. Het utilitarisme is een onderdeel van de gevolgethiek en gaat ervan uit dat het doel 

van een bepaalde handeling het meeste geluk voor de meeste mensen zou moeten voortbrengen. 

Kortom, het doel heiligt de middelen. Deze theorie is mijns inziens geschikt om toe te passen op 

de  vraag waarom  de  Spaanse  regering  de GAL  heeft  ingezet. Als  de  regering  utilitaristische 

overwegingen had, zou men als volgt kunnen hebben geredeneerd: de illegale acties van de GAL 

kunnen worden  gerechtvaardigd  als  ze  het meeste  geluk  voor  de meeste mensen  tot  gevolg 

hebben.  Het  utilitarisme  kan  dienen  als  een  verklaringsmodel  voor  de  handelingen  van  de 

Spaanse regering.  

                                                 
73 ibidem, 51. 
74 Ignatieff, Lesser Evils, 3. 
75 ibidem 3. 
76 Remiro Brotóns en Espósito, Spain, 184. 
77 Alexander, Combating Terrorism, 387. 
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De kern van dit hoofdstuk  is de verklaring van het veronachtzamen van de rechtsorde 

ten gunste van terrorismebestrijding met behulp van het utilitarisme. Hoewel het te verklaren is, 

mag het volgens Remiro Brotóns en Espósito nooit worden gerechtvaardigd. Het probleem met 

contraterroristische acties buiten de wet  is volgens hen dat het een  lange  termijn  terugslag  tot 

gevolg kan hebben. Enerzijds zou de legitimiteit van de rechtsorde kunnen worden ondermijnd 

en anderzijds zou het de aanwas van nieuwe terroristen tot gevolg kunnen hebben.  

Ignatieff heeft de  opvatting dat  een  staat  soms  zijn  toevlucht moet nemen  tot dwang, 

geheimhouding en schending van rechten, als dat terrorisme kan voorkomen of bestrijden. Zijn 

‘lesser  evil’  theorie gaat  ervan uit dat kleine misdaden  kunnen worden  gerechtvaardigd  als  ze 

grotere  misdaden  voorkomen.  Deze  utilitaristische  visie  staat  recht  tegenover  de  visie  van 

Remiro  Brotóns  en  Espósito.  Zij  zijn  van mening  dat  het  handelen  van  de  regering  altijd  in 

overeenstemming dient te zijn met de wet.78 Een handeling buiten de wet zet de morele autoriteit 

van de regering op het spel.79 Het kan zelfs de rekrutering van terroristen tot gevolg hebben en 

dus een averechts effect hebben.  

   De  hoofdvraag  van  deze  scriptie  is  of  de  inzet  van  doodseskaders  door  de  Spaanse 

regering in Baskenland tussen 1983 tot 1987 vanuit het utilitarisme te verklaren is. De bestudering 

van deze casus is interessant in het licht van de huidige terrorismedreiging in de wereld. Als een 

regering in de toekomst tot illegale middelen wil overgaan in hun strijd tegen terrorisme moet zij 

zich bewust zijn van een eventuele lange termijn terugslag. Om de casus verder in te leiden neem 

ik in het volgende hoofdstuk de geschiedenis van het Baskische nationalisme en de opkomst van 

de ETA onder de loep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
78 Remiro Brotóns en Espósito, Spain, 184. 
79Jiménez, Spain: (...), 128‐129. 
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2. Het Baskische nationalisme 

Historische en politieke context  

 

De vraag wat de historische en politieke context van het Baskische nationalisme is loopt als een 

rode draad door dit hoofdstuk heen. Het Baskische nationalisme is de basis voor het terrorisme 

van de ETA. Een aantal onderwerpen komen aan bod, van de oprichting van de eerste Baskische 

nationalistische politieke partij tot de eerste vuile oorlog aan het eind van de jaren zeventig tegen 

de ETA. Op deze manier wordt toegewerkt naar de casus in hoofdstuk 3. Het is belangrijk dat de 

casus in een bredere context wordt geplaatst zodat we ons realiseren dat de Spaanse democratie 

nog niet zo lang van kracht was in 1983. Toen de tweede vuile oorlog van start ging bestond de 

ETA  al meer dan dertig  jaar. De vraag hoe de ETA  zich ontwikkeld heeft door de  jaren heen 

wordt daarom ook hier besproken. Aan het einde van het hoofdstuk zal ik de periode 1975‐1983 

bespreken. 

 

§ 2.1 Baskisch nationalisme tot 1975 

 

Het Baskische nationalisme  is niet geworteld  in de afgelopen decennia, maar honderden  jaren 

geleden. Baskenland wordt sinds  jaar en dag bewoond door Basken. Het is gelegen in Frankrijk 

en Spanje, aan de westelijke uitlopers van de Pyreneeën en de golf van Biskaje Romaanse historici 

en Griekse  geografen  hebben  het  bestaan  van  het  Baskische  volk  al  in  de  zevende  eeuw  na 

Christus erkend.80 Het euskera‐ de Baskische taal‐ behoort niet tot de Indo‐Europese familie van 

talen81 en is waarschijnlijk de oudste taal van Europa. Het is één van de unieke kenmerken van 

het  trotse  Baskische  volk.82  Taal was  een  schild,  volgens  Sabino Arana,  de  oprichter  van  de 

Baskische Nationalistische  Partij,  “One  cannot merely  see  the  Basque  language  as  a  beautiful 

language, worthy of being used in literature: it is the symbol of our race, and the safeguard of the 

piety and morality of our people”.83  

                                                 
80 Conversi, D., The Basques, the Catalans and Spain, (Reno, NV [etc.] 1997) 44. 
81 Woodworth, Dirty War, 17. 
82 Díez Medrano, J. Divided Nations, Class, Politics and Nationalism in the Basque Country and Catalonia, (Ithaca 
[etc.], 1995) 144. 
83 Geciteerd in: Díez Medrano, Divided Nations, 78. 
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Sabino de Arana y Goiri  (1865‐1903) richtte  in 1895 de Baskische Nationalistische Partij 

(PNV:  Partido  Nacionalista  Vasco)  op.  De  meeste  symbolen  en  waarden  van  het  Baskische 

nationalisme zijn te danken aan Arana. Hij formuleerde het eerste politieke programma, waarvan 

de  ideologie  traditioneel  en  separatistisch  was,  definieerde  de  geografische  strekking  van 

Baskenland,  schreef  een  volkslied  en  ontwierp  een  vlag  voor  het  Baskische  volk. Arana was 

overtuigd dat de achteruitgang van Vizcaya  (één van de zeven Baskische provincies)  sinds de 

Middeleeuwen  een  gevolg  was  van  de  vernederende  en  dominerende  onderschikking  van 

Spanje.  Hij  richtte  zich  op  Vizcaya  omdat  deze  provincie  het  speerpunt  van  Baskische 

industrialisatie was. Ook was  in Vizcaya de weerstand  tegen  het  opgeven  van de  fueros84  het 

sterkst.85

De politieke en  economische  transformaties  in de negentiende  eeuw zorgden voor  een 

klimaat  waarin  het  Baskische  nationalisme  kon  ontstaan.  De  industrialisatie  speelde  een 

belangrijke  rol  bij  de  ontwikkeling  van  de  modernisering  in  Spaans  Baskenland.  Diezelfde 

modernisering  heeft  een  ontwrichtend  effect  gehad;  oude  leefpatronen werden  doorbroken.86 

Baskenland  was  aan  het  eind  van  de  negentiende  eeuw  één  van  de  economisch  meest 

welvarende en dynamische regio’s van Spanje. De klap die de industrialisatie uitdeelde, heeft het 

reeds bestaande etnocentrische bewustzijn van een gemeenschappelijke  identiteit veranderd  in 

een  politieke  ideologie.  Bovendien  kwamen  er  steeds meer  immigranten  die  nodig waren  als 

goedkope arbeidskrachten. Vooral de nieuwkomers uit Kastilië, het  land van de onderdrukker, 

werden als vijand gezien.87 Deze etnische tegenstelling versterkte het nationalistische gevoel.   

Centralistisch Spanje onderdrukte deze nationalistische sentimenten met harde hand. In 

1895  verboden  Spaanse  autoriteiten  het  tijdschrift  ‘Bizkaitarra’  (De  Vizkayaan),  een  Baskisch 

nationalistisch tijdschrift dat twee jaar eerder was opgericht door Sabino Arana.88 Ook had hij een 

politieke  organisatie  opgericht,  genaamd  ‘Euzkeldun  Batzokija’.  Toen  deze  organisatie  aan 

                                                 
84 Tot ver in de negentiende eeuw hadden de Basken hun eigen wetten en bestuur en genoten speciale 
rechten, genaamd fueros. Deze hielden ondermeer in dat zij een eigen belastingsysteem hadden en dat ze 
gevrijwaard waren van verplichtingen zoals militaire dienst. In 1876, aan het einde van de Derde 
Carlistenoorlog, kwam een eind aan deze speciale voorrechten.  Baskenland verloor zijn politiek autonome 
rechten en dit had grote gevolgen voor de Baskische instituties. 
85 Conversi, The Basques, 53.  
86 Díez Medrano, Divided Nations, 43. 
87 Conversi, The Basques, 48. 
88 Díez Medrano, Divided Nations, 77.  
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populariteit won in 1895 werd zij ook verboden. Arana werd bovendien veroordeeld tot vier en 

een halve maand in de gevangenis. 89

Er heerste in Baskenland onvrede over het feit dat de regio een onderdeel van de Spaanse 

natiestaat was. Deze onvrede kwam tot uiting in de groei van de Baskische Nationalistische Partij 

in de eerste twee decennia van de twintigste eeuw. In 1923 pleegde Miguel Primo de Rivera een 

staatsgreep en schafte de grondwet van 1875 af. Een  jaar  later voerde hij een eenpartijstelsel  in, 

waardoor de PNV en de CNV (Comunión Nacional Vasca: Baskisch Nationale Gemeenschap) hun 

activiteiten  in  het  geheim  moesten  voortzetten.  Zoals  in  de  meeste  dictaturen  wakkerde  de 

onderdrukking de nationalistische sentimenten steeds meer aan.  In 1931 kwam er een eind aan 

de dictatuur van Primo de Rivera toen de Tweede Republiek werd uitgeroepen.90 Na een  lange 

tijd te zijn geregeerd door een “oligarchy of notables, a privileged and  largely  intolerant clergy 

and  an  oppressive military  establishment”91,  beloofde  de  Republiek modernisering  en  sociale 

rechtvaardigheid. De bevolking had van deze eerste echte democratie in Spanje hooggespannen 

verwachtingen. De  regering  van  de  Tweede Republiek was  echter  niet  zo  populair  onder  de 

Spaanse  bevolking. Er heerste werkloosheid  en  onrust  in het  land.  In de  industriële  gebieden 

staakten  de  arbeiders  om  de  lonen  en  arbeidsvoorwaarden,  die  verloren  waren  tijdens  de 

Oktoberrevolutie (1934), terug te eisen. 92  

De moord op José Calvo Sotelo, de  leider van het rechtse en monarchistische Nationale 

Blok,  op  17  juli  1936,  was  een  directe  aanleiding  voor militaire  opstanden.  Deze  opstanden 

markeerden het begin van de Spaanse burgeroorlog  (1936‐1939), een gewapend  conflict  tussen 

republikeinen  enerzijds  en  rebellen  anderzijds.  Een  paar  maanden  na  het  uitbreken  van  de 

burgeroorlog werd Francisco Franco uitgeroepen  tot staatshoofd en generaal van het nationale 

leger. Hij kreeg militaire en financiële steun van Duitsland en Italië. Ook na de burgeroorlog bleef 

Franco aan de macht. In de eerste jaren na de oorlog werden tussen de 100.000 en 150.000 Basken 

verbannen.  Baskenland  werd  in  de  periode  1939‐1945  geconfronteerd  met  een  regime  van 

staatsterreur.  De  troepen  van  Franco  bezetten  Baskenland  en  begonnen  een  repressieve 

campagne tegen alle tekenen van Baskische identiteit. 93  

                                                 
89 ibidem, 78. 
90 Woodworth, Dirty war, 29. 
91 Raymond Carr, Spain. A history (New York 2000) 243 
92 Carr, Spain, 251.  
93 Conversi, The Basques, 80‐81. 
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In de  jaren veertig begonnen Baskische  studenten zich  te mobiliseren  in een Baskische 

studentenorganisatie  genaamd  Euzko  Ikasle Alkartasuna  (EIA). Vanaf  1947  hielden  ze  politieke 

bijeenkomsten  in Frans Baskenland, maar al  snel verspreidden hun werkzaamheden zich naar 

Spaans grondgebied. Binnen korte tijd pakte de politie de  leiders van de beweging op en werd 

EIA  geheel  ontmanteld.94 De  terroristische  groep ETA werd  eind  jaren vijftig opgericht.  In de 

volgende paragraaf zal ik de opkomst van deze terroristische groep beschrijven.  

 

 

§ 2.2 Het ontstaan van de ETA 

 

Zoals  in  de  bovenstaande  tekst  te  lezen  valt,  bestond  het  nationalisme  in  Baskenland  al 

eeuwenlang. Toch was terrorisme pas sinds het ontstaan van de ETA op grote schaal toegepast. 

De onderdrukking door Franco was doorslaggevend bij het radicaliserende nationalisme.  In de 

jaren vijftig van de twintigste eeuw hadden de Basken bovendien het gevoel dat ze er alleen voor 

stonden tegenover de Spaanse regering.95 De westerse democratieën, vooral de Verenigde Staten 

en  Groot‐Brittannië,  slaagden  er  niet  in  om  druk  uit  te  oefenen  op  het  regime.  De  Basken 

concludeerden dat ze in hun strijd tegen Franco niet op steun van buitenaf konden rekenen. De 

Verenigde Staten wilden een militaire basis in Spanje en onderhielden een goede relatie met de 

Francoïsten.  Franco  had meer  bondgenoten  nodig  en daarom werd  Spanje  lid  van  een  aantal 

multilaterale  instituties,  zoals de Verenigde Naties. Ook  tekende  Spanje  in  1953  een  bilateraal 

contract  met  de  Verenigde  Staten  en  met  het  Vaticaan.  Deze  ontwikkelingen  speelden  een 

belangrijke rol bij het oprichten van de ETA. 96

De ETA is ontstaan vanuit een afsplitsing van jongeren van de Baskische Nationalistische 

Partij  (PNV). Terwijl de PNV een voorzichtige houding aannam  ten opzichte van de dictatuur, 

groeide de onrust onder de  jongere  leden.  In 1952  startte een groepje Baskische  studenten een 

studiegroep waarin zij wekelijks heimelijk de Baskische geschiedenis en cultuur bespraken. De 

naam  van  deze  studiegroep  was  ‘Ekin’  (‘Doen’  in  het  Baskisch),  net  als  hun  onregelmatig 

verschijnende bulletin. Na 4 jaar werden hun activiteiten ontdekt door de PNV.97 De Ekin besloot 

te fuseren met de jongerenafdeling van de PNV, de EGI. Op die manier konden de Ekinjongeren 
                                                 
94 ibidem, 82. 
95 ibidem, 90‐91. 
96 Conversi, The Basques, 83.  
97 ibidem, 86. 
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meer jonge activisten bereiken. In 1959 brak de Ekin met de PNV en kwamen veel jongeren van 

de EGI met hun mee. 98

De nieuwe Ekin wilde via de politieke weg onafhankelijkheid van Baskenland bereiken, 

maar door de onderdrukking van Franco was dat onmogelijk. Daarom moest het verzet tegen de 

Spaanse overheersing op een clandestiene manier gebeuren. Ekin noemde zich vanaf 1959 ETA 

(Euskadi Ta Askatasuna: Baskisch Vaderland en Vrijheid).99 De leden van de ETA waren op militair 

en  ideologisch niveau radicaler dan de PNV. Binnen één  jaar na hun oprichting hadden ze een 

militaire vleugel opgezet. Ze streefden naar volledige onafhankelijkheid van alle zeven Baskische 

provincies.  In plaats van de  traditionele nadruk op  ras en etniciteit, werd de Baskische  taal de 

maatstaf voor hun idealen. 100

  In  1961 werd  het  duidelijk  dat  de  gewelddadige  houding  van  de  ETA  jegens  Franco 

serieus was. De ETA deed toen een poging deden om een trein te doen ontsporen die vol zat met 

Francoïstische veteranen. De aanslag mislukte maar de gevolgen waren dramatisch voor de ETA. 

