
SNOWCITY

SANATORIA,  
SLEEËN, 

SCHAATSEN
EN SKIËN

Het Zwitserse Davos heeft een fascinerende 
geschiedenis. Het verwierf internationale 
bekendheid als kuuroord en culturele vrijhaven, 
raakte in een diepe crisis, en vond zichzelf 
vervolgens opnieuw uit als wintersportmekka en 
congrescentrum. En dat alles onder de bezielende 
leiding van een Nederlandse ondernemer met visie. 

“Hij is echt de man die Davos gemaakt heeft.”

DAVOS, ZWITSERLAND
In Davos is iedereen het erover eens: 
het was een Nederlander die het 
obscure Zwitserse bergdorp omtoverde 
tot een internationaal aansprekende 
trekpleister. “Willem-Jan Holsboer is 
met recht de aartsvader van Davos”, 
zegt Lokalhistoriker Klaus Bergamin, 
een enthousiaste grijsaard met 
vriendelijke ogen. “Als eerste herkende 
Holsboer Davos’ potentieel. En daar-
mee ging hij vervolgens aan de slag 
met ongekende visie en daadkracht.”
 
Bloeiend kuuroord
Behalve met Willem-Jan Holsboer, 
is Davos’ opkomst ironisch genoeg 
onlosmakelijk verbonden met een 
van ’s werelds dodelijkste ziektes: 
tuberculose. Holsboer’s vrouw leed 
eraan – evenals destijds één op de 
zeven Europeanen – en in 1867 kwam 

zij met haar echtgenoot voor behande-
ling naar Davos. Enkele jaren eerder 
had de Duitse arts Alexander Spengler 
ontdekt dat tuberculose in Davos niet 
voorkwam. Naar men aannam door 
de afwezigheid van ziektedragers als 
stofmijt en pollen, maar vooral ook 
door de heilzame hoogtezon en de 
droge lucht (tuberculose treft meestal 
de longen). Met 1.560 meter boven 
zeeniveau is Davos immers Europa’s 
hoogst gelegen stad – althans naar 
Zwitserse maatstaven, die stellen dat 
elk oord met meer dan tienduizend 
inwoners een stad is (Davos heeft er 
zo’n twaalfduizend).
Hoe dan ook, Spengler en Holsboer 
bleken een gouden combinatie. In 
1868 opende het tweetal Davos’ eer-
ste echte sanatorium. Het Kuranstalt 
Spengler-Holsboer Sanatorium, dat 
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tegenwoordig een hotel herbergt, 
bezet nog altijd een prominente plaats 
in Davos’ levendige centrum. “Behalve 
een ziekenhuis werd dit sanatorium 
al snel ook hét culturele centrum van 
Davos”, vervolgt Klaus Bergamin, die 
als zestienjarige zelf in een Davoser 
sanatorium genas van tubercu-
lose. “Albert Einstein, die behalve 
wetenschapper ook een begenadigd 
violist was, heeft hier nog concerten 
gegeven.” 
Kortom, het sanatorium markeerde 
het begin van Davos’ ontwikkeling tot 
vermaard kuuroord. Rond 1910 her-
bergde Davos gemiddeld een slordige 
26.000 patiënten en ontving de stad 
jaarlijks zo’n zevenhonderdduizend 
gasten (nu zijn dat er meer dan twee 
miljoen). Die aantallen waren mogelijk 
geworden door een ander initiatief 

van Holsboer: de aanleg in 1890 van 
een spoorlijn naar het laagland. Deze 
spoorlijn – Holsboer richtte speciaal 
een bank op voor de financiering – is 
uitgegroeid tot de Rhätische Bahn, de 
spoorwegmaatschappij van het kanton 
Graubünden. Nog altijd doet die kleine 
Rote, genoemd naar zijn opvallende 
kleur, twee stations aan middenin 
Davos: komend vanuit het dal eerst 
Dorf en dan Platz. Met deze trein 
door de bergen tuffen is een heerlijke 
ervaring vol vergezichten.

