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Kunst KijKen, 
flaneren, winKelen 

en uit eten. en dit 
dan met besneeuwde 

bergtoppen als 
décor. Zürich Kan 
Zich, mede danKZij 

de metamorfose van 
industriegebied 

west, meten met de 
leuKste steden van 

europa. 
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Zürich

Bijna naakt liggen 
ze op hun hand-

doekjes, midden in 
de stad. De een lang-

uit, met het been bun-
gelend over de rand van 

het ponton. De ander halfzittend, met 
een tijdschrift in de hand. Sommigen 
wagen zich in het koude water van het 
kanaal, met hun haar in een knot, om 
het niet nat te maken. Want dat doen 
vrouwen. Ze wanen zich onbespied in 
het enige dobberende openluchtzwem-
bad in Zürich waar alleen dames wel-
kom zijn. Hier kunnen ze ongestoord 
bijbruinen, ook op plaatsen waar de zon 
anders niet komt. Geen man in de buurt. 
Dénken ze. Nog geen 100 meter verder-
op, in de herenwc’s van restaurant Baus-
chänzli-Zürich is het dringen geblazen 
voor het kleine toiletraampje, dat uitkijkt 
op het damesbad. Nog voor de lunch 
heeft het meer toeristen getrokken dan 
de nabijgelegen Fraumünsterkerk. Van 
jonge knapen tot kwieke senioren. ‘Die 
kerels kunnen beter hier naartoe ko-
men,’ grinnikt Roger, die aan het werk is 
bij het openluchtzwembad aan de over-
zijde van het kanaal. ‘Hier mogen man-
nen en vrouwen gewoon door elkaar 
liggen. Al snap ik natuurlijk ook wel dat 
het leuker is om vrouwen te bespieden 
die niet gezien willen worden.’

EEn zomErochtEnd
Op zonnige dagen, zoals vandaag, is het 
druk in de openlucht badhuizen van Zü-
rich. ‘Om 7.00 uur vanochtend stonden 
de eerste 50 badgasten al voor de deur te 
wachten,’ vertelt Roger. ‘En dat kan ge-
durende de dag oplopen tot enkele dui-
zenden bezoekers, als het heet is.’ Vanaf 
het badhuis, dat is gebouwd op palen in 
het water, duik je zó het kanaal in. Door 
het water kun je de bodem met gemak 
zien. ‘Zulk schoon water, in een grote 
stad, dat is zeldzaam,’ pocht Roger, Zür-
cher van geboorte. Hij wijst in de verte, 
over het meer, waar nog een paar wolk-
jes hangen.‘Morgen is het helder. Dan 
kun je daar de besneeuwde bergtoppen 
van de Alpen zien,’ belooft hij. 
Een paar honderd meter verder worden 
terrassen aangeveegd, parasollen open-
geklapt en tafelkleedjes met klemmen 
vastgezet. Een ober veegt zweetdruppels 
van zijn voorhoofd en kijkt op zijn horlo-
ge. Het is 11.05 uur. Binnen het uur zul-
len de mensen zijn zelfgemaakte ijsthees 
bestellen en uit zijn gekoelde glazen 
drinken. Maar nu is het nog lekker rustig 
aan de Utoquai boulevard. De enige be-
zoekers zijn moeders met kinderen in 
buggies. De zwanen weten precies waar 
wat te halen valt en zwemmen verlek-
kerd hun kant op. Twee jonge vrouwen 
strooien wat brood in het water. Vrien-
dinnen van elkaar. Ze hebben er een 
zware nacht opzitten en rusten uit aan de 
rand van het water. Ze worden opge-
schrikt door een harde plons. En nog een. 
Een groep tieners staan joelend boven op 
de bug. Twee van hun klasgenoten lig-
gen in het water, met hun kleren nog 
aan. De jongens die nog boven staan, be-
grijpen dat het hun aantrekkingskracht 
niet ten goede komt als ze achterblijven. 

Aangemoedigd door de meiden, springen 
ook zij. En uiteindelijk ligt het hele clubje 
in het water. Het is een zomerochtend in 
Zürich. Het is nauwelijks voorstelbaar dat 
het hier ook weleens regent. De sfeer is 
er een van laissez faire. Je zou hele da-
gen kunnen doorbrengen aan de rand 
van het meer, uitkijkend over boten, zwa-
nen, wildzwemmers en dames met of 
zonder bikini, als je niet wist dat er nog 
veel meer te ontdekken viel in de Zwit-
serse hoofdstad.
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Zürich

dE oudE stad
Zürich is een van de weinige steden die 
in de kern al achthonderd jaar onveran-
derd is gebleven. De oude stad wordt 
door het kanaal Limmat in tweeën ge-
splitst. Niederdorf aan de ene kant, en 
de chiquere Altstadt aan de andere, met 
de Bahnhofstrasse als belangrijkste 
shopping-ader. Een paradijs voor wie 
van exclusieve kleding, schoenen, tas-
sen, horloges en peperdure chocolaatjes 
houdt. De etalages van Chanel, Dior en 
de Zwitserse banketbakker Sprüngli 
worden afgewisseld met cafés, waar rond 
vijven de eerste bankiers hun stropdas-
sen afdoen. 
Wie de anderhalve kilometer Bahnhof-
strasse vanaf het station aflegt komt van-
zelf terecht op de Bürkliplatz. Op 
zaterdag is hier vlooienmarkt. Op dins-
dag en vrijdag koop je er je verse visje 
en je andere boodschappen. En op de 
meest onvoorspelbare momenten is er 
live muziek en theater, of wordt er tango 
gedanst. Dat is grappig aan de Altstadt: 
je kunt ergens je hoofd om de hoek ste-
ken, en er blijkt een concert aan de gang 
te zijn. Gewoon op een pleintje. Of er 
wordt een straattheaterstuk uitgevoerd, 
compleet met kostuums en muzikale be-
geleiding. Midden op straat. 
In het andere gedeelte van de oude 

stadskern, het autoluwe Niederdorf, lijkt 
de tijd soms stil te hebben gestaan. 
Neem het beroemde Café Schober, het 
oudste koffiehuis van de stad. Qua interi-
eur is het sinds 1834 nauwelijks veran-
derd. Muurfresco’s en ornamenten sieren 
de antieke muren en plafonds. Meisjes 
met schortjes voor doen met een klein 
tangetje Luxembourgli en exquise taart-
jes voor je in een doosje. Boven is plek 

