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SAMENVATTING

De authenticiteitsindustrie draait overuren, omdat in deze technologisch gemedieerde en
gecommercialiseerde wereld steeds meer toeristen verlangen naar ‘authentieke’ en ‘echte’
ervaringen. Reisgidsen spelen een actieve rol in het sturen van toeristen bij het bevredigen van
dit verlangen. Zo is het taalgebruik van de auteurs bepalend voor de manier waarop toeristen
de desbetreffende locaties ervaren. Dit talige aspect van het begrip ‘authenticiteit’ blijkt echter
onderbelicht te zijn de wetenschappelijke discussies. Dit onderzoek is dan ook uitgevoerd met
het doel om meer kennis te verwerven wat betreft de manier waarop toeristen worden gestuurd
door het taalgebruik in reisgidsen bij het bevredigen van hun verlangen naar ‘authenticiteit’.
Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag opgesteld: Hoe worden ‘authenticiteit’ en
aanverwante

begrippen

gebruikt

om

locaties,

objecten,

producten,

gedragingen,

ondervindingen en individuen in Nederland te beschrijven in Nederlands- en Engelstalige
reisgidsen gepubliceerd tussen het jaar 2002 en 2018?
Om een antwoord te kunnen geven op deze onderzoeksvraag is een kwantitatieve en
kwalitatieve discourseanalyse uitgevoerd. Hoewel ‘authenticiteit’ een belangrijk fenomeen is
in de toeristenbranche en als zodanig wordt omschreven in de historiografie, blijkt uit het
onderzoek dat de auteurs het begrip erg spaarzaam aangewend hebben, omdat het beschouwd
wordt als een besmette term. Gezien het feit de aanverwante begrippen, daarentegen, met
regelmaat worden toegepast, kan worden gesteld dat dit beladen begrip door de auteurs wordt
omzeild door middel van het gebruik van verwante adjectieven. Daarnaast staat, voornamelijk,
‘object-gerelateerde authenticiteit’ centraal in de reisgidsen. Dit terwijl de afgelopen jaren
‘existentiële authenticiteit’ de overhand heeft in wetenschappelijke werken. Op basis hiervan
kan worden gesteld dat ‘object-gerelateerde authenticiteit’ een grotere rol blijkt te spelen in de
toeristenbranche dan wordt gesteld in de wetenschap. Tot slot wordt het ‘authentieke’
Nederland voornamelijk in verband gebracht met het onderwerp water en zijn het,
hoofdzakelijk, de Nederlandse auteurs die zich focussen op dit fenomeen.

2

INHOUDSOPGAVE

H1

H2

H3

INTRODUCTIE

p. 4

THEORETISCH KADER

p. 9

1.1

Toerisme en authenticiteit

p. 9

1.2

De taalkundige representatie van authenticiteit

p. 11

1.3

Methodologie

p. 13

1.4

Corpus

p. 16

KWANTITATIEF ONDERZOEK

p. 29

2.1

Totaal aantal frequenties van de geanalyseerde begrippen

p. 29

2.2

Het begrip ‘authenticiteit’

p. 32

2.3

Het semantische veld van het begrip ‘authenticiteit’

p. 34

KWALITATIEF ONDERZOEK

p. 45

3.1

Het begrip ‘authenticiteit’

p. 45

3.2

Het semantische veld van het begrip ‘authenticiteit’

p. 47

CONCLUSIE

p. 64

BIBLIOGRAFIE

p. 67

BIJLAGEN

p. 70

3

INTRODUCTIE

“Vlak boven Amsterdam liggen vier fraaie en authentieke vissersplaatsen aan het IJsselmeer:
Marken, Monnickendam, Volendam en Edam.”
“In hotel De Kromme Raake, het kleinste hotel van Nederland, in Eenrum, overnacht u in een
authentieke bedstede.”
“De werf is nog steeds in vol bedrijf. Hij is niet toegankelijk, maar wel van diverse kanten
zichtbaar en interessant als schouwspel, want op de werf worden nog steeds houten schepen
op authentieke wijze gebouwd en hersteld.”

De bovenstaande zinnen, geciteerd uit de reisgidsen Wat & Hoe Reisgids Nederland, Capitool
Reisgidsen Nederland en Nederland voor Nop, laten zien dat verschillende Nederlandse
plaatsen, voorwerpen en gedragingen door de toeristenbranche worden bestempeld als
‘authentiek’. Gedurende de afgelopen 50 jaar is het begrip ‘authenticiteit’ onder de loep
genomen in verschillende academische disciplines en hebben wetenschappers getracht dit
fenomeen beter te begrijpen. Zij hebben vastgesteld dat mensen verlangen naar authenticiteit,
het ongerepte, het primitieve en het natuurlijke. Volgens Pine en Gilmore, schrijvers van de
baanbrekende bestseller De Beleveniseconomie, waarin zij beargumenteren dat in de huidige
Westerse economie de geassocieerde beleving met een product of dienst centraal staat, is deze
zoektocht naar authenticiteit een reactie op een sterk technologisch gemedieerde,
gecommercialiseerde en sociaal geconstrueerde realiteit (Pine & Gilmore 2007). Met de
opkomst van begrippen als ‘fake-news’ en ‘post-truth’, die gemeengoed werden tijdens de
campagne van Donald Trump en tijdens de discussies over de Brexit, maar ook door het idee
dat we leven in een ‘fake world’, zijn mensen tegenwoordig onzeker over wat de werkelijkheid
is en dat maakt onderzoek naar dit fenomeen relevanter dan ooit tevoren (Lovell & Bull 2018).
Ook in Nederland zijn toeristen op zoek naar ‘authentieke’ ervaringen, terwijl er
tegelijkertijd volop wordt gediscussieerd over wat nu ‘typisch’ Nederlands is. Koningin
Máxima suggereerde in 2007 dat dé Nederlandse identiteit niet bestaat en volgens Hans
Boutellier, hoogleraar veiligheid en veerkracht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, zit
Nederland in een echte identiteitscrisis (Salm 2017). Ryanne van Dorst, presentatrice van het
nieuwe BNNVARA-programma Holland!, probeert hier iets aan te doen door op zoek te gaan
naar ‘de Nederlandse identiteit’.
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Ondanks deze onzekerheid heeft de stad Haarlem onlangs haar slogan veranderd in
‘Authentic Haarlem’ en worden er ‘authentieke stadstours’ aangeboden in Amsterdam. De
toeristische sector maakt dus gebruik van het feit dat mensen behoefte hebben aan authenticiteit.
Dit gegeven zal in deze scriptie centraal staan en in het bijzonder de manier waarop toeristen
worden gestuurd door de toeristenbranche bij het bevredigen van hun verlangen naar
authenticiteit.
Het woord ‘authenticiteit’ is al in gebruik vanaf de 16e eeuw, maar een merkwaardig
gegeven is dat vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw dit gebruik proportioneel toeneemt, zo
blijkt uit de Ngram Viewer van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren, de
digitale collectie van alle teksten die behoren tot de Nederlandse letterkunde, taalkunde en
cultuurgeschiedenis van de vroegste tijd tot het heden. Ook het bijvoeglijke naamwoord
‘authentiek’ kent een fluctuerend verloop: in de decennia na 1930 duikt het woord steeds meer
op, echter neemt het gebruik ervan af in 2005, waarna het aantal weer toeneemt na het jaar 2011.
Deze gegevens laten zien dat het gebruik van de woorden ‘authenticiteit’ en ‘authentiek’ aan
verandering onderhevig is. In aanvulling op bovenstaande alinea zal in deze scriptie gekeken
worden naar het gebruik en de recente historische ontwikkeling van het gebruik van het woord
‘authenticiteit’ en aanverwante begrippen.
De internationale wetenschappelijke discussie over het begrip ‘authenticiteit’ is al
gaande sinds de eerste helft van de vorige eeuw. Het begrip is echter pas centraal komen te
staan in toerismestudies toen socioloog Dean MacCannell, hoogleraar aan de Universiteit van
California, het in de jaren zeventig introduceerde om de motivatie en de ervaring van de toerist
te beschrijven. MacCannell is vooral bekend geworden door zijn idee over ‘staged authenticity’:
dat wat de toerist daadwerkelijk tegen komt bij zijn zoektocht naar authenticiteit, is vaak
helemaal niet authentiek, maar in scène gezet (MacCannell 1973). Deze uitspraak heeft de
afgelopen vijftig jaar vele discussies opgeleverd. Enkele wetenschappers betogen dat plaatsen
of voorwerpen zelf een zekere authenticiteit kunnen bezitten. Zo verwijst Erik Cohen,
hoogleraar aan de faculteit Sociologie en Antropologie van de Hebreeuwse Universiteit van
Jerusalem, naar authenticiteit als ‘flow of life’, waarbij het gaat om plaatsen, objecten of
gedragingen die niet zichtbaar of onzichtbaar zijn aangetast door het toerisme: “it is authentic,
precisely because it is not an attraction” (Cohen 2007, 76). Anderen opperen juist dat dit aan
de perceptie of ervaringen van de toeristen zelf ligt. Zo zijn Yvette Reisinger, hoogleraar
toerisme aan de Internationale Universiteit van Florida, en Carol Steiner, filosofisch consulent,
van mening dat authenticiteit niet objectief is, maar verbonden aan een zoektocht naar het
authentieke Zelf (Reisinger & Steiner 2005). Ning Wang, onderzoeker aan de Sun Yat-Sen
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Universiteit in Guangdong, vertaalt dit geschil naar object-gerelateerde en subject-gerelateerde
authenticiteit (Wang 1999).
Verschillende wetenschappers hebben voortgeborduurd op bovenstaande theorieën over
het fenomeen ‘authenticiteit’. Enkelen hebben geanalyseerd welke ervaringen bij toeristen een
gevoel van authenticiteit oproepen; hieruit blijkt dat dit het gevolg kan zijn van interactie met
de lokale bevolking (Conran 2006), maar ook van het zich moeten aanpassen aan andere
culturele omstandigheden (Yu Wang 2007). Andere onderzoekers hebben geprobeerd grip te
krijgen op de percepties van toeristen met betrekking tot het authenticiteitsgehalte van locaties.
Zo zijn er verschillende gradaties van authentiek naar niet-authentiek (MacCannell 1973,
Cohen 1979 & Lovell 2013), waarbij ieder stadium een andere emotie kan oproepen (Eco 1986).
Deze onderzoeken reflecteren het feit dat authenticiteit niet bestempeld kan worden als een
vaststaand gegeven. Het is immers een sociaal culturele talige constructie: “[it] is negotiable,
relative and subject to social trends” (Knudsen & Waade 2010, 10). Ideeën over wat bestempeld
kan worden als authentiek zijn aan verandering onderhevig doordat waarden en voorkeuren van
mensen door de jaren heen veranderen. Edward Bruner, hoogleraar Antropologie aan de
Universiteit van Illinois te Urbana-Champaign, oppert zelfs dat “all cultures continually invent
and reinvent themselves” (Bruner 1994, 407).
Deze master scriptie vertrekt dan ook vanuit de hypothese dat authenticiteit geen
natuurlijk of feitelijk gegeven is, maar een (talige) constructie die bovendien aan plaats en tijd
gebonden is. Dit idee wordt, onder andere, gereflecteerd in verscheidene studies, die laten zien
dat het begrip ‘authenticiteit’ gebruikt wordt bij het promoten van objecten, plaatsen of
gedragingen. Zo analyseerde Erik Cohen in 1989 de manier waarop toeristen worden misleid
door het taalgebruik in advertenties en schreef cultureel antropoloog Carmen White, hoogleraar
aan de Universiteit van Michigan, in 2007 in haar artikel ‘More authentic than thou:
Authenticity and othering in Fiji tourism discourse’ over de representatie van Fiji Indianen in
Polynesië en Melanesië.
Hoewel ‘authenticiteit’ al extensief onderzocht is, is er nog geen kwantitatief onderzoek
gedaan naar het gebruik van dit begrip door de jaren heen. In deze scriptie zal ik een
discoursanalyse presenteren naar de manier waarop dit begrip aangewend wordt in reisgidsen.
Reisgidsen zijn niet weg te denken uit de toeristenindustrie en spelen een actieve rol in het
vervaardigen en overbrengen van informatie, foto’s en stereotypen over bepaalde landen of
regio’s. Toeristen worden door reisgidsen gestuurd tijdens hun reis. In dit onderzoek zal ik mij
specifiek richten op Nederland in de periode van 2002 tot en met het heden. Ik gebruik het jaar
2002, omdat de aanslagen op 11 september 2001 in de Verenigde Staten de Nederlandse
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samenleving hebben beïnvloed: discussies over de multiculturele samenleving barstten los en
de nationale identiteit kwam op scherp te staan (Bahara 2011). Ik verwacht dat na deze
gebeurtenis reisgidsen ook op een indirecte manier aandacht zullen besteden aan de nationale
identiteit, aan de hand van woorden als het ‘typische’ of ‘authentieke’ Nederland. Door middel
van een discoursanalyse zullen de verschillende reisgidsen, uitgegeven tussen 2002 en 2018,
op een kwantitatieve en kwalitatieve manier met elkaar vergeleken worden. Hierbij zal
voornamelijk gefocust worden op de context of, met andere woorden, het nominale constituent
waarin de woorden ‘authenticiteit’ en ‘authentiek’ gebruikt worden. In totaal zullen er twaalf
reisgidsen geanalyseerd worden: zes Nederlands- en zes Engelstalige. Bij het bestuderen van
deze reisgidsen wordt naast ‘authenticiteit’ ook gekeken naar afgeleide of verwante begrippen.
Wetenschappers discussiëren enkel over dit begrip, er zijn, echter, meerdere begrippen die op
dit fenomeen kunnen duiden. Dit is dan ook de reden dat er naast het ‘authenticiteit’ ook
gekeken zal woorden naar de aanverwante begrippen, zoals ‘authentiek’, ‘echt’,
‘oorspronkelijk’, ‘traditioneel’ en ‘origineel’. Met behulp van bovenstaande informatie kan een
beeld geschetst worden van de manier waarop Nederland geframed wordt in Nederlandse
reisgidsen en in reisgidsen uitgegeven in het buitenland. Worden dezelfde plaatsen, voorwerpen,
gedragingen of individuen bestempeld als ‘authentiek’ of verandert dit per nationaliteit of per
periode? Wordt het bijvoeglijk naamwoord ‘authentiek’ op een andere manier gebruikt dan de
aanverwante begrippen?
Om inzicht te krijgen in het gebruik van het woord ‘authenticiteit’, en aanverwante
begrippen, in de periode van 2002 tot 2018, is deze scriptie als volgt ingedeeld. In het eerste
hoofdstuk, het theoretische kader, zullen de verschillende snijvlakken tussen authenticiteit en
toerisme, die tot op heden in de literatuur beschreven worden, uiteengezet worden. In dit
hoofdstuk zal de deelvraag centraal staan: (1) Welke verschillende theoretische vormen van
authenticiteit kunnen onderscheiden worden? Daarnaast zal ook de operationalisering van de
hoofdvraag centraal staan in dit hoofdstuk en zal ik de verschillende reisgidsen die behandeld
worden in deze scriptie kort introduceren. In het volgende hoofdstuk, Hoofdstuk 2, zullen de
kwantitatieve gegevens die verzameld zijn bij het analyseren van de reisgidsen verwerkt worden.
Aansluitend zal ik in Hoofdstuk 3 de resultaten van de kwalitatieve analyse uiteenzetten. In
zowel Hoofdstuk 2 als Hoofdstuk 3 zullen de volgende deelvragen centraal staan: (2) In welke
contexten worden ‘authenticiteit’ en de aanverwante begrippen aangewend? (3) Welke recente
historische ontwikkeling heeft het gebruik van het begrip ‘authenticiteit’ en aanverwante
begrippen doorgemaakt? (4) Wat zijn de verschillen en/of overeenkomsten tussen het gebruik
van ‘authenticiteit’ en aanverwante begrippen in de Engels- en Nederlandstalige reisgidsen?
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Deze scriptie sluit af met een conclusie die alle hoofdstukken met elkaar verbind en waarin
antwoord zal worden gegeven op de hoofdvraag: Hoe worden ‘authenticiteit’ en aanverwante
begrippen gebruikt om locaties, objecten, gedragingen, ondervindingen en individuen in
Nederland te beschrijven in Nederlands- en Engelstalige reisgidsen gepubliceerd tussen het jaar
2002 en 2018?
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HOOFDSTUK 1 - THEORETISCH KADER