Deze  gewelddadige  actie  veroorzaakte  onmiddellijk  een  reactie  van  de  staat.  Er  werden 

honderden  etarras  (ETA‐leden)  opgepakt,  gemarteld  en  gevangen  gezet. Tegelijkertijd  zette de 

actie de ETA op de kaart bij de verzetsbeweging tegen Franco. De leiders van de ETA zochten na 

hun gewelddadige actie bescherming in Frans Baskenland en oefenden vanuit daar invloed uit.   

  In de  jaren zestig maakte de ETA een snelle politieke ontwikkeling door. Zij werd sterk 

beïnvloed door de  onafhankelijkheidsstrijd  in Britse  en  Franse  koloniën,  vooral  in Algerije  en 

Vietnam.101 De  ETA werd  aanvankelijk  geïnspireerd  door  antikolonialistische  denkbeelden  en 

later  door  socialistische  denkbeelden.  Hoewel  de  aanhangers  van  de  ETA  van  oorsprong 

afkomstig waren uit de middenklasse,  richtte de ETA  zich  in deze periode  steeds meer op de 

arbeidersklasse. Eind  jaren  zestig  zetten  vele  aanhangers  van de ETA  hun  vraagtekens  bij de 

nationalistische basis van de ideologie. Ze hingen meer links‐radicale standpunten aan, variërend 

van  anarchistisch  tot  communistisch,  en  van Maoïstisch  tot  Trotskistisch.  Deze  verschillende 

visies  resulteerden  in  een  aantal  opsplitsingen. De  leden  die  lid  van  de  ETA  bleven werden 

gekenmerkt door hun radicale nationalisme en passionele activisme.102  

                                                 
98 Woodworth, Dirty War, 35.  
99 Javier Tusell. Spain: From Dictatorship to Democracy. 1939 to the present. (Malden [etc.] 2007) 226. 
100 Woodworth, Dirty War, 36. 
101 Woodworth, Dirty War, 36. 
102 ibidem, 37.  
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In de tweede helft van de jaren zestig zette de ETA een militaire campagne op, waardoor 

ze daarna bekend zouden staan als een organisatie die onlosmakelijk verbonden is met geweld. 

Deze campagne begon met het opblazen van standbeelden van Franco. Ook beroofden de etarras 

banken, waardoor ze vaak gewapend waren. Op dat moment was het de enige groep die geweld 

gebruikte tegen de dictator. De regering riep als reactie bijna permanent de noodtoestand uit in 

Baskenland.103  

  In 1968 maakte de ETA zijn eerste dodelijke slachtoffer. Het hoofd van de geheime dienst 

in  San  Sebastian, Melitón Manzanas, werd  voor de  ogen  van  zijn  vrouw dood  geschoten. De 

regering  reageerde  snel  en meedogenloos;  er werden  verdachte  etarras  opgepakt,  geslagen  en 

geïntimideerd. Ondertussen waren er demonstraties op  straat.  In 1969 werden nog meer ETA‐

leden opgepakt. Ze kregen veel  steun van  linkse groeperingen uit heel Europa. De ETA werd 

gezien als platform tegen de dictatuur.  

  De ETA splitste begin 1971 op in ETA‐V (de ‘oude nationalistische garde’) en ETA‐VI (de 

nieuwe  garde die  het  trotskisme  en de  klassenstrijd  omhelsde). ETA‐VI was  echter  geen  lang 

bestaan beschoren en binnen verdween binnen twee jaar van het toneel. De leden sloten zich aan 

bij (buitenparlementaire) linkse Spaanse organisaties, politieke partijen of gingen terug naar hun 

radicaal nationalistische wortels. 104    

Ondertussen  bleef  ETA‐V  over  en  fuseerde  in  1972  voor  de  tweede  keer  met  de 

jongerentak van de PNV.  In dat  jaar kwamen vijfhonderd  jongeren bij de groep, waardoor de 

ETA weer nieuw leven werd ingeblazen. Ze richtte haar aandacht naast de nationale strijd op de 

klassenstrijd. De kidnapping van de industrieel Lorenzo Zabala in 1972 ontketende een reeks aan 

terroristische aanslagen. Zabala was de eerste Bask die de ETA ontvoerde en sprak zelfs Baskisch. 

Hij  had  alle  arbeiders  die  in  staking  waren  gegaan  ontslagen.  ETA  eiste  dat  alle  ontslagen 

arbeiders weer  zouden worden  aangenomen.  Toen  de  eisen werden  ingewilligd werd Zabala 

ongedeerd  vrijgelaten.  Hiermee  toonde  de  ETA  aan  dat  zij  opkwam  voor  de  belangen  van 

arbeiders.105  

  De ETA volgt sinds 1965 de strategie actie‐repressie‐actie.106 Dat houdt in dat na een actie 

van de ETA  repressie van de politie  en de  regering volgt. Daardoor kunnen meer aanhangers 

kunnen worden geworven, waarna weer een actie volgt. De mix van Marxisme en nationalisme 

                                                 
103 Tusell, Spain: From Dictatorship to Democracy, 227. 
104 Conversi, The Basques, 103. 
105 Ibidem, 105. 
106 Heywood, The government and politics of Spain, 29. 
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en de strategie actie‐repressie‐actie zorgde voor belangstelling en nieuwe aanwas van de ETA. De 

groep aanhangers groeide.  

In  alle  geschreven  werken  van  de  ETA  is  geen  enkele  referentie  te  vinden  van  de 

noodzaak om geweld tegen de Franse staat te gebruiken. Dat is vreemd aangezien het doel van 

de ETA zich richtte op de bevrijding van alle zeven Baskische provincies, inclusief de drie Franse. 

Een  verklaring  hiervoor  kan  worden  gevonden  in  het  feit  dat  Frans  Baskenland  als 

toevluchtsoord voor etarras diende. De etarras gebruikten Frans Baskenland voor het organiseren 

van nieuwe aanslagen in Spanje. 107

De beruchtste  aanslag van de ETA was  in  1973. Toen plaatste de ETA  een grote bom 

onder een weg  in Madrid en  liet hem afgaan op het moment dat admiraal Luis Carrero Blanco 

langsreed. Carrero Blanco was de verwachte opvolger van Franco. De auto belandde op een dak 

en  er  kwamen  in  totaal  zes  mensen  om.  Door  deze  aanslag  ontstond  een  toevloed  van 

internationale en diplomatieke aandacht voor de Baskische kwestie. 108

   

 

 

 

§ 2.3 La Transición 

 

Op 20 november 1975 stierf generaal Franco en twee dagen daarna werd Juan Carlos de Borbón 

gekroond  tot  koning  van  Spanje.  Het  democratiseringsproces,  genaamd  ‘La  Transición’  (De 

Transitie), ging onmiddellijk van start en zou ongeveer duren  tot 1982. De koning speelde een 

grote rol in de transitie, hij brak zichtbaar met het verleden en maakte het voor Spanje mogelijk 

om  democratisch  te  worden.109  Na  drie  dagen  verleende  de  koning  aan  15.000  politieke 

gevangenen en bannelingen een algemene amnestie. De ETA kreeg de kans om zich politiek  te 

organiseren en op democratische wijze haar doelen na te streven. In de nieuwe democratie was 

ook plaats voor de nationalistische Basken. 

  Een gedeelte van de ETA weigerde echter de weg van de politiek en koos de weg van het 

geweld. Aan het einde van de dictatuur (in 1974) splitste de ETA op in een militante factie, ETA‐

                                                 
107 Conversi, The Basques, 232. 
108 Woodworth, Dirty War, 41. 
109 Tusell. Spain: from dictatorship to democracy, 274. 
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militar(m),  en  een  politiek‐militante  factie,  ETA‐político militar(pm).110  ETA(m)  bestond  uit  een 

klein  aantal  radicale  militanten.111  ETA(pm)  was  aanvankelijk  gematigder  dan  ETA(m)  en 

gelieerd  aan  de  politieke  partij  het  Baskische  Links  (EE:  Euskadiko  Ezkerra).112  Na  1979  koos 

ETA(pm) ook de weg van het geweld, tot ongenoegen van gematigde Baskische nationalisten. De 

afstand  tussen  EE  en  ETA(pm)  groeide  en  ETA(pm)  kondigde  op  30  september  1982  haar 

opheffing  aan.    ETA(m)  liet  juist  steeds  meer  van  zich  horen.113  In  1979  zette  ETA(m)  een 

parallelle politieke partij op, genaamd Herri Batasuna.  

  De regering werd steeds meer op de proef gesteld door de acties van de ETA(m). Tot en 

met  1977 waren  er  jaarlijks minder dan  30  slachtoffers door  terrorisme. Daarna wakkerde het 

geweld  aan  en  liepen  dodentallen  aanzienlijk  op.  In  1978  maakte  de  ETA(m)  85  dodelijke 

slachtoffers en in 1979 waren dat er 118. Het jaar daarop was het bloedigste jaar tot dan toe met 

124  doden  waarvan  de  helft  burgers.114  Hoe  de  Spaanse  overheid  hierop  reageerde  zal  ik 

bespreken in paragraaf 2.4. Synchroon met deze gewelddadige ontwikkeling liep de onvrede in 

Baskenland  over de  nieuwe democratie.  In  januari  1980  trokken de Baskische  nationalistische 

parlementsleden  zich  terug uit het  Spaanse parlement  als protest  tegen de manier waarop de 

macht werd verdeeld.  

De  ETA  pakte  de  kans  om  op  democratische wijze  een  oplossing  voor  de  Baskische 

kwestie  te  zoeken  nauwelijks  aan.  Toen  ETA‐pm  met  EE  brak,  en  daarna  van  het  toneel 

verdween, was Herri Batasuna (HB) de enige politieke partij die de ETA vertegenwoordigde. Deze 

partij genoot veel steun in Baskenland, in 1979 kreeg ze 150.000 stemmen en in 1986 zelfs 220.000. 

In  1979  had  de  HB  recht  op  drie  zetels  in  het  parlement;  in  1986  waren  dat  er  vijf.115  De 

afgevaardigden  van  HB  hebben  echter  nooit  hun  plaats  in  het  parlement  ingenomen.  De 

terroristische acties van de ETA  in combinatie met het succes van HB maakten de Spanjaarden 

bewust  van  het  gevaar  dat  de  Baskische  nationalisten  vormden.  De  Baskische  kwestie  was 

ondanks de komst van de democratie niet opgelost.  

In de jaren van de transitie was het Spaanse democratische systeem zeer kwetsbaar en de 

ETA trof deze met veel geweld. De Spaanse regering was nog niet uitgerust om adequaat op te 

treden  tegen  de  ETA.  Op  het  gebied  van  (contraterrorisme)wetgeving  was  Spanje  volop  in 
                                                 
110 Woodworth, Dirty war, 50. 
111 Tusell, Spain: from dictatorship to democracy, 302. 
112 ibidem, 302. 
113 http://www.elpais.com/comunes/2006/eta/organizacion.html?foto=9, geraadpleegd 19‐11‐2007. 
114 Tusell, Spain: from dictatorship to democracy, 286. 
115 Heywood, The government and politics of Spain, 212.  
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ontwikkeling in de eerste jaren na de dood van Franco. Het duurde tot 1978 voordat een nieuwe 

grondwet  in werking  trad, en ook contraterrorisme wetten waren  in de maak. De ETA maakte 

juist in die  jaren haar meeste slachtoffers. Dit tot grote schrik van de regering die waarschijnlijk 

had verwacht dat de ETA haar kans om te participeren in een democratisch systeem zou grijpen. 

De Spaanse democratie had een harde klap uitgedeeld gekregen. 

In 1980 werd een contraterroristische wet opgesteld, de Ley Orgánica 11/1980. Deze wet 

borduurde voort op artikel 55.2 van de grondwet over het opschorten van rechten en vrijheden 

voor  degenen  die  geïntegreerd  zijn  in  (of  banden  hebben  met)  terroristische  of  gewapende 

groepen. Normaal gesproken mag een verdachte 72 uur voor onderzoek (inverzekeringstelling) 

worden vastgehouden, maar in het geval van personen die verdacht worden van deelname aan 

of banden met een terroristische of gewapende groep mag deze periode worden verlengd met 7 

dagen, aldus artikel 3 van deze wet. In artikel 4 staat dat de leden van veiligheidsorganen van de 

staat  zonder  gerechtelijk  mandaat  personen  die  van  terrorisme  worden  verdacht  mogen 

oppakken en vasthouden.116

Het Spaanse veiligheidsapparaat bestond uit de nationale politie, de Guardia Civil117 en de 

SECED  (Servicio Central de Documentación de Presidencia del Gobierno118). Deze  inlichtingendienst 

stamde  uit  het  Franco‐tijdperk  en  in  1977  veranderde  de  SECED  in  het  Centro  Superior  de 

Información de la Defensa119 (CESID). Van 1975 tot 1981 werden er huurmoordenaars ingezet door 

voormalige veiligheidsofficieren van de SECED en de CESID om op  te  treden  tegen de ETA.120 

Dit wordt ook wel de eerste vuile oorlog genoemd en  in paragraaf 2.5 zal  ik deze vuile oorlog 

uitgebreider bespreken. De CESID  speelt ook een  rol  in de  tweede vuile oorlog, daar zal  ik  in 

hoofdstuk 3 op terugkomen. 

