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Kleine grote stad
Voetbal overal,
straks in Bern.
Eric van den Berg
ontdekt alvast
fonteinen met
d r i n k w a t e r.

Bert Koenders (49) ,
minister voor Ont-
wikkelingssamen -
werking, reist al
twintig jaar door
Afrika en geniet nu
van de piri piri.

3. Struikelen over de skateboarders
in overdadig Lausanne

Ik weet dat ik niet alles weet

Pagina 2

Waar zit u?
Ik ben in Maputo, de hoofdstad van Mo-
zambique, om de effecten van het Neder-
landse ontwikkelingsprogramma te bekij-
ken. Dat doe ik door discussies te voeren
met regeringsleiders, woordvoerders van
de oppositie, ontwikkelingswerkers en
mensen op straat. Bovendien is hier de
jaarvergadering van de Afrikaanse ontwik-
kelingsbank, waarvan ik gouverneur ben.

Nuttige trip?
De beste informatie over de situatie in een
land krijg je op werkbezoek ter plekke. Je
kunt je kapot lezen aan dossiers en Kamer-
stukken, en dat doe ik natuurlijk ook, maar
het gevoel voor de marges waarbinnen je
opereert ervaar je alleen als je daadwerke-
lijk op reis gaat.

Daarom praat ik niet alleen met de regering
en organisaties, maar ga ik bijvoorbeeld
ook ‘s avonds de stad in om mensen te
spreken.
Ik heb hier gewerkt tussen 1992 en 1994 en
begrijp dat je achter de façade moet kijken.
Daarom stellen wij altijd zelf het program-
ma samen, dat we op het laatste moment
nog kunnen veranderen. Ik weet dat ik niet
alles weet, maar zo krijg ik het scherpst
mogelijke beeld.

Hoe ziet dat beeld eruit?
Eergisteren was ik in een gevangenis. De
omstandigheden waren er dramatisch
slecht. Mensen zitten er vijf maanden in
voorarrest, zonder enig idee te hebben
wanneer ze weer vrij zullen zijn. Ik sprak
een meisje van 16 wier ouders niet eens

weten dat ze er zit. Er heerst open tuber-
culose. En dit is niet eens de slechtste ge-
vangenis van Mozambique. Ik heb gevan-
genissen op het platteland gezien. Daar
worden mensen gewoon in een hok opge-
sloten.

En ondertussen zit u in een vijfsterren-
hotel.
Dat verschilt. Hier in Maputo word ik door
de regering ontvangen en is alles goed ge-
regeld. Maar straks reis ik door naar het
noorden. Daar slaap ik heel eenvoudig.

Bent u een Afrika-liefhebber?
Ik reis er al twintig jaar rond. Privé en voor
mijn werk. Wanneer je als minister reist,
staat alles in het teken van het doel dat je
voor ogen hebt, en dat is ons ontwikke-

lingsprogramma. Voordeel daarbij is dat je
iedereen makkelijk te spreken krijgt, en
plekken bezoekt waartoe je anders nooit
de gelegenheid zou krijgen. Zoals die ge-
vangenis. Privé heb je meer tijd om de
schoonheid van Afrika tot je door te laten
dringen.

Dat laatste klinkt leuker.
Dat weet ik niet. Het is in elk geval allebei
leuk. En af en toe kan ik hier ook als minis-
ter een uurtje ontspannen. Gisteravond
heb ik op een van de avenida’s die nog naar
de communistische leiders zijn vernoemd,
gegeten in een klein restaurantje met hou-
ten tafeltjes dat er al sinds de oorlog zit. Kip
piri piri, een pittige Mozambikaans-Portu-
gese specialiteit. Heerlijk.

Michiel van der Geest

Zwitserland Bern

2. Lezers over Het Gordijn 3. De beste reisboeken 5. Het einde van Nederland & slapen tussen kunst

■ Tortilla en paddo's | Reiscorres-
pondent Koen woont in Soria, de
dunst bevolkte regio van Spanje. Hij
heeft er de kastelen, opgravingen,
en beste tortillarecepten voor zich
alleen. Daarom deelt hij ze op:
volkskrantreizen.nl/soria

Ondertussen op internet... ■ Top niet gehaald | De Nederland-
se bergbeklimmers hebben de top
van de Manaslu in Nepal niet weten
te bereiken. Lees waarom zij faalden.
volkskrantreizen.nl/manaslu

■ Lesbos en lesbiennes | Reiscor-
respondent Smitaki woont op het
Griekse eiland Lesbos. Het leven
kabbelt er voort, maar de naam
zorgt voor beroering.
volkskrantreizen.nl/lesbos

Videoverslag
■ Gids voor de Oranjefan
volkskrantreizen.nl/oranje

Vo e t b a l s t e d e n

D
e man van de klok heeft
vandaag geen tijd. Mijn-
heer Marti is op vakan-
tie en kan de Grote Klok
van Bern niet opwin-

den. De Zytglogge loopt minúten
achter!

Daar kan zelfs Chronos, de god
van de tijd, niets aan doen. De pop,
het middelpunt van het antieke
klokkenspel, zwaait hoog in de to-
ren onverstoorbaar om drie voor
het heel zijn scepter. Het nieuwe
uur nadert.

Bern: hoofdstad van schoon en
precies Zwitserland, is ook een
stad waar gewoon één mannetje

de belangrijkste klok elke dag ge-
lijkzet. Dat heeft iets prettigs.

Bern is groot geworden maar
klein gebleven.

Iedereen kent Markus Marti, een
gepensioneerde man die in de to-
ren, sinds het begin van de 13de
eeuw een baken in de stad, en in
het uurwerk zijn roeping heeft ge-
vonden. Bijna elke dag weer: een
klok opwinden met een contrage-
wicht van 400 kilo, een klok die
normaal gesproken per etmaal
6 seconden achterloopt.