In de Introductie is al kort aandacht besteed aan de verschillende discussies die zijn ontstaan
naar aanleiding van het werk van MacCannell in 1973. Dit hoofdstuk zal verder ingaan op de
bestaande theorieën en ideeën over het begrip ‘authenticiteit’ in relatie tot toerisme. Dit zal in
paragraaf 1.1 behandeld worden. In paragraaf 1.2 zullen de werken aan bod komen die
gerelateerd kunnen worden aan de talige constructie van het woord ‘authenticiteit’. Na deze
theorievorming zal in paragraaf 1.3 de methodologie die gebruikt wordt in deze scriptie verder
uitgediept worden en staat de operationalisering van de hoofdvraag centraal. In de laatste
paragraaf, paragraaf 1.4, zullen de twaalf reisgidsen, die samen het corpus vormen, kort
geïntroduceerd worden. De inhoud van de reisgids, de desbetreffende auteur, de invloed van de
uitgeverij op het geschreven werk en het perspectief van waaruit geschreven is staan bovenal
centraal. Op deze manier wordt er inzicht verkregen in de verschillende factoren die invloed
kunnen hebben op het taalgebruik in de reisgidsen.

1.1

Toerisme en authenticiteit

De wetenschappelijke belangstelling voor het begrip ‘authenticiteit’ dateert uit 1961, toen
sociaal-historicus Daniel Joseph Boorstin, voormalig hoogleraar aan de Universiteit van
Chicago, in zijn werk suggereerde dat massatoerisme ervoor heeft gezorgd dat toeristen
passieve wezens zijn geworden, traditionele culturen zich zijn gaan commodificeren en
toeristen, als gevolg, onnatuurlijke en geforceerde ervaringen zijn gaan beleven (1961).
Boorstin stelde dat toeristen, echter, geen problemen hebben met deze ‘in-authentieke’
ervaringen en de voorkeur geven aan het comfort en de veiligheid die deze met zich meebrengen.
Discussies over het begrip ‘authenticiteit’ zijn pas centraal komen te staan in toerismestudies
toen Dean MacCannell in 1973 opperde dat toeristen juist worden gemotiveerd om op reis te
gaan door hun verlangen naar authenticiteit. Erik Cohen, MacCannell parafraserend in zijn werk
‘Authenticity and Commoditization’, suggereerde dat:

the alienated modern tourist in quest of authenticity hence looks for the pristine, the
primitive, the natural, that which is as yet untouched by modernity. He hopes to find it
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in other times and other places, since it is absent from his own world (1988,
374).

Toch is MacCannell van mening dat deze zoektocht om binnen te dringen in het leven van de
lokale bevolking gedoemd is te mislukken. Dit kan worden verklaard door het idee dat de
gastcultuur zich bewust is van dit verlangen naar authenticiteit in de samenleving. Doordat
toeristen inbreuk maken op de privacy van de oorspronkelijke bewoners, worden elementen
van de lokale cultuur en het alledaagse leven in scène gezet. Op die manier zijn toeristen niet
in staat om, gebruikmakend van de dichotomie van Erving Goffman (1959), tot de ‘authentieke’
‘back regionen’ van de gastcultuur door te dringen en, dus, alleen de ‘niet-authentieke’ ‘front
region’ ervaren (Lovell & Bull 2017). Dit noemt MacCannell ook wel ‘staged authenticity’: het
ensceneren van de lokale cultuur, de indruk wekkend naar toeristen toe dat deze ‘authentiek’ is
(MacCannell 1973). Zowel de opvatting van Boorstin als van MacCannell worden in
toerismestudies doorgaans samengebracht onder de naam ‘objectieve authenticiteit’, een begrip
dat door Ning Wang werd geïntroduceerd in zijn werk ‘Rethinking Authenticity’ uit 1999. In
lijn met de standpunten van Boorstin en MacCannell, oppert Wang dat objectieve authenticiteit
refereert aan de authenticiteit van een origineel. Toeristen kunnen een authentieke ervaring
hebben wanneer zij “the toured objects”, een plaats, object of gedraging, als authentiek
herkennen, ook al zijn deze in werkelijkheid geënsceneerd (351). Wang vergelijkt deze vorm
van authenticiteit met de originelen die in musea worden tentoongesteld.
In tegenstelling tot MacCannell en Boorstin, die vertrekken vanuit het standpunt dat
individuen authenticiteit op eenzelfde manier begrijpen, gaat Erik Cohen ervan uit dat
authenticiteit een sociale constructie is. Het woord kan verschillende betekenissen oproepen en
is daardoor niet een vaststaand gegeven, maar “onderhandelbaar” (1988, 374). Met andere
woorden, een cultureel product of een gewoonte kan op een bepaald moment beschouwd
worden als onnatuurlijk en in-authentiek, terwijl dit met het verstrijken der jaren kan zijn erkend
als een lokaal ‘authentiek’ gebruik (Cohen 1988). Deze opvatting, dat authenticiteit een
constructief proces is, wordt gedeeld door Edward Bruner. Hij is van mening dat dit
veranderlijke proces er toe heeft geleid dat alle culturen zich voortdurend opnieuw aan het
uitvinden zijn. Deze opvattingen van Cohen en Bruner worden in toerismestudies ook wel
bestempeld als ‘constructieve authenticiteit’. Ning Wang voegt hier nog aan toe dat “[t]hings
appear authentic not because they are inherently authentic but because they are constructed as
such in terms of points of view, beliefs, perspectives, or powers” (1999, 351). Hetgeen bezocht
wordt is dus geconstrueerd volgens bepaalde ideeën of stereotiepe beelden, gecreëerd door
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museumprofessionals,

de lokale bevolking (Bruner

1994, 400),

advertenties,

de

toeristenbranche of invloedrijke media (Wang 1999, 356). Reisgidsen, die centraal zullen staan
in deze scriptie, horen ook in dit rijtje thuis. Verlangend naar ‘authentieke’ ervaringen worden
toeristen namelijk gestuurd door het taalgebruik in reisgidsen. Deze boeken bestempelen
bepaalde plaatsen, voorwerpen, gedragingen of individuen als ‘authentiek’ of ‘traditioneel’, met
het gevolg dat toeristen deze als dusdanig zullen waarnemen.
Objectieve en constructieve authenticiteit worden door Ning Wang ondergebracht onder
de noemer ‘object-gerelateerde authenticiteit’. Daartegenover stelt hij ‘subject-gerelateerde
authenticiteit’. Wang suggereert in zijn artikel uit 1999, dat authenticiteit in relatie tot toerisme,
twee verschillende vormen kan aannemen. Aan de ene kant, is er de authenticiteit van de ‘toured
objects’, zoals plaatsen, objecten of gedragingen – object-gerelateerde authenticiteit – en, aan
de andere kant, kan de toerist zelf een ‘authentieke’ ervaring hebben – subject-gerelateerde
authenticiteit. Deze laatstgenoemde vorm van authenticiteit verschilt van de eerdergenoemde,
omdat het niets te maken heeft met de authenticiteit van plaatsen, objecten of gedragingen. De
postmoderne

toerist

heeft

minder

belangstelling

voor

de

authenticiteit

van

bezienswaardigheden, wat tot gevolg heeft dat ‘in-authentieke’ objecten hem/haar er niet van
weerhouden een ‘authentieke’ ervaring te hebben. De existentiële authenticiteit verwijst naar
de ‘authentieke’ gevoelens die bepaalde toeristische activiteiten kunnen oproepen:

In such a liminal experience, people feel they themselves are much more authentic and
more freely self-expressed than in everyday life, not because they find the toured
objects are authentic but simply because they are engaging in non-ordinary activities,
free from the constraints of the daily (Wang 1999, 351).