 

 

 

 

 

                                                 
116 Ley orgánica 11/1980, de 1 de diciembre, sobre los supuestos previstos en el artículo 55.2 de la 
Constitución. (Art. 4.1)  http://www.derecho.com/legislacion/boe/33107, geraadpleegd 25 juni 2008. 
117 politie met militaire en civiele taken:www.guardiacivil.es, geraadpleegd 25 juni 2008. 
118 Vertaling: Centrale Documentatie Dienst van het Presidentschap van de Regering 
119 Vertaling: Hoger Informatie Centrum voor Defensie 
120 Woodworth, Dirty war, 46. 
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§ 2.4 De Spaanse politiek 

 

Voordat  ik verder ga met de geschiedenis van de ETA  zal  ik  eerst  ingaan op de vraag welke 

politieke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden vanaf het einde van de Franco‐dictatuur. Dit is 

van belang in het kader van de politieke context van de casus GAL. Op 15  juni 1977 werden de 

eerste  verkiezingen  na  de  dood  van  Generaal  Franco  gehouden.  De  verkiezingen  werden 

gewonnen door de Unie van het Democratische Centrum (UCD: Unión del Centro Democrático). De 

leider van deze partij was Adolfo Suárez. Ze kregen 34.4% van de stemmen en 166 zetels (van de 

350 in parlement). De UCD regeerde als een minderheid en werkte samen met alle grote partijen 

in het Congres,  inclusief de  rechtse Volksalliantie  (AP: Allianza Popular)  , de Socialisten  (PSOE: 

Partido Socialista Obrero Español) en de Communisten (PCE: Partido Comunista de España). 121

  Suárez was  de  eerste  gekozen minister‐president  na  het  regime  van  Franco. De UCD 

speelde  een  belangrijke  rol  bij  het  schrijven  van  de  nieuwe  grondwet  die  in  1978  werd 

goedgekeurd. De Spaanse democratie is sinds 1978 gegrondvest op deze grondwet. Een statuut 

over autonomie werd opgesteld en goedgekeurd  in Baskenland en Catalonië door middel van 

een referendum in 1979. Het regionalisme, de verdeling van de macht over verschillende regio’s, 

122 werd in de praktijk gebracht. Om ervoor te zorgen dat Baskenland en Catalonië geen speciale 

voorrechten zouden hebben, werd Spanje verdeeld  in 17 autonome  regio’s. Een aantal van die 

regio’s waren niet  eerder  een  eenheid, de grenzen werden  lukraak getrokken.  In de grondwet 

werd het Castiliaans als officiële taal bestempeld maar ook werd gesteld dat andere talen zouden 

worden erkend binnen de autonome gemeenschappen. Het belangrijkste voor de  regionalisten 

was  dat  erkend  werd  dat  ook  andere  nationaliteiten  bestonden  binnen  de  “enige  en 

onverdeelbare natie Spanje”.123  

  De  overdracht  en  decentralisatie  gingen  voor  sommige  reactionaire  elementen  in  het 

leger te snel. Op 23 februari 1981 viel een groep van de Guardia Civil onder leiding van Antonio 

Tejero het parlement binnen  tijdens  een plenaire zitting,  en hield de parlementariërs voor  een 

aantal  uur  gevangen.  Koning  Juan  Carlos  verklaarde  uiteindelijk  om  1  uur  ’s  nachts  op  de 

televisie dat hij de coup afkeurde waarna Tejero zich over gaf.   Deze poging tot het plegen van 

een coup had schadelijke en langdurige gevolgen voor de jonge democratie, en het vertraagde de 
                                                 
121 Tusell, Spain: from dictatorship to democracy, 292. 
122 Het regionalisme is de overtuiging dat het belangrijkste bestuursniveau de regio is, waarover zoveel 
mogelijk autonomie moet worden verkregen, zonder dat men een totaal separatisme nastreeft. 
123 Conversi, The Basques, the Catalans and Spain, 144.  
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regionale overdracht. Om een staatsgreep  te voorkomen wilde Madrid een wet doorvoeren  ter 

harmonisatie  van  het  decentralisatieproces,  de  LOAPA  (Ley  Orgánica  de  Armonización  del 

Proceso  Autonómico).  Het  onderliggende  doel  was  echter  het  beperken  van  de  macht  van 

Catalonië en Baskenland, door het standaardiseren van de politieke macht en representatie van 

elke regio. De wet werd aanvankelijk aangenomen, maar  in 1983 werd een groot deel van haar 

inhoud ongeldig verklaard door het constitutionele gerechtshof.124

Op 28 oktober 1982 werden de verkiezingen met een ruime meerderheid gewonnen door 

de PSOE met 48,4 % en 202 zetels.125 De AP kwam op de tweede plaats met 107 zetels en kelderde 

de UCD van 166 naar 11 zetels. Felipe González werd op 2 december 1982 benoemd tot minister‐

president van Spanje en bleef deze positie tot 1996 bekleden. 

 

 

§ 2.5 De eerste vuile oorlog 

 
De Spaanse overheid moest vlak na de transitie een manier bedenken hoe het terrorisme van de 

ETA aangepakt moest worden. Tijdens het Francoregime werd in Baskenland hard en repressief 

opgetreden, maar na 1977 wilde de democratische regering met schone handen beginnen. Toch 

vond er tussen 1975 en 1981 een vuile oorlog tegen de ETA plaats. Admiraal José Carrero Blanco 

had hier de  fundamenten al voor gelegd, door de SECED op  te  richten. Vlak na de oprichting 

werd  hij  het  slachtoffer  van  een  aanslag  van  de  ETA.  Voormalige  medewerkers  van  deze 

inlichtingendienst speelden een grote rol in het opzetten van een netwerk van paramilitairen die 

de eerste vuile oorlog heeft uitgevoerd.126  

  Bij  vuile  oorlogen  willen  de  bevelhebbers  en  hooggeplaatste  ambtenaren  zichzelf 

beschermen door zo weinig mogelijk te weten over de details van de acties. Daardoor kunnen ze 

ontkennen dat ze hun goedkeuring hebben gegeven als er strafbare  feiten aan het  licht komen. 

Deze doctrine wordt ‘plausible denial’ genoemd en stelt dat zelfs fundamentele top‐down controle 

door superieuren in twijfel kan worden getrokken. Ze stelt dat intelligentie activiteiten die gêne 

kunnen  veroorzaken  (omdat  ze  wetgeving  overtreden  of  om  een  andere  reden)  zo  zouden 

                                                 
124 Tusell,. Spain: from dictatorship to democracy. 1939 to the present, 360. 
125 Heywood, The government and politics of Spain, 102 en 190 
126 Woodworth, Dirty war, 46. 
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moeten worden gepland dat het staatshoofd, of een andere leidinggevende, kan ontkennen er iets 

mee te maken te hebben of er zelfs van af geweten te hebben.127  

 Om  dit  te  bereiken  zetten  de  organisatoren  van  de  vuile  oorlog  onconventionele 

militairen in plaats van directe ondergeschikten in. In de late  jaren zeventig en tachtig waren er 

genoeg  huurlingen  beschikbaar  aangezien  de  dictatuur  een  broeiplaats  was  voor  rechtse 

activisten, zoals Italiaanse neofascisten en Franse veteranen van de OAS (Organisation de l’Armée 

Secrète). Het had veel voordelen om  right wing  dirty warriors  in  te  zetten  in de  strijd  tegen de 

ETA.128  

Er werden  in de eerste vuile oorlog een aantal aanslagen op etarras gedaan die meestal 

opgeëist  werden  door  de  BVE  (Batallón  Vasco  Español:  Spaans  Baskisch  Bataljon).  Andere 

doodseskaders werden ook ingezet maar de BVE was de grootste groep paramilitairen achter de 

eerste vuile oorlog.129 De BVE voerde in 1980 in Spaans Baskenland een gewelddadige campagne 

waarbij  willekeurige  slachtoffers  vielen.  In  totaal  werden  dat  jaar  17  dodelijke  slachtoffers 

gemaakt door (ultra‐)rechts terrorisme. Hoewel er aanwijzingen waren dat de Spaanse overheid 

te maken had met de organisatie van deze ultrarechtse  terreurgroepen, kon het ook een reactie 

van die groepen tegen de ETA of tegen de consolidatie van de democratie zijn.130 Het zou te ver 

voeren om in te gaan op de details van deze eerste vuile oorlog.131 Het is belangrijk in de context 

van deze scriptie dat het nooit bewezen is dat de staat betrokken was bij deze terroristische acties. 

Dit in tegenstelling tot de tweede vuile oorlog. 

 

 

§ 2.6 Conclusie 

 

De  essentie  van  dit  hoofdstuk was  om  de  historische  en  politieke  context  van  het  Baskische 

nationalisme onder de loep te nemen. De opkomst van het Baskisch nationalisme werd zichtbaar 

aan het einde van de 19e eeuw. Sabino Arana richtte in 1895 de Baskische Nationalistische Partij 

(PNV) op. De aanhangers van deze partij streefden naar een onafhankelijke Baskische staat. Na 

                                                 
127 Shulsky, A.N. en Schmitt, G.J., Silent warfare. Understanding the world of intelligence. (Dulles, Virginia 2001) 
130. 
128 Woodworth, Dirty war, 47.  
129 ibidem, 48. 
130 ibidem, 54. 
131 Voor een uitgebreider overzicht van de loop van de eerste vuile oorlog, zie Woodworth, Dirty war, 44‐59. 
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de Spaanse burgeroorlog kwam Generaal Franco aan de macht. De troepen van Franco begonnen 

een  repressieve  campagne  tegen  alle  tekenen  van  de  Baskische  identiteit.  Mede  door  deze 

onderdrukking werd het nationalistische gevoel steeds sterker.  

Naast de historische en politieke context stond de ontwikkeling van de ETA centraal. In 

1959 werd  de  ETA  opgericht  en  in  de  tweede  helft  van  de  jaren  zestig  voerde  de  ETA  een 

militaire campagne waardoor ze bekend kwam te staan als een terroristische organisatie. In 1975 

stierf Franco en begon het democratiseringsproces genaamd  ‘la Transición’. Koning  Juan Carlos 

verleende een amnestie aan 15.000 Baskische gevangenen en bannelingen. De ETA kreeg de kans 

om zich politiek te organiseren maar greep deze kans niet aan. Terwijl de regering verwachtte dat 

het  geweld  van  de  ETA  zou  verminderen,  liepen  aan  het  eind  van  de  jaren  zeventig  de 

dodentallen  juist  op.  In  die  periode waren  een  aantal  doodseskaders  actief  in  de  eerste  vuile 

oorlog tegen de ETA. Er waren wel aanwijzingen dat de Spaanse regering iets te maken had met 

de  organisatie  van  de  doodseskaders maar  in  tegenstelling  tot  de  tweede  vuile  oorlog  is  de 

betrokkenheid van de Spaanse overheid nooit bewezen.  

In 1983 begon de  tweede vuile oorlog tegen de ETA. Er werden doodseskaders  ingezet 

om verdachte  leden van de ETA op  te pakken,  te martelen en soms zelfs  te vermoorden. Deze 

huurlingen werden de Grupos Antiterroristas de Liberación (Antiterroristische Bevrijdingsgroepen, 

GAL) genoemd. Het volgende hoofdstuk zal  ik ingaan op de vraag hoe de tweede vuile oorlog 

verliep en wat de doelen van de regering waren met de inzet van de GAL.  
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3. De vuile oorlog tegen de ETA (1983‐1987) 

 

Dit hoofdstuk gaat over de vuile oorlog die zich in Frans Baskenland afspeelde van 1983 tot en 

met 1987. De vraag die centraal staat, is welke factoren een rol speelden bij de inzet van de GAL 

door de Spaanse regering. Om een beter beeld te vormen van de gebeurtenissen  in deze oorlog 

zal  ik  eerst  in  §3.1  kort  het  verloop  beschrijven.  Daarbij  zal  ik  me  slechts  richten  op  de 

belangrijkste acties van de GAL en de ETA. Een compleet overzicht van alle gebeurtenissen zou 

te ver voeren voor het beantwoorden van de hoofdvraag. De overweging waarom de Spaanse 

regering de doodseskaders heeft ingezet is in het kader van mijn hoofdvraag belangrijker dan de 

vraag wat er precies  is gebeurd in de vuile oorlog. In §3.2 zullen de twee belangrijkste factoren 

die hebben bijgedragen aan de inzet van de GAL aan bod komen. Ten eerste is dat de rol van de 

regering  (§3.2);  ten  tweede het elimineren van Frans Baskenland als  toevluchtsoord voor ETA‐

terroristen (§3.3). Ik zal het hoofdstuk afsluiten met het onderzoek naar en de veroordelingen in 

de GAL‐zaken (§3.4). 

 

 

§ 3.1 Het verloop van de vuile oorlog 

 

De  GAL  bestond  uit  huurlingen  en  lange  tijd  was  het  onduidelijk  wie  deze  doodseskaders 

aanstuurden en betaalden. De huurmoordenaars waren hoofdzakelijk van Portugese en Franse 

afkomst.132 De geheime dienst, politie of Guardia Civil stuurden hen aan. Het is niet duidelijk hoe 

de structuur van de GAL er precies uit zag, omdat de organisatie geheim werd gehouden. Het is 

slechts mogelijk over de structuur te speculeren of op basis van de uitkomst van de rechtszaken 

conclusies te trekken. Een aantal auteurs stelt dat de GAL geen coherente organisatie was, maar 

bestond uit verschillende groepen die niet met elkaar verbonden waren, maar wel allen dezelfde 

naam  gebruikten. Woodworth  gelooft  echter  niet  dat  dit  het  geval  was,  aangezien  te  vaak 

dezelfde  namen  zijn  genoemd  in  verband  met  de  GAL.  Volgens  hem  bestond  de  GAL  uit 

meerdere  takken, ondersteund door verschillende sectoren van de Spaanse veiligheidsdiensten. 

                                                 
132 Heywood, The government and politics of Spain, 67. 
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De takken zouden elk een zekere graad van autonomie hebben gehad.133   Dit zou voor de GAL 

van pas zijn gekomen zodat ze niet in één keer konden worden ontdekt. “One of the strengths of 

the  relative  autonomy  of  the  GAL’s  different  branches  was  that  it  spread  the  risk  of  full 

exposure”, aldus Woodworth.134 Van belang voor deze studie is dat er reeds in een vroeg stadium 

van het gerechtelijke onderzoek naar de GAL aanwijzingen waren dat de Spaanse  regering op 

meerdere niveaus betrokken was bij de GAL.135

  Toen  de  vuile  oorlog  gestreden was,  hebben  Spaanse  onderzoeksrechters  ontdekt  dat 

hooggeplaatste  politieofficieren  en  andere  regeringsbeambten, waaronder  een minister  en  een 

staatssecretaris, betrokken waren bij de GAL. Het is bewezen dat overheidsgelden gebruikt zijn 

ter financiering. In §3.5 zal  ik meer uitgebreid op het onderzoek naar de GAL  ingaan en zullen 

ook de rechtszaken en veroordelingen worden besproken. Eerst zal ik nu in het kort het verloop 

van de vuile oorlog bespreken. 

In totaal omvatten de acties van de GAL 33 aanslagen, waarbij 27 doden en ongeveer 30 

gewonden zijn gevallen.136 De belangrijkste en meest spraakmakende aanslagen waren de moord 

op  Lasa  en  Zabala,  de  ontvoering  van  Segundo Marey,  de  moord  op  Santiago  Brouard  en 

verschillende aanslagen op cafés. Hieronder zal ik deze aanslagen bespreken. 

