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EDITORIAAL
Han van der Kleij

Digitalisering is één van de actuele toverwoorden. Nederland staat er
klaarblijkelijk goed voor en er is zelfs een Digitale Agenda. De goede oude radio
en platenspeler zijn al lang vervangen en ook de DVD is niet meer digitaal genoeg.
Alles is tegenwoordig online, in de wolken, direct beschikbaar. Moderne apps
weten waar je bent en informeren over de omgeving en zienswaardigheden, ze
vertalen de tekst die je zojuist gefotografeerd hebt, lezen voor enzovoort.

Ook de Nederlandse Vereniging wordt een beetje digitaler: het bulletin versturen
we vooral elektronisch aan de leden; de gedrukte uitgave wordt een uitzondering.

Voor het bestuur staan de mensen nog steeds in het middelpunt. Een website,
Facebook-groep en bulletins vervangen niet het gesprek en het samenkomen.
Daarom organiseren we barbecues, filmavonden, haringeten, sjoelen, wandelingen
en sinterklaas.

Ik hoop dat onze leden, dankzij of ondanks digitalisering, de weg naar onze
activiteiten vinden.

Tot ziens, Han van der Kleij

Bestuur
∂ Gerard de Braaf, Voorzitter, Spiegel, +41 31 971 67 60, voorzitter@nlvereniging.ch
∂ Han van der Kleij, Vice-voorzitter, Herrenschwanden, +41 79 628 97 64,

voorzitter@nlvereniging.ch
∂ Ellen Schneiter-Voskamp, penningmeester, Biel, 032 341 87 70,

penningmeester@nlvereniging.ch
∂ Trudy Schots, secretaris, Bern, +41 31 333 03 09, secretariaat@nlvereniging.ch
∂ Lida Versteeg, sociale contacten en redactie, Gümligen, +41 31 951 45 96,

redactie@nlvereniging.ch.
∂ Olivier van der Staal, activiteiten, Chaumont, +41 32 753 06 05,

activiteiten@nlvereniging.ch

Copyright

Overname van (delen van) artikelen uit dit bulletin is enkel toegestaan na
schriftelijke toestemming van de redactie en onder uitdrukkelijke vermelding
van de bron.
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 2018
Gerard de Braaf

Op donderdag 22 maart 2018 vond de Algemene Ledenvergadering von de
Nederlandse Vereniging, Bern-Fribourg-Solothurn in Restaurant Maygut te
Wabern plaats. De griepepidemie heerste in de wintermaanden bijzonder
langdurig, wellicht mede een reden, dat er iets minder mensen aanwezig waren
dan vorig jaar, nl. 33 (vorig jaar 40). De voorzitter en vice-voorzitter waren er wel,
maar hadden beiden te kampen met de naweeën van de griep.

Een uitgebreid verslag van de ALV wordt in de notulen gepubliceerd, hier volstaat
te zeggen, welke wijzigingen in de bestuurssamenstelling plaatsvonden. Milou
Mumenthaler werd als secretaris opgevolgd door Trudy Schots en Heleen van de
Velde als eventorganisator door Olivier van der Staal. Met dien verstande dat
Heleen nog tot de zomer in functie bleef en Olivier al direkt ging meedraaien. De
samenstelling van het bestuur vindt u in de colofon. Dick Versteeg en Peter Gysi
bleven aan als revisoren.

De avond begon met een apero, gevolgd door de anderhalf uur durende
vergadering en werd besloten met de maaltijd. Om ongeveer 22 uur was de ALV
ten einde.

FIETSCLUB
Gerrit Boeschoten

Enthousiaste fietsers gezocht voor
«Fietsclub Hollandia Bern»

Wat is er fraaier dan op de racefiets
door het Bernerland te zoeven? En
dat in goed gezelschap!