1.2

De taalkundige representatie van authenticiteit

Gedurende de afgelopen decennia zijn er verscheidene academische werken geschreven over
de toerismebranche. De meerderheid van deze bijdragen zijn ontwikkeld door wetenschappers
afkomstig uit vakgebieden als sociologie, antropologie, geografie of culturele studies. In 2005
kwam hier verandering in toen sociolinguïst Adam Jaworski, hoogleraar aan de CardiffUniversiteit, en Annette Prichard, onderzoeker aan de Metropolitaanse Universiteit van Cardiff,
het boek Discourse, Communication and Tourism uitbrachten, waarin naar toerisme wordt
gekeken vanuit een linguïstisch en communicatief perspectief. In de hierop volgende jaren zijn
steeds meer wetenschappers zich bezig gaan houden met toerisme in relatie tot discours. Zo
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opperen Crispin Thurlow, hoogleraar Taal en Communicatie aan de Universiteit van
Washington, en Adam Jaworski in hun boek Tourism Discourse: Language and Global
Mobility dat taal alomtegenwoordig is in toerisme en daarom onderzocht dient te worden:
“language and languages sit at the very heart of the tourist experience, its representation and its
realization, its enculturation and its enactment” (2010, 10).
Discourse, Communication and Tourism uit 2005 is een belangrijke studie die heeft
bijgedragen aan de ontwikkeling van onderzoek naar het taalgebruik in de toeristenbranche. Dit
betekent echter niet dat dit verband in eerdere studies niet ter sprake is gekomen. Enkele
decennia geleden brachten wetenschappers het fenomeen ‘authenticiteit’ namelijk al verband
met de linguïstiek. Zo suggereerde Dean MacCannell in 1976 dat taalgebruik de indruk van
authenticiteit kan versterken door expliciete uitdrukkingen: “this is a typical native house”;
“this is the original manuscript”; this is the authentic Tlingit fish club” (14). Geïnspireerd door
dit gegeven, onderzocht Roy Buck, hoogleraar Sociologie aan de Pennsylvania State
Universiteit, in 1977 de manier waarop brochures de Amish, een protestante
geloofsgemeenschap in Noord-Amerika, en haar bezienswaardigheden karakteriseren. Hij
kwam tot de conclusie dat authenticiteit hetgeen is waar de brochures zich op richten, onder
andere door te refereren aan de ouderdom van gebouwen en objecten. De brochures zijn zo
gemaakt dat zij de toeristen overtuigen van de authenticiteit van deze gemeenschap, hoewel
deze grotendeels in scène is gezet, maar juist daardoor voldoet aan hun zoektocht naar
‘authentieke’ ervaringen. Soortgelijk onderzoek, dat overigens al kort vermeld is in de
Introductie, deed Erik Cohen in 1989. Hij analyseerde de manier waarop toeristen, verlangend
naar het ‘primitieve’ en ‘authentieke’ Thailand, eveneens werden misleid door het taalgebruik
in advertenties.
Ook gedurende de afgelopen twintig jaar zijn er wetenschappelijke werken geschreven
over het begrip ‘authenticiteit’ vanuit een communicatief en linguïstisch perspectief. Toch
analyseren ook deze werken enkel de manier waarop het begrip ‘authenticiteit’ gebruikt wordt
ter promotie van bepaalde plaatsen, voorwerpen of gedragingen. Zoals in de Introductie al
genoemd is, onderzocht Carmen White de Westerse discours rondom de Fiji Indianen in
Polynesië en Melanesië. Zij concludeerde dat promotors hen beschrijven als “the authentic
others” en kenmerken door “real” friendliness om te voldoen aan de vraag van internationale
toeristen naar authenticiteit (2007, 27-28). Judith Bernanke, docent Communicatie aan de
Massey Universiteit in Wellington, onderzocht in haar artikel ‘Getting Real’ de manier waarop
afbeeldingen, die ook gezien kunnen worden als een vorm van taal, bijgevoegd bij promotionele
advertenties, gebruikt worden om authenticiteit uit te stralen. Zo zouden, bijvoorbeeld,
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onaangetaste landschappen en de oorspronkelijke bewoners in traditionele kledij, een gevoel
van authenticiteit oproepen (2010).
Naast deze recentelijke onderzoeken van de talige constructie ‘authenticiteit’ in relatie
tot promotionele activiteiten, heeft Rebecca Ogden, docent Latijns-Amerikastudies aan de
Universiteit van Kent, in 2017 onderzoek gedaan naar de manier waarop reisgidsen bemiddelen
tussen toeristen en ‘affectieve’ en ‘authentieke’ ervaringen in Cuba. Ogden stelt dat Cuba, maar
ook andere Caribische landen, worden geassocieerd met sensualiteit en authenticiteit. Dit is dan
ook de reden dat de reisgidsen Cuba representeren met behulp van affectieve termen en zij de
nadruk leggen op het ontmoeten van de lokale bevolking. Aan de hand van reisgidsen als Rough
Guide to Cuba en Lonely Planet Cuba kwam zij tot de conclusie dat “these discourses naturalize
the identities involved in these constructions (the perceived civilized self contrasted with the
passionate Other)” (5). Deze analyse van Ogden lijkt het meest in de buurt te komen van
hetgeen ik zal gaan onderzoeken in deze scriptie. Desondanks is er nog geen systematisch
kwantitatief en kwalitatief onderzoek gedaan naar de verschillende contexten waarin
‘authenticiteit’ en aanverwante begrippen gebruikt worden en of dit aan verandering onderhevig
is.

1.3

Methodologie

De wetenschappelijke inzichten over het begrip ‘authenticiteit’ in relatie tot toerisme maken
duidelijk dat dit fenomeen niet alleen betrekking kan hebben op objecten, maar ook op
ervaringen en gevoelens die opgeroepen kunnen worden. In de werken van MacCannell, Cohen
of Wang wordt uitgegaan van het perspectief van de toerist, die op verschillende manieren het
begrip ‘authenticiteit’ kan interpreteren. Deze scriptie zal, echter, vertrekken vanuit een ander
perspectief. Het begrip ‘authenticiteit’ is immers geen vaststaand gegeven, maar een talige
constructie die ingezet kan worden om anderen te beïnvloeden. Deze scriptie zal dan ook
uitgaan van de hypothese dat toeristen gestuurd worden door middel van de (talige) constructies
in reisgidsen.
Reisgidsen vormen een belangrijk element in de toerismebranche en fungeren als een
bemiddelaar tussen de toerist en de bestemming (Therkelsen 2005 & Bhattacharyya 1997).
Hoewel

internet

ervoor

heeft

gezorgd

dat

reisgidsen

een

zekere

mate

van

alomtegenwoordigheid verloren hebben, zijn zij nog steeds een belangrijke complementaire
bron van informatie die wordt gebruikt door toeristen. Reisgidsen worden door toeristen
doorgaans beschouwd als een objectieve bron van informatie. Zo opperen ook Van Gorp,
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onderzoeker aan de Universiteit van Antwerpen, en Béneker, hoogleraar aan de Universiteit
van Utrecht, dat reisgidsen onopzettelijk een bestemming op een bepaalde manier representeren
(2007). Promovendus Toerisme en Recreatie Marine-Roig, als onderzoeker verbonden aan de
Rovira i Virgili-universiteit in Tarragona, voegt daar terecht aan toe dat reisgidsen een actieve
en directieve rol spelen in de beeldvorming van een bepaalde plaats: “guidebooks as social
agents subjectively and purposefully transmit and construct certain images” (2011, 122).
Daarnaast stelt zij dat reisgidsen, omdat deze gericht zijn op toeristen, doorgaans voldoen aan
de wensen en verwachtingen van toeristen en daardoor bepaalde trends reflecteren (2011).
Andrew Smith, als docent Toerisme en Events verbonden aan de Universiteit van Westminster,
beaamt dit in zijn werk ‘Conceptualizing City Image Change: The ‘Re-Imaging’ of Barcelona’:
“it is humans and societies who decide how to represent things […]. Therefore, the formation
of images is deemed to be a constitutive practice, rather than one that is simply reflective” (2005,
402). Kortom, de auteurs van reisgidsen kunnen de perceptie van toeristen beïnvloeden. Maar
ook achterliggende organisaties, zoals uitgevers, fotografen of subsidiënten, kunnen invloed
hebben op de inhoud van reisgidsen.
De Nederlands- en Engelstalige reisgidsen, verdeeld over de periode van 2002 tot 2018,
die in deze scriptie bestudeerd worden zijn geselecteerd op basis van enkele criteria. Ten eerste
moeten de reisgidsen voldoen aan de definitie van Simon Wong en Gladys Liu, beide
onderzoekers aan de Polytechnische Universiteit van Hong Kong, die een reisgids omschrijven
als “a commercial book that provides destination information (city, region, country or continent)
to visitors and is available for purchase in bookstores” (2011, 616). Ten tweede is ervoor
gekozen om te streven naar een zo groot mogelijke diversiteit, met het gevolg dat de reisgidsen
gegroepeerd zijn in twee categorieën die ontleend zijn aan de categorieën die Elizabeth Lang,
als archivaris verbonden aan de Universiteit van South Dakota in Vermillion, heeft gebruikt in
haar werk ‘Travel Guides’: “ready reference sources” en “narrative guides”. De geselecteerde
reisgidsen zullen dus in lijn zijn met de definitie van een eenvoudige referentiebron, “provid[ing]
lists of accommodations, attractions, agencies, and the like” (1985, 71), zoals Lonely Planet
The Netherlands of Capitool Reisgidsen Nederland, óf met de definitie van een narratieve
reisgids, die Lang definieert als “written from many perspectives and for different audiences”
(1985, 74). Tot slot is er gekozen voor Nederlandstalige reisgidsen waarvan de auteurs geboren
en getogen zijn in Nederland. De auteurs van de Engelstalige reisgidsen dienen geboren en
getogen te zijn in het buitenland.
Er zijn verscheidene reisgidsen verschenen die aan de selectiecriteria voldoen. Zo zijn
er in de periode 2002-2008 22 verschillende Nederlandstalige reisgidsen verschenen en 12
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Engelstalige reisgidsen die aan de critera voldoen. Met behulp van deze bovenstaande
kenmerken zijn 12 reisgidsen geselecteerd. De volgende zes Nederlandstalige reisgidsen, met
een totaal van, om en nabij, 578.750 woorden, zullen behandeld worden: Nederland voor nop
(2003), Nederlands Culinair Erfgoed (2005), Capitool Reisgidsen Nederland (2009), Wat &
Hoe Nederland (2010), Het beste van Nederland (2014) en 1000 dingen doen in Nederland
(2017). Drie van deze reisgidsen behoren tot de categorie ‘eenvoudige referentiebronnen’,
Capitool Reisgidsen Nederland, Wat & Hoe Nederland en 1000 dingen doen in Nederland, en
drie tot de categorie ‘narratieve reisgidsen’, Nederland voor Nop, een reisgids geschreven voor
budgetreizigers, Nederlands Culinair Erfgoed, waarin Nederland wordt beschreven vanuit een
culinair perspectief, en Het Beste van Nederland, een reisgids waarin de auteur lijstjes heeft
samengesteld met locaties in Nederland die volgens hem de moeite waard zijn om voor op stap
te gaan. Wat betreft de Engelstalige reisgidsen, met een totaal van, om en nabij, 677.800
woorden, is er gekozen voor: Lonely Planet The Netherlands (2004), Culture Smart!
Netherlands (2006), Cruising Guide to the Netherlands (2010), The Rough Guide to the
Netherlands (2013), Why the Dutch are different (2015) en Rick Steves: Amsterdam & The
Netherlands (2017). Ook van deze reisgidsen kunnen er drie reisgidsen geplaatst worden onder
de categorie ‘eenvoudige referentiebronnen’: Lonely Planet The Netherlands, The Rough Guide
to the Netherlands en Amsterdam & The Netherlands. Culture Smart! Netherlands, een reisgids
die inzicht geeft in de Nederlandse cultuur, Cruising Guide to the Netherlands, geschikt voor
toeristen die Nederland vanuit het water willen bezichtigen, en Why the Dutch are different,
waarin wordt uiteengezet wat Nederland uniek maakt, behoren tot de categorie ‘narratieve
reisgidsen’.
Het taalgebruik in bovenstaande reisgidsen zal geanalyseerd worden met behulp van een
discoursanalyse. Een discoursanalyse kan gedefinieerd worden als het analyseren van
geschreven en gesproken teksten. Zo wordt taal op microniveau geanalyseerd, om fenomenen
op macroniveau te kunnen begrijpen (Thurlow & Jaworski 2010). Meningen en werkelijkheden
worden op een discursieve manier geconstrueerd, maar ook de ‘vorm’ zelf die gebruikt wordt
is vaak niet neutraal en kan verschillende betekenissen herbergen (Wetherell, Taylor & Yates
2001). Daarom zal ik het gebruik van het woord ‘authenticiteit’ en aanverwante begrippen op
een kwantitatieve en kwalitatieve manier analyseren. Aangezien het taalgebruik continu
verandert, doordat er nieuwe woorden bijkomen of woorden een nieuwe betekenis krijgen
(Thurlow & Jaworski 2010), kan het zo zijn dat het gebruik van het woord ‘authentiek’,
‘traditioneel’ of andere aanverwante begrippen aan verandering onderhevig zijn door de jaren
heen. Om dit te onderzoeken zal ik eerst de algemene informatie over de desbetreffende
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reisgidsen op een rijtje zetten, wat betreft de auteur, de uitgever, het land van uitgave, het
publicatiejaar, de editie, het aantal pagina’s, de doelgroep, etc. Middels persoonlijke
communicatie met de auteurs en/of uitgeverijen zal ook informatie verstrekt worden over de
invloed van de auteur, de uitgeverij en/of de fotograaf op de inhoud en schrijfstijl van de
desbetreffende reisgidsen. Daarna wordt het gebruik van het woord ‘authenticiteit’ en de
aanverwante begrippen in alle reisgidsen bestudeerd. In een schematische weergave geef ik aan
welk zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord of bijwoord er aangetroffen is in welke
reisgids en in welke context het zich bevindt. Vervolgens selecteer ik van alle aangetroffen
begrippen de betekenissen die relevant zijn voor het onderzoek. Door middel van turven zal er
dan op een kwantitatieve manier naar het gebruik van deze begrippen gekeken worden. De
specifieke contexten waarin deze aangewend zijn zullen uiteengezet worden in het kwalitatieve
hoofdstuk.
De volgende Nederlands- en Engelstalige begrippen kunnen toeristen mogelijk sturen
bij het bevredigen van hun verlangen naar ‘authentieke’ ervaringen en zullen daarom
meegenomen worden in de analyse: ‘authenticiteit’/’authenticity’, ‘authentiek’/’authentic’,
‘origineel’/’original’,