Kakelverse Autobahnen
Geneeskundige ontwikkelingen na de 
Tweede Wereldoorlog, vooral de uitvin-
ding van penicilline, decimeerden het 
aantal tuberculosepatiënten in Europa. 
Davos liep leeg, maar hervond zichzelf 
via wintersporten. “In 1934 opende 

dáár ’s werelds eerste ankersleeplift”, 
wijst gids Aurelia Schmid naar een 
korte sleeplift naast een enorme 
halfpipe. We wandelen richting de 
kabeltrein naar het skigebied Parsenn /
Gotschna. Het is onzalig vroeg, want 
we gaan Sonnenaufgang skifahren (zie 
kader), ofwel bij zonsopgang voor de 
meute uit kakelverse pistes verken-
nen. Eenmaal boven is het een mooi 
gezicht om ons eenzame groepje diepe 
geulen te zien carven in de corduroy 
tapijten, die hier breed zijn en qua 
moeilijkheidsgraad lekker afwisselend. 
Echte Autobahnen. De door ski’s 
opgeworpen sneeuwgordijnen fonkelen 
in de ochtendzon. 
Na een dag heerlijk skiën – ook later 
op de dag wordt het nooit druk op de 
pistes – dalen we af naar het schat-
tige Alpendorp Klosters, Davos’ kleine 

LINKS

Willem-Jan Holsboer  
was de grondlegger van  
de Rhätische Bahn. 

RECHTSBOVEN

Davos is geen skidorp,  
maar een skistad met  
dito faciliteiten.  

RECHTSONDER

Er gaat toch niks boven 
een afdaling door verse 
poedersneeuw.

broertje. We raken er aan de praat 
met een bewoner, die vanuit het raam 
van zijn houten huis geniet van de 
namiddagzon. “Ik kom eigenlijk uit de 
stad”, vertelt de man. “Maar nu woon 
ik hier heerlijk rustig. Vroeger had 
iedereen hier dieren. Koeien, varkens, 
schapen. Wat? Nee, ik niet hoor. Veel 
te veel werk.”
We nemen die Kleine Rote terug 
naar station Davos Platz, waar 
we vanaf het perron zó ons hotel 
binnenwandelen. Het viersterrenhotel 
Grischa behoort tot de Swiss Design 
& Lifestyle Hotels en is eigendom van 
de ras-Amsterdammer Maurice Parrée, 
een energiek karakter vol mooie 
verhalen. Hij kwam hier in de jaren 
tachtig terecht wegens het schaatsen. 
“Ard Schenk was hier nog twee weken 
geleden”, vertelt Parrée bij een glas 
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Zwitserse wijn in een van de inpandige 
restaurants. “Ard is net als ik fan 
van de supersnelle natuurijsbaan 
hier. In 1971 schaatste hij er voor het 
eerst een 1.500 meter onder de twee 
minuten. Ook Bart Veldkamp heb ik 
hier trouwens in Davos leren kennen. 
Dat is nu een van mijn beste vrienden.” 

IJshockey en congressen
De ijsbaan werd – hoe kan het ook 
anders – ooit aangelegd door Willem-
Jan Holsboer. Ook Parrée bewondert 
zijn pionierende landgenoot: “Hij is 
echt de man die Davos gemaakt heeft. 
Hij had een weidse blik, ik denk door 
zijn ervaringen als zeeman. Hij bood 
boeren bijvoorbeeld gratis treinvervoer 
in ruil voor het aanleggen van rails 
over hun land.” 
Tegenwoordig staat naast de schaats- 
baan, gelegen net buiten het stads-
centrum, een beroemd ijshockeysta-
dion. Parrée: “De lokale ijshockeyclub, 
HC Davos, is het ijshockey-Ajax van 
Zwitserland.” De club werd meer 
dan dertig keer landskampioen en 
organiseert jaarlijks de Spengler Cup. 
Dit nationale bekertoernooi is een 
initiatief van Carl Spengler, een van 
de twee zoons van Alexander. Beide 
broers waren, haast onvermijdelijk, 
bekende longartsen in Davos. Een 
wedstrijd bijwonen in de overdekte 
arena met vijfduizend plaatsen moet 
een belevenis zijn. Jammer dat HC 
Davos dit weekeinde uit speelt.
“Ik heb nooit een seconde spijt gehad 
van mijn verhuizing hierheen”, vervolgt 
Parrée. “Altijd als ik hier wegging na 
een vakantie, had ik niet het gevoel 
dat ik naar huis ging, maar dat ik mijn 
thuis achterliet. De levenskwaliteit is 
hier fantastisch, de natuur overweldi-
gend en intact. Ik kan je zó steenbok-
ken laten zien.” Die levenskwaliteit 
maakt Davos ook aantrekkelijk als 
congrescentrum. Het bekendst is 
natuurlijk het jaarlijkse World 
Economic Forum. “Dan is Davos vier 
dagen lang de navel van de wereld”, 
glundert Parrée. “Vorig jaar waren er 
veertig regeringsleiders. Ja, ook ik heb 
dan beroemdheden in mijn hotel.” 

