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Werkgroep Hospitaleren     

De WHR benadrukt  dat zij in principe 
alleen bereikbaar is op onderstaand email 
adres. Gebruik dus niet de privé 
emailadressen. Dit voorkomt verwarring 
en belasting voor de privéadressen., Soms 
wordt de vraag dan pas in een later 
stadium beantwoord. Alle werkgroep 
leden hebben toegang tot dit mailadres, 
zodat er direct gehandeld kan worden. 
Wanneer u de nieuwsbrief van de WHR 
niet langer wenst te ontvangen of bij 
wijziging van uw (e-mail)adresgegevens) 
dit graag doorgeven aan de WHR:  
wg.roncesvalles@santiago.nl 
 

Redactie   Nieuwsbrief : 

Noortje Spekman-Waasdorp 

 

Bericht van de Werkgroep 
De penningmeester, Toine van Moorsel is 
onlangs met hartklachten geopereerd .We 
hopen dat hij gauw weer hersteld zal zijn.  

Berichten uit Roncesvalles 

Er is nog steeds niet  veel te melden vanuit 
Roncesvalles. Als er veranderingen komen  
worden de Hospitaleros direct op de 
hoogte gehouden d.m.v. een  snelle UP 
DATE email.                                        
 

Op woensdag 14 j.l. ontving de WHR  het 
onderstaande berichtje  van Edurne.  
Goedemiddag Henk, 
Hoe gaat het? 
We zijn hier allemaal gezond, godzijdank! 
Momenteel geldt de lockdown in Navarra 
in ieder geval tot 22 april. 
 
Op dit moment zijn er geen pelgrims, maar 
we hopen dat we in juni de Albergue op 
een veilige manier kunnen heropenen. 
 
Hier zijn degenen ouder dan 80 jaar al 
ingeënt met de twee doses en degenen 
tussen de 70 en 80 hebben de eerste al, en 
medio mei zullen ze gevaccineerd worden 
met de tweede dosis als alles goed gaat. 
Ons idee is om door te gaan met 
wegwerplakens, ja, we geloven dat het 
essentieel is en we willen dat het ook in 
de toekomst blijft als middel voor 
bescherming en hygiëne. 
Verder zal het reserveren voorlopig nog 
blijven. 
Zorg goed voor jezelf en we hopen je snel 
hier te zien. 
Heel erg bedankt voor alles, zoals altijd, 
Een knuffel,    Edurne 
 
De voorzitter van de WHR, Henk Trimbach,  
heeft een week later  op 22 april gebeld 
met Marisol . 
“ Ze verveelt zich dood thuis: “Elke dag is 
hetzelfde,” zegt ze. Zij denkt niet dat vóór 
1 juli de Albergue heropend zal worden!! 
Nu  zal op 9 mei de landelijke 
noodtoestand wel opgeheven worden, 
maar ze verwacht dat het Gobierno de 
Navarra nog veel beperkingen zal 
handhaven. Vaccinatie snelheid loopt in 
Spanje ongeveer gelijk op met hier in ons 
land . 
Don Bibiano is tijdens het fotograferen in 
de bergen gevallen en heeft zijn schouder 
op 4 plaatsen gebroken. Hij moest een 
week wachten voordat er plaats was in 
het ziekenhuis in Pamplona. Hij is daar 
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geopereerd en de boel is met metaal weer 
gerepareerd. Nu herstellen en dan 
revalideren. 
Marisol doet ons allemaal de hartelijke 
groeten en wenst ons goede gezondheid 
en tot snel ziens! 
 

Zaterdag 24 april is er een Zoom 
meeting geweest met de Jefes van 
periode 7, 8 en 9 
 
Besproken is de huidige situatie in Spanje, 
Roncesvalles en het moment en de 
condities waarop de eerste groepen weer 
naar Roncesvalles kunnen vertrekken. 
Er wordt nu al gesproken over een 
Europees vaccinatie certificaat om na 1 juli 
te kunnen reizen. 
Gezien de onduidelijke  situatie is besloten 
dat groep 7 en 8 niet gaan vertrekken. 
Duidelijk is ook dat de volgende groepen 
niet voltallig zullen kunnen afreizen. 
Maximaal 4 tot 5 personen. De reden is  
dat er niet zoveel Hospitaleros nodig 
zullen zijn  voor het beperkte aantal 
pelgrims  , waarvoor de slaapcapaciteit 
maximaal 50 % zal zijn., tevens de 5  
slaapplaatsen voor de Hospitaleros i.v.m. 
de 1,50 meter afstand die gehouden moet 
worden . 
De Jefes van groep 7 en 8  informeren wel 
nog bij de groep, wie in een later stadium 
nog wil gaan, indien er Hospitaleros gaan 
afvallen.  
Duidelijk is wel dat wij ook afhankelijk zijn 
van de Spaanse richtlijnen en code oranje 
dat voor landen geldt. Op dit moment is 
daar totaal nog geen zicht op. 
Wij houden de vinger aan de pols .  
 