‘oorspronkelijk’/’original’,

‘echt’/’real’/’true’/’genuine’,

‘traditioneel’/’traditional’, ‘nostalgisch’/’nostalgic’, ‘folkloristisch’/’folkloric’, ‘oud’/ ‘old’,
‘ouderwets’/’old-fashioned’/’old-time’/’old-world’, ‘historisch’/’historic’, ‘uniek’/’unique’,
‘typisch’/’typical’,

‘karakteristiek’/’characteristic’,

‘zeldzaam’/

‘rare’,

‘pittoresk’/’schilderachtig’/’picturesque’ en ‘idyllisch’/’idyllic’. Deze Engelse vertalingen zijn
zelf gekozen en zijn dus niet waterdicht. Mogelijke verschillen tussen Nederlands- en
Engelstalige reisgidsen zouden voort kunnen komen uit de keuzes voor deze vertalingen.
Met behulp van bovenstaande methodologie zullen bepaalde patronen zichtbaar worden
met betrekking tot de ontwikkeling van het gebruik van het woord ‘authenticiteit’ en
aanverwante begrippen en zal er iets gezegd kunnen worden over de manier waarop het
‘authentieke’ Nederland wordt gepresenteerd in Nederlands- en Engelstalige reisgidsen vanaf
2002. Er is gekozen voor deze comparatieve analyse omdat de twee verschillende taalgebieden,
Nederlands en Engels, van elkaar kunnen verschillen.

1.4

Het corpus

Nederland voor Nop
Nederland voor Nop is een reisgids geschreven door Aad Struijs en uitgegeven in 2003 door
Uitgeverij Plataan. Zoals de naam doet vermoeden beschrijft dit 438 pagina’s tellende boek
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bezienswaardigheden of festiviteiten in Nederland die gratis te bezoeken zijn. “Veel mensen
zijn geneigd om op te kijken naar de grote, bekende attracties en evenementen. En daardoor
zien ze de talloze juweeltjes aan hun voeten over het hoofd” (7). Deze plekken, in totaal 1900,
vormen de kern van deze reisgids. Nederland voor Nop heeft als doelgroep toeristen die op een
budgetvriendelijke manier Nederland willen ontdekken. Deze economische invalshoek van
waaruit de auteur naar Nederland heeft gekeken is de reden dat deze reisgids is opgenomen
onder de categorie ‘narratieve reisgidsen’. De inhoud van deze reisgids, die is geordend op
alfabetische volgorde, uitgaande van de plaatsnamen, is geschreven door Aad Struijs vanuit een
alwetende vertelinstantie.
Wat betreft de auteur, Aad Struijs is een Nederlandse journalist die zich heeft
gespecialiseerd in het schrijven over toerisme en recreatie in Nederland. Hij heeft onder andere
gewerkt voor Het Parool, het Algemeen Dagblad en de Wegener Dagbladen. In 1998 ontving
hij de Persprijs Toerisme voor alle artikelen die hij heeft geschreven over vrijetijdsbesteding in
eigen land gedurende twintig jaar (Struijs 2003). In 2006 is er zelfs de Aad Struijs Persprijs
ingesteld

voor

de

Nederlandstalige

reisjournalistiek

en

-communicatie

(https://www.aadstruijspersprijs.nl, geraadpleegd op 16-04-2018). Naast zijn journalistieke
werkzaamheden heeft Aad Struijs ook twee reisgidsen geschreven: Het Toppunt van Nederland
(2001), een reisgids die toeristen de weg wijst naar meer dan 1500 records en rariteiten, en
Nederland voor Nop (2003), die in deze scriptie geanalyseerd zal worden.
De uitgeverij die achter deze reisgids schuilgaat is het Zutphense Plataan. Deze
uitgeverij is in 2007 overgenomen door Atlas in Amsterdam. Desalniettemin gaf uitgeverij
Plataan literaire non-fictie boeken uit die veelal werden geschreven door journalisten.
Uitgeverij Atlas geldt als de belangrijkste Nederlandse uitgever van hetzelfde genre
(Koelemeijer 2007). Gezien het feit Uitgeverij Plataan niet meer bestaat en Aad Struijs in 2004
is overleden is de totstandkoming van deze reisgids moeilijk te bepalen. Desondanks is het
waarschijnlijk dat de uitgeverij in overleg met de fotograaf en auteur de opzet heeft bepaald,
vervolgens zal Aad Struijs, journalist van beroep, zijn eigen schrijfstijl hebben toegepast.

Nederlands Culinair Erfgoed
De reisgids Nederlands Culinair Erfgoed is geschreven door Hein van Beek in samenwerking
met Paul Blomberg en uitgegeven in 2005 door uitgeverij Het Spectrum. In deze scriptie zal de
eerste editie, die tevens ook de laatste is, geanalyseerd worden. De eerste twee zinnen van de
reisgids luiden: “Het lijkt vandaag de dag wel of de gemiddelde consument geen smaak meer
heeft. Eten moet snel en vooral gemakkelijk zijn” (7). Dit is de reden dat de auteurs in deze
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reisgids van 277 pagina’s de lezer kennis laten maken met ambachtelijke lekkernijen van
vaderlandse bodem. De streek- en seizoensgebonden producten staan per provincie beschreven
met inhoudelijk informatie en achtergrondverhalen over de desbetreffende producten:
“traditionele worsten en kazen, exquise likeuren en jenevers, geurende koffie, vers vlees en
heerlijke zoetigheden” (9). Gezien het feit dat Nederland in deze reisgids vanuit een alternatieve
invalshoek wordt beschreven en gericht is op een gespecificeerde doelgroep, is deze reisgids
ingedeeld bij de categorie ‘narratieve reisgidsen’. Hein van Beek en Paul Blomberg hebben
Nederland in deze reisgids, op de inleiding na, aangezien daar het perspectief van de wij-vorm
is gebruikt, beschreven vanuit een alwetende vertelinstantie.
Beide auteurs adviseren bedrijven op het gebied van marketing en communicatie. Hein
van Beek is daarbij veelal werkzaam binnen de wereld van toerisme en vrijetijdsbesteding.
Daarnaast heeft hij enkele jaren geleden het bedrijf ‘Quality Lodging Hotels & Restaurants’
opgericht. Deze collectie onafhankelijke hotels en restaurants bestaat uit “de mooiste
kleinschalige en authentieke hotels in Oostenrijk, België, Duitsland, Luxemburg, Nederland,
Noorwegen, Zweden en Zwitersland” (https://www.qlhotels.com, geraadpleegd op 16-042018). Van Beek heeft tevens als freelance journalist ook artikelen geschreven over de
toerismebranche, bijvoorbeeld in het Financiële Dagblad en Seasons, en heeft verscheidene
reisgidsen uitgebracht (Van Beek & Blomberg 2005), waaronder Eten aan het water (2003),
Logeren in Nederland (2005) en 50 Betaalbare Weekendjes in Nederland (2007).
De uitgever van Nederlands Culinair Erfgoed is Het Spectrum, dat een imprint is van
Unieboek Uitgeverij Het Spectrum. Uitgeverij Het Spectrum brengt voornamelijk actuele en
non-fictie boeken uit met het doel om een breed publiek van informatie te voorzien
(http://www.unieboekspectrum.nl, geraadpleegd

op 16-04-2018). De reisgidsen

die

gepubliceerd worden bij deze uitgeverij worden meestal vertaald, maar dat is bij Nederlands
Culinair Erfgoed niet het geval. Volgens Barbara Bekkers, redacteur reisgidsen bij Unieboek
Uitgeverij Het Spectrum, gaat het schrijven van een reisgids altijd in overleg met de auteur, de
uitgeverij en de fotograaf. Zo worden onderwerpen vastgesteld en zijn er bepaalde regels
waaraan een tekst moet voldoen. Dit kan gaan van heel specifiek, zoals de afkorting van
maanden, tot algemeen, zoals de aanspreekvorm of de lengte van de teksten (persoonlijke
communicatie, 18-04-2018). De auteurs worden dus niet geheel vrij gelaten wat betreft de
inhoud van de reisgidsen, daar staat tegenover dat de schrijfstijl niet aan strenge regels is
gebonden.