Hippe housebeats
Hipper en rauwer is het skigebied 
Jakobshorn. Bij het zalmroze berg-
station, dat tevens dienst doet als 
jeugdherberg, swingt een jazz quintet 
de pan uit. De rest van de middag hoor 
ik hun muziek verschillende malen 
over de pistes waaien. Die zijn ook 
hier breed, aangenaam afwisselend en 
heerlijk rustig. Dat geldt niet voor de 
Jatzhütte, een bergrestaurant dat het 
afgelopen jaar volledig werd gereno-
veerd. “Dit is the place to be op de 
Jakobshorn”, zegt Aurelia Schmid als 

we aanschuiven voor een welverdiend 
bord gnocchi met Alpenkaas. “Een 
echte cult-tent. De feesten hier, zoals 
de full moon parties, zijn legendarisch.” 
Dat ze hier wel extravagant houden, 
blijkt ook uit de stoom die opstijgt 
van drie jacuzzi’s aan de rand van het 
enorme zonneterras. In het bub-
belende water heffen hipsters hun 
champagneglazen. Die kans laten we 
natuurlijk niet lopen. Vreemd genoeg 
zijn er nergens kleedhokjes, dus dat 
wordt omkleden en plein publique. Een 
vreemde gewaarwording, al helemaal 
staand in de sneeuw op ruim twee-
enhalve kilometer hoogte. Het warme 
water maakt echter alles goed. En wat 
een panorama!
Helaas nét buiten zicht ligt Jatzpark, 
Davos’ funpark, een imposant canvas 
vol kickers, rails en andere bot-
tenkrakers. Niet dat de lokale jeugd 
zich daardoor laat ontmoedigen. De 
eerste sprong die we zien als we 
weer op ski’s staan is een achteloze 
backflip – op telemarkski’s! Nog een 
beetje beteuterd, en ietwat rozig van 
het bubbelbad, beginnen we aan de 
dalafdaling. Die eindigt in de après-
skibar Bolgen Plaza, direct onder ’s 
werelds oudste ankersleeplift. 

De Toverberg 
Zo ongeveer het tegenovergestelde 
van Jakobshorn is de Schatzalp. “Op 
deze berg opende op 21 december 
1900 Davos’ allerduurste privé-
sanatorium”, doceert Lokalhistoriker 
Klaus Bergamin vanaf het zonneterras, 
dat qua uitzicht niet onderdoet voor 
de Jatzhütte. “Het was een wereld op 
zichzelf.” Het gigantische gebouw in 
Jugendstil was het laatste grote initi-
atief van Willem-Jan Holsboer, die zelf 
nog voor de voltooiing ervan overleed. 
In 1954 werd het, evenals de meeste 
andere sanatoria in Davos, omgedoopt 
tot hotel. Tegenwoordig exploiteert 
een rijke ondernemer de berg als 
een familievriendelijke onthaastplek, 
inclusief eigen kabeltrein, stoeltjeslift 
en sleebaan. Reclameslogan: the slow 
mountain. 

“Vroeger was alles hier Pruisisch pre-
cies georganiseerd”, vertelt Bergamin 
terwijl hij ons door een lange gang 
leidt, de hotelkamer in die permanent 
gereserveerd was voor de Duitse 
keizer Wilhelm II, die na de Eerste 
Wereldoorlog in Nederland belandde. 
“Hij is hier uiteindelijk nooit geweest”, 
glimlacht de kleine historicus. De 
eetzaal beneden is vorstelijk, niets 
dan blinkend bestek en hagelwit 
tafellinnen, en roept beelden op aan 
lang vervlogen adeldom. Het doet me 
allemaal een beetje denken aan het 
hotel uit de film The Grand Budapest 
Hotel.

