
Al meer dan veertig jaar organiseert  Basel  ‘Art Basel’, een van 

de grootste kunstbeurzen ter wereld. Maar de stad stroomt hoe dan ook over 

van cultuur: artiesten als Picasso, Niki de Saint Phalle, Serra en 

Tinguely ontmoet je er zomaar op straat, terwijl je in steden als Bilbao of 

Parijs toch maar mooi een ticket moet kopen om hun werk te bewonderen.
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TEKST STEVEN GRAAUWMANS

E
en wit kruis op een 
rode vlag, het is een 
klassieker onder de 
nationale vlaggen. 
Mooi in zijn eenvoud. 
Het kon het logo zijn 
van een modeont-
werper. Maar net dat 
plusteken zegt alles 

over dit land. Zwitserland heeft zoveel 
méér dan banken, koekoeksklokken, 
apotheken, Heidi, de Matterhorn en alle 
aspecten van  Get Natura  l . Het cultuur-
aanbod van het land wordt schromelijk 
onderschat. 
 Basel is de cultuurhoofdstad van Zwit-
serland. Je geraakt er met de auto, de 
EuroCity vanuit Brussel houdt er halt, en 
het vliegtuig zet je af in Basel-Mulhouse, 
een bijzondere luchthaven. Ze ligt hele-
maal op Frans grondgebied maar wordt 
uitgebaat door Frankrijk én Zwitserland.  

BASEL OF BABEL? 
Op de  Marktplatz  in Altstadt Basel is het 
elke dag markt. De ideale plek om je te 
oriënteren, is boven in de toren van het 
Rathaus. De kantonregering Basel Stad 
én de gemeenteraad zetelen er. Boven-

aan krijg je een 360°-uitzicht over stad en 
omstreken. Basel is een drielandenpunt: 
het Zwarte Woud doemt op in Duitsland, 
ver weg zien we de Vogezen en in het 
zuidwesten duikt het Jura-gebergte op 
tussen Zwitserland en Frankrijk. Zwit-
serland mag dan geen deel uitmaken 
van Europa, het Verdrag van Schengen 
ondertekende het wel.  
 Verder langs pittoreske straatjes en trap-
pengangetjes. In weinig Europese ste-
den vind je nog zoveel intacte gebouwen 
uit de 15de eeuw als in Basel. Maar de 
geschiedenis van de stad stopte niet in 
de 15 de  eeuw. Wereldvermaarde heden-
daagse architecten als Botta, Meier, 
Piano en Diener & Diener passen hun 
projecten op een subtiele wijze in het 
oudere architectuurpatrimonium. Neem 
bijvoorbeeld het Museum der Kulturen. 
Het Baselse architectenduo Herzog & de 
Meuron breidde dit museum uit met een 
sterk staaltje moderne architectuur. We-
gens plaatsgebrek ontwierpen ze boven-
op het bestaande museum een nieuwe 
verdieping... met hangende tuinen. Ba-
bel of Basel? Alleen al het werk van deze 
winnaars van de Pritzker-prijs zien  vaut 
le   détour.      

 DE SPEELVOGEL EN PICASSO 
Gründlichkeit hebben de Zwitsers op een 
of andere wijze van de Duitsers. Orde, 
stiptheid en netheid. Je ziet het overal. 
Met die zin voor precisie en nauwgezet-
heid maken ze superieure horloges en 
klokken. Made in Swiss staat nog altijd 
voor topkwaliteit.  
 Daar lijnrecht tegenover staat dan een 
speelvogel als Jean Tinguely. Deze kun-
stenaar wijdde zijn hele leven aan kine- ■ ■ ■
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Het cultuur-
aanbod van 
Zwitserland 
wordt 
schromelijk 
onderschat.

OB53433_STYLE5_Zwitserland_N.indd   63 12/10/12   10:07

certified PDF



64  SPECIAL ISSUE

■ ■ ■  tische kunst. In Basel heeft hij een 
eigen museum. Getekend door Renzo 
Piano. Leuke kunst, het is eens wat anders 
dan de egokunst van goeie zaakvoer-
ders. Tinguely geeft de mensen  de 
glimlach  terug. Tijdens een bezoek aan 
het Museum Tinguely zie je overal vrolijke 
gezichten. Soms verbaasd, verwonderd. 
Kunst om aan te raken. De meeste van 
zijn installaties worden door de kijker aka 
doener in gang gezet. Zo is er bijvoorbeeld 
de  Cyclograveur :   in één mechanische arm 
van deze machine klik je een kleurstift en 
op een andere vaste arm prik je een blad 
papier. Dan neem je plaats op een ver-
bouwde fi ets en trapt. Speels en spontaan 
zwaait de stift over het papier. Et voilà. Ge-
automatiseerde kunst. Of de oude rood-
geverfde koelkast... Trek de deur open en 
door het museum loeit een angstaanja-
gend bomalarm.    
 Kunst en architectuur, het zit de Baselaars 
in het bloed. Zo is er het verhaal, geen my-
the, eerder een sprookje. Er was die steen-

