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38 e Nieuwsbrief  oktober  2020                      Werkgroep Hospitaleren                                              

De WHR benadrukt nogmaals dat zij in principe alleen bereikbaar is op onderstaand email adres. 

Gebruik dus niet de privé emailadressen. Dit voorkomt verwarring en belasting voor de privé adressen., 

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 

 

 

Laatste Nieuws uit Roncesvalles en van de WHR 
 

     Nieuwe Website 

     Nadat door diverse Webmasters hard is gewerkt aan een nieuwe website van Het 
Nederlands Genootschap van Sint Jacob, is deze website in de lucht. 

https://www.santiago.nl  
Informatie over het Hospitaleren in Roncesvalles is ietwat lastig te vinden, maar 
door linksboven te klikken op “Over ons” en daarna op “Werkgroepen” verschijnt 

meteen rechts “Hospitaleren in Roncesvalles”. Hier vind je de informatie en ook 
de nieuwsbrieven en de Libro de Oros. Om rechtstreeks op onze site te komen 

kun je deze doorverwijzing gebruiken. 
https://www.santiago.nl/werkgroepen/werkgroep-hospitaleren-roncesvalles/ 

De werkgroep wil eenieder bedanken die hieraan heeft meegewerkt. Met name 

Hospitalero Willem Burggraaf die voor een aantal foto’s gezorgd heeft.  

Aan-Af melden  

Nogmaals een dringend beroep op de Hospitaleros. De WHR heeft een lijst met 
veel namen van Hospitaleros, die zich de laatste jaren niet meer gemeld hebben. 
Op de nieuwe website kunt u zich afmelden voor het Hospitaleren  . 

Voor het niet meer ontvangen van de Nieuwsbrief kunt u dat doen via 
wg.roncesvalles@santiago.nl 
 

mailto:wg.roncesvalles@santiago.nl
https://www.santiago.nl/
https://www.santiago.nl/werkgroepen/werkgroep-hospitaleren-roncesvalles/
mailto:wg.roncesvalles@santiago.nl
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     Artikel in de Jacobsstaf 127.  (  2020   )   Bladzijde 34 en 35. 

In deze Jacobsstaf staat een artikel over de overwegingen om de Hospitaleros al 

in een vroeg stadium te adviseren niet meer naar Spanje af te reizen. Onze 
voorzitter, Henk Trimbach, verwoordt in dit artikel de beslispunten, lastige en 

ook mooie momenten van de Werkgroep Hospitaleren.  
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     Sluiting van de herberg in Roncesvalles. 

De herberg stond de laatste maanden op een kiertje open om toch nog een 

enkele pelgrim onderdak te kunnen verschaffen. De opvang en het schoonmaken 
van de Herberg werd door de medewerkers van de herberg zelf ter hand 

genomen. Ook Don Bibiano, van het Colegiata, heeft daarin een actieve rol 
gespeeld. 

Maar nu is besloten – mede door een verordening van het bestuur van de 
provincie Navarra- om de herberg met ingang van 21 oktober definitief te 
sluiten. Deze gaat dicht totdat er weer door datzelfde bestuur groen licht wordt 

gegeven. Vermoedelijk pas in maart 2021.  

     Sluiting van het pelgrimsbureau in Saint-Jean-Pied-de-Port. 

Ook deze is vanaf zondag 25 oktober gesloten en zal ook vermoedelijk pas in 
Maart 2021 opengaan. Vanuit dit bureau is aangegeven dat daarmee de hele 

Camino op slot zit. Vrijwel alle Refugios richting Santiago zijn gesloten. 
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23 oktober 2020 

 
Op de website van het Spaanse Genootschap van vrienden van de Camino is 

vandaag een artikel over Roncesvalles geplaatst: 
 
Roncesvalles stopt met het bedienen van de pelgrims op de Camino de 

Santiago 
 

Gezien de nieuwe maatregelen om het gebied af te zetten in Navarra, heeft de 
Albergue Orreago-Roncesvalles  
zijn deuren moeten sluiten vanwege de onmogelijkheid om een goede service te 

bieden aan de pelgrims die de Camino de Santiago doen. 
 

Nu de drie horecagelegenheden zijn gesloten op een van de meest 
karakteristieke plaatsen in de Gemeenschap, lijkt het niet erg samenhangend om 
de deuren voor accommodatie open te houden. 'Waarom hebben we een plek als 

ze later niet kunnen eten of koffie kunnen drinken? Bovendien zijn de meeste 
pelgrims die langskomen Fransen, Duitsers. 

Als we opengaan, moedigen we ze aan om te komen en het blijkt dat ze niet 
hoeven te komen, dus tot onze spijt  was de optie om te sluiten ", bekent Marisol 

Goikoa, hoofd van het pelgrimsherberg Roncesvalles. 
 
In de afgelopen weken is de frequentie van wandelaars 20-30 per dag, 

voornamelijk uit de Franse staat. En sinds 11 oktober jl. hadden we al besloten 
de Albergue te sluiten en voorlopig aanwezig te zijn, tenminste tot de opening 

van de winteropvang op 1 november, in de kamers van bar-restaurant                  
La Posada. Met de sluiting van de horeca was het voor hen echter moeilijk om de 
winteropvang open te houden met slechts 14 bedden. 