De inwoners van Bern kennen
het nu wel. Fijn zo’n toeristische
attractie, maar tussen vijf voor en
vijf over mijden ze liever deze
54 meter hoge toren. Groepen toe-
risten kijken omhoog naar de im-
mense klok, en het mechaniek met
Chronos, de haan die kraait en de
Gouden Ridder die de klok luidt,
maar een voorbijgaande fiets of
bus 12 zien ze niet meer.

En toch is het een heel gewone
hoek in de stad. Je zou bijna zeg-
gen: in het dorp.

Bern is een stad met een cen-
trum waar de voetganger altijd
voorrang heeft – en krijgt. Een stad
die elke vierde maandag van no-
vember een uienmarkt heeft. Een
stad die fonteinen heeft waaruit je
nog steeds kunt drinken.

Bern, dat in juni oranje zal kleu-
ren omdat het Nederlands elftal
hier drie EK-wedstrijden speelt,

heeft de kleinschaligheid behou-
den. Alleen al de paar honderd kel-
ders in de kinderkopjesstraten:
ideale plek voor de kleine midden-
stand. Bij Kramgasse 35 hangen
reuzenkralen bij een steile trap
naar beneden. Hier zit kralenwin-
kel Bead It. ‘Het valt niet mee’, zegt
bedrijfsleider Togni, ‘we vallen bo-
vengronds haast niet op’. Maar
toeristen zijn dol op ‘dit soort win-
kels’, zegt ze. ‘Het geheimzinnige,
het verborgene, dat spreekt aan.’

In de 16de eeuw, toen Bern nog
functioneerde als (rijke) stads-
staat, werd hier wijn opgeslagen.
Het was de ‘belasting’ die de
machthebbers incasseerden bij de
wijngaarden; de boeren moesten
10 procent van hun wijn afdragen.
En dat ging zo de kelder in.

Nog drie weken en dan begint
het EK-voetbal (7 tot en met 29
juni). Volkskrant Reizen ver-
kent alvast de Zwitserse ste-
den die oranje zullen kleuren.
In de studentenstad Lausanne
(pagina 3) traint en logeert het
Nederlands elftal; in Bern
speelt het de groepswedstrij-
den. De hoofdstad is klaar voor
het Oranjelegioen. Er staan al
elfduizend (oranje) tulpen.

■ Noteren
Maandag 9 juni, 20.45 uur:
Nederland-Italië
Vrijdag 13 juni, 20.45 uur:
Nederland-Frankrijk
Dinsdag 17 juni, 20.45 uur:
Nederland-Roemenië

■ Fa n z o n e
De stad Bern heeft een fanzone
ingericht in de oude stad (zie
kaart op pagina 2), vlak bij het
station. Motto: ‘Van braadworst
tot en met champagne: in de fan-
zone mag u een echte fan zijn.’
Op speeldagen in poule C en pou-
le A (waarin Zwitserland speelt)
zijn er optredens en feesten geor-
ganiseerd. Zie voor het program-
ma www.euro08-bern.ch.

■ Plein
Centrale plek voor de Oranjesup-
porters is de Bundesplatz: daar
staat voor de Nationalbank een
groot scherm waarop de wedstrij-
den van Oranje zijn te zien. Ook
op de Waisenhausplatz staat een
scherm, maar dat wordt het (stil-
le) hoekje voor de Italianen, Fran-
sen en Roemenen. Dat plein (met
oranje verlichte Hollandischer
Turm!) is het vertrekpunt voor de
‘O ra n j e m a r s ’ naar het stadion.

■ Bier
Wie in de fanzone blijft, heeft één
zekerheid: het bier heet Carls-
berg. Zowel buiten op straat als in
alle cafés en restaurants. Een
plastic beker van 4 dl gaat 5 Zwit-
serse francs kosten (exclusief sta-
tiegeld), ongeveer 3 euro. Dezelf-
de beker met mineraalwater kost
3 franc (1,80 euro). Zonde van het
geld: het water van de monumen-
tale fonteinen in de oude stad is
drinkwater. Overigens zal in en
rond het stadion alcoholarm festi-
valbier worden geschonken.

■ TV
De massa zat? (Of de Carlsberg?)
Tientallen kroegen en clubs z u l-
len de wedstrijden tonen. Buiten
de fanzone zijn geen megascher-
men toegestaan; bars moeten het
met hun gewone tv’s doen. Vo o r
adressen zie www.berninfo.com.

■ Stadion
Voor wie een kaartje heeft: het
Stade de Suisse, de nieuwe ver-
sie van het oude Wankdorf-stadi-
on, ligt op 3 kilometer van de Bun-
desplatz. Is te lopen. Sterker nog:
dat moet haast wel, want op
speeldagen rijdt tram/bus 9 niet.

■ Slapen
De organisatie van Euro 2008
heeft zelf een camping ingericht
in Dieterswil. Te bereiken met de
Interregio-trein of sneltram (lijn 3)
naar Münchenbuchsee, daar in de
shuttle naar het Fancamp s t a p-
pen. Volwassenen betalen 20
euro per nacht. Zie www.fan-
camp08.ch. Verder is er nog een
Oranjedorp – met festival, grote
schermen en o ja, een plek voor
je tent – in het plaatsje Neuenegg,
vlakbij Bern. Zie www.oranje-
dorp.nl. De Oranjecamping is
wat verder, in Interlaken-Thuner-
see, op 50 kilometer van de stad,
w w w. o ra n j e c a m p i n g. n l .

■ Feest
Dan springen we allemaal de Aare
in. Net als de inwoners van Bern,
die traditioneel in de zomer een
duik nemen in het Marzilibad of
de rivier zelf. Wel eerst het kabel-
treintje, de Marzilibähnli, naar be-
neden nemen (of gaan lopen),
want echt, die bruggen zijn te
hoog. Ook als we Portugal in de fi-
nale hebben verslagen.