Wereldoorlog het DaDaïsme – een stro-
ming die de middelvinger opstak tegen 
elk heilig huisje binnen de kunsten – zijn 
oorsprong vond. Beeldend kunstenaars, 
schrijvers, ontwerpers, filosofen: ze ont-
moetten elkaar hier, tijdens lange nach-
ten die doordrenkt waren met absint. 
Absint is nog altijd een populair drankje 
in Cabaret Voltaire, maar het café is nu 
meer in bedrijf als bedevaartsoord. 

Kunstliefhebbers steken er even hun 
hoofd om de deur om de geur op te snui-
ven uit die artistiek roerige periode. ‘In 
de zomerperiode is er niet zoveel te bele-
ven,’ vertelt Pima, het meisje dat van-
daag achter de bar staat. ‘Maar in de 
winter hebben we vaak live bands of po-
ezie-avonden. Dan gaan we tot laat 
door.’

om te zitten. Niemand die luid zit te bel-
len of een wordfeudje legt, want mobiele 
telefoons werken hier niet. En dat komt 
die 18de-eeuwse entourage natuurlijk al-
leen maar ten goede.

cabarEt voltairE
Een deur verder zit Cabaret Voltaire. Het 
beroemde café waar tijdens de Eerste 

WEst sidE
Waar het in de zomer wél tot laat in de 
avond gebeurt, is Zürich West. Vroeger 
een getto-achtig industriegebied vol fa-
brieken, nu een hip uitgaansgebied waar 
de huizenprijzen in sneltempo omhoog 
schieten. Leegstaande fabriekspanden 
vinden hier nieuwe bestemmingen als 
cultuurcentra, restaurants en clubs. Stra-
ten waar vroeger alleen arbeiders wat te 
zoeken hadden, vullen zich tegenwoor-
dig met uitgaanspubliek en kunstwer-
ken. Zoals ‘Vanessa’.  het tien meter 
lange pubermeisje dat kunstenaar Alex 
Hanimann op Steinfelsplatz neergezet 
heeft. Ze is een prototype teenager; tien-
tallen achttienjarige meisjes stonden mo-
del voor dit project.
Eén van de hotspots in het gebied is het 
voormalige Schiffbau-complex. Hier wer-
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wat het is. Bijvoorbeeld om de leen-fiets 
te pakken voor een tocht langs het water. 
Of om je aan een lekkere bergwandeling 
te wagen. Vanaf de Uëtliberg – waar om 
de tien minuten een treintje stopt - heb je 
een schitterend uitzicht over de stad. Van-
af hier zijn er diverse korte en lange wan-
delroutes uitgestippeld, met allerlei 
picknickgelegenheid onderweg.
Maar ook midden in de stad is de rust te 
vinden. Bijvoorbeeld onder de bomen in 
de Lindenhof, waar naar hartenlust ge-
schaakt en gejeudebouled wordt. Om 
een stuk te varen op het meer. Of, zoals 
gezegd, in een van die 23 openbare ba-
den, waarvan de mooiste eeuwenoud 
zijn. Rondom Rogers zwembad wemelt 
het intussen van de zwemmers. Van 
schoolkinderen met hun kleren nog aan, 
tot dames met badmutsen op. Een paar 
fanatici borstcrawlen zich naar de over-

den ooit schepen gebouwd, maar nadat 
architecten de fabriek onder handen na-
men, is deze getransformeerd tot kunst-
centrum met een theater, restaurant en 
een bar. Verderop zit een oude zeepfa-
briek waar ‘s nachts de verf van de vloer 
gedanst wordt. Een Berlijn-gevoel dringt 
zich op: rauw, ongepolijst, creatief. Maar 
in dit geval nog niet door de massa ont-
dekt.

uëtlibErg 
Toch houdt dat gevoel niet zo heel lang 
stand. En dat komt door de Zwitserse fris-
heid die door al die ongepolijstheid heen 
schijnt. De kalmerende geur van linden-
bomen, het aanzicht van witte bergtop-
pen in de verte en de koele bries 
afkomstig van frisse bergmeertjes. Want 
tijdens het citytrippen in Zürich word je er 
door de schone lucht en de omliggende 
bergen continu aan herinnerd dat je je 
vlakbij de Alpen bevindt. Wat een enor-
me pre is, trouwens: je kunt de stad met 
al zijn hipheid rustig een dagje laten voor 

kant, dwars tussen het bootverkeer en de 
zwanen door. Vissen zie je er echter niet 
zoveel. Daar is het water te schoon voor. 
Te schoon? ‘Geen plankton!’ verklaart 
Roger, die het dek van het zwembad nog 
maar eens aanveegt. ‘Daarom kun je het 
water uit het meer gewoon drinken. 
Waar vind je dat nou?’ wil hij weten. Om 
direct daarna het antwoord al te geven: 
‘Nergens toch?’ •

Zürich

Reageren? reizen@anwb.nl

‘geen plankton! 
daarom kun je het  
water van het meer  
gewoon drinken. 
waar vind je dat nou?’