De vuile oorlog begon op 16 oktober 1983 met de vermissing van de  twee Basken  José 

Ignacio Zabala en José Antonio Lasa. Deze Spaanse etarras waren in 1981 naar Frans Baskenland 

gevlucht,  net  als  vele  andere ETA‐leden. Hun  lichamen werden  in  1985  teruggevonden  in de 

buurt van Alicante en bij toeval tien jaar later geïdentificeerd. De lokale rechter‐commissaris had 

nooit verder gezocht dan de provincie waar de  lijken waren gevonden  en hij  en zijn  collega’s 

vermoedden  dat  de  mannen  slachtoffer  waren  geworden  van  een  schietpartij  tussen 

internationale drugsbendes. Hij wilde hen laten begraven maar de patholoog stond erop dat de 

lichamen gekoeld bewaard bleven, aangezien er forensisch bewijs was dat de mannen gemarteld 

                                                 
133 Woodworth, Dirty war, 200. Navraag bij de auteur leverde geen nieuwe informatie over de structuur van 
de GAL op. Woodworth stelt dat er veel speculatie is geweest, en hoewel sommige speculaties gebaseerd 
zijn op gegronde redenen, blijven de details wazig. Hij is er wel zeker van dat de wortels van de GAL bij de 
Spaanse regering liggen, die hen heeft gefinancierd en stilzwijgende steun heeft gegeven tijdens de 
rechtzaken later. Ook de Fransen hebben op zijn minst een oogje dichtgeknepen. Hij is er verder van 
overtuigd dat politie officier Jose Amedo en guardia civil generaal Enrique Rodriguez Galindo veel 
autonomie hebben gekregen bij de uitvoering van de vuile oorlog.  
134 ibidem, 200. 
135 ibidem, 200. 
136 ibidem, 7. 
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waren en psychoactieve drugs137 toegediend hadden gekregen. Tien jaar later ontdekte een lokale 

politieagent dat het om de  lichamen van Lasa en Zabala ging,  toen hij bij  toeval een connectie 

maakte tussen de heropening van de GAL rechtszaken en de twee in 1985 gevonden lichamen.138  

  In  de  inleiding  van  deze  scriptie  heb  ik  de  ontvoering  van  de  onschuldige  Baskische 

zakenman Segundo Marey op  4 december  1983 genoemd. Dit was de  eerste  actie die de GAL 

opeiste. De toen nog onbekende groep liet een boodschap in het borstzakje van Marey achter toen 

ze hem na tien dagen weer vrijlieten: “Because of the increase in the murders, kidnappings and 

extortion  committed  by  the  terrorist  organisation  ETA  on  Spanish  soil,  planned  and  directed 

from  French  territory,  we  have  decided  to  eliminate  this  situation.(...)”.139    Deze  boodschap 

maakte  duidelijk  dat  de  GAL  twee  doelen  had,  namelijk  het  elimineren  van  het  Franse 

toevluchtsoord van waaruit de ETA opereerde  en het  aanpakken van de  terroristen door  elke 

moord die de ETA pleegt te beantwoorden met een tegenactie.140 Ze hadden echter de verkeerde 

man  te pakken gehad want Segundo Marey had noch politieke  connecties noch aspiraties. Hij 

was wel in Spanje geboren maar aan het begin van de Spaanse burgeroorlog in 1936 hadden zijn 

socialistische ouders hem meegenomen naar Frankrijk. Een aantal van zijn collega’s had banden 

met de ETA, maar hoogstwaarschijnlijk was hij daar niet van op de hoogte.141  

De eerste actie waarbij de GAL zich openbaarde was dus een blunder. Dat weerhield de 

GAL  er  niet  van  om  andere  terreuracties  uit  te  voeren.  In  december  1983  vermoordden  de 

doodseskaders de etarras Ramón Oñederra Cacho, die op slag dood was, en   Mikel Goikoetxea 

Elorriaga, die enkele dagen na de aanslag overleed.  

  Openbare gelegenheden zoals cafés waren vaak het doelwit van GAL‐acties. Op 10  juli 

1984 pleegde de GAL een aanslag op de bar ‘La Consolation’ in St. Jean de Luz. Vanaf een motor 

werd een bom het café binnen gegooid, hierbij liep een aantal klanten verwondingen op. Bij een 

aanslag op het café ‘Bittor’ in Ciboure op 26 maart 1985 raakte onder andere het ETA‐lid Ramón 

Basáñez ernstig gewond. Dit was de derde GAL‐aanslag op een café die maand en er zou er nog 

één volgen drie dagen later. Toen werd in  ‘Café des Pyrénées’ in Bayonne een etarra gedood en 

raakten drie burgers gewond. Aanvankelijk leek het erop dat de GAL het op de ETA had gemunt. 

                                                 
137 Psychoactieve drugs zoals tabak, alcohol, cannabis, amfetamines, ecstasy, cocaïne en heroïne kunnen het 
bewustzijn, de gemoedsgesteldheid en het denken veranderen.  
138 Woodworth, Dirty war, 8‐9. 
139 El País, 15 december 1983. 
140 Woodworth, Dirty war, 82‐83. 
141 ibidem, 81. 
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Later werden de moorden meer willekeurig en waren ook onschuldige burgers en zelfs kinderen 

slachtoffer van de GAL‐acties.  

In  juni  en  juli  1985 volgden nog drie  aanslagen op  cafés  in Frans Baskenland, waarbij 

twee  onschuldige  zigeuners  sneuvelden.  Het  najaar  verliep  zonder  aanslagen  op  openbare 

gelegenheden. Op 6 februari 1986 werd echter weer een aanslag op een café in Bayonne gepleegd 

waarbij  3  volwassenen  en  2  kinderen  gewond  raakten.  Bij  de  tweede  aanslag  op  de  bar  ‘La 

Consolation’ op 13 februari 1986 raakte Ramón Basáñez voor een tweede keer gewond; het lukte 

de GAL weer niet om hem te doden. 

  De GAL pleegde alle aanslagen in Frans Baskenland, met uitzondering van de moord op 

Santiago Brouard. Brouard was kinderarts van beroep en één van de leiders van Herri Batasuna.142 

Hij was bevriend met ETA‐leden en hielp hen door medische hulp te bieden als het te gevaarlijk 

was om naar een openbaar ziekenhuis  te gaan.143 Hij werd op 20 november 1984  in zijn eigen 

praktijk  doodgeschoten.  Diezelfde  avond  kwamen  duizenden  boze  aanhangers  van  de  Herri 

Batasuna samen bij de kliniek om te demonstreren tegen de actie van de GAL. Ze waren vooral 

woedend  dat  de  politie  Brouard  niet  had  beschermd.144  De  ETA  wachtte  niet  lang met  een 

tegenactie  in Madrid. De  volgende morgen  pleegden  zij  een  aanslag  op Generaal Luis Rosón 

Pérez, die daarbij ernstig gewond raakte, net als zijn chauffeur.  

  Er was wisselwerking tussen de aanslagen van de GAL en de ETA. Een actie van de ene 

partij riep een reactie van de andere partij op. Dit was ook het geval  toen de GAL  in augustus 

1985 voormalig ETA‐lid Juan Otegui Elizegui vermoordde. Deze aanslag was het antwoord op de 

moord  op  de  viceadmiraal  Fausto  Escrigas  Estrada,  die  enkele dagen  eerder  in Madrid werd 

gepleegd door de ETA.145  

  In 1987 viel nog één slachtoffer  in Frans Baskenland. Op 24  juli van dat  jaar werd  Juan 

Carlos García Goena gedood door een autobom. De aanslag werd opgeëist door de GAL. Het was 

toen  al  17  maanden  geleden  dat  de  GAL  van  zich  had  laten  horen  en  niemand  had  meer 

verwacht dat er nog een actie zou plaatsvinden. De Spaanse minister van Binnenlandse Zaken 

Barrionuevo stelde dat de ETA, zich uitgevende voor de GAL, de aanslag had gepleegd om de 

Frans‐Spaanse samenwerking in de strijd tegen het terrorisme te verstoren.146 Het is ook mogelijk 

                                                 
142 Woodworth, Dirty war, 124 
143 ibidem, 127. 
144 ibidem, 132. 
145 Cambio 16,  nr. 715, 12 augustus 1985, p.6 
146 Woodworth, Dirty War, 170‐172. 
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dat de GAL de actie heeft uitgevoerd als protest tegen de onderzoeken naar het verleden van de 

GAL. Er zijn nog geen schuldigen aangewezen in de moord op García Goena. De verdachten, ex‐

staatssecretaris  Rafael  Vera,  oud‐bestuurder  van  Guipúzcoa  Julen  Elgorriaga  en  voormalig 

directeur van de Guardia Civil Luis Roldán, werden in september 2001 vrijgesproken.147

  In de volgende paragraaf bespreek ik de rol van de Spaanse regering in de vuile oorlog. 

Welke contraterroristische maatregelen zijn genomen en zijn deze maatregelen effectief geweest?

   

 

§ 3.2 De Spaanse regering en het bestrijden van de ETA 

 

In oktober 1982 won de Spaanse socialistische partij PSOE de verkiezingen. Geleid door de jonge 

Felipe González en bestaande uit  jonge ministers leek het erop dat de regering vernieuwend en 

moderniserend  zou  zijn.148  De  keuze  van  de  minister  van  Binnenlandse  Zaken  was  een 

belangrijke keuze omdat die persoon een moeilijke taak stond te wachten. Niet alleen omdat de 

ETA  een  bedreiging  vormde,  of  omdat  de  Guardia  Civil  betrokken was  bij  de  staatsgreep  in 

februari 1981, maar ook omdat de verschillende politiemachten nog niet hervormd waren sinds 

de Franco‐periode.149  

González wees  José  Barrionuevo  aan  voor  deze  functie.  Carlos  Sanjuán,  de  vroegere 

PSOE‐ woordvoerder van Binnenlandse Zaken en de gedoodverfde minister van Binnenlandse 

Zaken, moest genoegen nemen met de functie van staatssecretaris. Rafael Vera werd benoemd tot 

Directeur  van  Staatsveiligheid.  Hij  was  verantwoordelijk  voor  de  politie.150  Tussen  Vera  en 

Sanjuán botste het overigens herhaaldelijk en in 1984 werd Sanjuán vervangen door Vera.  

De  inlichtingendienst  CESID  (Centro  Superior  de  Información  de  la  Defensa:  Hoger 

Informatie Centrum voor Defensie) speelde een aanzienlijke rol  in de vuile oorlog.151 Het hoofd 

van  speciale  operaties  schreef  –een  paar  maanden  voor  de  vuile  oorlog‐  een  paper  over  de 

theoretische voor‐ en nadelen van gewelddadige acties in Frans Baskenland.152 Dit is één van de 

twintig zogenaamde CESID‐papers waarin bewijzen staan voor de participatie van de CESID  in 

                                                 
147 http://www.elmundo.es/elmundo/2001/09/27/espana/1001621312.html , geraadpleegd 26 juni 2008. 
148 Woodworth, Dirty War, 65. 
149 ibidem, 66. 
150 ibidem, 66‐67. 
151 Basque bungle. Economist, 346 (1998) 55‐55.
152 Woodworth, Dirty War, 316. 
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de vuile oorlog.153 Deze papers zijn afkomstig uit het archief van de militaire  inlichtingendienst. 

Onderzoeksrechters Garzón  en Gómez de Liaño hebben  tussen  1995  en  1997 geprobeerd deze 

papers openbaar te maken en geldig te verklaren. Dat is slechts gelukt met één paper die als bewijs 

in de  zaak Marey  is gebruikt.154  In  paper  acht, met de  titel  ‘Onderwerp: Zuiden van Frankrijk’ 

staat  dat  uit  zeer  betrouwbare  bron  bekend was  dat  gewelddadige  acties  in  het  zuiden  van 

Frankrijk waren gepland voor de nabije toekomst.155 Deze acties zouden worden uitgevoerd door 

guardias civiles en door particulieren, die gecontracteerd waren in Frankrijk.156  

Al  snel  na  het  aantreden  werd  de  regering  op  de  proef  gesteld  door  de  ETA.  De 

terroristen  pleegden  een  aanslag  op  Generaal  van  het  Spaanse  leger  Victor  Lago  Román.157 

Daarnaast  werden  in  december  drie  guardias  civiles  vermoord.  Bovendien  lag  een  tweede 

staatsgreep op de loer, na de coup van 23 februari 1981 door de Guardia Civil onder leiding van 

Antonio Tejero. Deze gebeurtenissen hebben waarschijnlijk in grote mate de contraterroristische 

aanpak  van  de  socialisten  bepaald. Het  volk  eiste  harde  acties  tegen  de  ETA. Als  antwoord 

lanceerde de PSOE Plan ZEN  (Zona Especial Norte: Speciale Zone Noord).158 Dit plan behelsde 

een breed antiterrorismeprogramma met  twee belangrijke elementen. Ten eerste  lag de nadruk 

op effectiever politiewerk en meer middelen om dat te bewerkstelligen. Ten tweede was het doel 

om  een  brede  politieke  consensus  met  betrekking  tot  het  onderwerp  antiterrorisme  te 

bevorderen. Ondanks aanvankelijk negatieve geluiden vanuit de gematigd nationalistische hoek 

werd  dit  doel  geleidelijk  aan  bereikt.159  In  1987  was  er  sprake  van  een  consensus  toen  alle 

Baskische  politieke  partijen, met  uitzondering  van Herri  Batasuna,  het  antiterrorismepact  van 

Ajuria  Enea160  ondertekenden.161    Als  onderdeel  van  plan  ZEN  zette  Barrionuevo  tevens  het 

beleid van zijn voorganger  Juan José Rosón door, namelijk de sociale reïntegratie van etarras  in 

ruil voor hun verwerping van geweld.  

                                                 
153 ibidem, 323‐326. 
154 ibidem, 383‐384. 
155 El Cambio, 16 december 1996. 
156 Woodworth, Dirty War, 323‐324.  
157 ibidem, 408. 
158 F. Reinares en O. Jaime‐Jiménez, Countering terrorism in Spain in: F. Reinares ed., European democracies 
against terrorism. Government policies and intergovernmental cooperation (Aldershot 2000) 119‐146, aldaar 
134. 
159 Reinares en Jaime‐ Jiménez, Countering terrorism in Spain, 134‐135. 
160 Dit pact was bedoeld ter pacificatie en normalisering van Baskenland en werd op 12 januari 1988 
ondertekend door de Alianza Popular, CDS, EE, EAJ‐PNV, PSE‐PSOE, de EA en de Lehendakari 
161 Reinares en Jaime‐ Jiménez, Countering terrorism in Spain, 137. 
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Een  tweede  contraterroristische maatregel  van  de  regering  omvatte  onderhandelingen 

met de  terroristen. Van  april  1986  tot  februari  1988 vonden de onderhandelingen van Algiers 

plaats. Deze leverden echter nauwelijks iets op en eindigden abrupt met de dood van Domingo 

Iturbe Abásolo.162  Hij was de belangrijkste onderhandelaar van de ETA. 