Lid Gerrit Boeschoten heeft het
initiatief genomen de Fietsclub
Hollandia Bern op te richten. Hij zoekt
Nederlanders (al dan niet lid) uit de
regio die regelmatig, bijv. zaterdag ‘s middags meekomen op een stevige uitrit. De
eerste trip is gereden op zaterdag 28 april en smaakte naar meer.

Informatie bij: Gerrit Boeschoten, Bern Tel. 078.7758195, E-
mail:gavia@sunrise.ch
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mailto:secretariaat@nlvereniging.ch
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KONINGSDAG 2018 – SCHLOSS KÖNIZ
Heleen van de Velde

Net als vorig jaar vond onze Koningsdagviering plaats in de Ritterchäller van
Schloss Köniz. En omdat ook weer mooi weer was, vonden de festiviteiten buiten
plaats. De Nederlandse vlag hing in de vlaggenmast, het plein was oranje versierd
en de – veelal oranje geklede - aanwezigen werden getrakteerd op een oranjebitter.
De kinderen konden oudhollandse spelletjes spelen en spulletjes op de vrijmarkt
kopen of verkopen. En overal hing de geur van bitterballen en poffertjes: je
waande je haast in Nederland!

De bitterballen werden gebakken door ons nieuwe bestuurslid Olivier, en Heleen
bakte net als vorig jaar de poffertjes. Gerard had de Denner, Migros en Landi
leeggekocht, zodat er ook voldoende dranken en koude hapjes waren. Verder
hebben Bianca, Milou, Han, Cornelie, Miranda en Didi zich heel hard ingezet bij
de voorbereiding en ook op de dag zelf, om de viering een succes te maken. Een
grote dank aan allen!
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VOORJAARSWANDELING WORBLETALWÄRTS
Trudy Schots

Het was een prachtige en warme voorjaarsdag als we ons op 7 april bij het RBS-
station Worb Dorf verzamelden. Van de oorspronkelijk aangemelde 15 personen
hadden er uiteindelijk elf de wandelschoenen aangetrokken en wilden nu langs de
Worble richting Bern wandelen. Natuurlijk konden we de wandeling niet beginnen
zonder een lekker kopje koffie of ander drankje. Op het terras van café Berger
scheen het zonnetje dus was dit de perfecte plaats om ons op de wandeling in te
stemmen. Bovendien konden we hier ook even op de lijst aankruisen wat we in de
lunchpauze in Stettlen wilden eten. Na de sterking gingen we op stap in richting
Worble, die gedeeltelijk gerenatureerd ist. De weg verloopt door het Worble dal
en is heel makkelijk te lopen, want er zijn nauwelijks stijgingen.

Iedereen liep op zijn eigen tempo en zo verdeelden zich de wandelaars over een
lang traject. Even voorbij Vechingen heeft de eerste wandelaar de groep verlaten
omdat hij zich niet goed voelde. Toen waren we nog met z'n tienen. Tegen één uur
kwamen wij in Stettlen aan waar, in het restaurant Linde, een tafel voor ons was
gereserveerd. Na een lekkere maaltijd, een ijsje en een kopje koffie gingen we
weer verder op pad. Hier zijn ook de volgende twee wandelaars afgesprongen die
een directere weg naar huis nemen wilden.

Het landschap werd nu wat minder landelijk omdat we in de agglomeratie van
Bern kwamen. In Deisswil liepen we langs de vroegere Kartonfabriek, die nu
Berna Park heet, en in Rörswil langs een paar mooie oude landhuizen.  Daarna
verliep de weg naar Bolligen waar, naast het station, de "Wegmühle" staat, die al
in 1275 in schriften genoemd werd. Er staan nog steeds enige oude gebouwen uit
de 17e en 18e eeuw. Hier heeft weer een wandelaar de groep verlaten en de
verblijvende zeven zijn doorgelopen tot aan het RBS-station Ittigen Papiermühle.
Nu hadden ook de laatsten wel genoeg en daarom werd dit dan ook het eindpunt
van de wandeling.