Bern, Gerechtigkeitsgasse. Fontein met Vrouwe Justitia, met op de achtergrond de Nydegg-kerk. Fo t o ’s Eric van den Berg

De ‘Altstadt’ van Bern, gezien vanuit de Münsterkathedraal.
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De redactie van
Volkskrant Rei-
zen selecteer-
de een serie
van vijf reis-
boeken, ge-
schreven door
de beste reis-
schrijvers. De se-
rie is te koop voor een speciale
prijs. De collectie bestaat uit: Te r u g
in Amerika (Bill Bryson), In Siberië
(Colin Thubron), Congo (Redmond
O’Hanlon), Stemmen van de oude
zee (Norman Lewis), en Noote -
booms Hotel (Cees Nooteboom).

◗Per deel 10 euro
(normaal 12,50 euro).

◗Bestel via volkskrant.nl/
webwinkel.

Actie geldt ook in de boekwinkel

Aanbieding

5

Reisschrijver Redmond O'Hanlon is een grote overdrijver.

Reisbureau Meestermopperkont Theroux schreef natuurlijk klassiekers
Een goed reisboek kan een lange
reis overbodig maken. Maar het
kan ook een stimulans zijn om uit
die luie stoel te komen om zélf te
zien, voelen en te ruiken. Welke
reisboeken mag je niet missen?

1 Blauwe wegen, William Least
Heat Moon

Een echte aanrader, volgens Cor en
Anne. De schrijver is een Amerikaan
met indiaans bloed die met een busje
over de kleine wegen (aangegeven in
blauw op de landkaart) van de VS trekt.
‘Door deze wegen te nemen, heeft
Least Heat Moon een andere kant van
de VS gezien.’

2 Naar het hart van Borneo, Red-
mond O’Hanlon

Volgens sommigen een hilarisch ge-
schreven meesterwerk, maar reiziger

Happy Newsman noemt het boek een
een ‘lachertje’ en bestempelt O’Hanlon
als grote overdrijver. ‘Maar je moet er
wel zijn geweest om dat te durven zeg-
gen.’

3 De Grote spoorwegcarroussel,
Paul Theroux

Het boek dat een vier maanden durende
treinreis door Azië beschrijft wordt ge-
rekend tot één van de klassiekers. Zelfs
Cor Verhoef, die Theroux een ‘m e e s t e r-
mopperkont’, noemt is het daar mee
e e n s.

4 In Patagonië, Bruce Chatwin
Chatwin zou het grote voorbeeld

zijn voor andere reisschrijvers en zijn In
Pa t a g o n i ë , maar ook De gezongen aar-
de, zijn voor velen een bron van inspira-
t i e.

5 Een klein eiland, Bill Bryson
‘Als reisschrijver wordt hij niet door

iedereen serieus genomen, maar zijn
boeken zijn zeer onderhoudend, zitten
vol hilariteit en zelfspot’ (Peter). Zo
geeft Bryson in Notes From a Small Is-
land een genadeloos beeld van de Brit-
se volksaard.

6 Ben je ervaren?, William Sutcliffe
Een aanrader in de categorie humo-

ristische reisverhalen. Het boek gaat
over een jongen die gaat backpacken in
India.’Sutcliffe beschrijft op hilarische
wijze de wereld van de backpackers die
met het ‘grote boek’ (de Lonely Planet)
de wereld rondreizen en met z’n allen
op dezelfde plekken terechtkomen’
( G e r t - Ja n ) .

7 Solitaire, Ton van der Lee
Natuurlijk zijn er ook goede Neder-

landse reisschrijvers. De beste reisboe-
ken vind Peter die van Ton van der Lee.
‘Hij schrijft beeldend, geëngageerd en
openhartig over ‘zijn’ wereld: Afrika.

8 Braziliaanse brieven, August Wil-
lemsen

Een absolute aanrader voor iedereen
die richting Brazilië gaat en meer zoekt
dan zon, strand en samba, zegt Sander.

9 Odyssee, Homerus
‘Omdat het verlangen naar huis uit-

eindelijk altijd het grootst is.’ ( Ja n ) .

Jady Petovic

Het Reisbureau van volkskrantreizen.nl verzamelt geheimtips van lezers.
Volgende week: Al bezig met de aanschaf van nieuwe kampeerspullen? Waar
moet je op letten om je kampeervakantie zo aangenaam mogelijk te laten ver-
lopen en wat moet je beslist mee? Geef de beste kampeertips op Volkskrant-
reizen.nl/reisbureau.

Studenten en veelverdieners
Zwitserland
Lausanne

De uitgaanswijk
van Lausanne
wordt gerenoveerd
voor het EK. Maar
de stad laat zijn
tradities niet los,
constateert Wil
Thijssen.

H
et is al lang donker als
de deur van de kathe-
draal openzwaait. Een
man met een lege wijn-
fles en een oranje plas-

tic emmer komt naar buiten. Hij
schept de emmer vol water uit de
fontein voor de kerk, en vult de fles
met drinkwater.

‘Ik neem jullie mee naar de Mid-
deleeuwen’, zegt hij wenkend. We
laten de skaters en verliefde stel-
letjes op het kerkplein achter ons
en volgen hem de 153 treden op
naar de klokkentoren.

Helemaal boven, in de balken-
constructie waaraan de bronzen
kerkklokken hangen, zit een klei-
ne, houten deur. Daarachter is het
kamer van Renato Häusler, de 49-
jarige nachtwacht van Lausanne.
In de kamert van 1,20 bij 7 meter

staan een bed, een tafel met twee
krukjes en een plank vol boeken
over de geschiedenis van de stad
en van zijn nachtwacht.

Van tien tot twee uur ’s nachts
roept Häusler elk uur in alle wind-
richtingen vanaf de toren hoe laat
het is. Hij slaapt vlak bij de bron-
zen bel, poetst ’s ochtends zijn tan-
den met water uit de oranje em-
mer en keert bij zonsopgang terug
naar zijn gezin.