rijke familie in Basel. Behalve geld en goud 
had ze ook een grote kunstcollectie, waar-
onder de Arlequin Assis, een echte Picas-
so. De familie was trots op haar Picasso en 
omdat ze wilde dat alle Baselaars van het 
kunstwerk konden genieten, schonk ze het 
in bruikleen aan het Kunstmuseum. Maar 
toen sloeg het noodlot toe: fi nanciële pro-
blemen, het komt in de beste families voor. 
De Zittende Harlekijn ging naar de meest 
biedende, en dat was niet het Kunstmu-
seum. Dat was buiten de Baselaars gere-
kend. Er werden broodjes en koekjes ge-
bakken, vogelhuisjes getimmerd, kleedjes 
gebreid... De opbrengst van al deze kleine 
handeltjes schonken de inwoners aan het 
Kunstmuseum. Het museum kocht de Ar-
lequin Assis. Picasso was zo geraakt door 
het verhaal en dit warme gebaar dat hij het 
stedelijke Kunstmuseum vijf extra werken 
schonk.  
 Zich samen inzetten voor kunst geldt nog 
altijd in Basel. Op de Mittlere Rheinbrücke 
zie je het nieuwste werk van de anonieme 
kunstminnende stedenaars. De beide leu-
ningen van de brug zijn ‘in’-gebreid. Urban 
Guerrilla Knitting – toch weer dat rebelse 
randje. Iedereen die zin had, kon er een 
stukje aanbreien. Superzacht, wonder-
mooi. Het stadsbestuur heeft besloten dat 
het breiwerk blijft... zolang het er mooi 
uitziet.  

 DE DUIK IN DESIGN EN DE RIJN 
 De Vitra Campus ligt in Weil am Rhein, 
Duitsland, een paar kilometer buiten Ba-
sel. Alle gebouwen zijn er ontworpen door 
grote architecten. Frank Gehry tekende 
het deconstructivistische Vitra Design Mu-
seum. Herzog & de Meuron ontwierpen 
het – zoals ze het zelf noemen ‘domestic 
scale’ – Vitra Haus. Het ontwerp van dit 
Vitra Haus is heel eenvoudig, gebaseerd 
op hoe een kind een huis tekent – een dak, 

twee muren en een vloer. Herzog & de 
Meuron maken er een doolhof van waarin 
je de Vitra-meubels kan uitproberen. In 
de verte zie je het brandweerstation van 
Zaha Hadid, de twee productiegebouwen 
van Siza en SANAA. Maar ook Ando, Botta 
en Grimshaw deden hun architectonische 
ding op de Vitra Campus. Dagelijks zijn er 
drie geleide bezoeken.  
 En na de duik in design, de duik in de Rijn. 
Eenmaal per jaar is er de offi ciële Rijn-
duik. Maar op warme zomerdagen zie je 
gegarandeerd jong en oud voorbijdrijven. 
Koop bij de toeristische dienst een zoge-
naamde Wickelfi sch, een waterdichte zak 
om je kleren en je handdoek in op te ber-
gen, en ga naar een van de  Badhysli . Deze 
badhuizen, zo genoemd door de Base-
laars, zijn de start-aankomstplaatsen voor 
een Rijn-duik. Zwemmen hoef je niet echt 
te doen. Het woelige water gidst je zonder 
probleem onder de Mittlere Brücke door. 
Pootjebaden kan ook, bij voorkeur met een 
glas koele wijn en een boek. Een gedich-
tenbundel van Friedrich Glauser bijvoor-
beeld. Die schreef : “Liebe musst du wissen, 
hat verschiedene Masken.”   ■  

www.MySwitzerland.com 
www.basel.com
www.winterthur-tourismus.ch
Voor meer informatie en reservaties bel 
(vanuit België): 00800 100 200 30

INTUSSEN IN 
WINTERTHUR
Winterthur is met zijn meer dan 
100.000 inwoners de op vijf na grootste 
stad van Zwitserland. 
De stad is een bezoek waard. Voor het 
Museum Oskar Reinhart am Stadt-
garten. Voor de Amerikaanse schilder 
en beeldhouwer Donald Judd, die hier 
eind vorige eeuw drie minimalistische 
fonteinen neerpootte in de Steinberg-
gasse, dé plek waar op marktdagen 
en tijdens het jaarlijkse muziekfestival 
het Winterthurse leven volop bruist. 
Voor de natuur rond de stad: de Hörnli 
steekt 1133 meter boven de zeespiegel 
uit en de hoogste (23 meter) waterval-
len van Europa liggen vlakbij. En voor 
het wetenschapsmuseum Technorama 
met zijn meer dan vijfhonderd speelse 
experimenten.

Na de 
redding van 
de Zittende 
Harlekijn 
schonk 
Picasso 
het Kunst- 
museum 
vijf werken.

TE ZIEN IN BASEL
Kunstmuseum
Picasso, 17.03.2013 – 07.07.2013

  Fondation Beyeler 
Edgar Degas, 30.09.2012 – 27.01.2013 

  Museum Tinguely 
Ad Petersen, 17.10.2012 – 27.01.2013 

 Vitra Design Museum 
Pop Art Design, 28.09.2012 – 03.02.2013
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Fondation Beyeler

Vitra Haus

Rathaus

Museum Tinguely
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