Capitool Reisgidsen Nederland
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Capitool Reisgidsen Nederland is een reisgids die behoort tot de bekende Nederlandstalige
Capitool-reeks die wordt uitgegeven door uitgeverij Van Reemst, die ook een imprint is van
Unieboek Uitgeverij Het Spectrum. De reisgids die in deze scriptie geanalyseerd zal worden
is de 7e druk, gepubliceerd in 2009 en geschreven door Gerard M.L. Harmans. Hij neemt in
deze 480 pagina’s tellende reisgids heel Nederland onder de loep vanuit het perspectief van de
alwetende verteller. Eerst wordt er een algemeen beeld geschetst van sociaal-cultureel
Nederland, waarna de bezienswaardigheden, die vaak gevisualiseerd zijn met behulp van
gedetailleerde illustraties of foto’s, per provincie worden behandeld. Naast het opsommen van
plaatsen en bezienswaardigheden besteedt het boek ook aandacht aan verschillende praktische
zaken, zoals het openbaar vervoer en de veiligheid, en geeft het de lezer tips wat betreft
accommodaties en restaurants. Vanwege deze duidelijke overzichten is de reisgids Capitool
Reisgidsen Nederland ingedeeld in de categorie ‘eenvoudige referentiebron’. Toeristen die op
zoek zijn naar een allesomvattende reisgids over Nederland zullen naar alle waarschijnlijkheid
de voorkeur geven aan deze reisgids boven de eerdergenoemde reisgidsen Nederland voor Nop
of Nederlands Culinair Erfgoed.
Dit is niet de eerste reisgids die geschreven is door Gerard M.L. Harmans. Na zijn
studies biologie en filosofie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, heeft hij voor het
boekenvak gekozen. In 1989 richtte hij samen met Paul Krijnen een eigen bedrijf op, De
redactie Boekverzorgers, dat zich ontwikkelde tot de toonaangevende reisgidsenproducent van
Nederland (Harmans 2009, 476). Van zijn eigen hand verschenen, onder andere, Capitool
Reisgidsen Maastricht & Zuid-Limburg (2007) en Rustiek kamperen in Nederland (2011).
Enkele van zijn werken, waaronder Capitool Reisgidsen Nederland, zijn verschenen bij Van
Reemst. Dit is een uitgeverij met vele vrijetijdsuitgaven en ook worden de Nederlandstalige
Rough

Guides

en

de

Marco

Polo-gidsen

bij

deze

uitgeverij

gepubliceerd

(http://www.unieboekspectrum.nl, geraadpleegd op 19-04-2018). Omdat uitgeverij Van
Reemst een imprint is van Unieboek Uitgeverij Het Spectrum, is de totstandkoming van deze
reisgids in lijn met Nederlands Culinair Erfgoed: onderwerpen die behandeld worden zijn aan
voorschriften gebonden, de manier waarop dit beschreven wordt is dat niet. Omdat de reisgids
van Gerard M.L. Harmans deel uitmaakt van de Capitool-reeks, zal de uitgeverij bij deze
reisgids meer inspraak hebben gehad dan bij de eenmalige uitgave van Nederlands Culinair
Erfgoed.

Wat & Hoe Reisgids Nederland
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De reisgids Wat & Hoe Nederland is geschreven door Tineke Zwijgers en uitgegeven in 2010
door Kosmos Uitgevers. Deze 238 pagina’s tellende reisgids is, na het zogenaamde ‘Magazine’
over de geschiedenis, cultuur en natuur van Nederland, verdeeld in vijf delen: Amsterdam,
Noord-, Oost-, Zuid- en West-Nederland. In elk hoofdstuk worden de voornaamste
bezienswaardigheden behandeld, waarna het deel wordt afgesloten met een mogelijk te volgen
route van vier tot vijf dagen en praktische informatie over de hotels, restaurants, adressen,
prijsindicaties, etc. In lijn met bovenstaande reisgids kan ook Wat & Hoe Nederland ingedeeld
worden bij de categorie ‘eenvoudige referentiebronnen’ en wordt alles door Tineke Zwijgers
beschreven vanuit het perspectief van een alwetende verteller. Hoewel deze reisgids minder
uitgebreid is dan Capitool Reisgidsen Nederland, zal de doelgroep overeenkomen: toeristen die
meer informatie willen over Nederland in het algemeen en de meest noemenswaardige
bezienswaardigheden.
Tineke Zwijgers is reisjournalist, tekstschrijver en auteur van ruim 30 reisgidsen,
waaronder, Langs Spirituele Plekken (2006), Capitool Reisgidsen In het Voetspoor van de
Oranjes

(2013)

en

Reishandboek

Tenerife,

La

Gomera

&

El

Hierro

(2018)

(www.tinekezwijgers.nl, geraadpleegd op 19-04-2018). Deze reisgidsen zijn allen gepubliceerd
bij verschillende uitgevers. Wat & Hoe Nederland is uitgegeven door Kosmos Uitgevers
gevestigd in Utrecht. Dit is een toonaangevende uitgeverij van informatieve boeken op het
gebied van Eten & Drinken, Gezin & Gezondheid, Reizen & Vrije Tijd, Natuur, Creatief & Art,
Iconen & Biografieën en Persoonlijke Groei & Spiritualiteit. Ook de reisgids van National
Geographic wordt hier uitgegeven (www.kosmosuitgevers.nl, geraadpleegd op 19-04-2018).
Tineke Zwijgers heeft zich bij het schrijven van dit boek aan een bepaalde opzet moeten houden,
omdat deze reisgids deel uitmaakt van een reeks. Bert Zuidhof, redacteur Eten & Drinken en
Reizen & Vrije Tijd bij Kosmos Uitgevers, stelt dat de onderwerpen die aan bod komen zijn
vastgesteld door Kosmos Uitgevers in overleg met de auteur. Gezien het feit deze reisgids
voornamelijk functionele teksten bevat, is ook de schrijfstijl aan regels gebonden. Bovendien
staat Tineke Zwijgers niet specifiek vermeld op het omslag van het boek wat erop duidt dat de
reisgids niet persoonlijk getint is (persoonlijke communicatie, Bert Zuidhof, 01-05-2018).

Het Beste van Nederland
Het Beste van Nederland is een reisgids geschreven door Rik Zaal en uitgegeven in 2014. Zaal
noemt zijn 221 pagina’s tellende boek “een eigenzinnige reisgids”, waarin hij verscheidene
lijstjes heeft samengesteld met enkele bezienswaardigheden in Nederland die volgens hem de
moeite waard zijn om voor op stap te gaan. Deze trekpleisters zijn geordend op thema:
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landschappen, moderne architectuur, religieuze gebouwen, musea, monumenten, bijzondere
begraafplaatsen, etc. Omdat in deze reisgids de persoonlijke lijstjes van de auteur centraal staan,
en het dus vanuit een geheel subjectief perspectief is geschreven, is het boek ingedeeld bij de
categorie ‘narratieve reisgidsen’. Vanwege deze persoonlijke lijstjes, maar ook omdat er geen
informatie wordt vermeld over eventuele accommodaties, restaurants of het openbaar vervoer,
zal Het Beste van Nederland een selectieve groep lezers aantrekken. Hoewel deze reisgids de
persoonlijke mening bevat van de auteur is het boek toch grotendeels geschreven vanuit een
algemene vertelinstantie, soms maakt Rik Zaal ook gebruik van de wij-vorm.
Dit is niet de eerste reisgids die Rik Zaal geschreven heeft. In 2009 verscheen de uit
1300 bladzijden tellende bestseller Heel Nederland, ook was hij de auteur van het reisboek
Spanje, een reisgids (2002). Daarnaast heeft hij een roman geschreven, Verlorenzoon.com
(2011), en schreef hij artikelen over muziek voor NRC Handelsblad, over onderwerpen
gerelateerd aan muziek en reizen voor De Volkskrant en een reisrubriek voor Het Parool (Zaal
2014).
Deze eerste, en tevens laatste, editie van Het Beste van Nederland is verschenen bij een
imprint van Overamstel Uitgevers: Lebowski Publishers gevestigd in Amsterdam. Lebowski
Publishers is een innovatieve uitgeverij die zich toelegt op kwalitatief hoogstaande Nederlandse
en internationale literatuur, maar geeft ook jaarlijks maximaal 50 boeken uit waarbij de nadruk
ligt op narratieve non-fictie (www.lebowskipublishers.nl, geraadpleegd op 20-04-2018). De
reisgids die in deze scriptie onderzocht wordt valt onder dit laatste genre. Bij bovenstaande
reisgidsen hadden de uitgeverij en eventuele fotograaf inspraak in de te behandelen
onderwerpen en in enkele taal gerelateerde zaken, dit is bij Het Beste van Nederland echter niet
het geval. Deze reisgids is ‘een eigenzinnige reisgids’ waarbij Lebowski Publishers Rik Zaal
de vrije hand heeft gegeven wat betreft de samenstelling van de reisgids, de te behandelen
onderwerpen, de schrijfstijl en de fotografie. De acquirerend redacteur van Lebowski Publishers,
Roel van Diepen, geeft aan dat de uitgeverij louter de reguliere redactie heeft gedaan over de
teksten en de feiten heeft gecontroleerd (persoonlijke communicatie, 26-04-2018).

1000 Dingen Doen in Nederland
1000 Dingen Doen in Nederland is een reisgids geschreven door Jeroen van der Spek. In deze
scriptie zal de 7e druk, met een totaal van 320 pagina’s en uitgegeven in 2017, geanalyseerd
worden. Dit boek, gerangschikt op provincie, geeft 1000 tips of ideeën voor een dagje weg in
Nederland. Verscheidene bezienswaardigheden verspreid over het hele land, zoals musea,
monumenten, tuinen of festiviteiten, worden afgewisseld door bijzondere hotels en restaurants.
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Toeristen kunnen deze reisgids dus gebruiken als inspiratiebron. Dit is dan ook de reden dat
deze reisgids ingedeeld is bij de categorie ‘eenvoudige referentiebron’. De onderwerpen zijn
beschreven vanuit een alwetend vertellersperspectief.
Jeroen van der Spek is reis- en locatiejournalist en fotograaf. Hij verzorgde jarenlang de
NS-uitgave Er-Op-Uit!, maar schreef ook verschillende boeken over Nederland, zoals Holland
Highlights (2014) en De Gekste Plek van Nederland (2017). Van der Spek heeft voor
verschillende uitgeverijen gewerkt. In lijn met Wat & Hoe Nederland is ook 1000 Dingen Doen
in Nederland uitgegeven door Kosmos Uitgevers, een toonaangevende uitgever voor
informatieve boeken. Toch zijn beide reisgidsen op een geheel andere manier tot stand gekomen:
Tineke Zwijgers was gebonden aan bepaalde regels, Jeroen van der Spek was geheel vrij. Zo
kwam hij zelf met het idee, was hij vrij in het bepalen van de onderwerpen en was ook zijn
taalgebruik niet aan regels gebonden. Gezien het feit hij van beroep journalist is, heeft hij door
de jaren heen een eigen schrijfstijl ontwikkeld, deze heeft hij ook gebruikt in deze reisgids. De
uitgeverij heeft enkel feedback gegeven op de hoofdlijnen en ingegrepen wanneer een bepaalde
tekst als onduidelijk, ongepast of saai werd ervaren. Daarnaast staat Jeroen van der Spek
duidelijk vermeld op het omslag, wat ook aangeeft dat de auteur in deze reisgids een grote mate
van inspraak heeft gehad (persoonlijke communicatie, Bert Zuidhof, 01-05-2018).