‘Deze traditie stamt uit de 13de
eeuw’, zegt hij. ‘Vroeger, toen alle
huizen nog van hout waren, had
de stad een nachtwacht die uit -
keek of er brand was. Lausanne
heeft die traditie de afgelopen eeu-
wen, zonder onderbreking, in
stand gehouden.’

We schrikken als de grote bel
naast het kamertje luidt. Het ge-
luid dreunt op deze hoogte zo
hard door je maag, dat je er bijna
misselijk van wordt. Renato zet
een zwarte hoed op, steekt het
kaarsje in zijn lantaarn aan en gaat
naar buiten.

‘C’est le guêt, il a sonné dix!’ – ‘Dit is
de nachtwacht, het heeft tien uur
geslagen!’, roept hij vanaf alle vier
de zijden van de toren. Pas na
tweeën gaat hij slapen in het smal-
le bed, onder het raam met de hou-
ten luiken vanwaar hij een groot
deel van de stad kan overzien.

In tegenstelling tot de eeuwen-
oude traditie van de nachtwacht is
Lausanne een jonge, levendige stu-
dentenstad. Wie struint door de
straten aan de voet van de heuvel

waarop de kathedraal is gebouwd,
struikelt over de jonge skateboar-
ders, skeeleraars, fietsers en stu-
denten die met hun boeken in de
zon zitten.

‘Daarmee onderscheidt deze
stad zich in positieve zin van Genè-
ve, Bern, Zürich en Montreux’, zegt
de 25-jarige Nederlander Federico
Felici, die hier al bijna twee jaar
woont. ‘Genève is een diplomaten-
stad, Zürich is een bankencen-
trum, in Bern zit de regering en
Montreux is vergeven van nostal -
gie, daar gaan alle rijke gepensio-
neerden wonen die zich er een
huis aan het meer kunnen veroor-
loven.’

Felici promoveert op kernfusie-
onderzoek aan een van de twee
universiteiten van Lausanne, de
EPFL. Hij luncht in een pizzeria in
Ouchy, de wijk aan het meer van
Genève waaraan de boulevard ligt
waarop tout Lausanne ’s avonds en
’s zondags komt flaneren als de
winkels zijn gesloten. In het park
langs de boulevard wordt geskate-
board, gewandeld en gebarbe-
cued. ‘Hier ga je naartoe als je in
Lausanne iemand wilt ontmoe-
ten’, zegt Felici.

Of je gaat naar de besneeuwde
bergen rond het Meer van Genève,
waaraan Lausanne te danken heeft
dat zijn silhouet wordt afgedrukt
op ansichtkaarten en op repen
chocolade. Binnen twee uur met
de trein staan skiërs, met de ski’s al
ondergebonden, boven op de piste
in Verbier. Veel inwoners gaan er
elk weekend standaard naartoe.

Lausanne is volgens de weten-
schapper een decadente stad van
luxe en overvloed. ‘Als je hier min-
der verdient dan 4000 franc (zo’n
2500 euro) per maand, behoor je
tot de slechtverdieners. Vanzelfspre-
kend zit een promovendus daar
ver onder. Ik woon dus in een stad
waar je met een minimumloon elk
weekend op de ski’s staat.’

De decadentie blijkt niet alleen
uit de hoge salarissen, de stroom

skiërs of het feit dat van het belas-
tinggeld een nachtwacht in stand
wordt gehouden. Door de winkel-
straten rijden blauwe, elektrische
vrachtwagentjes die de bood-
schappen van klanten gratis op de
parkeerplaats bij hun auto’s afle-
veren.

Als we onhandig staan te frum-
melen bij de kaartjesautomaat van
de bushalte, wacht de buschauf-
feur net zo lang totdat het ons is
gelukt een kaartje uit de automaat
te trekken, zelfs als hij daardoor
zo’n tien minuten te laat vertrekt.
De overige passagiers geven geen
krimp. ‘Bij de echt hopeloze geval-

len stap ik uit om de klant te hel-
pen, daarvoor hebben we een spe-
ciale, training gehad’, zegt de be-
stuurder van buslijn M2. Deze snel-
le verbinding tussen het centrum
en Ouchy vervangt de metro zo-
lang die wordt gerenoveerd.

Het goede fatsoen van de stad
komt ook wel een beetje door de
naderende Euro 2008, erkent het
meisje achter de balie van het toe-
rismebureau in Ouchy. Haar kan-
toortje sluit, net als het zusterkan-
toor in het Centraal Station, dage-
lijks om 19.00 uur, maar tijdens
het Europees Kampioenschap
moet ze elke dag twee uur langer
werken om de grote toestroom
voetbalfans tevreden te stellen.

De meeste fans zullen hun on-
derkomen zoeken op Camping de
Vidy, verwacht het toerismebu-
reau. De camping is een groene
oase langs de grote, doorgaande
weg dwars door Ouchy. Op het gras
staan campers en caravans en de
eerste tentjes die de koude voor-
jaarszon trotseren.

‘De eerste Oranjefans hebben al
geboekt’, zegt campingbeheerder
Claude Michel. Vijftig meerper-
soonsboekingen heeft hij al bin-
nen – hij wijst ze aan in zijn com-
puterscherm alsof we hem anders
niet zouden geloven. Claude heeft
plaats voor 450 gasten en ver-
wacht nog zeker tweehonderd
boekingen uit Nederland voordat
het voetbalspektakel losbarst.

In Lausanne worden weliswaar
geen wedstrijden gespeeld, zegt
hij, maar omdat het Nederlands

elftal in Lausanne traint en logeert
verwacht hij nog veel meer Oranje-
fans.

‘Eerlijk gezegd’ is hij er niet blij
mee. ‘Ik ken ze’, zegt de camping-
beheerder. ‘Ze schminken hun ge-
zichten oranje en verven de Neder-
landse vlag op hun gezicht. Ze
drinken veel bier en maken veel
herrie.’ Op fluistertoon: ‘Ik zal blij
zijn als ze weer weggaan. Maar ja,
ik moet natuurlijk wel geld verdie-
nen. En dit is de enige camping
hier in de wijde omtrek.’