Met bus en trein gingen we of direct naar huis of terug naar de auto om daarna met
een voldaan gevoel de benen te strekken. Al met al een gezellige dag en wie weet
kunnen we in het najaar weer een wandeling organiseren.
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SP O N T A N E  W A N D E L I N G  I N  D E SCHO O RLS E DU I NEN

Toen ik begin mei met vakantie in Nederland was, heb ik ook nog even een paar
gerepatrieerde leden van onze vereniging (Marian, Hans en Agnita) bezocht. Met
zijn viertjes hebben we op Hemelvaartsdag een kleinere wandeling door de
Schoorlse duinen gemaakt. Voor mij was dit een totaal onbekend gebied, maar met
Marian als gids kon het niet misgaan en zijn we naar de "berenkuil" gelopen. Dit
is een leuke uitspanning in de duinen,
waar we een drankje en wat lekkers
genuttigd hebben. Na deze sterking
hadden we weer voldoende energie
om terug te lopen naar Schoorl. Het
was een leuke wandeling in een heel
mooi natuurgebied. Dus mocht de één
of ander een keer naar de Noord-
Hollandse kust gaan, dan kan ik dit
wandel- en fietsgebied echt
aanbevelen.

FILMMIDDAG , 8  APRIL 2018
Ellen Schneiter

Ook al was het prachtig weer, 13 personen wisten de weg naar het Bärtschihus in
Gümligen te vinden. Onze twee leden Richard Schneiter en Dick Versteeg hadden
de installatie voor de film Tonio gauw opgezet.
De film van Paula van der  Oest  laat  ons op indrukwekkende wijze zien wat  de
gevolgen zijn voor de ouders. Adri van der Heijden kan het onverteerbare verlies
van zijn enig kind alleen maar verwerken door minutieus na te gaan hoe dit
vreselijke kon gebeuren: Op 23 mei 2010 wordt de 21-jarige Tonio van der
Heijden door een auto geschept en overlijdt. Het leven van zijn ouders verandert
drastisch. Ze rouwen, maar moeten ook proberen te voorkomen dat ze niet in een
neerwaartse spiraal van verdriet terechtkomen.
Deze film maakte ons wel nadenkelijk. Dit noodlot kan iedereen overkomen. Toch
was het een geslaagde middag. Wat drankjes en knabbertjes stonden klaar en ook
de dropjes werden allemaal opgegeten.
Nu weer op zoek naar een nieuwe film voor volgend jaar. Heeft U ideeën? Zo
meldt U zich toch bij de vereniging. Het uitlenen van de film «Tonio» en de film
«Knielen op een bed violen» is mogelijk. Ook hiervoor kunt U zich melden bij de
Nederlandse Vereniging.
Hopelijk tot volgend jaar!
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EVEN VOORSTELLEN . . .
Olivier van der Staal (geboren in Utrecht en opgegroeid in Zeist) is in 2014
samen met zijn vrouw neergestreken in Zwitserland. Na een hectisch arbeidsleven
in Nederland heeft hij op de berg van Chaumont (Neuchatel) zijn thuis gevonden.
In Nederland was Olivier zelfstandig ondernemer. Onder de naam Greenchef trok
hij door heel Europa om zijn groene, duurzame missie te verkondigen. Momenteel
is hij Chef de cuisine van de Werksiedlung Renan (Jura Bernois) in een instelling
voor mensen met een handicap. In het bestuur van de onze vereniging houdt
Olivier zich bezig met het organiseren van activiteiten.