  Daarnaast probeerde de regering ook de interne cohesie van de ETA te ondermijnen door 

amnestie  te  verlenen,  de  ETA‐  gevangenen  uit  elkaar  te  halen  en  hen  reïntegratie  in  de 

maatschappij  te  beloven mits  ze  samen  zouden werken met  justitie.163 Aan  deze maatregelen 

waren verschillende nadelen verbonden. Een amnestie was bijvoorbeeld alleen uit te roepen als 

er  een  rechterlijke  uitspraak  was  gedaan.  Bovendien  kleefden  aan  reïntegratie  met  als 

voorwaarde de samenwerking met justitie veiligheidsrisico’s voor de (ex‐)etarras.  

De antiterroristische wet uit 1980  (‘Ley organica 11/1980164’), die  in hoofdstuk 2 aan de 

orde is gekomen, was tijdens de tweede vuile oorlog nog steeds van kracht. Er zijn tussen 1975 en 

1980 ook andere wetten opgesteld die betrekking hadden op terrorismebestrijding, zoals Wet 56 

uit  1976  over de  speciale middelen die  konden worden  ingezet  ten  aanzien  van  terroristische 

delicten  gepleegd door  gewapende  groepen. Een  ander  voorbeeld  is Wet  82 uit  1978  over de 

wijziging van het wetboek van strafrecht met betrekking tot terrorisme.  

Het  is  niet  nauwkeurig  te  meten  of  bovenstaande  maatregelen  ook  daadwerkelijk 

effectief waren. De cijfers van terroristische slachtoffers zouden een goede maatstaf kunnen zijn. 

Het aantal slachtoffers is sinds het begin van de jaren tachtig gedaald. Van 1978 tot en met 1980 

was het aantal dodelijke slachtoffers een stuk hoger  (gemiddeld 81 per  jaar) dan  in de periode 

1981‐1987 (gemiddeld 39 per jaar). Ook waren er minder terroristische activiteiten vanaf de jaren 

tachtig.165

Wat zou de reden kunnen zijn dat de regering het nodig achtte de GAL in te zetten? Het 

is mogelijk dat de regering bovenstaande maatregelen niet effectief genoeg vond. Maar de cijfers 

tonen aan dat de maatregelen wel degelijk effectief waren. De ETA was nog wel aanwezig maar 

was niet meer zo actief als in de jaren 1978‐1980. Een plausibele reden is dat de Spaanse regering 

druk wilde zetten op de Franse autoriteiten om een einde  te maken aan hun gedoogbeleid  ten 

                                                 
162 A. Remiro Brotóns en C. Espósito, Spain, in: Y. Alexander, Combating terrorism. Strategies of ten 
countries, (Ann Arbor, 2002) 163‐187, aldaar 172. 
163 Remiro Brotóns en Espósito, Spain, 172‐173.  
164 http://www.derecho.com/legislacion/boe/33107, geraadpleegd op 26 mei 2008.  
165 Remiro Brotóns en Espósito, Spain, 174‐175. 
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opzichte  van  ETA‐leden.  Frans  Baskenland  fungeerde  als  een  toevluchtsoord  voor  Spaanse 

etarras. Hierover gaat de volgende paragraaf. 

 

 

§ 3.3 Het elimineren van het Franse toevluchtsoord 

 

Eén van de belangrijkste doelen van de  inzet van de GAL was om een einde  te maken aan de 

situatie  waarin  Spaanse  etarras  onder  het  mom  van  politieke  vluchtelingen  vrij  in  Frans 

Baskenland konden  leven en vanuit daar aanslagen konden beramen, veronderstellen Reinares 

en  Jaime‐Jiménez.  166  Het  frustreerde  de  jonge  Spaanse  democratische  leiders  dat  de  Franse 

autoriteiten niet met hen samenwerkten in de strijd tegen de ETA. De Fransen hadden wettelijk 

vastgelegd dat ze politieke vluchtelingen asiel wilden bieden en beschouwde de etarras ook als 

politieke vluchtelingen. Voor de etarras voelde Frans Baskenland als hun vaderland en het was 

geen  straf  om  daar  te  wonen.  Logischerwijs  wilde  de  Madrileense  regering  dat  de  Franse 

autoriteiten mee zouden helpen om effectief op te treden teneinde de ETA uit te schakelen.167  

  José Barrionuevo (de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken) probeerde aan het begin 

van zijn ambtstermijn aan zijn Franse equivalent Gaston Deferre duidelijk te maken dat er eind 

moest komen aan de Franse  sanctuary. Deferre ontkende echter de Frans‐Baskische kwestie, zo 

bleek tijdens de eerste ontmoeting van beide ministers in april 1983. Hij zei tegen Barrionuevo dat 

hij  de  terroristen  in  zijn  eigen  land  moest  zoeken.168  Tot  december  1983  was  er  weinig 

vooruitgang  in  de  samenwerking  van  Frankrijk  en  Spanje wat  betreft  het  bestrijden  van  het 

Baskisch  terrorisme. Langzaam keerde het  tij aan het eind van 1983, waarschijnlijk doordat de 

GAL  ten  tonele  verscheen.  Bovendien  vond  op  20  december  1983  een  bijeenkomst  tussen  de 

Spaanse president González en de Franse president François Mitterand plaats, waarin mogelijk 

de bestrijding van de ETA in Frans Baskenland is besproken.169  

  Het is niet duidelijk wat de precieze aanleiding was, maar in januari 1984 hield de Franse 

politie een  razzia  in Frans Baskenland waarbij zij een honderdtal huizen doorzochten op zoek 

naar ETA‐aanhangers. De politie pakte zestien van terrorisme verdachte personen op. De Franse 

                                                 
166 Reinares en Jaime‐Jiménez, 136. 
167 Woodworth, Dirty War, 113. 
168 ibidem, 179.  
169 J.M. Maravall, The rule of law as a political weapon in J.M. Maravall ed., Democracy and the rule of law 
(Cambridge 2003), 261‐302, aldaar 291. 
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autoriteiten verbanden hen naar het noorden van Frankrijk  en naar Latijns‐Amerika. Het  leek 

erop dat de Fransen zich bewust werden van het feit dat de etarras geen politieke vluchtelingen 

waren  maar  terroristen  op  de  vlucht  voor  een  legitieme  democratie.  De  Franse  regerende 

socialistische  partij  vond  aanvankelijk  dat  Frankrijk  een  land  van  politiek  asiel moest  blijven 

maar blijkbaar mocht dat niet ten koste gaan van de openbare orde. De onrust die de GAL zaaide 

door onschuldige personen  te vermoorden verstoorde de  rust  in Frans Baskenland.  In de  lente 

van 1984 verscheen een rapport van de Franse senaat waarin opgemerkt werd dat de Baskische 

vluchtelingen als een oorzaak van openbare wanorde werden gezien. 170

  Het negatieve oordeel van de Franse senaat over de etarras in Frans Baskenland maakte 

geen einde aan het geschil tussen Frankrijk en Spanje en de vuile oorlog was daarmee ook nog 

niet  tot  een  eind  gekomen.  De  ETA  was  nog  niet  verslagen,  noch  door  Spanje  noch  door 

Frankrijk. Het is goed mogelijk dat de GAL juist een nieuwe aanwas van ETA‐terroristen voedde 

door  als  onderdrukker  op  te  treden,  zoals Woodworth  suggereert:  “ETA,  for  its part, was  far 

from being intimidated by the arrival on the scene of a group which perfectly fitted the necessary 

role of repressor,  in the model of  ‘action‐repression‐action’”.171 Een terroristische groep werft  in 

tijden  van  repressie  vaak  nieuwe  leden,  die  willen  vechten  tegen  de  onderdrukking.  Als 

bovendien de onderdrukking van een regering ondersteund wordt door illegale middelen, staat 

de  legitimiteit van een  regering op het spel. Hoewel de bestrijding van  terrorisme een effectief 

middel  zou moeten  zijn,  ligt  een  lange  termijn  terugslag  op  de  loer. De manier waarop  een 

regering terrorisme bestrijdt is bepalend voor het resultaat.  

In  1984 pleegde de GAL veertien aanslagen  in Frans Baskenland.172 Op    internationaal 

regeringsniveau gingen de onderhandelingen gestaag verder. Er waren kleine vorderingen, zoals 

het ondertekenen van de zogenaamde  ‘overeenkomsten van La Castellana’ door Barrionuevo en 

Deferre op 14 juni 1984.173 Daarin erkenden de Fransen dat een terrorist geen politieke vluchteling 

was.  Dit  markeerde  het  einde  van  de  vluchtelingenstatus  van  de  Spaanse  Basken  in  Frans 

Baskenland. De Franse minister van Buitenlandse Zaken sprak uit dat de Franse regering samen 

wilde  werken  met  de  Spaanse  autoriteiten.  Voor  het  eerst  in  de  geschiedenis  werden  drie 

vluchtelingen aan Spanje uitgeleverd. Hierop volgde een tijdelijke stilte van de kant van de GAL.   

                                                 
170 Woodworth, Dirty War, 101‐102. 
171 Woodworth, Dirty War, 103. 
172 Woodworth, Dirty War, 433‐435. 
173 Brotóns en Espósito, Spain, 180‐181. 
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De diplomatieke betrekkingen  tussen beide  landen waren  aan het begin van  1985 niet 

gunstig. De Franse regering  leverde geen verdachte  terroristen meer aan Spanje uit. Er werden 

dit jaar in totaal slechts vijf terroristen uitgezet naar andere landen. Van maart tot september 1985 

lanceerde de GAL een groot offensief. Hieruit valt op  te maken dat de GAL niet  tevreden was 

met  de  uitvoering  van  het  Franse  beleid.  Op  9  juli  1985  ondertekenden  de  ministers  van 

Buitenlandse Zaken van beide landen een gemeenschappelijke Frans‐Spaanse verklaring.174 Wat 

betreft de strijd tegen terrorisme staat hier letterlijk in dat “de verantwoordelijke autoriteiten van 

de twee  landen frequente contacten zullen onderhouden om de bestaande samenwerking tegen 

terrorisme  (...)  te  ontwikkelen  en  te  intensifiëren”.175 Het  tij was  gekeerd  en de  Frans‐Spaanse 

samenwerking tegen de ETA werd met deze verklaring verder versterkt.  

De GAL  bleef  echter  nog  steeds  actief.  In  1986  kregen de  aanslagen  van de GAL  een 

grimmiger karakter. Er werden zelfs burgerslachtoffers gemaakt  en kinderen  raakten gewond. 

Het geweld bereikte een piek met een aanslag in Bidarray op de 60‐jarige Christophe Matxikotte 

en de 16‐jarige Catherine Brion. Geen van beiden hadden zij politieke  connecties.176 Pas  in het 

voorjaar van 1986 kwam er een overtuigende verandering in het Franse beleid ten opzichte van 

de ETA te komen. Na de verkiezingen op 16 maart 1986 vormde zich een nieuwe Franse regering. 

Deze  regering  zou  voortaan  direct  militanten  aan  Spanje  uitleveren.177  Na  de  verkiezingen 

regeerde president Mitterand samen met Jacques Chirac  in het kader van de  ‘cohabitation’.178 De 

nieuwe minister van Binnenlandse Zaken, Charles Pasqua, gaf aan dat hij de terroristen zou gaan 

‘terroriseren’. Naast de ETA waren ook Arabische  terroristen actief  in die  tijd  in Frankrijk. De 

staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, Robert Pandraud,  sloot  een  akkoord met de Spaanse 

minister van Buitenlandse Zaken Barrionuevo. Het  kwam  er  op neer dat wanneer  Spanje  een 

einde maakte aan de GAL‐acties dan leverde Frankrijk ETA‐terroristen uit aan Spanje.179 180

Het  is  zeer waarschijnlijk  dat  de  komst  van  een  nieuwe  regering  een  grote  rol  heeft 

gespeeld bij het wijzigen van het Franse beleid  ten opzichte van de samenwerking met Spanje 
                                                 
174 Declaration commune franco‐espagnole,  http://www.ambafrance‐es.org/article.php3?id_article=493 , 
geraadpleegd op 18 juli 2008. 
175 ibidem. 
176 Woodworth, Dirty War, 167. 
177 Woodworth, Dirty War, 182. 
178 Cohabitation komt voor in een presidentiële democratie, wanneer de kiezers in parlementsverkiezingen de 
meerderheid geven aan een andere partij dan die van de president.  
179 Dit akkoord is mondeling gesloten, bleek uit een interview met Rafael Vera in november 1997. Geciteerd 
in Woodworth, Dirty War, 197.  
180 Cambio 16, GAL. Los procesados contra‐atacan (GAL. De aangeklaagden doen een tegenaanval) 1321 (1997) 16‐
21, aldaar 18. 
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tegen  het  terrorisme.  De  verandering  in  het  beleid  kan  echter  niet  in  zijn  geheel  worden 

toegeschreven  aan  de  komst  van  een  nieuwe  regering,  want  in  juli  1985  werd  al  een 

vriendschapsverdrag gesloten tussen Frankrijk en Spanje. De bilaterale betrekkingen verbeterden 

langzaam. De Frans‐Spaanse samenwerking in het opheffen van het Franse toevluchtsoord voor 

Spaanse etarras kwam moeizaam tot stand.  

  Vanaf  februari 1986  is er op één uitzondering na geen aanslag meer gepleegd door de 

GAL.  Nu  de  Fransen  een  andere  koers  voeren  was  het  onder  druk  zetten  van  de  Franse 

autoriteiten niet meer nodig. De Spanjaarden hadden gekregen wat ze wilden; de ETA kon nu 

niet meer zo gemakkelijk vanuit Frankrijk aanslagen organiseren. In 1987 werden Frans‐Spaanse 

politie‐eenheden opgezet in Parijs en Bayonne (Frans Baskenland). 

Ook  de  publieke  opinie  in  Frankrijk  en  Spanje  veranderde  ten  nadele  van  de  ETA,  in  het 

bijzonder na de aanslag op een supermarkt  in Barcelona  (juli 1987) waarbij 21 burgers gedood 

werden en 30 zwaargewonden vallen.  

   

§ 3.4 Het onderzoek naar de GAL 

 

Vanaf het moment dat de vuile oorlog begon vermoedde de media en een aantal politici dat de 

Spaanse politie en guardia civil achter de organisatie van de GAL zaten. Sommigen geloofden dat 

het ministerie van Binnenlandse Zaken of zelfs het gehele socialistische kabinet direct of indirect 

waren betrokken. Er was  echter geen bewijs,  alle  feiten konden worden ontkend.181 Vanuit de 

parlementaire hoek ontstond de vraag om een onderzoek in te stellen naar de banden tussen de 

regering en de GAL. In het bijzonder was er behoefte aan een onderzoek naar de banden tussen 

het ministerie van Binnenlandse Zaken en de GAL.  