Claude Michel maait het gras en
knipt de heggen, want hij wil wel
dat zijn grasveld er tijdens het
kampioenschap, ondanks de lasti-
ge klanten, ‘pico bello’ bij ligt.

Om dezelfde reden wordt in
Flon Valley, het gebied tussen twee
heuvels waar een rivier onder de
stad door stroomt, harder gewerkt
door de aannemers die er de uit-
gaanswijk Flon compleet renove-
ren. Waar nu nog de hijskranen en
bulldozers in de bouwput echoën,
moeten straks tienduizenden
voetbalfans de trendy cafés, disco-
theken en fluorescerend verlichte
straten bevolken. Deze wijk ont-
waakt als de winkelstraten in slaap
sukkelen.

Uit de cafés klinkt geroezemoes,
uit de discotheken luid dreunende
muziek. En wie goed oplet, hoort
in de verte, op de golven van de
wind, de sonore stem van de Rena-
to Häusler, die de stad vanaf de
hoogste toren meedeelt dat het zo-
juist middernacht heeft geslagen:
‘C’est le guêt! Il a sonné midi!’

Mooiste plekken

1. De kathedraal Deze zandstenen ‘Notre-Dame’
van Lausanne, die is gebouwd tussen 1170 en
1275, is onbetwist de mooiste gotische kerk van
Zwitserland. Vanaf de heuvel waarop hij is ge-
bouwd, overzie je de hele stad en het Meer van
Genève. Tussen de missen en concerten door toe-
gankelijk voor publiek. Van juli tot september zijn
er elke dag gratis rondleidingen. De moeite waard;
bekijk de beschadigingen uit de tijd van de Refor-
matie en luister naar het gloednieuwe orgel en het
verhaal over het wonder van Maria.

2. Escaliers du Marcher Brede, middeleeuwse,
overdekte houten trap midden in het historische
centrum, die de straten op verschillende hoogten
tegen de heuvel met elkaar verbindt. Langs deze
trap vind je winkeltjes en het mooiste terras van
Lausanne: dat van Le Barbare, het café waar s t r o-
perige chocolademelk wordt geschonken. Je eet
hem met een lepel.

3. Bellerive-Plage Zandstrand in het park in Ou-
chy langs het Meer van Genève. Neem je picknick-
of barbecuespullen mee. Hier ontmoeten de inwo-
ners van Lausanne elkaar op zon- en feestdagen
met zwemkleding, nordic-walkingsticks, parasols
en grote dozen prosecco en rosé. Romantisch
wandelen tijdens zonsondergang. Mijden tijdens
vakanties als je geen zin hebt in een mierenhoop-
b e l e v e n i s.

4. Port d’Ouchy Haven met vooral kleine jachten.
Zwanen en moderne kunst. S t - Tr o p e z - a c h t i g e
kade om op te flaneren of in de zon te zitten op de
lange muur die de boulevard omsluit. De muur zit
het lekkerst met een snack uit een van de restau-
rants aan de Avenue de Rhodanie.

5. De Flon-vallei Als de avond over de stad valt en
de winkels zijn gesloten, begint het cluster straten
in de Flon-vallei, waar de rivier de Flon onderdoor
stroomt, te leven. Hier vind je de mooiste disco-
theken en filmhuizen. Hier zijn de trendy cafés.
Hier zijn de straten verlicht alsof er elk moment
een ruimteschip kan landen om je mee te nemen.
Hier dompel je je onder in een roes die je door de
nacht tilt. Hier onderscheidt Lausanne zich het
meest van zijn nostalgische buursteden Genève
en Montreux.

Doen & Laten
■ Reizen
Lausanne heeft een vliegveld, maar de dichtst-
bijzijnde luchthaven waarop goedkope m a a t-
schappijen als Easyjet vliegen is die van Genè-
ve. Tussen Genève en Lausanne is een goede
treinverbinding (www.leb.ch). Per auto leg je de
afstand tussen deze twee steden binnen drie
kwartier af. De treinreis vanuit Nederland duurt
ongeveer tien uur.

■ Overnachten
Lausannes Camping de Vidy vind je aan de Che-
min du Camping 3, tel. +41-(0)216225000,
www.campinglausannevidy.ch). De stad heeft
vijfduizend bedden in hotels, pensions, appar-
tementen, een jeugdherberg en particuliere lo-
geeradressen. Je vindt ze op www.lausanne-
tourisme.ch/hotels. Het hotel waar het Neder-
lands elftal tijdens Euro 2008 logeert, is het
Beau-Rivage Palace, dat vorig jaar de prijs
‘mooiste hotel van Zwitserland’ won. De prij-
zen variëren van 300 tot 800 euro per nacht.
Doe geen moeite: tijdens het EK is het h e l e-
maal vol.

■ Euro 2008
De wedstrijden voor Euro 2008 zijn niet in
Lausanne; hier wordt slechts getraind en door
het Nederlands elftal overnacht. De wedstrij-
den zijn tijdens het toernooi te zien op een
giga-scherm (ruim 53 vierkante meter) dat op
place Belle Rive in Ouchy wordt geplaatst. Er
zijn zitplaatsen in de openlucht voor 1200 men-
sen. Voor en na de wedstrijden is er muziek.

■ Winkelen
Lausannes centrum is verdeeld in een chic,
duur winkelgebied, en, wat lager tegen de
berg, een winkelcentrum à la Kalverstraat. Het
leukst zijn de groente-, kleding- , kunst- en boe-
kenmarkten. Je vindt ze op www. lausan-
n e. c h / m a r c h e s.

■ Eten
Dineren en snacken kun je overal in de stad,
van prijzig tot spotgoedkoop. Restaurant Grütli
biedt Zwitsers voedsel in een Zwitserse entou-
rage (Rue Mercerie 4). Alle restaurants op
www. lausanne-tourisme.ch/restaurants.