Lonely Planet The Netherlands
Lonely Planet The Netherlands is een reisgids geschreven door Jeremy Gray en Reuben
Acciano en maakt deel uit van de gerenommeerde Lonely Planet-reeks. Met name in de
beginjaren waren deze reisgidsen op avontuurlijke toeristen gericht: “The main aim is to make
it possible for adventurous travellers to get out there – to explore and better understand the
world” (Lonely Planet 2004, 335). Daarnaast staan de Lonely Planet reisgidsen bekend om het
allesomvattende beeld dat zij van een stad, provincie, land of continent verstrekken. De reisgids
van 348 pagina’s die in deze scriptie geanalyseerd zal worden is de 2e editie en is uitgegeven
in 2004. Na enkele pagina’s met algemene informatie over de geschiedenis en enkele sociaalculturele aspecten van de Nederlandse samenleving, staat in elk hoofdstuk een provincie
centraal. Verscheidene bezienswaardigheden worden beschreven en de auteurs geven
informatie over het vervoer, accommodaties, restaurants en waar de VVV-kantoren zich
bevinden. Omdat deze reisgids een uitgebreid beeld schetst van Nederland en er verschillende
praktische tips in vermeld staan, is deze reisgids ingedeeld bij de categorie ‘eenvoudige
referentiebron’. Hoewel de Lonely Planet-reeks doelt op avontuurlijke reizigers, kan de reisgids
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ook door minder avontuurlijk aangelegde toeristen gebruikt worden. Daarnaast is ook in deze
reisgids gebruik gemaakt van de alwetende vertelinstantie.
Jeremy Gray is geboren en getogen in Groot Brittannië. Na zijn studie heeft hij als
journalist en fotograaf, maar ook als auteur van reisgidsen door Europa gereisd. In deze jaren
heeft hij gedurende een langere periode in Groot Brittannië, Duitsland en Nederland gewoond
(Lonely Planet 2004). Naast de Lonely Planet reisgids die in deze scriptie geanalyseerd zal
worden, is Jeremy Gray ook auteur van Dorling Kindersley’s Where to go When (2007), Lonely
Planet Amsterdam (2008) en National Geographic Traveler Germany (2015). Reuben Acciano
is geboren in Australië, waar hij de opleiding Journalistiek en Culturele Studies heeft afgerond.
Vervolgens heeft hij gewerkt als een freelance schrijver en fotograaf. Alvorens hij heeft
meegewerkt aan het schrijven van Lonely Planet The Netherlands heeft hij Nederland twee
maal bezocht. Bovendien is hij ook auteur van Lonely Planet Western Europe (2005) (Lonely
Planet 2004).
De uitgeverij van de Lonely Planet-reeks, Lonely Planet Publications, is gevestigd in
Melbourne en opgericht in 1972. Dit bedrijf is vandaag de dag uitgegroeid tot een van de
grootste uitgevers van reisgidsen ter wereld. De eerste publicaties van Lonely Planet waren,
dus, met name gericht op avontuurlijke reizigers of, met andere woorden, toeristen die door
willen dringen in het hart van een bepaalde bestemming en bereid zijn om zich aan te passen
aan de buitenlandse cultuur, maar dit wel, waar mogelijk, comfortabel en goedkoop willen doen
(Pride & Ferrell 2010, 274). Aangezien de reisgids Lonely Planet The Netherlands deel
uitmaakt van de Lonely Planet-reeks zal de content en ook de manier van schrijven aan regels
gebonden zijn. Dit is slechts een verwachting, omdat deze organisatie ervoor kiest om scriptiegerelateerde vragen niet te beantwoorden (persoonlijke communicatie, Ellie Simpson, 18-042018).

Culture Smart! The Netherlands
Culture Smart! Netherlands is een reisgids die behoort tot de Culture Smart!-reeks. In deze
reisgidsen wordt informatie verstrekt over de cultuur van een land. Deze informatie kan zowel
gebruikt worden door toeristen als zakenmensen. Het boek is verdeeld in negen hoofdstukken,
waarbij in elk een ander cultureel aspect aan bod komt, zoals “Land and People”, “Values and
Attitudes”, “Customs and Traditions” en “Time Out”. De reisgids die in deze scriptie
geanalyseerd zal worden is de 2e druk, uitgegeven in 2006 en geschreven door Sheryl Buckland.
In Culture Smart! Netherlands wordt Nederland dus beschreven vanuit een alternatief
perspectief, omdat het geen informatie verstrekt over de bezienswaardigheden, maar over de
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gewoontes en etiquette in Nederland. Dit heeft tot gevolg dat een gespecificeerd publiek
geïnteresseerd zal zijn in deze reisgids, waardoor het boek is ingedeeld bij de categorie
‘narratieve reisgidsen’. Deze reisgids is geschreven vanuit de alwetende verteller.
De schrijfster, Sheryl Buckland, is geboren in Groot Brittannië en is in het bezit van een
masterdiploma Educatie en Sociale Wetenschappen. Na haar afstudeeronderzoek heeft ze
gewerkt als management trainer en consulent bij publieke en private organisaties. In 1995 is ze
met haar man naar Nederland verhuisd (Buckland 2006, 3), waar ze zichzelf heeft
ondergedompeld in de Nederlandse cultuur en zo de kennis heeft vergaard om deze reisgids te
schrijven.
Het boek telt 168 pagina’s en is uitgegeven door een Nederlandse uitgeverij, Uitgeverij
Elmar gevestigd in Delft. Deze publiceert boeken die betrekking hebben op de volgende
onderwerpen: Reis en Wandelgidsen, Mens en Maatschappij, Health & Lifestyle en Sport en
Spel (www.uitgeverijelmar.nl, 23-04-2018). De onderwerpen waarover geschreven dient te
worden liggen vast, omdat Culture Smart! Netherlands deel uitmaakt van een reeks. Dit zal ook
betekenen dat de schrijfstijl aan regels gebonden is, maar dit is slechts een verwachting.

Cruising Guide to the Netherlands
De reisgids Cruising Guide to the Netherlands is geschreven door Brian Navin. De 5e editie,
die in deze scriptie onderzocht zal worden, is uitgegeven in 2010 door uitgeverij Imray, Laurie,
Norie & Wilson Limited gevestigd in Cambridgeshire. Deze 203 pagina’s tellende reisgids
biedt toeristen de mogelijkheid om Nederland te ontdekken vanuit het water. Na een korte
inleiding over de Nederlandse strijd tegen het water, is de reisgids verdeeld in twee delen: “The
South” en “The North”. Elk deel is verder onderverdeeld in verschillende regio’s, waarin
informatie wordt gegeven over de te bezichtigen trekpleisters op het land en enkele mogelijke
routes die gevolgd kunnen worden. Dit alles wordt beschreven vanuit de alwetende
vertelinstantie. Omdat deze reisgids alleen kan worden gelezen door personen die een
vaarbewijs hebben en in het bezit zijn van een eigen boot, is de doelgroep van deze reisgids erg
gespecificeerd. Dit is dan ook de reden dat het boek is ingedeeld bij de categorie ‘narratieve
reisgidsen’.
Brian Navin is de auteur van deze reisgids. Naast de Cruising Guide to the Netherlands,
heeft hij ook Cruising Guide to Germany and Denmark en North Sea Passage Pilot geschreven.
Beide publicaties zijn uitgegeven bij de uitgeverij Imray, Laurie, Norie & Wilson Limited,
gevestigd in London. Deze is gespecialiseerd in het uitgeven van kaarten en reisgidsen die
gerelateerd zijn aan de scheepvaart. Zo heeft dit bedrijf boeken gepubliceerd over de
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binnenlandse wateren van het Verenigd Koninkrijk, Europa en de Caribische Eilanden
(www.imray.com, geraadpleegd op 23-04-2018). Lucy Wilson, mededirecteur van deze
uitgeverij, stelt dat er in het algemeen veel samenwerking is tussen de uitgeverij en de auteurs.
Zo hebben de redacteurs in het algemeen veel inspraak in de te bespreken onderwerpen en is
ook de schrijfstijl aan regels gebonden. Daarentegen zijn de auteurs vrij in het onderzoeken van
de desbetreffende regio’s en het taalgebruik dat zij wensen te gebruiken. Om reden dat Brian
Navin als een ervaren en competente schrijver wordt gezien, is hij meer vrij gelaten
(persoonlijke communicatie, 01-05-2018).

The Rough Guide to the Netherlands
The Rough Guide to the Netherlands is een reisgids geschreven door Martin Dunford, Phil Lee
en Suzanne Morton-Taylor en de zesde editie, die in deze scriptie geanalyseerd zal worden, is
uitgegeven in 2013. Deze reisgids maakt deel uit van de bekende Britse Rough Guides-reeks,
die meer dan 200 bestemmingen beslaat. Na een korte introductie over Nederland, waarin onder
andere het openbaar vervoer, het eten en drinken, de festivals en de Nederlandse cultuur aan
bod komen, is de reisgids verdeeld in zes delen: “Amsterdam”, “Noord-Holland”, “ZuidHolland and Utrecht”, “The north and the Frisian Islands”, “The eastern Netherlands” and “The
south and Zeeland”. Dit wordt allemaal vanuit een alwetende vertelinstantie beschreven. In
deze reisgids wordt dus informatie gegeven over Nederland in het algemeen, waardoor zij is
ingedeeld bij de categorie ‘eenvoudige referentiebron’.
Wat betreft de auteur, Martin Dunford is geboren in het Verenigd Koninkrijk en woont,
als hij niet onderweg is, in London. Na enkele jaren gewerkt te hebben in de reisbranche, heeft
hij in 1982, in samenwerking met anderen, het bedrijf Rough Guides opgericht. Hij is auteur
van verscheidene reisgidsen en werkt daarnaast ook als freelance schrijver en consulent in de
reisbranche. Phil Lee is geboren en getogen in Nottingham en werkt al gedurende twintig jaar
voor Rough Guides. Zo heeft hij onder meer meegewerkt aan de reisgidsen over Canada,
Amsterdam, Norfolk & Suffolk, Mallorca & Menorca en België & Luxemburg. Suzanne
Morton-Taylor werkt sinds 2006 bij Rough Guides en heeft onder andere meegewerkt aan
Amsterdam, Australië, Noorwegen en België & Luxemburg (Dunford, Lee & Morton-Taylor
2013, 358).
De uitgeverij van deze reeks reisgidsen is Rough Guides LTD en is gevestigd in London.
Omdat ook The Rough Guide to the Netherlands deel uitmaakt van een reeks, zullen naar alle
waarschijnlijkheid bepaalde onderwerpen vaststaan waarover de auteurs moeten schrijven en
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zal ook het taalgebruik aan regels gebonden zijn. Dit is slechts een verwachting. In lijn met
Lonely Planet zal ook deze organisatie te groot zijn om dergelijke vragen te beantwoorden.

Why the Dutch are different
Why the Dutch are Different is een reisgids geschreven door Ben Coates en uitgegeven in 2015
door Nicholas Braeley Publishing. In deze 304 pagina’s tellende reisgids behandelt Ben Coates
in zeven hoofdstukken de verscheidene aspecten die Nederland uniek maken: ‘Water, Water,
Everywhere’, ‘The Religious Divide’, ‘The Golden Age’, ‘Fire and Ashes’, ‘Total Football’,
‘Mosques on the Maas’ en ‘Anything Goes’. Toeristen, maar ook zakenmensen, die alvorens
Nederland te bezoeken achtergrondinformatie willen hebben over de Nederlandse cultuur,
kunnen gebruik maken van deze reisgids. Deze reisgids is niet geplaatst onder de categorie
‘eenvoudige referentiebron’, aangezien er geen informatie wordt verstrekt over het openbaar
vervoer, accommodaties of aan te raden restaurants. Omdat Nederland in deze reisgids
bovendien vanuit een alternatieve invalshoek wordt beschreven, is de reisgids onder de
categorie ‘narratieve reisgids’ geplaatst. Dit is de enige reisgids waarbij de auteur er duidelijk
voor heeft gekozen om gebruik te maken van het ik-perspectief: “Wearing an orange T-shirt
emblazoned ‘IK HOU VAN HOLLAND’, an orange to hat and orange sunglasses, I felt I hadn’t
really made enough of an effort” (Coates 2015, 8) en “I learned how to cycle while holding an
open umbrella […]” (Coates 2015, 12).
De auteur, Ben Coates, is geboren in het Verenigd Koninkrijk, waar hij heeft gewerkt
als politiek adviseur, speechschrijver en lobbyist in London. Daarnaast heeft hij verscheidene
artikelen geschreven in The Guardian, Financial Times en Huffington Post. Momenteel woont
en werkt hij in Nederland, waar hij ook dit werk heeft geschreven. In 2018 wordt zijn boek The
Rhine: Following Europe’s Greatest River from Amsterdam to the Alps gepubliceerd. Why the
Dutch are Different is gepubliceerd door Nicholas Braeley Publishing gevestigd in Londen en
Boston. Bij het schrijven van de reisgids werd Ben Coates geheel vrijgelaten. De uitgeverij
verzocht enkel kleine veranderingen door te voeren, zoals het inkorten van het deel over de
Nederlandse geschiedenis en het uitbreiden van de hoeveelheid informatie over voetbal. Er was
echter weinig verschil tussen de eerste versie van Ben Coates en de uiteindelijk gepubliceerde
reisgids (persoonlijke communicatie, Ben Coates, 25-04-2018).