De sluiting van Navarra heeft de Camino de Santiago volledig beïnvloed, want als 
een pelgrim deze in Saint Jean Pied de Port zou willen starten, zouden ze een 

alternatief moeten vinden om de 200 kilometer aan Navarrese weg te vermijden. 
"De waarheid is dat het heel triest is. Vanmiddag (gisteren) liepen er mensen en 
worden veel Fransen op straat gezien, maar we waarschuwen nu al op Facebook 

en WhatsApp zodat ze niet komen en krijgen ze ook in Saint Jean Pied de Port 
een melding. Hopelijk kunnen we snel openen, maar ik zie het moeilijk ”, zegt 

Marisol Goikoa. 
 
Reacties vanuit Roncesvalles in de afgelopen weken. 

 
Gisteren, enkele minuten na het versturen van onze groet aan de vrienden in 

Roncesvalles al een reactie van Marisol gekregen en vanmorgen van Edurne 
en Don Bibiano 
 

12 oktober  
 

Goede avond Henk !!! 
Er is besloten om de grote herberg te sluiten omdat er weinig pelgrims waren en 
ze dus kunnen slapen in La Posada, dat niet veel toeristen heeft. 

Vanaf 1 november, wanneer La Posada sluit, slapen de pelgrims weer in de 
winterherberg, de Dependencia. 

Voor de rest alles goed, heel rustig. In dit gebied van Navarra komt niet veel 
Covid voor, wel in het zuiden van de regio. 
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Een enorme knuffel voor iedereen, en we hopen dat we volgend jaar op jullie 

allemaal kunnen rekenen !!!! 
Sterkte allemaal !!! 

Dankjeweeeeeeel                      

Marisol Goikoa 
 
13 oktober  

 
Goedemorgen Henk, 

Allereerst zijn we blij dat jullie allemaal in goede gezondheid verkeren, wat het 
belangrijkste is, godzijdank zijn wij ook allemaal gezond. 
Dit is in alle opzichten een zeer gecompliceerd jaar, en door de afwezigheid van 

hospitaleros hebben we veel gemist, het werk dat je doet is onbetaalbaar. 
We hopen dat het beetje bij beetje beter gaat en volgend jaar kunnen we weer 

allemaal samenwerken. 
Je weet dat we tot jullie beschikking staan. 
Wees voorzichtig en vele groeten aan iedereen. 

Een knuffel, 
Edurne 

 
13 oktober 
 

Groet, Henk 
Dit is een bijzonder jaar, Henk, maar met nieuwe ervaringen… slapen in de 

herberg, vroeg opstaan en muziek afspelen voor de pelgrims, 's ochtends 
afscheid nemen van hen…  iets wat ik nog nooit had gedaan +. 
Ik ben blij dat het goed met je gaat.  We hopen dat we elkaar in 2021 weer 

kunnen zien. 
Een dikke knuffel en een herinnering aan de Maagd van Roncesvalles  

Bibiano 
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Sinds het vertrek van de Hospitaleros op 21 augustus j.l. werd het werk 

door de medewerkers in Roncesvalles zelf gedaan  
 

Don Bibiano was van 22.00 uur ’s avonds tot 8.00 in de ochtend in de herberg. 
Hij sliep in de Jefe kamer en zette  ‘s morgens Gregoriaanse muziek aan . 
Marisol deed soms de was voor de  pelgrims.   

Maribel en  haar collega  maakten alles schoon, Juan Pe en Paula vielen in bij de 
Mostrador. Gemiddeld  waren er 30 pelgrims sinds eind augustus . Eind 

september waren dat er ongeveer 14 per dag. Het liep dus erg terug. Daarom 
werd er op 12 oktober al besloten om de grote herberg te sluiten en de pelgrims 
op te vangen in La Posada. Op 21 oktober viel echter het besluit dat alle 

herbergen gesloten moeten worden. 
 

Overige berichten  
 

Bedankje 
 

Als dank voor het vele werk dat de 
werkgroep de afgelopen maanden heeft 

verricht werden zij op de laatste 
vergadering 22 september jl. in Utrecht 
verrast door een taart van het Nederlands 

Genootschap, die overhandigd werd door 
de voorzitter Peter Hesseling. 

 
 
 

 
 

 
 

     Bijeenkomst op 6 februari 2021 voor de nieuwkomers en de Jefes.     
Deze datum staat nog steeds genoteerd voor onze bijeenkomst in Holten. 

Mochten er berichten komen dat door de Covid-19 Corona deze bijeenkomst 
moet worden afgeblazen, dan zullen wij dit bijtijds melden. 

Facebook  

Don Bibiano vermeldt dat er in Roncesvalles een priester bijkomt. Zijn Naam is 
Tomas Mi. 

 
Handboek 
Handboek wordt aangepast en ingekort . 

De bijlagen met instructies komen allemaal op de laptop te staan  
onder de knop      WAT ZOEK JE. 

 
Hospitaleren 2021  
De Inschrijving voor het Hospitaleren  in  2021 loopt voorspoedig. 

Nu maar hopen of wij daadwerkelijk half maart kunnen beginnen. 
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Een artikel in de Franse krant  21 september jl. 
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