Gezeten in een fauteuil in de lobby 
is het dan ook eenvoudig voor te 
stellen dat de Duitse schrijver Thomas 
Mann zich hier liet inspireren voor 
zijn beroemde, in 1924 gepubli-
ceerde roman De Toverberg. Bergamin: 

“Thomas Mann was, zoals zovelen, 
verliefd op de Schatzalp.”
Niettemin is het voormalige sanatori-
um een beetje luguber. Zoals wanneer 
Bergamin vertelt over de medische 
experimenten als het stilleggen van 
longen. Of het verhaal dat groothertog 
Dimitri Pavlovitsj Romanov, een 
neef van de door de Bolsjewisten 
vermoorde tsaar, hier omgebracht zou 
zijn. Waar of niet, even later staan we 
in de lift waarin de overleden patiënten 
werden afgevoerd.
Als we even later weer buiten staan, 
vragen enkele gezinnen of we een 
foto van ze willen nemen. “Dat zijn de 
keeper en een speler van HC Davos!”, 
kraait gids Aurelia Schmid, zo hard 

dat de mannen het kunnen horen. 
Ze knikken bescheiden en weiden 
zich dan weer aan hun kroost. “Zo 
normaal zijn de mensen hier”, glundert 
Aurelia, alvorens ze ons ieder een slee 
overhandigt. De Davoser Schlitten 
is immers hét merk van Zwitserland, 
en dus ontkomen we er niet aan. 
Onderweg het dal in denk ik aan 
Willem-Jan Holsboer, de man die dit 
alles mogelijk maakte. 1
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INFO
Bereikbaarheid 
Swiss International Air Lines (SWISS) 
vliegt viermaal daags van Schiphol naar 
Zürich. Zie swiss.com. Met de Swiss 
Travel Pass heb je vervolgens onbeperkt 
toegang tot het Swiss Travel System, 
Zwitserlands uitstekende openbaar- 
vervoernetwerk. Kinderen t/m 15 jaar 
reizen gratis mee via de Swiss Family 
Pass. Zie swisstravelsystem.com.
 
Pistes
Het skigebied van Davos Klosters ver-
enigt Parsenn / Gotschna, Jakobshorn, 
Madrisa, Rinerhorn en Pischa en omvat 
in totaal bijna driehonderd kilometer 
pistes. Wie nog groter wil gaat voor 
de Top Card, geldig in Davos Klosters, 
Flims Laax en Ischgl Samnaun (totaal 
773 kilometer pistes). Zie topcard.info. 
Voor Schatzalp geldt een aparte skipas. 
Zie slowmountain.ch.

Activiteiten 
Het speciale programma Davos 
Klosters Inside omvat activiteiten als 
skiën bij zonsopgang (lege pistes!), 
meerijden op een pistenbully en 
meekijken bij het preventief opblazen 
van lawines. Gratis toegankelijk voor 
gasten van een van de tientallen ski 
hotels in Davos Klosters. Zie davos.ch/
en/winter/activities/ski-snowboard/
davos-klosters-inside/. In het win-
tersportmuseum vind je de complete 
geschiedenis van de verschillende 
sneeuw- en ijssporten die hier tot  
bloei zijn gekomen.  
Zie wintersportmuseum.ch.

Websites en telefoonnummers 
Informatie over (toeristisch) 
Zwitserland en boekingen zie 
MySwitzerland.com of telefonisch: 
00800 100 200 30 (gratis) Informatie 
over de vakantieregio Graubünden zie 
graubuenden.ch. Informatie over Davos 
Klosters zie davos.ch en klosters.ch.

LINKS

Afbeelding uit  
Wintersportmuseum.  

MIDDEN

Naast cultuur snuiven en 
borrelen moet er natuurlijk 
ook genoten worden van de 
ware sport.  

RECHTSONDER

Straat in Davos vernoemd 
naar Willem-Jan Holsboer. 

BOVEN

Hipsters heffen hun cham-
pagneglazen in de jacuzzi’s 
van de Jatzhütte. 

Altijd als ik hier  
wegging na een vakantie, 
had ik niet het gevoel dat  
ik naar huis ging, maar  
dat ik mijn thuis achterliet
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Zwitserland

Duitsland

Frankrijk

Italië

Graubünden

Davos