Amsterdam & The Netherlands
De laatste reisgids die geanalyseerd zal worden in deze scriptie is de tweede editie van
Amsterdam & The Netherlands geschreven door Rick Steves en Gene Openshaw. Deze reisgids
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maakt deel uit van de Amerikaanse Rick Steves-reeks over Europa. Bij het schrijven van deze
reisgidsen staat de ‘Back Door Travel Philisophy’ van Rick Steves centraal: “Travel is
intensified living - maximum thrills per minute and one of the last great sources of legal
adventure. Travel is freedom. It’s recess, and we need it. Experiencing the real Europe requires
catching it by surprise, going casual...’through the Back Door’.” (Steves & Openshaw 2017,
18). Dit betekent dat door het volgen van deze reisgidsen de toeristen “travel as a temporary
local”, want wanneer men bereid is om te reizen als een lokale inwoner, zal men meer plezier
beleven (Steves & Openshaw 2017, 16). In de reisgids Amsterdam & The Netherlands besteden
de auteurs na een korte inleiding uitgebreid aandacht aan de bezienswaardigheden in
Amsterdam. Verschillende omliggende steden, zoals Haarlem, Delft, Alkmaar, Volendam,
Enkhuizen, Leiden, Rotterdam en Utrecht, staan daarna centraal. Bovendien wordt er ook
informatie gegeven wat betreft accommodaties, restaurants en vervoer. Vanwege deze
praktische tips, maar ook omdat de reisgids Nederland vanuit een algemene invalshoek
beschrijft, is het boek ingedeeld bij de categorie ‘eenvoudige referentiebron’. Hoewel de nadruk
ligt op Amsterdam en de omliggende steden zal de reisgids toch een breed Amerikaans publiek
aantrekken, met name toeristen die op stedentrip gaan naar Amsterdam en daarnaast ook enkele
dagen de omgeving willen verkennen. Net als de andere reisgidsen die ondergebracht zijn bij
de categorie ‘eenvoudige referentiebron’, is ook deze reisgids geschreven vanuit de alwetende
vertelinstantie. Deze maakt Rick Steves echter wel persoonlijker met behulp van enkele kleine
verwijzingen naar zichzelf: “Follow my self-guided Amsterdam City Walk […]” (Steves &
Openshaw 2017, 31) en “Still, my fellow travelers, […]” (Steves & Openshaw 2017, 112).
Rick Steves is de auteur van de Amerikaanse reeks reisgidsen Rick Steves, waarvan al
meer dan 50 reisgidsen, waarin Europese landen centraal staan, gepubliceerd zijn. Naast auteur
van reisgidsen is hij ook een tv-persoonlijkheid. Zo heeft hij zijn eigen tv-serie gehad, Rick
Steves’ Europe, en heeft hij nog steeds zijn eigen radio show Travel with Rick Steves. Gene
Openshaw is coauteur van meerdere reisgidsen van Rick Steves, zo ook bij Amsterdam & The
Netherlands. Hij heeft zich gespecialiseerd in het schrijven over musea en van stadwandelingen
(www.ricksteves.com, geraadpleegd op 24-04-2018).
De uitgeverij die de reisgidsen van Rick Steves uitgeeft is Avalon Travel Publishing.
Avalon Travel Publishing is een imprint van The Perseus Books Group en geeft meerdere
onafhankelijke reisgidsen uit: Moon Travel Guides, Andy Steves, Rick Steves en enkele
individuele reisgidsen gericht op een niche markt (www.avalontravelbooks.com, geraadpleegd
op 24-04-2018). Normaal gesproken wordt er door Avalon Travel Publishing gevraagd een
format te schrijven met behulp van het verwijssysteem Chicago. Voor de reisgidsen van Rick
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Steves is de uitgever echter minder streng, “the language can be a bit more informal and
friendlier than many other travel guides”, aangezien de Amerikaanse lezers van de Rick Stevesreeks daarmee vertrouwd zijn. De redacteurs maken de tekst persklaar, waarbij zij proberen de
stijl niet te veranderen. Wanneer de redacteurs iets als offensief of ongeschikt beschouwen
wordt er doormiddel van een gesprek met de auteur en de redacteur van Avalon Travel
Publishing gekeken naar een oplossing (persoonlijke communicatie, Ravina S., 20-04-2018).
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HOOFDSTUK 2 – KWANTITATIEVE RESULTATEN

In dit hoofdstuk zal ik de kwantitatieve resultaten presenteren van de twaalf Nederlands- en
Engelstalige reisgidsen die ik aan een analyse onderworpen heb. Niet alle items die zijn
aangetroffen in de reisgidsen zijn ook daadwerkelijk geanalyseerd. Van het totaal aantal items1
zijn enkel de begrippen geselecteerd die tot een naamwoordgroep behoren (“de authentieke
vlotbrug”) of die een eigenschap aanduiden van een desbetreffende locatie, object of gedraging
middels het gebruik van een (semi-)koppelwerkwoord (“de ‘werven’ van Utrecht zijn uniek”).
Na bovenstaande selectie te hebben uitgevoerd, heb ik gekeken naar de verscheidene contexten
waarin het woord ‘authenticiteit’ en de aanverwante begrippen gebruikt worden. Dit heeft
geleid tot een zestal categorieën: (1) locaties, alle niet-verplaatsbare zaken, (2) objecten, alle
verplaatsbare zaken, (3) eten en drinken, (4) gedragingen en handelingen, (5) ondervindingen
en (6) levende wezens: mensen, dieren en planten. Naast deze analyse zal ik in onderstaande
paragrafen ook aandacht besteden aan deelvraag 3, de historische ontwikkeling van het begrip
‘authenticiteit’ en aanverwante begrippen, en deelvraag 4, de overeenkomsten en/of verschillen
tussen het gebruik van deze begrippen in de Nederlands- en Engelstalige reisgidsen.
Deze presentatie van de kwantitatieve resultaten is geordend in drie delen. In paragraaf
2.1 zullen, per reisgids, de frequenties van het totaal aantal onderzochte begrippen
gepresenteerd worden. Vervolgens zal in paragraaf 2.2 het begrip ‘authenticiteit’ centraal staan.
In de laatste paragraaf, paragraaf 2.3, komen de begrippen aan bod die tot hetzelfde semantische
veld behoren.

2.1

Het totaal aantal frequenties

De twaalf Nederlands- en Engelstalige reisgidsen hebben een totaal van, om en nabij, 1.256.500
woorden. Omdat het woord ‘authenticiteit’ en de geanalyseerde aanverwante begrippen een
totaal hebben van 3294, betekent dit dat 0,262% van het totaal aantal woorden bestaat uit
begrippen die toeristen mogelijk zouden kunnen sturen in hun verlangen naar ‘authenticiteit’.
In het eerste opzicht lijken deze begrippen slechts een klein deel uit te maken van de inhoud
van de reisgidsen. Dit percentage is deels te verklaren vanwege het feit dat ook alle lidwoorden

1

De tabel met het totaal aantal items is te vinden in Bijlage 1.
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en voorzetsels zijn opgenomen bij het berekenen van het totaal aantal woorden. Het overgrote
merendeel van de onderzochte items bestaat uit bijvoeglijke naamwoorden, dit is dan ook de
reden dat er tevens is gekeken naar het totaal aantal bijvoeglijke naamwoorden dat in de
reisgidsen voorkomt. Van elke reisgids zijn drie pagina’s aan een analyse onderworpen,
waardoor een beeld is ontstaan van het totaal aantal malen dat de auteurs gebruik maken van
deze woordsoort. In de reisgidsen zijn, om en nabij, 88.750 adjectieven gebruikt. Dit betekent
dat 3,7% van het totaal aantal bijvoeglijke naamwoorden bestaat uit ‘authentiek’ of
aanverwante begrippen. Daarnaast is ook gekeken naar de verhouding tussen het gebruik van
begrippen die gerelateerd zijn aan ‘authenticiteit’ en adjectieven die hier weinig mee van doen
hebben. Zo is bekeken hoeveel malen de auteurs van vier reisgidsen ‘groot’, ‘klein’ en ‘leuk’
hebben aangewend. Elk begrip dat verwant is aan ‘authenticiteit’ komt gemiddeld 17 maal voor
per reisgids. De begrippen ‘groot’, ‘klein’ en ‘leuk’ worden, om en nabij, 77 maal aangewend
per reisgids. Deze bovenstaande analyse geeft weer dat, ondanks het feit dat ‘authenticiteit’ en
aanverwante begrippen een erg klein deel uitmaken van het totaal aantal woorden, deze
begrippen toch één op de 27 bijvoeglijke naamwoorden beslaan en de algemene woorden als
‘groot’, ‘klein’ en ‘leuk’ slechts 4,5 maal vaker voorkomen.
De frequentie van het gebruik van ‘authenticiteit’ en aanverwante begrippen is in de
reisgids Nederland voor Nop het hoogst. Aad Struijs heeft 761 maal gebruik gemaakt van deze
begrippen, waarmee deze 0,573% van het totaal aantal woorden innemen. De onderstaande
tabel geeft weer welke begrippen zoal zijn aangewend door de auteur en in welke context.

locaties

objecten

gedragingen /
handelingen
1

ondervindingen

wezens

10

eten /
drinken
-

percentage

-

totale
frequentie
19

‘authenticiteit’ / ‘authentiek’

8

-

‘origineel’

6

28

-

1

-

-

35

0,026%

‘oorspronkelijk’

10

5

-

-

-

1

16

0,012%

‘echt’

8

2

2

4

-

6

22

0,017%

‘traditioneel’

-

9

1

14

-

-

24

0,018%

‘nostalgisch’

9

7

-

6

1

-

23

0,017%

‘folkloristisch’

-

1

-

10

-

-

11

0,008%

179

95

2

39

-

24

339

0,255%

‘ouderwets’

-

-

3

3

-

-

6

0,005%

‘historisch’

62

37

-

9

-

-

108

0,081%

‘uniek’

57

19

-

9

-

4

89

0,067%

‘typisch’

3

1

-

2

1

-

7

0,005%

‘karakteristiek’

9

3

-

-

-

1

13

0,010%

‘zeldzaam’

1

4

-

-

-

20

25

0,019%

‘oud’

30

0,014%

‘pittoresk’ / ‘schilderachtig’
‘idyllisch’

23

1

-

-

-

-

24

0,018%

-

-

-

-

-

-

-

-

Tabel 2: Kwantitatieve analyse van het gebruik van het woord ‘authenticiteit’ en aanverwante begrippen in de reisgids
Nederland voor Nop.