Tijdens de bijeenkomst van de commissie  Justitie en Binnenlandse Zaken op 3  februari 

1984 kwam de GAL voor het eerst  in het parlement ter sprake. De vuile oorlog was ruim  twee 

maanden eerder begonnen. Het parlementslid mevrouw Gorroño Arrizabalaga van de Baskische 

Nationalistische Partij (PNV) vroeg aan minister Barrionuevo of het ministerie van Binnenlandse 

Zaken een uitspraak kon doen over de GAL en of het ministerie meer wist over de infrastructuur 

van deze groep.182 De minister antwoordde dat mevrouw Gorroño “een verkeerde stelling had 

                                                 
181 Woodworth, Dirty War, 177. 
182 Parlementaire handelingen van het Spaanse parlement: Diarios de sesiones del congreso de los 
diputados, Comision de justicia e interior, 1984, 2a legislature, nr.39, 5. 
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ingenomen”. Wat betreft de gebeurtenissen buiten Spaans grondgebied, herinnerde hij mevrouw 

Gorroño eraan dat de strafwetten en de politiewetten strikt territoriaal zijn.183

Hij  ontweek  de  vraag  van  Gorroño  door  geen  direct  antwoord  te  geven.  Impliciet 

ontkende  hij  dat  het ministerie  van  Binnenlandse Zaken  enige  specifieke  kennis  had  over  de 

GAL, hoewel hij in elk geval op de hoogte moest zijn geweest van de ontvoering van Marey en 

de  financiering  van  de  GAL.  In  juli  1998  werden  Barrionuevo  en  andere  hooggeplaatste 

regeringsbeambten en politieofficieren veroordeeld voor de ontvoering van Segundo Marey, en 

het misbruiken van overheidsgelden. Het is logisch dat hij in 1984 gezwegen heeft over de GAL, 

terwijl hij er zeker van af moet hebben geweten. In een democratische rechtsstaat is het gebruik 

van  illegale  methoden  zoals  het  inzetten  van  doodseskaders  onacceptabel.  Daarom  is  het 

waarschijnlijk  dat  Barrionuevo  gebruik  heeft  gemaakt  van  het  concept  ‘plausible  denial’. Dit 

houdt  in dat hij zichzelf heeft beschermd door zo weinig mogelijk te weten over de details van 

vuile acties. Daardoor kon hij ontkennen dat hij zijn goedkeuring heeft gegeven toen de strafbaar 

feiten aan het licht kwamen.184

Op  13  juli  1984  stelde  de Grupo  Parlementario Mixto  (Gemengde Parlementaire Groep) 

voor  om  de  activiteiten  en  de  relaties  van  de GAL  te  laten  onderzoeken  door  het Openbaar 

Ministerie.185  Tijdens  een  zitting  op  30  oktober  zou  de  Gemengde  Parlementaire  Groep  dit 

voorstel moeten verdedigen maar er was geen enkel lid aanwezig. Op 13 november werd bekend 

dat dit voorstel was komen te vervallen.186

Pas  ruim drie  jaar na dit  eerste voorstel  om de  activiteiten  en  relaties van de GAL  te 

onderzoeken, werd een onderzoek gestart naar de betrokkenheid van politiemannen José Amedo 

en Michel Domínguez bij de GAL. Francisco Casco Meije, een rechter bij de nationale rechtbank 

in  Spanje Audiencia Nacional,  kreeg  aan  het  begin  van  1988  de  opdracht  dit  onderzoek  uit  te 

voeren. De  onderzoeksrechter  Baltasar Garzón  nam  het  onderzoek  in  februari  1988  over  van 

Casco Meijeen hij zou de drijvende kracht blijken achter het onderzoek naar GAL‐zaken.187

In  september  1991  werden  Amedo  en  Domínguez  tot  108  jaar  gevangenisstraf 

veroordeeld voor  het  organiseren  van de  aanslagen  op  cafés  ‘Batxoki’  en  ‘La Consolation’.  In 

                                                 
183 Parlementaire handelingen van het Spaanse parlement: Diarios de sesiones del congreso de los 
diputados, Comision de justicia e interior, 1984, 2a legislature, nr.39, 11. 
184 Shulsky, A.N. en G.J. Schmitt, Silent warfare. Understanding the world of intelligence. (Dulles, Virginia 2001) 
130. 
185 PNL(Proposición No de Ley) 127‐I, uit Serie D 45 van 13 juli 1984, 2651.  
186 PNL 127‐II, Serie D 60 van 15 november 1984, 3780. 
187 Woodworth, Dirty war, 211. 
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december 1994 nam Garzón, die nieuw bewijs had gevonden  tijdens het onderzoek  in de zaak 

Amedo en Domínguez, vijf van de  leidinggevenden van deze mannen  in voorlopige hechtenis. 

De voormalige directeur van Staatsveiligheid, Julián Sancristóbal, en de voormalige bevelhebbers 

van de politie in Bilbao werden beschuldigd van het organiseren van de ontvoering van Segundo 

Marey. 188

In  1995  namen  de  autoriteiten  de  ex‐staatsecretaris  Rafael  Vera  en  Ricardo  García 

Damborenea  (voormalig  secretaris‐generaal  van  de  PSOE  in  Baskenland)  ook  in  hechtenis  in 

verband met de Marey‐zaak. Garzón beschuldigde Vera ervan de GAL  te hebben gefinancierd 

met overheidsgelden.  In  juli  1995 gaven de verdachten Miguel Planchuelo, Francisco Álvarez, 

Sancristóbal en Damborenea toe dat ze betrokken waren bij de ontvoering van Marey en stelden 

dat Vera en Barrionuevo ook betrokken waren bij de zaak. Damborenea  suggereerde zelfs dat 

president González persoonlijk de GAL‐strategie had goedgekeurd.189

Aanvankelijk  werd  Barrionuevo  beschermd  door  parlementaire  privileges,  maar  in 

november  1995  stemde  een  meerderheid  van  het  parlement  voor  het  opheffen  van  deze 

privileges. Het hooggerechtshof nam de zaak over. Rechter Eduardo Moner ging de zaak leiden. 

In  januari  1996  beschuldigde  hij  Barrionuevo  officieel  van  het  ontvoeren  van Marey.  In  1998 

werden alle verdachten schuldig bevonden aan de ontvoering van Marey, aan het feit dat ze een 

voorwaarde  stelden  aan  zijn  vrijlating  en  aan  het  misbruiken  van  overheidsgelden.190 

Barrionuevo, Vera en Sancristóbal werden  tot 10  jaar cel veroordeeld en de andere verdachten 

kregen straffen van 2 tot 9 jaar. Barrionuevo was de eerste voormalige minister van het González‐

tijdperk die  een  gevangenisstraf  kreeg  opgelegd.  In de  zaak Lasa  en Zabala  zijn Guardia Civil 

Generaal Enrique Rodríguez Galindo en de voormalige socialistische bestuurder van Guipúzcoa, 

Julen Elgorriaga, tot meer dan 60 jaar gevangenisstraf veroordeeld.191  

Nadat het  schandaal van de GAL bekend was geworden,  is de vuile oorlog  tot op de 

bodem  uitgezocht  en  zijn  fikse  straffen  uitgedeeld  aan  hooggeplaatste  ambtenaren,  tot  de 

voormalige minister van Binnenlandse Zaken aan toe. Het  leek erop dat de Spaanse rechtsstaat 

een  wijze  les  had  geleerd  en  correct  had  gehandeld.  De  waarde  van  dit  gebaar  woog 

waarschijnlijk zwaarder dan het uitzitten van de straffen. De meeste veroordeelden hebben niet 

                                                 
188 ibidem, 439. 
189 ibidem, 440. 
190 ibidem, 442. 
191 ibidem, 443. 
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lang  vastgezeten.  Barrionuevo  en  Vera  kwamen  in  december  1998  vrij,  na  drie maanden  te 

hebben gezeten. Ook Galindo kwam vervroegd vrij in september 2004.  

 

 

§ 3.5 Conclusie 

 

De vraag die centraal stond in dit hoofdstuk was welke factoren een rol speelden bij de inzet van 

de GAL door de Spaanse regering. De eerste belangrijke factor was de Spaanse regering zelf. Zij 

heeft een grote rol gespeeld in de vuile oorlog.  

De  Spaanse  regering  heeft  een  aantal  contraterrorisme  maatregelen  genomen  in  de 

aanloop naar en tijdens de vuile oorlog. Daarnaast heeft zij –buiten de wet om‐   doodseskaders 

ingezet. Het  doel  van  die  inzet was  niet  alleen  het  bestrijden  van  de  ETA maar  vooral  druk 

uitoefenen  op  de  Franse  regering.  De  Fransen  wilden  aanvankelijk  niet  meewerken  bij  het 

aanpakken van de ETA. Zij weigerden ETA‐leden uit  te  leveren aan Spanje. Aan het eind van 

1983 vond de eerste GAL‐actie plaats. González en Mitterand bespraken mogelijk de kwestie van 

het Franse toevluchtsoord tijdens een bilaterale bijeenkomst op 20 december 1983. In januari 1984 

vond een grootschalige politieactie in Frans Baskenland plaats om ETA‐aanhangers op te sporen. 

In  juni 1984 ondertekenden de ministers van Binnenlandse Zaken van Frankrijk en Spanje een 

overeenkomst, waarin de Fransen expliciet erkenden dat een terrorist géén politieke vluchteling 

is.192

  De  tweede  belangrijke  factor  die  een  rol  speelde  bij  de  inzet  van  de  GAL  in  Frans 

Baskenland  is  de  eliminatie  van  het  Franse  toevluchtsoord.  De  Franse  regering  werkte 

onvoldoende samen met Spanje om te voorkomen dat de ETA  in Frankrijk vrijuit aanslagen op 

Spanje kon organiseren. De Franse autoriteiten beschouwden de Spaanse terroristen als politieke 

vluchtelingen en weigerden hen aan Spanje uit  te  leveren. De GAL  lanceert een groot offensief 

van maart  tot  september 1985.  In  juli 1985 ondertekenden de Franse en Spaanse ministers van 

Buitenlandse Zaken een verklaring waarmee zij de Frans‐Spaanse samenwerking tegen de ETA 

verder verdiepen. De GAL hield zich echter nog steeds niet gedeisd. De aanslagen werden zelfs 

grimmiger. Er vielen meer burgerslachtoffers en de druk op Frankrijk werd opgevoerd. 

                                                 
192 Woodworth, Dirty War, Clean Hands, 181. 
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In het voorjaar van 1986 vormde zich een nieuwe regering  in Frankrijk. In een akkoord 

tussen  de  Franse  staatssecretaris  van  Binnenlandse  zaken  Pandraud  en  Barrionuevo  eiste 

Pandraud dat de GAL‐acties moesten stoppen. De nieuwe regering beloofde daarna om militante 

etarras voortaan direct  aan Spanje uit  te  leveren. Deze wijziging  in het beleid  is het mogelijke 

gevolg van de  toenemende druk van de GAL, de bilaterale overeenkomst van  juli 1985  en de 

komst van een nieuwe Franse regering in maart 1986.  

Het is waarschijnlijk dat de komst van een nieuwe regering een grote rol heeft gespeeld 

bij de verandering van het Franse beleid ten opzichte van de Frans‐ Spaanse samenwerking tegen 

het  terrorisme. De beleidswijziging kan echter niet  in zijn geheel worden  toegeschreven aan de 

komst van een nieuwe regering. Bijna een jaar eerder werd al een vriendschapsverdrag gesloten 

tussen Frankrijk en Spanje. Het proces van de verbetering van de bilaterale samenwerking was al 

eerder begonnen maar verliep langzaam.  

  De samenwerking werd concreet door het opzetten van Frans‐Spaanse politie‐eenheden 

in Parijs en Bayonne (Frans Baskenland). Nu de Fransen een andere koers voeren was het onder 

druk  zetten  van  de  Franse  autoriteiten  niet  meer  nodig.  De  GAL  heeft‐  op  een  mogelijke 

vergissing in juli 1987‐ geen aanslagen meer gepleegd in Frans Baskenland.  

Nadat  het  schandaal  van  de  GAL  bekend  was  geworden,  zijn  er  gerechtelijke 

onderzoeken  van  start  gegaan. De  onderzoeksrechters  hebben  hooggeplaatste  ambtenaren  en 

politici gestraft voor de ontvoering van Marey en de moord op Lasa en Zabala. Het leek erop dat 

de  Spaanse  rechtsstaat  een  wijze  les  had  geleerd.  Zij  had  de  GAL  niet mogen  inzetten.  De 

juridische  vervolging  na  de  vuile  oorlog  toont  aan  dat  de  Spaanse  regering  nu  wel  correct 

gehandeld had. 
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4. Utilitarisme en  mission creep 

 

“I often take a critical look at my own actions, in a detached way, and I don’t know often how far a person 

can go and I believe that everything must be justified in, I don’t know, in some ideals, in some aspirations, 

in some things, obviously we are into the end justifying the means”193

 

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal  in hoeverre het utilitarisme een verklaring vormt voor 

het inzetten van de GAL. Was de Spaanse regering van mening dat, in het geval van de tweede 

vuile  oorlog,  het  doel  de middelen  heiligde? Naast  utilitaristische  overwegingen  komt  in  dit 

hoofdstuk ook het concept van mission creep aan bod.  

Om  te voorkomen dat mogelijke verklaringen over het hoofd worden gezien, zullen meerdere 

scenario’s met elkaar concurreren, in plaats van één waarschijnlijke verklaring voor de inzet van 

de GAL centraal te stellen. 

 

 

§ 4.1 Mission creep 

 

Het  belangrijkste  doel  van  de  Spaanse  regering  was  het  elimineren  van  het  Franse 

toevluchtsoord. De Spaanse regering wilde dat de Franse autoriteiten Spaanse etarras aan Spanje 

zou uitleveren. Door diplomatieke en vooral militaire druk uit te oefenen op de Franse regering is 

uiteindelijk dat doel bereikt.  

Aanvankelijk  leek  het  er  niet  op  dat  Frankrijk wilde  samenwerken met  Spanje  in  de 

bestrijding  van  de  ETA.  De  Franse  autoriteiten  ontkenden  het  probleem  en  leverden  geen 

terroristen uit aan Spanje. De GAL ging halverwege de vuile oorlog (in 1985) over van het gericht 

uitschakelen  van  ETA‐leden  naar  meer  willekeurig  geweld.  Zo  werd  de  druk  op  Frankrijk 

opgevoerd. Een belangrijke vraag is of Spanje controle had op de uitvoering van de activiteiten 

van de GAL. Had de  Spaanse  regering  opdracht  gegeven  aan de GAL  om de  acties  op meer 

                                                 
193 Pedro Gómez Nieto, luitenant van de Guardia Civil, in een transcript van een van de CESID tapes 
waarop een gesprek tussen hem en Juan Alberto Perote (commandant van de CESID) te horen is, in: 
Woodworth, Dirty War, 313.   
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willekeurige  personen  te  richten? Of was  er  sprake  van  een mission  creep194,  een  ongeplande 

uitbreiding van een missie voorbij zijn oorspronkelijke doelen? 

Een mission creep betekent een verschuiving van het oorspronkelijke doel van een missie. 

In  het  kader  van  deze  scriptie  houdt  een  mission  creep  in  dat  de  GAL‐acties    ongepland  en 

onbewust  verschoven  van  de  directe  uitschakeling  van  etarras  naar  het  gebruik  van  meer 

willekeurig geweld. Dit gebeurde op het niveau van de uitvoering van de  activiteiten van de 

GAL. De mission creep had als positief neveneffect dat de Fransen in beweging kwamen en mee 

gingen werken aan de bestrijding van de ETA. Frankrijk beloofde etarras aan Spanje uit te leveren 

als de GAL‐acties  stopten. Daarnaast werden Frans‐Spaanse politie‐eenheden opgezet  in Frans 

Baskenland en Parijs.  