Column  van  Peter Stoks  
Peter, lid van de WHR en belast met PR-en 
communicatieactiviteiten , heeft 
aangegeven in iedere Nieuwsbrief een 
ludiek stukje te schrijven. Ook houdt hij als 
nieuw redactielid van de Jacobsstaf goed 

in de gaten dat hierin Roncesvalles niet 
vergeten wordt. 
 

Met de eerste prik in mijn arm, ruik 

ik de vrijheid. 

Net zoals velen baal ook ik van deze 
bijzondere periode in mijn leven. De 
Corona-pandemie. Ik stond klaar om naar 
Roncesvalles te vertrekken, toen de 
stekker eruit werd getrokken. Daarna 
heeft onze planner Hans Perik mij nog in 
twee groepen geplakt, maar ook die 
gingen niet door. Ook door mijn privé-trips 
naar het buitenland werd een dikke streep 
gezet. Het voelde allemaal aan alsof ik aan 
de ketting lag, mijn energie niet kwijt kon 
en alsof mijn wereldje steeds maar kleiner 
werd. Ook de media bracht mij in 
mineurstemming als ik steeds maar weer 
die stijgende cijfers van besmette 
personen zag. Zelf heb ik mij inmiddels 
viermaal laten testen om er zeker van te 
zijn dat ik niet door die zeikerd in de 
supermarkt, die trage dame op de markt, 
die slome duikelaar bij het benzinestation 
en die wulpse mooie dame bij de 
bloemenstal, was geïnfecteerd. Allemaal 
negatief. En met de eerste prik in mijn 
arm, ruik ik de vrijheid op afstand. Tijd dus 
om weer wat te plannen richting mijn 
vriendje Sint-Jacob. De websites staan 
boordevol informatie over allerlei 
mogelijkheden en alternatieven.  

Bij het zoeken naar informatieve sites 
botste ik op de site van Helmut Brouwer. 
Ik ken hem als mijn voorganger bij de 
WHR , een verrassende persoonlijkheid, 
met zijn hart op de juiste plek. Hij 
beschrijft op een bijzonder leuke manier 
zijn tochten. Bij het lezen van zijn trips 
kreeg ik steeds meer respect voor hem. 
Wat een doordouwer is hij. Hij heeft veel 
betekend voor de werkgroep hospitaleren 
in Roncesvalles en doet het nu wat 
rustiger aan. Alhoewel hij nog steeds aan 
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de (lange) wandel is. Ik dacht er goed aan 
te doen jullie op deze site te wijzen. 
http://www.pelgrim-helmut.nl 

Als je van bloemetjes of planten houdt is 
deze site zeker de moeite waard. Zelf heb 
ik al moeite een tulp van een roos te 
onderscheiden, maar hij weet veel te 
vertellen over zelfs de kleinste onbenullige 
plantjes, waarover hij struikelde tijdens 
een van zijn vele tochten.  

Na zijn verhalen op de website gelezen te 
hebben ging ik verder met zoeken op 
internet. Via diverse websites heb ik voor 
mijzelf een mooie tocht uitgestippeld 
richting Santiago. De trip heb ik 
voorgelegd aan mijn wederhelft. Oeps, zij 
attendeert mij op haar altijd liefdevolle 
maar o zo duidelijke manier dat wij – 
zodra wij weer kunnen reizen - eerst naar 
mijn dochter in Italië moeten, omdat wij 
haar en onze kleinkinderen al meer dan 
anderhalf jaar niet hebben gezien.                                                                                                                                        
Zij heeft gelijk en nu ben ik bezig om een 
vlucht te boeken naar Florence. Ook leuk 
en die mooie tocht naar mijn vriendje dan 
maar ergens in september, als ik door 
Hans Perik niet wordt ingepland om te 
hospitaleren in Roncesvalles. Want dat 
gaat voor natuurlijk. Althans voor mij. 

Roncesvalles zit zonder 
pelgrims  
 
Onlangs verscheen op  21 maart j.l.  een 
artikel in de Spaanse krant Diario de 
Navarra .com  Dit bericht schetst een 
beeld van de  dagelijkse Heilige Mis waar 
(nu) niemand aanwezig is: ( vrije vertaling ) 
 
Een middag in Roncesvalles midden 
in de Covid-pandemie: de beelden 
van de verlaten Camino. 
 