Mijn naam is Trudy Schots (65) en ik ben geboren en opgegroeid in
Woudenberg bij Amersfoort. Nadat ik in 1973 een opleiding toeristische
informatie afgesloten had, wilde ik wel graag naar het buitenland. De Nederlandse
Reisvereniging (NRV) had in die tijd eigen hotels in verschillende landen o.a. in
Zwitserland. Ik werd aangenomen en vertrok met een aantal, mij onbekende, jonge
mensen met de trein naar Champfèr bij Sankt Moritz. Dit was mijn eerste contact
met Zwitserland en wie had er toen gedacht dat ik er in 2018 nog steeds zou zijn.
Wel ben ik van 1977 tot 1979 terug geweest in Nederland, maar daarna met een
omweg via München eind 1980 weer naar Zwitserland gekomen en er gebleven.
Ik ben getrouwd geweest, maar heb geen kinderen. Tijdens al mijn jaren in
Zwitserland heb ik verschillende banen gehad, van de horeca via een wegenbouw-
laboratorium en inkoper van chemicaliën tot dat ik in de farmaceutische industrie
terecht kwam. Daar heb ik in diverse internationale bedrijven binnen de afdeling
kwaliteitsmanagement diverse functies uitgevoerd. Eind 2013 heb ik besloten met
vervroegd pensioen te gaan en alleen nog maar leuke dingen te gaan doen.
Sinds 2012 heb ik ook een hond, eerst een Barbet, (Franse waterhond), die helaas
na 2 jaar overleden is en daarna een Australische Labradoodle namens Joep, die
eerst twee jaar bij een Nederlandse familie heeft geleefd. Vroeger heb ik een beetje
geskied en tennis gespeeld en was ook in het
fitnesscentrum te vinden, maar sinds ik een hond
heb, ben ik dagelijks zo'n 2.5 tot 3 uur in de
bossen rondom Bern onderweg.
Ik woon in Bern in de "Siedlung Baumgarten"
waar ik bestuurslid en aanspreekpartner van ons
blok ben. Voor de functie als secretaris van onze
vereniging heb ik mij gemeld, omdat ik vind dat
de vereniging moet kunnen blijven bestaan en dat
is alleen mogelijk als er voldoende mensen zijn,
die zich willen inzetten.
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100 JAAR WIM SONNEVELD
Hans Evers

In juni 2017 was ik in Nederland. In een hotel zag ik op de tv de eerste aflevering
van een 4-delige documentaire ter gelegenheid van 100 jaar na de geboorte van
Wim Sonneveld. Toen ik weer thuis was kon ik in juli/augustus de 4 afleveringen
op mijn tv van de BVN op een externe harddisk opnemen. Het nadeel van dit
systeem is, dat die opnames alleen op dezelfde tv afgespeeld kunnen worden. Dit
vertelde ik bij de ALV op 22 maart 2018 en ik zei daarbij, dat degenen die de
afleveringen willen zien, dat bij mij thuis zouden kunnen doen. Bij nader inzien
kom ik tot de conclusie, dat mijn huiskamer weliswaar niet zo klein is, maar toch
geen ideale bioscoopzaal is en dat er organisatorische aspecten zijn, waartegen ik
niet opgewassen ben.

In overleg met Gerard ben ik tot een andere oplossing gekomen. Een vriend van
mij in Nederland heeft die documentaires kunnen streamen en naar mij per e-mail
gezonden. Ik heb de files dus nu op mijn pc, waardoor zij b.v. op een USB-stick
portabel zijn geworden. Ik zal de documentaires buitenshuis vertonen en wel in
een zaaltje dat de leden van de vereniging Lindentalpark, waarvan ik lid ben, ter
beschikking staat op het adres Kernstrasse 4, 3067 Boll. Voor de filmmiddag heb
ik voor zondag 26 augustus het zaaltje met maximaal 30 zitplaatsen gereserveerd.
Er is een beamer. De Kernstrasse bevindt zich op minder dan 5 minuten lopen van
het RBS-station Boll-Utzigen, achter de dorpskern, 18 minuten reistijd met de S7
vanaf Bern, 5 minuten vanaf Worb. Op zondag geldt de blauwe zone niet, zodat
er genoeg parkeerplaatsen zijn voor wie met de auto komt.