Webfoto van de Week
Jeroen Knippenberg controleert of de Brandenburger Tor
waarheidsgetrouw is afgebeeld op een Duitse 50 cent
munt. Dat is ie.
Volgende week: een foto waarop je geniet van een buiten-
lands biertje. Plaatsen op volkskrantreizen.nl of stuur 'm
op: reizen@volkskrant.nl.

‘Oranjefans
schmincken hun
gezicht, drinken
veel bier en
maken herrie’
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Ze bleken met zijn zevenen in een driepersoonstent te slapen.

Zwitserland Bern heeft zes kilometer overdekte winkelgalerijen

Kleermakers en kooplieden

H
et moet er hebben ge-
roken: overal, onder al
die panden in de oude
stad, lag wijn opgesla-
gen. Geïnd door de

heersende elite.
Hun belastingplan heeft eeu-

wen later onvoorziene consequen-
ties. Er is plek voor het kleinschali-
ge – de kelders zijn herontdekt.
Loop ’s ochtends vroeg door de
Kramgasse, Gerechtigkeitsgasse of
Rathausgasse en je ziet niks of
hooguit een luik, kom een paar
uur later nog een keer en er blijkt
een Arabische winkel in te zitten,
Bazar Sahara, of het Berner Pup-
pentheater. Of bioscoop Keller
Kino. Toneel bij Vis à Vis. XXX-films
in Loveland. Internet bij Weblane.
Thaise massage van Wat Phoo.

‘Helaas mag ik niks opvallends
doen’, zegt Bash Henzen van de In-
diase kelderboetiek Shalimar – kle -
ding, geurtjes, badolie, films. De
hele middeleeuwse binnenstad
staat op de Werelderfgoedlijst van
de Unesco, en daarmee zijn ook de
kelders beschermd. ‘Ik mag geen
grote reclameborden op de stoep
zetten, ik mag de muren niet eens
een andere kleur geven.’

Zijn oplossing: boven op de
stoep is er altijd uitverkoop. Sale!
30 %, 40 %, 50 %! Slechts 24 franc!
‘Ze hoeven niet te weten dat dat en-
kel de goedkope doeken en sjaals
zijn’, zegt Bashi. ‘Als ik ze maar kan
verleiden. Als ze binnen zijn, ko-

pen ze altijd wel iets. Altijd. Het is
echt de enige manier.’

Negen klanten heeft hij op een
gewone, rustige dag. Twintig is erg
druk.

Maar de zijden sjaals beneden
gaan weg voor 298 Zwitserse fran-
cs, ruim 150 euro – Bashi en zijn
vrouw kunnen de huur van 1200
euro opbrengen. ‘We zullen het
redden.’

Het zou Bern sieren. Altijd al
heeft de kleine man de stad groot
gemaakt. Kleermakers, leerlooiers,
glasschilders, metselaars, timmer-
lieden, kooplieden – in het oude
Bern zat iedereen in een gilde. In
de Kramgasse, nu een van de grote
winkelstraten, verraden trotse
beelden aan de gevel nog waar ze
samenkwamen. Kramgasse 2: de
timmermannen. Nummer 5: een
aap met een houweel – dat moeten
de metselaars en steenhouwers
zijn. De kleermakers kozen voor
een imposante Moor, die ook nu
nog nummer 12 bewaakt.

En er is meer bewijs. Vlakbij, in
de passage onder de Zytglogge,
kunnen nog steeds de officiële ma-
ten worden vergeleken: er hangen
een ijzeren Elle, een Meterpass en
een Doppelmeterpass.

De ambachtslieden hebben
Bern vormgegeven. Ook letterlijk.
De zes kilometer aan Lauben, de
aaneenschakeling van overdekte
winkelgalerijen waarom Bern be-
roemd is, komt van hen: de smid
en de kleermaker wilden een afdak
voor hun hüsli (Berns-Duits voor
huisje). Binnen, waar ook vrouw

en kinderen leefden, was te weinig
plek, en zo konden ze ook bij slecht
weer buiten werken.

Hoe simpel kan het zijn. Niets
veranderd eigenlijk. Al is het afdak
inmiddels van steen (in de grote
brand van 1405 zijn zeshonderd
houten huizen verloren gegaan),
en zitten er nu winkels als Coup de
Chapeau, die zijn hoedjes buiten
etaleert, en Büro Zoo, voor design

kantoorartikelen, dat zijn ansicht-
kaarten buiten in het rek zet. Voor
de deur van bar Les Amis, in de Rat-
hausgasse, zitten wat rokers aan
een tafeltje.

In Bern is het altijd droog.
‘Zelfs de katholieken komen hier

winkelen’, zegt stadsgids Therese
Günther – protestant, net als de
meeste inwoners van Bern. ‘Heb -
ben ze weer zo’n heiligendag, ko-
men ze hierheen.’

Geen regen, geen brandende
zon. En... geen uitzicht. Zelfs de
Münster, de grootste kathedraal
van Zwitserland, is op straatniveau
maar vanaf weinig plekken te zien.
Of je hebt een overkapping boven
je hoofd, of de straat is smal. Voor
de Aare geldt iets dergelijks: de ri-

vier, de natuurlijke verdedigingsli-
nie van het middeleeuwse Bern,
ligt ergens beneden, maar die zie
je enkel vanaf de randen van de
Altstadt.

In het park naast de Münster heb
je een weidser zicht. Diep beneden
de rivier, rechts het Bundeshaus,
het parlementsgebouw, links, aan
de rijke Junkerngasse, de ambts-

woning van de burgemeester, die
zo’n beetje kan kijken tot waar zijn
kaasfondue vandaan komt (Em-
mental).