De dagelijkse viering voor de pelgrims is  
een jaar na het begin van de pandemie 
ongewijzigd, hoewel er vanwege de 
beperkingen niemand in de kerk is. 

Naarmate de middaguren vorderen, 
beginnen de kou en vochtigheid de straten 
van Roncesvalles over te nemen. Dezelfde 
straten met honderden jaren geschiedenis 
en duizenden voetafdrukken op hun 
kasseien, hebben duizenden anekdotes te 
vertellen. 

Toen het allemaal gebeurde, in de nacht 
van 13 op 14 maart 2020, gingen de 
weinig overgebleven pelgrims met de bus 
naar huis. De lockdown was op handen en 
niemand kon blijven . 
Nu er een gebiedsafsluiting is, is de weg 
ook afgesloten en daarom zijn de 
gebouwen en slaapplaatsen ook gesloten. 
"Vanuit Roncesvalles kunnen we mensen 
alleen maar aanraden om terug te keren 
naar hun plaats van herkomst, maar je laat 
niemand op straat slapen, vooral niet als 
het sneeuwt", vertelt Don Bibiano, de 
prior van Roncesvalles. 
Zoals elke dag organiseert de Collegiale 
kerk van Roncesvalles de pelgrimsmis. Dit 
is de afgelopen maanden ook het geval 
geweest, hoewel de pandemie en 
beperkingen hebben geleid tot dagen 
waarop de eucharistie werd gevierd 
zonder dat iemand in de kerk aanwezig 
was. 
Om dit te verifiëren, hebben we deze 
week  de dagelijkse mis  bijgewoond , om 
die pelgrimsmis zelf in deze situatie te 
ervaren, die elke dag om 20.00 uur wordt 
gevierd. 
Zowel dit jaar als afgelopen 2020 waren 
vreemd. Een jaar gekenmerkt door de 
coronaviruscrisis die ook de duizenden 
pelgrims heeft getroffen die vanuit deze 
plek in Navarra vertrekken om de 750 km 
af te leggen die hen van Santiago 
scheiden. 

http://www.pelgrim-helmut.nl/
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David, 35 jaar oud, is vanuit Tarragona met 
de bus naar Roncesvalles gekomen. Hij 
brengt de uren door in een van de 
ingangen van de Collegiale kerk, wachtend 
om te slapen en om 's ochtends naar 
Santiago te vertrekken. Hij is een van de 
weinige pelgrims die aankomen om zijn 
reis te beginnen. "Ik heb een PCR gedaan 
en die is negatief." Hij beschermt zichzelf 
met zijn test om de gebiedsafsluitingen, 

waarin we zijn ondergedompeld, te 
kunnen doorbreken. Hij zegt dat hij de 
Camino doet om van tabak af te komen, 
dezelfde reden die zijn vader met kanker 
heeft meegenomen. 
 
Steve uit de Verenigde Staten loopt sinds 
november berooid en slapend op straat 
vanuit Duitsland. Deze pelgrim brengt zijn 
uren door in de kerk van de Maagd van 
Roncesvalles, houdt een rozenkrans vast 
en wisselt deze af met een gebedenboek. 
 
Don Bibiano Esparza, die sinds twee jaar 
de parochieprior van de Collegiale kerk 
van Roncesvalles is, nadert de kerk 
vastbesloten om de pelgrimsmis op te 
dragen. De mis die ongeacht de mensen of 
pelgrims altijd is opgedragen tijdens de 
maanden van de sluiting  als gevolg van de 
gezondheidscrisis  Covid-19. Ze gaan door 
met het schema van 8 uur 's avonds, want 

normaal gesproken arriveerde de bus met 
pelgrims op dat moment. 

In voorgaande jaren trokken er gemiddeld 
meer dan 55.000 pelgrims langs, in 2020 
slechts minder dan 8.000 en de meeste 
van hen waren Spanjaarden. Roncesvalles, 
waarvan wordt aangenomen dat het de 
pelgrims dient, leeft met dit  grote 
verdriet, zoals overal, vooral wanneer het 
in het  jaar 2020 de 800ste verjaardag 
markeerde van de inwijding van de kerk 
van Roncesvalles. 
 
Om 19.15 uur begint Don Bibiano Esparza, 
samen met vier andere priesters, met de 
Vespers. Een van hen is al meer dan 38 
jaar priester in  Roncesvalles en een ander, 
een Poolse staatsburger, is bezig met het 
afronden van zijn proefschrift. Ieder bezet 
zijn plaats aan beide zijden van het altaar. 
Twee aan de ene kant en drie aan de 
andere.  
 