Over de documentaireserie: de journalist Richard Groenendijk heeft vanaf Wim
Sonneveld’s geboorte tot aan zijn dood in de belangrijkste plaatsen waar hij
geleefd en als kleinkunstenaar gewerkt heeft gefilmd en hij interviewt de mensen,
die met Wim Sonneveld te maken hebben gehad en met hem samengewerkt
hebben. Veel van de liedjes en sketches van hem worden getoond, echter niet in
volle lengte, daarvoor is zijn oeuvre te groot. Elke aflevering duurt zo’n 40
minuten, zodat de totale filmvertoning bijna 3 uur duurt. Er komen veel bekende
figuren uit de showbusiness van die tijd in voor. Ik noem b.v. Conny Stuart, Albert
Mol, Kees Brusse, Willem Duijs, etc. etc.

Ik meen hiermee een goede oplossing voor mijn voorstel bij de ALV gevonden te
hebben.
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«STERBEN IST VORBEI ,  ICH HABE FERTIG»
Lida Versteeg

Bern nam afscheid van zijn burgemeester

Op 17 mei van dit jaar was ik weer eens op weg naar de Münster in Bern. Niet in
het zwart maar paarsblauw. De tekst als opschrift verraadt dat ik op weg ben naar
een “Abdankung” zoals men in Zwitserland pleegt te zeggen als er iemand
gestorven is. Nu een afscheidsdienst die in de Münster plaats vindt moet iets
bijzonders zijn. Meestal zijn het mensen die een belangrijke functie in de politiek
hadden. Maar in dit geval was de gestorvene niet alleen bij het gewone volk van
Bern goed bekend, maar de Nederlanders leerden deze man ook kennen.

Ik was alleen op weg. Geen begeleiding! Een half uur voor begin liep ik toch wel
in mijn goeie goed en had schoenen aan waar het erop aan komt dat ik niet in de
kinderkopjes blijf steken. Misschien is er wel helemaal geen plaats meer voor mij
denk ik. Misschien moet ik in het gunstigste geval buiten op een stoeprand zitten
en luisteren naar een microfoon die wat binnen gezegd wordt overdraagt naar
buiten.

Rustig staan de mensen te wachten voor de ingang van de kerk. Als Simonetta
Sommaruga aankomt bij het grote ijzeren hek van de kerk mag ze natuurlijk direct
naar binnen. Maar ook het gewone volk mag naar binnen. En er is een zitplaats
voor mij. Ik kan zo zitten dat ik kan zien wat er heel ver weg voorin gebeurt en
wat er gezegd wordt. Er hangt een grote mooie foto van de gestorvene: De Alt-
Stadtpräsident van Bern Alexander Tschäppät. In Nederland zou dit een
burgemeester zijn. Gestorven op 4 mei dit jaar en op deze middag wordt hij
herdacht in de Münster in Bern.

Niet lang kon hij van zijn rust genieten. Zijn opvolger was nog niet lang in dit
ambt toen bekend werd dat Alexander Tschäppät ongeneeslijk ziek was. Zijn
langjarige levensgezellin Christine Szakacs vertelt over een gesprek dat ze samen
gevoerd hadden tijdens de jaarwisseling toen duidelijk werd dat hij niet lang meer
te leven had. Zij vertelde dat het hem duidelijk geworden was dat hij die altijd veel
en vaak mocht spreken bij dit afscheid niets meer te zeggen had. En tegelijkertijd
wilde hij toch nog één keer met weinig woorden afscheid nemen van alle mensen
die hij gekend had.  En zo gebeurde het.

Dood was voor hem nooit een thema. Bang ben ik ervoor niet geweest. Maar wel
bang om te sterven en dingen achter te laten die nog niet opgelost waren. En ik
heb dingen verzwegen die ik bij nader inzien beter wel had kunnen zeggen.
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“Ich habe fertig”. Diesmal für immer“. De onbeholpen spreuk is afkomstig van de
Fussballtrainer Trappatoni en past bij de oranje tulpen voor in de kerk. Zij
herinneren aan de zomer van 2008 als Bern en ook Tschäppät tijdens het Europees
kampioenschap voetbal in een oranjeroes terecht kwamen. Tschäppät reisde
ontelbare malen naar Nederland om dit event in Bern voor te bereiden. Dat het
daar natuurlijk ook erom ging om veiligheidsmaatregelen te treffen zal een ieder
duidelijk geweest zijn.