Daar, in de dalen van het kanton,
wonen de boeren die op dinsdag
en zaterdag naar de stad komen
om hun producten te slijten.
Markt op de Bundesplatz en op de
Münstergasse. Kaas van de Käserei

Wolperwil in St. Ursen, brood van
de familie Baumann, en biogroen-
ten van de Mischlers. De foto’s van
de boerderijen hangen aan de
kraampjes.

De spullen zijn duurder dan in
de supermarkt, maar, zegt Therese,
‘dat hebben we er graag voor over’.
Omdat het klein is.

Eric van den Berg

Reisgenoten Op elke hoek een geheim agent

V anaf het moment dat Winston
Churchill in 1946 in zijn be-
roemde Fultonspeech uit-

sprak dat ‘een IJzeren Gordijn’ was
neergedaald ‘van Stettin aan de
Oostzee tot aan Triëst aan de Adria-
tische Zee’, is het begrip gemeen-
goed geworden. Een IJzeren Gordijn
dat de wereld overzichtelijk verdeel-
de in goed en kwaad, in welvaart en
a r m o e d e.

Ten westen van het Gordijn reden
de mensen lachend in dure auto’s
naar met luxegoederen overladen
supermarkten, om eenmaal weer

thuis de koelkasten vol te laden met
hamburgers en cola; in het oosten
ploeterden de communisten voort,
zwart van de uitlaatgassen van de
Trabantjes, en in hun Oostblokflats,
waar het behang van de muren blad-
derde, bestond het avondmaal
slechts uit aardappelpuree met een
schijfje augurk.

De realiteit was niet zo zwart-wit,
getuige ook de ervaringen van de
bezoekers van Volkskrantreizen.nl
die er voor 1989 naartoe reisden.

Pieter Steeman ging in 1987 naar
Polen op vakantie, ‘een vrolijk posi-
tief land waar je overal heerlijk kon
eten’. Na uren over ‘betonplaten
waar het gras tussen groeide te heb-
ben gehobbeld in de DDR’, streken
hij en zijn partner uiteindelijk neer
op een camping in noordwest-Polen.
Daar bleken zij de koppeling tussen
het gasstel en de campinggastank te

zijn vergeten. Niet te krijgen in Po-
len.

De Poolse buurman, die het pro-
bleem door middel van veel geba-
rentaal duidelijk was geworden,
bracht uitkomst: ‘In Polen, kein Pro-
blemen!’ riep hij. Hij verdween in zijn
driepersoonstent, waarin ze naar la-
ter bleek met zijn zevenen sliepen,
en kwam terug met de oplossing:
Drie halve liters wodka!’

Leon herinnert zich met name de
spanning die het reizen door een
land met een sterk aanwezige gehei-
me dienst met zich meebrengt.
Vooral wanneer Leons vader de
meegebrachte dollars zwart en te-
gen een zo hoog mogelijke koers op
straat wilde wisselen tegen Tsje-
choslowaakse kronen.

‘Het was altijd spannend wanneer
mijn vader, na enig gefluisterde on-
derhandeling op straat, samen met

een wildvreemde man het toilet van
een hotel indook. Op dat moment
begon onze taak. Elke verdachte re-
genjas was een potentiële geheim
agent die kon betekenen dat we
zonder onze vader naar Nederland
moesten terugreizen.

‘Onze kinderlijke fantasie veroor-
zaakte dat mijn moeder vele hartstil-
standen kreeg te verwerken; natuur-
lijk zagen wij op elke hoek van de
straat brute geheim agenten opdui-
ken.’

Niet alleen geheim agenten kon-
den een last zijn, ook normale agen-
ten hadden zo hun grillen, onder-
vond Bert Willems toen hij in 1983
de weg wilde weten om te vertrek-
ken uit Sofia.

‘Daar kwam een agent, die ons be-
leefd vroeg of hij ons kon helpen.
Graag. Nadat hij ons de weg had ge-
wezen, draaide hij zich om, en nog

eens zodat hij weer voor ons stond,
maar nu met starre blik. ‘Pa p i e r e n !
Straf! U mag hier niet stoppen!’

Schaatscoach Ben de Wit b e g e-
leidde in 1971 een schaatsequipe op
een internationaal toernooi in Svrat-
ka, Hongarije. Vooral de treinreis er-
naartoe – door Oost-Berlijn – m a a k-
te een diepe en trieste indruk op
hem.

‘Op het perron van die stad stond
voor elke treindeur een Vopo (Volks-
polizei) met een geweer in de aan-
slag. Alle treinreizigers werden te-
ruggedreven achter hekken en een

meter vanaf de rand van het perron
was een witte streep geschilderd
waarbinnen niemand zich mocht be-
vinden. Heel benauwend.’

Op het toernooi zelf waren de con-
tacten tussen de schaatsers van de
verschillende kanten van het Gordijn
alleen open en vriendschappelijk,
zolang er geen bobo’s in de buurt
waren. ‘Terugblikkend is de situatie
en sfeer van destijds nauwelijks
v o o r s t e l b a a r. ’

Gelukkig moeten gordijnen zo nu
en dan in de vuilnisbak.

Michiel van der Geest

Volkskrantlezers wisselen op volkskrantreizen.nl ervaringen uit.
Volgende week: In welk hotel maakte jij een belabberde nacht mee?
Genoegen moeten nemen met een matrasje naar de verwarmingske-
tel? Wakker gehouden door een huwelijksnacht in de aangrenzende ka-
mer? Geschoffeerd door Fawlty Towersachtige service? Kropen de vo-
gelspinnen over het plafond?
Deel je ervaringen op volkskrantreizen.nl/reisgenoten.

De burgemeester
kan kijken tot aan
de plaats waar
zijn kaasfondue
vandaan komt

Toen het IJzeren Gordijn nog
bestond, gold Oost-Europa als
een andere wereld, ver weg
van het Westen. Voor de avon-
turiers was dat juist een reden
er op vakantie te gaan.