In stilte , leest een van hen hardop terwijl 
anderen aandachtig luisteren. De Poolse 
priester houdt  de rozenkrans stevig vast. 
Na het beëindigen van het gebed met een 
rozenkrans, gaan de priesters de sacristie 
van de kerk binnen om zich te kleden, 
enkele minuten voordat de eucharistie 
begint.  
De vijf aanwezige  priesters hebben zich 
toegewijd om tijdens de Mis  voor de 
huidige situatie te bidden. Ze bidden voor 
overledenen, zieken, 
gezondheidspersoneel en pelgrims. Ze 
leven  een contemplatief leven, aangezien 
ze niet kunnen reizen naar de 30 dorpen 
die ze bedienen in het meest ontvolkte 
gebied van Navarra. 
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Steve, een pelgrim uit Duitsland, neemt de 
communie tijdens de mis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"De winter is lang geweest, er is niemand 
gekomen. Dit jaar 2021, zou  het een 
Jacobea jaar  zijn ", zegt Doin Bibiano 
Esparza in een kerk waar momenteel 
slechts twee  pelgrims, die op doorreis 
zijn, David en Steven de viering bijwonen.. 
Roncesvalles, waarvan wordt aangenomen 
dat hij de pelgrim dient, leeft  met dit 
grote verdriet, zoals overal, vooral 
wanneer het jaar 2020 de 800 ste 
verjaardag markeerde van de inwijding van 
de kerk van Roncesvalles. 
 
 
Er heerst een doodse stilte in de kerk als 
de vijf priesters aankomen om de mis op 
te dragen , alsof de kerk vol gelovigen is, 
zoals in de beste jaren. "We hebben de 
kerk altijd open gehad, zelfs tijdens  deze 
pandemie , en wetende dat er niemand zal 
komen, van 8 uur 's ochtends tot 9 uur' s 
avonds", legt Esparza uit 
Vanuit Roncesvalles kunnen we mensen 
alleen maar adviseren dat ze moeten 
terugkeren naar hun plaats van herkomst, 
maar je gaat niemand op straat laten 
slapen, zeker niet als het sneeuwt, voegt 
Don Bibiano toe. 
 



 

40 e Nieuwsbrief   mei  2021                                                                   6 

 

Aan het einde van de mis trekken de vijf 
priesters zich terug .Een van hen is klaar 
met het ordenen van het altaar, terwijl 
Don Bibiano Esparza de twee pelgrims 
verwelkomt die geen slaapplaats hebben. 
 
Het is zeldzaam om tegenwoordig pelgrims 
door Roncesvalles te zien lopen. Een paar 
dagen geleden besloot een Duits stel om 
de Camino te starten. Vanuit Roncesvalles  
werd hen aangeraden terug te keren naar 
hun land van herkomst en dat deden ze. 
Deze twee mensen zeiden dat het hen 
vreemd voorkwam dat alles gesloten was. 
Ze kwamen door de bergen, ondanks dat 
deze tot april gesloten waren vanwege de 
sneeuw. 

  

 
 

Om 23.00 uur begint de avondklok en 

Roncesvalles is dan verlaten, alsof er 
niemand leeft, terwijl de kou en   
vochtigheid zich tot elke hoek 
verspreidden. 
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Triest bericht   
 
Op 21 april j.l. kreeg de WHR  bericht dat 
een Hospitalero was overleden. 
Wil Verstappen heeft van 2012  vijf  maal 
samen met zijn vrouw Rieky in Roncesvalles 
gehospitaleerd. De laatste maal was dat  in 
2018. Er zijn vast nog wel Hospitaleros die 
samen met hen in Roncesvalles geweest 
zijn en zich dit nog goed kunnen 
herinneren. 
 

  
 

Helaas hebben we afscheid moeten 

nemen van onze lieve, bescheiden, 

humoristische, behulpzame, sportieve 

en belangstellende man, vader en opa  
Wil Verstappen 

* 21 mei 1948 – Sint-Oedenrode - † 20 

april 2021 

Echtgenoot van Rieky Verstappen-

Kooijmans 

Marco en Marion 

Anke 

Linda 

Otto en Elle 

Marlou 

Niek 

Samen nog zoveel plannen 

Samen nog zoveel te doen 

Onvoorstelbaar – onvoorspelbaar 
Wat de dood met deze plannen doet 

 

De laatste reis die je moet maken in 

je leven 

Weg van mensen die echt om je 

geven 

Alles wat je had heb je los moeten 

laten 

Wie je lief hebben moet je nu gaan 

verlaten 

Het is een reis waar niet naar uit is 

gekeken 

De tijd samen is nu echt verstreken 

In gedachten zal je altijd voort 

blijven leven 

Jij hebt zoveel mensen je liefde 

gegeven 
Daarom zijn we zo trots op je voor de rest 

van ons leven 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