In 2008 mocht ik ook nog een bijdrage leveren bij dit onvergetelijke oranjefeest.
Zittend achter een computer op Bollwerk nummer 10, het hart van de SBB mocht
ik op een zelfgekozen wijze de Nederlandse fans die in de trein zaten op weg naar
Bern toespreken in het Nederlands en als de voetbalwedstrijd achter de rug was
weer evenzo. Dat werd dan diep in de nacht. Als dat achter de rug was werd er een
taxi besteld. Als de taxichauffeur bij mijn adres was aangekomen had hij totaal
geen behoefte om meteen weer terug te gaan om dan weer iemand naar huis te
rijden. Zo zaten we in het holst van de nacht in een auto voor onze deur al
babbelend bij elkaar, waarbij de taxichauffeur elke keer weer uit zijn dak ging en
vertelde dat hij nog nooit zoiets feestelijks beleefd had.

En nu moest Tschäppät Bern voorgoed Adieu zeggen. Een begrafenis was niet
voorgezien. Hij koos voor geen graf. Zijn naaste familieleden strooiden zijn as in
de Murtensee aan de voet van de Mont Vully.

Simonette Sommaruga was de enige Bundesrätin die op wens van Tschäppät de
opdracht kreeg wat over hem te zeggen. Zwaar ziek zocht hij Simonetta op in haar
kantoor en hadden ze een laatste gesprek met elkaar waarover de Bundesrätin
vertelde. En dan blijkt dat de geest van Alexander Tschäppät onmiskenbaar verder
blijft leven. De Bundesplatz werd in zijn tijd als burgemeester van parkeerplaats
voor auto`s omgetoverd in een tegelveld. Elk kanton leverde stenen aan die
afkomstig waren uit dat kanton. Aanvankelijk was het erg wennen. Was het een
kale plaats. Geen groen, geen zitbanken. Ondanks mooie betegeling kwam geen
euphorie op.

Toen in 2008 de Nederlanders kwamen en de plaats veranderden in een deinende
oranje zee was dat voor Tschäppät en de Nederlanders een eenmalige gebeurtenis.
Een waterspel met onverwachtse fonteinen te vergelijken met de bedriegertjes in
het Park Roosendaal vlakbij Arnhem bracht de nodige afkoeling in de zomer en
voor kinderen een hoognodig verrassingseffect. Elke dag wordt Simonetta
Sommaruga als ze uit het Bundeshaus komt en over de Bundesplatz loopt eraan
herinnerd dat dit het werk was van Alexander Tschäppät. De man die Bern tot een
stad wilde maken die iedereen kende.
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KOMENDE EVENEMENTEN

Koffietafel: elke laatste donderdag van de maand.

28 jun /26 jul / 30 aug / 27 sep / 25 okt / 29 nov / 27 dec 2018

Borrel en eten: elke tweede dinsdagavond van de maand.

10 jul / 14 aug / 11 sep / 9 okt / 13 nov / 11 dec 2018

12 augustus: barbecue (Smoker)

Om 12 uur bij Olivier en Miranda in Chaumont.
Kosten: leden Fr. 20,- Niet leden: Fr. 30,-

26 augustus: Filmmiddag

Filmmiddag in Boll. 2 documentaires over Wim Sonneveld.
Zie ook “100 jaar Wim Sonneveld” van Hans Evers

23 september: Wandeling Solothurn/ Verena- Schlucht

Details volgen op de website.

21 oktober: Kegelen en sjoelen

18 november: Wintermaaltijd

2 december: Sinterklaasfeest