■ Zien
Bern is een compacte stad, met de Altstadt als
stralend middelpunt. Daar is alles op loopaf-
stand. Het middeleeuwse centrum, boven de
rivier de Aare, is de grootste attractie, maar
enkele topattracties liggen juist (net) erbuiten.
Boven aan de lijst zetten: het Zentrum Paul
Klee, een museum gewijd aan de kunstenaar
Paul Klee (1879-1940), die dicht bij Bern is ge-
boren. Vierduizend werken (schilderijen, aqua-
rellen, poppen, tekeningen) zijn er. Heerlijk
museum. Kinderen kunnen aan de slag in het
Kindermuseum Creaviva. Het gebouw zelf, in
de vorm van een soort golvend landschap, is
ontworpen door Renzo Piano. Monument im
Fruchtland 3, www.zpk.org.
Daarna naar Albert Einstein, de held van de
stad. In Bern, waar hij een aantal jaren woon-
de aan de Kramgasse 49, bedacht hij de Relati-
viteitstheorie. Zijn huis is te bezichtigen; inte-
ressanter is het Einstein Museum, gehuisvest
in het Historische Museum Bern. Boeiende (en
leerzame) expositie, waarin E=mc2 wordt uit-
gelegd, maar ook Alberts familie en de wereld-
oorlogen voorbijkomen. Alleen de entree al
(de trap naar boven) is geweldig. Helvetiaplatz
5, www.einsteinmuseum.ch.
Een echt absurde attractie is de berenkuil
(B ä r e n g ra b e n ). Bern houdt volgens de traditie
enkele beren vast, die het ontstaan en de
naam van de stad symboliseren. De legende
vertelt dat in 1191 de stichter, graaf Berchtold
V van Zähringen, de stad wilde vernoemen
naar het eerste beest dat hij in de omgeving
zou schieten. Helaas voor Pedro en Tana was
dat een beer. Treurig gezicht. De twee beren
(of hun opvolgers) krijgen binnenkort een
parkje tot hun beschikking.

■ Eten/drinken
Voor een kleine stad (130 duizend inwoners)
verrassend veel bars en restaurants. Rond de
Bärenplatz, een van de grotere pleinen, is het
allemaal niet zo bijzonder – iets verder zoe-
ken.
Koffie/ontbijt bij Caffe Spettacolo ( S c h a u-
platzgasse 11), Starbucks ( Wa i s e n h a u s p l a t z )
of Blue Cat (Gerechtigkeitsgasse 75).
Fijn restaurantje, met Franse keuken, is M e t z-
gerstübli (Münstergasse 60). Voor modern
Aziatisch naar Fugu ( G e r e c h t i g k e i t s s t ra s s e
16). Lunch met uitzicht: het Altes Tramdepot,
tevens bierbrouwerij. Treetje hoger (letterlijk
en figuurlijk): restaurant/park Rosengarten.
De hele oude stad ligt aan je voeten.
Loungen: Schwellenmätteli. Beneden op een
dam in de rivier, aan de zuidkant, niet te mis-
sen.
Drankje: genoeg keus, met name van donder-
dag tot en met zaterdag. Sympathiek is de bar
Les Amis (Rathausgasse 63) met de concert-
en dansruimte Wohnzimmer beneden in de
kelder. Misschien nog leuker (ook live, ook kel-
der): Sous Soul (Junkerngasse 1). Lekker aan
het eind van de middag: Lirum Larum ( K ra m-
gasse 19A). Groot, druk en iets ouder:
bar/club/restaurant Lorenzini en Du Theâtre
(Hotelgasse 10, naast Zytglogge).
Buiten de oude stad: neem bus 12 richting
Länggasse. Tussen haltes Universität en Unito-
bler zitten goedkopere eettentjes (ook afhaal).
Leuk hoekje, met traiteur Peppe en café Par-
terre, op kruising Länggassstrasse en Haller-
strasse. Bus 12 is sowieso leuk; de enige bus-
lijn die de hele oude stad doorkruist.

■ Shoppen
Bern is een winkelstad, met goed of slecht
weer. De stad heeft zes kilometer aan over-
dekte winkelgalerijen. Gezien vanaf het stati-
on, bergaf, worden de straten steeds leuker.
De grotere winkels (en ketens) in de S p i t a l-
gasse en Marktgasse, en daarna wordt het
steeds kleiner en verrassender in de K r a m-
gasse en Gerechtigkeitsgasse. Let vooral op
de kelders. En vergeet de iets minder opge-
poetste Rathausgasse niet. Zondag: iets an-
ders bedenken, Bern is dan doods.

■ Markt
De regio komt op dinsdag en zaterdag naar de
stad. Boerenmarkt op de Bundesplatz en op
de Münstergasse. Vers en (vaak) biologisch
van lokale producenten en boeren.

■ Reizen
Onder andere Swiss Air vliegt vier keer per dag
naar Zürich – reken op ongeveer 200 euro.
Vanaf die luchthaven gaat er twee keer per
uur een directe trein (80 minuten) naar Bern.
Zie www.swiss.com. Het treinretour komt op
102 CHF (ongeveer 60 euro). Een internationa-
le ICE treinreis (vanuit Utrecht) duurt ongeveer
8 uur, met een overstap in Basel. 's Nachts
rijdt de City Night Line, een slaaptrein, even-
eens overstappen in Basel, reistijd 10,5 uur.

■ Informatie
Een goede up-to-date gids over Bern is niet te
vinden. Op broekzakformaat is er het gratis
boekje Bern Guide, de officiële toeristenbro-
chure. Beknopt, niet heel slecht. Inclusief plat-
tegronden. Meer info bevat de groene brochu-
re Museen Bern. Het toeristenbureau in het
centraal station heeft alle folders klaarliggen.
Overzichtelijke, handige site van de stad:
www.berninfo.com. Lijsten met bars, restau-
rants en attracties. Plus de hotels van de stad,
met zoek- en boekmogelijkheid.

Doen & Laten

De oude stad gezien vanaf de Rosengarten.
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