  Als er geen sprake was van een mission creep dan was de verschuiving van gericht naar 

meer willekeurig geweld min of meer gepland. In dat geval had de Spaanse regering regie over 

de  opdrachten  die  de GAL‐huurlingen  kregen. Deze  opties worden  nader  bestudeerd  in  vier 

scenario’s, die in §4.3 aan de orde komen.  

  

    

§ 4.2 Utilitarisme 

 

Het utilitarisme houdt in de context van deze scriptie in dat degenen die verantwoordelijk waren 

voor de acties van de GAL ervan uit gingen dat het inzetten van doodseskaders het meeste geluk 

voor  de meeste mensen  ten  gevolge  zou  hebben. Hun  intentie was moreel  juist.  Vanuit  het 

negatieve utilitarisme  is het mogelijk  tot  een meer waterdichte  formulering  te komen,  zoals  is 

beredeneerd in hoofdstuk 1. Het negatieve utilitarisme streeft naar het minimaliseren van pijn en 

lijden voor de meeste mensen. Een negatief utilitaristische overweging van de Spaanse regering 

zou kunnen zijn geweest dat het inzetten van de GAL tot een minimalisering van lijden voor de 

meeste mensen zou leiden.  

 

 

                                                 
194 Een klassiek voorbeeld van een mission creep is de interventie van de Verenigde Staten in Somalië in 
1992‐1993. Wat begon als een humanitaire missie om duizenden stervende Somaliërs te voeden, eindigde in 
een militaire missie tegen de partijen die in oorlog waren. De missie breidde zich dus uit voorbij zijn 
oorspronkelijke doel hetgeen resulteerde in extra militaire taken die direct conflicteerden met de geplande 
militaire en politieke uitkomsten.   
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§ 4.3 Scenario’s 

 

Door middel van het vergelijken van  een  aantal hypothetische  scenario’s beoordeel  ik wat de 

overwegingen  van  de  Spaanse  regering  zouden  kunnen  zijn  geweest.  Het  afwegen  van 

verschillende verklaringen leidt idealiter tot het vinden van de beste verklaring. Daarom zullen 

meerdere scenario’s met elkaar concurreren, in plaats van één waarschijnlijke verklaring voor de 

inzet van de GAL uit te gaan. 

  Bij  dit  toetsende  onderzoek  worden  hypothesen  aan  de  hand  van  twee  variabelen 

afgeleid.  Het  doel  van  het  vergelijken  van  mogelijke  scenario’s  is  om  te  beoordelen  welke 

verklaring  het  meest  waarschijnlijk  is.  Het  werken  met  twee  variabelen  maakt  toetsend 

onderzoek mogelijk, in plaats van een louter beschrijvende studie. 

De  twee  variabelen  zijn  utilitaristische  overwegingen  (het  utilitarisme)  en  de  mission 

creep. Rekening houdend met deze variabelen zijn er vier mogelijke scenario’s: 

 

  Utilitarisme  Geen Utilitarisme 

Mission Creep  Scenario 1  Scenario 2 

Geen Mission Creep  Scenario 3  Scenario 4 

 

1. De Spaanse  regering had een utilitaristische overweging bij het  inzetten van de GAL. Er 

was sprake van een mission creep  

2. De Spaanse regering had geen utilitaristische overweging bij het inzetten van de GAL. Er 

was sprake van een mission creep.  

3. De Spaanse  regering had een utilitaristische overweging bij het  inzetten van de GAL. Er 

was geen sprake van een mission creep. 

4. De Spaanse regering had geen utilitaristische overweging bij het inzetten van de GAL. Er 

was geen sprake van een mission creep. 

 

De Spaanse regering betekent hier de elementen binnen de regering die verantwoordelijk waren 

voor  de  inzet  van  de  GAL.  Bij  utilitaristische  overwegingen  ga  ik  uit  van  het  negatieve 

utilitarisme.  Ik  schets  hieronder  de  vier  scenario’s  en  beoordeel  daarna met  behulp  van  een 

matrix welk scenario het meest waarschijnlijk is. 
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Scenario 1 

 

De Spaanse regering geloofde dat de inzet van de GAL het minimaliseren van pijn en  lijden voor 

zoveel  mogelijk  mensen  tot  gevolg  zou  hebben.  Door  ervoor  te  zorgen  dat  de  ETA  geen 

aanslagen meer kon plegen vanuit Frans Baskenland, zou het aantal  terroristische aanslagen  in 

Spanje dalen en dat zou de hoeveelheid pijn verminderen. Om dat doel te bereiken moesten er 

wel een paar onschuldige slachtoffers vallen, maar dat woog niet op tegen de positieve uitkomst. 

De regering zou kunnen hebben uitgerekend hoeveel slachtoffers er maximaal zouden vallen en 

of dat het doel waard was.   

  Het is moeilijk de gedachtegang van degenen die verantwoordelijk waren voor de GAL 

in te schatten. De financiering, aansturing en uitvoering van de acties van de GAL gebeurden op 

verschillende niveaus. Ten eerste heeft de regering de GAL gefinancierd. De aansturing van de 

GAL  is  vooral  op  individueel  niveau  gedaan  door  Amedo,  Galindo  en  anderen.195 

Huurmoordenaars  waren  vooral  verantwoordelijk  voor  de  uitvoering  van  de  aanslagen.  De 

belangen van deze drie lagen liepen uiteen. Terwijl de regering utilitaristische overwegingen had, 

speelden op aansturings‐ en uitvoeringsniveau andere motieven een rol.  

Als er sprake zou zijn van een mission creep, liep de vuile oorlog langzaam uit de hand en 

was  er geen  controle  op de uitvoering van de GAL‐acties. Er vielen  steeds meer willekeurige 

slachtoffers en een positief neveneffect hiervan was de  toenemende druk op Frankrijk. Aan het 

eind  van  de  vuile  oorlog  was  onbewust  het  middel  om  de  Franse  sanctuary  te  elimineren 

veranderd.  In  plaats  van  de  gerichte  uitschakeling  van  ETA‐leden  maakte  de  GAL  nu 

willekeurige  slachtoffers. Het  doel  bleef  hetzelfde maar  het middel  om  dat  doel  te  bereiken 

veranderde. 

  Een ontkrachtend argument voor een mission creep is dat er  juist wél controle was op de 

uitvoering van de GAL‐acties. Op het moment dat het doel was bereikt, stopten de acties direct. 

Dit  getuigt  niet  van  een  mission  creep  waarbij  een  onwenselijke  verschuiving  van  de 

oorspronkelijke doelen zou zijn, en waarbij de situatie langzaam uit de hand liep.  

  

Scenario 2 

 
                                                 
195 Voor  de veroordeling van de betrokkenen bij de GAL zie pagina 51‐52 van deze scriptie. 
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De Spaanse regering had geen utilitaristische overwegingen bij het inzetten van de GAL. Zij had 

niet de intentie om het lijden van de meeste mensen te minimaliseren. De GAL‐acties mochten uit 

de hand lopen. De Spaanse regering had niet uitgerekend hoeveel slachtoffers er zouden kunnen 

vallen. De inzet van doodseskaders door de staat was niet rationeel aangestuurd.  

Dit is echter niet waarschijnlijk aangezien er wel controle leek te zijn op de acties van de 

GAL.  Zoals  in  scenario  1  staat,  stopten  de  GAL‐acties  direct  toen  het  doel  van  de  Spaanse 

regering was bereikt. 

Een optie is dat er andere overwegingen waren op regeringsniveau en op het niveau van 

de  uitvoering.  Op  regeringsniveau  had  men  utilitaristische  overwegingen  maar  op 

uitvoeringsniveau  hadden  de  huurmoordenaars  minder  moreel  besef.  Daartussen  stond  het 

aansturingsniveau onder leiding van de politie, guardia civil en de inlichtingendienst. Zij hadden 

een andere visie op de regeringsintenties. Daardoor kwamen de intenties van de regering en de 

motieven van de GAL niet met elkaar overeen.   

Dit scenario gaat er vanuit dat een mission creep zich heeft voltrokken. Langzaam liep de 

vuile oorlog uit de hand. De Spaanse regering had geen toezicht meer op de activiteiten van de 

GAL Doordat er steeds meer willekeurige slachtoffers werden gemaakt nam de druk op Frankrijk 

toe. Het middel om het Franse  toevluchtsoord uit  te  schakelen veranderde naarmate de vuile 

oorlog vorderde. De acties van de GAL werden grimmiger en het geweld willekeuriger.  

 Er zijn weinig  aanwijzingen die dit  scenario geloofwaardig maken. Als  er  sprake was 

van een mission creep dan was er op regeringsniveau geen controle op de GAL geweest. Dat was 

er  echter wel. Daarom  is het waarschijnlijk dat  er geen mission  creep was. Vanaf  februari  1986 

stopten  abrupt  de GAL‐acties. Dit  viel  samen met  een  verandering  in  het  Franse  beleid met 

betrekking tot het uitzetten van Spaanse etarras. Dat geeft aan dat er wel degelijk controle was op 

de missie.  

Het leek erop dat de Spaanse regering dacht dat het doel de middelen heiligde. Zij had 

de  intentie om de minste pijn voor de meeste mensen te realiseren. De onschuldige slachtoffers 

waren niet zonder reden gevallen. Het hogere doel was de uitschakeling van de ETA. Dat zou 

meer geluk en minder pijn voor de meeste mensen betekenen. Dit betekent niet dat op het niveau 

van de aansturing en uitvoering van de GAL dezelfde overwegingen gemaakt werden. 

 

Scenario 3 
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In scenario 3 heeft de Spaanse regering utilitaristische overwegingen bij het inzetten van de GAL. 

Zij geloofde dat het gevolg van die  inzet het minste  lijden voor de grootste groep mensen  tot 

gevolg zou hebben. Er was geen sprake van een mission creep. De verandering  in de uitvoering 

van de missie gebeurde bewust en was gepland. 

  De Spaanse regering streefde naar het minste pijn voor de meeste mensen. Om ervoor te 

zorgen dat de ETA  geen  aanslagen meer  kon plegen  vanuit  Frans Baskenland moest wel  een 

aantal  slachtoffers  vallen, maar  dat  was  de  positieve  uitkomst waard.  De  regering  geloofde 

tijdens alle fasen van de vuile oorlog dat er zo weinig mogelijk geweld werd gebruikt, ook toen in 

1985 het geweld zelfs toenam. 

Een kanttekening hierbij is dat er verschil was tussen de belangen van de drie betrokken 

niveaus; op regeringsniveau had men andere intenties dan op aansturings‐ en uitvoeringsniveau.  

Er  was  geen  sprake  van  een  mission  creep  omdat  er  sprake  was  van  een  geplande 

strategie. De strategie was vanaf het begin om de druk op Frankrijk op te voeren om een einde te 

maken aan het Franse toevluchtsoord voor Spaanse etarras. Het is duidelijk dat er controle was op 

de uitvoering van de missie en dat het doel niet ongepland verschoof.  

  Dit  scenario  is het meest waarschijnlijk. De  Spaanse  regering heeft gedurende de hele 

vuile  oorlog  het  minste  leed  voor  de  minste  mensen  in  gedachten  gehouden.  Zij  hebben 

waarschijnlijk berekend hoeveel slachtoffers er moesten vallen om het beoogde doel te bereiken. 

Daarnaast heeft er zich geen mission creep voltrokken aangezien er sprake was van controle op het 

proces van de uitvoering van de GAL. De vuile oorlog was een geplande strategie om de ETA uit 

te schakelen.  

    

 

Scenario 4 

 

Volgens het vierde scenario had de  regering geen utilitaristische overwegingen bij het  inzetten 

van  de  GAL.  Zij  had  niet  de  intentie  om  het  minste  pijn  voor  de  meeste  mensen  te 

bewerkstelligen. Daarnaast was er geen sprake van mission creep. De missie verliep zoals gepland 

en er was controle van de overheid op de acties van de GAL.  

De  Spaanse  regering  had  niet  de  intentie  om  het  lijden  van  de  meeste  mensen  te 

minimaliseren. De Spaanse overheid had niet uitgerekend hoeveel slachtoffers er zouden kunnen 
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vallen. De  inzet van doodseskaders door de staat was rationeel aangestuurd en er was controle 

van de overheid op het proces. 

Er was geen sprake van mission creep omdat er sprake was van een strategie. De strategie 

was  om  door middel  van willekeurig  geweld  de  druk  op  Frankrijk  op  te  voeren  om  een  het 

Franse toevluchtsoord uit te schakelen. Het is duidelijk dat er controle was op de uitvoering van 

de missie, aangezien de activiteiten van de GAL abrupt stopten toen het doel was bereikt.  

  Dit  is enerzijds een waarschijnlijk scenario aangezien er wel controle  leek  te zijn op de 

acties van de GAL en er daardoor hoogstwaarschijnlijk geen mission creep heeft plaatsgevonden. 

Anderzijds heeft de Spaanse regering wel utilitaristische overwegingen gehad. In scenario 2 werd 

al duidelijk dat de Spaanse regering dacht dat het doel de middelen heiligde. Zij had de intentie 

om de minste pijn voor de meeste mensen te realiseren. Een kanttekening hierbij is dat er op het 

niveau  van  de  aansturing  en  uitvoering  van  de  GAL  niet  dezelfde  overwegingen  gemaakt 

werden. 

 

 

 

§ 4.4 Reflectie 

 

Uit  het  vergelijken  van  vier  verschillende  hypothesen  blijkt  dat  scenario  3  het  meest 

waarschijnlijk is. Toch mogen we scenario 1 en 4 niet compleet uit het oog verliezen. Scenario 2 is 

het minst waarschijnlijk.  

De  belangrijkste  uitkomst  van  dit  hoofdstuk  is  echter  dat  de  druk  op  Frankrijk  sterk 

toenam naarmate het geweld van de GAL willekeuriger werd. Toen de GAL‐acties grimmiger 

werden, kwamen de Fransen in beweging. Als dat een juiste analyse is, geeft dat de beperkingen 

aan om op grond van utilitaristische beweegredenen een beleid te formuleren. Het verschuiven 

van het gericht uitschakelen van etarras naar meer willekeurige slachtoffers maken is in strijd met 

het principe dat zo min mogelijk onschuldige slachtoffers mogen vallen.196  

Dit onderzoek  laat  zien wat de mogelijke  tekortkomingen  zijn van het  aandragen van 

utilitaristische argumenten zoals beschreven door Ignatieff. Een rechtsstaat dient haar handelen 

altijd te baseren op rechtsstatelijke uitgangspunten. Vooral het principe van de trias politica zou 

                                                 
196 Dit geldt alleen als men ervan uit gaat dat het minste pijn voor de meeste mensen bereikt wordt door zo 
weinig mogelijk onschuldige slachtoffers te maken.  
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een  leidraad  moeten  zijn  voor  de  handelingen  van  een  rechtsstaat.  De  scheiding  van  de 

uitvoerende,  rechtsprekende  en  wetgevende  macht  zorgt  ervoor  dat  machtsmisbruik  en 

willekeur door de overheid tot een minimum worden beperkt.  

  Ignatieff  ziet  deze  tekortkomingen  over  het  hoofd.  Hij  richt  zich  op 

kortetermijnoplossingen  en  vergeet  dat  er  een  terugslag  op  de  loer  ligt  als  utilitaristische 

denkbeelden in de praktijk worden gebracht. Hij stelt dat illegale praktijken gerechtvaardigd zijn 

als ze een groter kwaad bestrijden maar hij ziet niet in dat de illegale praktijken zelf verwerpelijk 

zijn. 

 
 

§4.5 Conclusie 

 

In dit  laatste hoofdstuk  stonden  twee vragen  centraal. Ten  eerste welke  scenario’s  er mogelijk 

zijn, en in hoeverre deze scenario’s waarschijnlijk zijn. Hierbij is niet alleen gekeken of er sprake 

was van utilitaristische overwegingen maar is ook rekening gehouden met een eventuele mission 

creep. Ten  tweede  kwam de  vraag  in  hoeverre  het  utilitarisme  een  verklaring  vormt  voor  het 

inzetten van de GAL aan bod. 

Het  scenario dat het meest voor de hand  ligt,  gaat  ervan uit dat de  Spaanse  regering 

utilitaristische beweegredenen had om de GAL te gebruiken. Het is waarschijnlijk dat de Spaanse 

regering gedurende de hele vuile oorlog gestreefd heeft naar een minimalisering van menselijk 

lijden. Als het Franse toevluchtsoord zou worden uitgeschakeld, zou dat uiteindelijk het minste 

lijden voor de meeste mensen met zich mee brengen. Om dat doel  te bereiken moesten er wel 

onschuldige  slachtoffers  vallen,  maar  dat  woog  niet  op  tegen  de  positieve  uitkomst.  Een 

belangrijke kanttekening daarbij is dat er verschil was tussen de intenties van de regering, en de 

intenties op aansturings‐ en uitvoeringsniveau.  

Een mission creep heeft zich niet voltrokken. Er was geen sprake van een ongeplande en 

ongewenste uitbreiding van het oorspronkelijke doel. Het feit dat de GAL abrupt in februari 1986 

van het toneel verdween gaf aan dat de regering controle had op de uitvoering van de GAL.  

Aan  de  hand  van  het  utilitarisme  kan  deels  worden  verklaard  waarom  de  Spaanse 

regering de  rechtsorde  heeft  veronachtzaamd. Dit  onderzoek  laat  zien dat  het  beleid  van  een 

rechtsstaat  niet  gebaseerd mag  zijn  op  utilitaristische  beweegredenen.  Ignatieff’s  visie  schiet 

tekort omdat hij geen rekening houdt met een mogelijke langetermijn‐ terugslag. Tevens slaat hij 
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geen acht op één van de belangrijkste kenmerken van een rechtsstaat, het principe van de  trias 

politica.  
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Eindconclusie 

  

Het bestuderen van een historische casus waarin ethiek en  terrorisme worden gecombineerd  is 

interessant  in  het  licht  van  de  huidige  terrorismedreiging  in  de  wereld.  De  hoofdvraag  die 

centraal  stond  in deze  scriptie was  in hoeverre de  inzet van de GAL  (Grupos Antiterroristas  de 

Liberación:  Antiterroristische  Bevrijdingsgroepen)197  door  de  Spaanse  regering  in  Frans 

Baskenland vanuit het utilitarisme te verklaren is.  

Het utilitarisme houdt in dat een handeling moreel gerechtvaardigd is als het gevolg van 

die handeling de maximalisering van geluk voortbrengt. De theorie is geschikt om toe te passen 

op  het  morele  dilemma  of  een  staat  de  rechtsorde  mag  veronachtzamen  ten  gunste  van 

contraterrorisme.  De  opstelling  van  de  Spaanse  staat  ten  aanzien  van  de  ETA  (Euskadi  Ta 

Askatasuna:  Baskisch  Vaderland  en  Vrijheid)  is  het  beste  te  verklaren  vanuit  een  negatief 

utilitaristische benadering. Het negatief utilitarisme streeft naar de minimalisering van  lijden  in 

plaats van de maximalisering van geluk.  

Om de casus  in een bredere context  te plaatsen  is dieper  ingegaan op de historische en 

politieke context van het Baskische nationalisme. Vanaf het einde van de negentiende eeuw werd 

het  Baskische  nationalisme  zichtbaar  toen  de  eerste  Baskisch‐nationalistische  politieke  partij 

(PNV) werd opgericht. De nationalistische sentimenten in Spaans Baskenland werden lange tijd 

onderdrukt,  eerst door de  centralistische  Spaanse  staat  en daarna door  het  Franco‐bewind.  In 

1959 werd de  terroristische organisatie ETA opgericht. De ETA streefde naar onafhankelijkheid 

van alle zeven Baskische provincies, en schuwde hierbij geen geweld. In de tweede helft van de 

jaren zestig werd de ETA steeds gewelddadiger.  

  In  1975  stierf generaal Franco  en ging de  transitie naar  een democratisch  systeem van 

start. Dit  had  als  gevolg dat de  onderdrukking  van Baskenland  sterk  verminderde  en dat de 

nationalistische Basken de kans kregen om zich politiek te organiseren. De ETA greep deze kans 

echter nauwelijks aan. Hoewel de Spaanse  regering had verwacht dat het geweld van de ETA 

met de komst van de democratie zou verminderen, volgde  juist  een  toename van de militaire 

acties van de ETA. Een netwerk van paramilitairen voerden  in de periode 1976‐1981 een vuile 

oorlog  tegen  de  ETA.  Ondanks  verdenkingen  vanuit  onder  andere  de  media,  is  het  nooit 

                                                 
197 De GAL was een doodseskader; een groep paramilitairen die burgers doden zonder officiële opdracht en 
zonder gerechtelijk onderzoek of vonnis. 
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bewezen dat de Spaanse regering een rol zou hebben gespeeld bij de organisatie van deze vuile 

oorlog. 

  De  tweede vuile oorlog  tegen de ETA  (1983  tot 1987) vond plaats  in Frans Baskenland. 

Deze historische  casus, die  in hoofdstuk 3 uitgewerkt  is,  centreerde zich  rond de vraag welke 

factoren  leidden  tot  de  inzet  van  de  GAL  in  de  tweede  vuile  oorlog.  Allereerst  speelde  de 

Spaanse  regering een grote  rol bij de organisatie en de  financiering van de GAL. Na  juridisch 

onderzoek  naar  de  betrokkenheid  van  de  Spaanse  regering  bij  de  GAL,  zijn  ambtenaren  en 

politici schuldig bevonden aan onder andere de ontvoeringen van Segundo Marey, José Antonio 

Lasa en José Ignacio Zabala. Deze ontvoeringen vormen twee van de belangrijkste GAL‐zaken.  

  Tevens  streefde  de  Spaanse  regering  ernaar  het  toevluchtsoord  van  de  ETA  uit  te 

schakelen door doodseskaders in te zetten. Frans Baskenland fungeerde voor Spaanse etarras als 

een  toevluchtsoord.  Vanuit  die  veilige  haven  konden  de  ETA‐leden  ongestoord  aanslagen 

organiseren in Spanje. Tot frustratie van de Spaanse regering en politie werkte de Franse regering 

aanvankelijk niet samen met Spanje om de ETA aan te pakken. De Franse autoriteiten leverden 

geen Spaanse ETA‐leden uit, die in de Franse sanctuary woonden. Door de GAL in te zetten wilde 

Spanje druk zetten op de Franse autoriteiten opdat zij hun beleid zouden veranderen.  

  Een  grootschalig  offensief  van  de GAL  vanaf maart  1985  leidde  tot  een  diplomatieke 

toenadering tussen Frankrijk en Spanje. De Franse en Spaanse minister van Buitenlandse Zaken 

tekenden  in  juli  1985  een  verklaring  waarin  stond  dat  Frankrijk  en  Spanje  de  bestaande 

samenwerking  tegen het  terrorisme verder zou ontwikkelen en  intensifiëren. Het  tij was echter 

nog  niet  gekeerd. Nadat  de  activiteiten  van  de GAL  grimmiger werden,  volgde  een waarlijk 

keerpunt van het Franse beleid  in het voorjaar van 1986. Dit gebeurde pas nadat de GAL zich 

bediende  van  willekeurig  geweld.  De  nieuwe  Franse  regering  onder  leiding  van  president 

François Mitterand en premier Jacques Chirac besloot voortaan militante etarras aan Spanje uit te 

leveren. Daarnaast werden speciale Frans‐Spaanse politie‐eenheden opgezet. Na deze belofte van 

de nieuwe regering verdween de GAL direct van het toneel.  

  De activiteiten van de GAL werden aangestuurd vanuit Spanje, maar vonden plaats op 

Frans  grondgebied.  De  Spaanse  regering  ondermijnde  daarmee  haar  eigen  rechtsorde  en  de 

Franse soevereiniteit. Ondanks deze praktijken had de vuile oorlog uiteindelijk wel het gewenste 

effect, namelijk de samenwerking tussen Frankrijk en Spanje op het gebied van contraterrorisme.   

Naast de vraag of het utilitarisme een verklaring kan zijn voor het veronachtzamen van 

de  rechtsorde,  is  het  ook  interessant  om  te  beoordelen  of  er  een  mission  creep  heeft 
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plaatsgevonden. Een mission creep is een onwenselijke of ongeplande wijziging van het doel van 

een missie. In het geval van de GAL is het doel van de missie niet veranderd, maar het middel 

om  dat  doel  te  bereiken  wel.  Het  doel  om  het  Franse  toevluchtsoord  te  elimineren  bleef 

gedurende de vuile oorlog gelijk.  

Door middel  van  het  vergelijken  van  vier  hypothetische  scenario’s  is  in  hoofdstuk  4 

beoordeeld of er sprake was van een mission creep. Ook is bekeken hoe aannemelijk het is dat de 

Spaanse  regering utilitaristische beweegredenen heeft gehad bij het gebruik van de GAL. Het 

meest waarschijnlijke scenario gaat ervan uit dat de regering inderdaad utilitaristische motieven 

heeft gehad en dat er geen sprake was van een mission creep.  

Een belangrijke bevinding in dit onderzoek is dat de uitvoering van de GAL veranderde. 

Het gericht uitschakelen van  etarras verschoof naar het willekeurig maken van slachtoffers. De 

druk op Frankrijk nam sterk toe naarmate het geweld van de GAL willekeuriger werd. Dit zette 

de  Franse  regering  er mogelijk  toe  om  in  actie  te  komen  en mee  te werken met  Spanje  in de 

bestrijding van de ETA.  

Het  (negatief‐)  utilitaristische  idee  van  een minimalisering  van  het  lijden  van  zoveel 

mogelijk  personen  kan  vertaald worden  naar  het maken  van  zo weinig mogelijk  onschuldige 

slachtoffers. Dat zou betekenen dat er een discrepantie bestaat tussen dit idee en de verschuiving 

in de uitvoering van de GAL. Daarmee wordt duidelijk dat het riskant is om een regeringsbeleid 

te baseren op utilitaristische motieven. Naast het  feit dat het  illegaal en niet  legitiem  is, valt de 

effectiviteit  ervan  te  betwijfelen.  Academici  die  utilitaristische  argumenten  aandragen,  zoals 

Michael Walzer en Michael Ignatieff, zien wellicht een aantal zaken over het hoofd.  

Ten eerste lijken de aanhangers van het utilitarisme een mogelijke lange termijn terugslag 

niet  in  acht  te  nemen.  De  legitimiteit  van  de  rechtsstaat  kan  worden  ondermijnd  als  een 

democratische  regering  niet  volgens de wetten  van de  eigen  rechtsstaat  handelt. Ook  zouden 

illegale acties de geloofwaardigheid en reputatie van een regering kunnen aantasten.  

   Ten  tweede  is  het  veronachtzamen  van  de  rechtsorde  in  strijd  met  rechtsstatelijke 

uitgangspunten. Het inzetten van doodseskaders druist in tegen de beginselen van de rechtsstaat. 

Een  van de  belangrijkste  kenmerken  van  een  rechtsstaat  is de  scheiding der machten. Als de 

uitvoerende macht het heft in eigen hand neemt, voldoet zij hier niet meer aan. De wetgevende 

en rechtsprekende macht worden dan buitenspel gezet. 

Terugkomend op de hoofdvraag kan de volgende  conclusie worden getrokken. Het  is 

hoogstwaarschijnlijk dat de betrokkenheid van de Spaanse regering bij de  inzet van de GAL  te 
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verklaren  is  vanuit  een  negatief  utilitaristisch  oogpunt. Dat wil  zeggen  dat  het  inzetten  van 

doodseskaders om de  leden van de ETA uit te schakelen op Frans grondgebied een hoger doel 

diende, namelijk het minimaliseren van het  lijden voor de meeste mensen. Daarnaast heeft de 

Spaanse regering direct of indirect controle gehad op de uitvoering van de GAL. De activiteiten 

van de GAL stopten namelijk direct nadat de Franse regering beloofde om samen te gaan werken 

met de Spaanse autoriteiten op het gebied van de bestrijding van de ETA. Er heeft daarom geen 

mission creep plaatsgevonden.  

Het doel van dit onderzoek was om een bijdrage te leveren aan het debat over de morele 

verantwoordelijkheid van een staat bij de bestrijding van terrorisme. Het is inzichtelijk geworden 

dat het gebruik van doodseskaders door een staat nooit mag worden gerechtvaardigd, omdat het 

in strijd is met rechtsstatelijke beginselen. 

Hoewel de fout van de Spaanse regering nooit mag worden gerechtvaardigd, valt het wel 

te verklaren. In het geval van het morele dilemma waar de Spaanse overheid mee te maken had, 

is  het  begrijpelijk  dat  er  geen  ideale  oplossing  voor  de  hand  lag. De  politieke  en  historische 

context maken duidelijk dat de Spaanse rechtsstaat nog niet goed geconsolideerd was in 1983. De 

Spaanse  regering  had  op  verschillende  manier  binnen  de  wet  geprobeerd  om  de  ETA  te 

bestrijden. Ook gaf zij de Baskische nationalisten de kans zich politiek te organiseren. Uiteindelijk 

heeft  zij  een  onverstandige doch  enigszins  begrijpelijke  keus  gemaakt  om  een  vuile  oorlog  te 

financieren en mede te organiseren. 

Er  kan  van  dit  onderzoek  geleerd  worden  dat  het  niet  verstandig  is  om  een 

regeringsbeleid te formuleren op basis van utilitaristische beweegredenen. Het blijkt namelijk dat 

het doel de middelen niet altijd heiligt. Daarnaast is het respecteren van het principe van de trias 

politica van cruciaal belang. De scheiding der machten voorkomt machtsmisbruik (van een van de 

drie machten) en zou binnen de democratische rechtsstaat te allen tijde het uitgangspunt moeten 

zijn, ook bij de moeilijke dilemma’s die contraterrorisme met zich meebrengt.  
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