Deze zelfde begrippen komen in Lonely Planet The Netherlands 376 maal voor, wat
overeenkomt met een percentage van 0,215%. 2 In de reisgids Nederlands Culinair Erfgoed
maken Hein van Beek en Paul Blomberg 130 maal gebruik van het woord ‘authenticiteit’ en de
aanverwante begrippen, waarmee deze 0,161% van het totaal aantal woorden innemen.3 Sheryl
Buckland heeft in de reisgids Culture Smart! Netherlands slechts 19 maal deze begrippen
aangewend.4 Dit betekent dat 0,056% van het totaal aantal woorden bestaat uit begrippen die
mogelijk verwijzen naar het fenomeen ‘authenticiteit’. Deze absolute cijfers zijn het laagst van
alle twaalf reisgidsen. In Capitool Reisgidsen Nederland wordt, daarentegen, regelmatig
gebruik gemaakt van deze begrippen.5 Gerard M.L. Harmans heeft er 516 maal gebruik van
gemaakt, wat overeenkomt met een percentage van 0,317%. In lijn met Culture Smart!
Netherlands komen ook in de Engelstalige reisgids Cruising Guide to the Netherlands de
geanalyseerde begrippen slechts enkele malen voor. 6 Brian Navin heeft er 64 aangewend,
waarmee dit aantal een percentage van 0,119% inneemt. In Wat & Hoe Reisgids Nederland
komen de geanalyseerde begrippen 259 maal voor.7 Relatief gezien komt deze reisgids daarmee
op een tweede plaats, gezien het feit deze begrippen 0,446% van het totaal aantal woorden
innemen. The Rough Guide to the Netherlands is de Engelstalige reisgids waarin ‘authenticiteit’
en aanverwante begrippen het vaakst aangewend zijn.8 Hier hebben de auteurs er 482 maal
gebruik van gemaakt, wat overeenkomt met een percentage van 0,298%. In de Nederlandstalige
reisgids Het Beste van Nederland wordt deze begrippen slechts 53 maal toegepast.9 Dit betekent
dat deze 0,126% van het totaal aantal woorden innemen. Ook in de reisgids Why the Dutch are

2

De tabel met de alle kwantitatieve gegevens wat betreft de reisgids Lonely Planet The Netherlands is terug te
vinden in Bijlage 2.
3
De tabel met de alle kwantitatieve gegevens wat betreft de reisgids Nederlands Culinair Erfgoed is terug te
vinden in Bijlage 3.
4
De tabel met de alle kwantitatieve gegevens wat betreft de reisgids Culture Smart! Netherlands is terug te vinden
in Bijlage 4.
5
De tabel met de alle kwantitatieve gegevens wat betreft de reisgids Capitool Reisgidsen Nederland is terug te
vinden in Bijlage 5.
6
De tabel met de alle kwantitatieve gegevens wat betreft de reisgids Cruising Guide to the Netherlands is terug te
vinden in Bijlage 6.
7
De tabel met de alle kwantitatieve gegevens wat betreft de reisgids Wat & Hoe Reisgids Nederland is terug te
vinden in Bijlage 7.
8
De tabel met de alle kwantitatieve gegevens wat betreft de reisgids The Rough Guide to the Netherlands is terug
te vinden in Bijlage 8.
9
De tabel met de alle kwantitatieve gegevens wat betreft de reisgids Het Beste van Nederland is terug te vinden
in Bijlage 9.
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Different zijn de geanalyseerde begrippen spaarzaam aangewend, slechts 63 maal, wat
overeenkomt met een percentage van 0,054%.10 De begrippen die voorkomen in de reisgids
1000 Dingen Doen in Nederland nemen een totaal van 0,221% in. Dit komt overeen met een
frequentie van 225.11 In de laatste reisgids die geanalyseerd is, Amsterdam & The Netherlands,
komen de begrippen 344 maal voor, waarmee deze 0,252% van het totaal aantal woorden
innemen.12
De bovenstaande resultaten laten zien dat er weinig radicale veranderingen hebben
opgetreden met betrekking tot het gebruik van ‘authenticiteit’ en aanverwante begrippen door
de jaren heen. Zowel de reisgidsen die zijn uitgegeven aan het begin van de 21e eeuw als zij die
recentelijk gepubliceerd zijn laten zowel hoge als lage frequenties zien. Daarentegen blijken er
wel verschillen te zijn in het gebruik van deze begrippen in de Nederlands- en Engelstalige
reisgidsen. Zo maken de buitenlandse auteurs, in het algemeen, meer gebruik van bijvoeglijke
naamwoorden dan de Nederlandse auteur: in de Engelstalige reisgidsen is, om en nabij, 7,9%
van het totaal aantal woorden een adjectief, in de Nederlandstalige reisgidsen is dit 6,1%. De
geanalyseerde woorden, daarentegen, komen in de Nederlandstalige reisgidsen 1,44 maal vaker
voor dan in de Engelstalige reisgidsen. De begrippen, die toeristen mogelijk zouden kunnen
sturen in hun verlangen naar ‘authenticiteit’, worden door de Nederlandse auteurs 1946 maal
aangewend, waarmee deze 0,336% van het totaal aantal woorden innemen, en door de
buitenlandse auteurs 1348 maal, wat overeenkomt met een percentage van 0,199%. Dit zou
kunnen betekenen dat de Nederlandse auteurs meer behoefte hebben aan het verwijzen naar
‘authentieke’, ‘originele’ en/of ‘unieke’ zaken in Nederland.

2.2

Het begrip ‘authenticiteit’

Hoewel het fenomeen ‘authenticiteit’ een belangrijk onderwerp is in de toerismebranche en ook
als zodanig wordt beschreven in de historiografie, blijkt uit de geconstrueerde statistische
gegevens dat in de reisgidsen weinig expliciet gebruik wordt gemaakt van het begrip. In totaal
komt het 91 maal voor. Dit betekent dat ‘authenticiteit’ en ‘authentiek’ slechts 0,007% van het
totaal aantal woorden innemen en 0,103% van het totaal aantal adjectieven. Jeremy Gray, auteur

10

De tabel met de alle kwantitatieve gegevens wat betreft de reisgids Why the Dutch are Different is terug te
vinden in Bijlage 10.
11
De tabel met de alle kwantitatieve gegevens wat betreft de reisgids 1000 Dingen Doen in Nederland is terug te
vinden in Bijlage 11.
12
De tabel met de alle kwantitatieve gegevens wat betreft de reisgids Amsterdam & The Netherlands is terug te
vinden in Bijlage 12.
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van de reisgids Lonely Planet The Netherlands die is uitgegeven in 2004, stelt dat het begrip
‘authentiek’ zich in die periode ontwikkelde tot een “trendy label” en in steeds meer contexten
gebruikt werd. Vanwege deze botsing wat betreft de specifieke betekenis van het woord en de
contexten waarin het gebruikt werd heeft hij ervoor gekozen het begrip spaarzaam aan te
wenden (persoonlijke communicatie, Jeremy Gray, 29-05-2018). Daarnaast verklaart ook Rik
Zaal, auteur van Het Beste van Nederland uitgegeven in 2014, het begrip ‘authenticiteit’ bewust
minder, of niet, te hebben toegepast. Zijn reisgids is met “meer literaire kwaliteit” geschreven,
waardoor hij ervoor geeft gekozen om “platgetrapte woorden” te vermijden (persoonlijke
communicatie, Rik Zaal, 28-05-2018). Het feit dat dit begrip weinig gebruikt wordt in de
reisgidsen lijkt daarmee het gevolg te zijn van een bewuste keuze. Opvallend is dat de hoogste
frequentie, 19 maal, is aangetroffen in de reisgids Nederland voor Nop en dat deze in dezelfde
periode is gepubliceerd als Lonely Planet The Netherlands. Aad Struijs kan het begrip
‘authenticiteit’ dus ook hebben beschouwd als een ‘trendy label’, dit heeft hem er, echter, niet
van weerhouden het begrip toe te passen. Wanneer deze 19 maal in verhouding wordt gebracht
met het totaal aantal woorden die in de reisgids gebruikt zijn, blijkt dat ‘authentiek’ vaker is
aangewend in Wat & Hoe Reisgids Nederland. In deze reisgids bestaat 0,024% van het totaal
aantal woorden uit ‘authenticiteit’ of ‘authentiek’. In Nederland voor Nop is dit 0,014%. Dit
kan worden verklaard door het feit dat de auteur van Wat & Hoe Reisgids Nederland, Tineke
Zwijgers, stelt dat zij, in contrast met Jeremy Gray en Rik Zaal, het begrip ‘authenticiteit’ niet
als een cliché ervaart. Locaties of objecten die beschouwd kunnen worden als “een echte
aanbeveling” of, met andere woorden, als “een plek die niet vercommercialiseerd is, maar
‘zichzelf’ is gebleven”, bestempelt zij als ‘authentiek’. Desalniettemin heeft ook Tineke
Zwijgers ernaar gestreefd het begrip niet met regelmaat toe te passen (persoonlijke
communicatie, Tineke Zwijgers, 06-06-2018).
De geconstrueerde gegevens maken duidelijk dat de begrippen ‘authenticiteit’ en
‘authentiek’ voornamelijk in verband worden gebracht met locaties en objecten, respectievelijk
in 37,4% en 35,2% van de gevallen. Hoewel uit de bovenstaande alinea blijkt dat het begrip
‘authenticiteit’ in het begin van de geanalyseerde periode een ‘trendy label’ was en aan het eind
van deze periode werd gezien als een ‘platgetrapt woord’, lijkt het kwantitatieve gebruik van
het begrip door de jaren heen aan weinig veranderingen onderhevig te zijn geweest. Dit maakt
duidelijk dat het gebruik van het begrip ‘authenticiteit’ erg persoonsafhankelijk is. Daarentegen
blijkt dat er wel verschillen zijn tussen de Engels- en Nederlandstalige reisgidsen. Zo wordt er
door de Nederlandse auteurs dubbel zoveel gebruik gemaakt van het begrip ‘authenticiteit’ dan
door de buitenlandse auteurs: het begrip beslaat 0,010% van het totaal aantal woorden in de
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Nederlandstalige reisgidsen en in de Engelstalige reisgidsen is dit 0,005%. Daarnaast is het
opvallend dat de Engelstalige auteurs in 38,7% van de gevallen het begrip in verband brengen
met eten en/of drinken. In de Nederlandstalige reisgidsen is dit slechts 1,7%. Ditzelfde geldt
voor het gebruik van het begrip ‘authenticiteit’ in relatie tot de categorie ‘ondervindingen’. In
de Engelstalige reisgidsen wordt in 16,1% van het aantal items verwezen naar ondervindingen,
ervaringen of gevoelens en is dit percentage in de Nederlandstalige reisgidsen wederom slechts
1,7%. Het onderscheid in de categorie ‘eten en drinken’ zou kunnen worden verklaard door het
verschil in taalgebied. Zo wordt in de Van Dale niet verwezen naar eten en/of drinken met
behulp van het begrip ‘authentiek’, terwijl er in Oxford Dictionaries meerdere voorbeelden
vermeld staan die deze woorden met elkaar in verband brengen. Het verschil omtrent de
categorie ‘ondervindingen’ zou kunnen betekenen dat de buitenlandse auteurs meer behoefte
hebben aan het leggen van nadruk op ‘existentiële authenticiteit’ of, met andere woorden, “a
potential existential state of Being that is to be activated by tourist activities” (Wang 1999, 352).
In de onderstaande tabel een weergave van het gebruik van het begrip ‘authenticiteit’.
locaties

objecten

gedragingen /
handelingen
1

ondervindingen

wezens

10

eten /
drinken
-

percentage

-

totale
frequentie
19

Nederland Voor Nop

8

-

Lonely Planet The
Netherlands
Nederlands Culinair Erfgoed

3

2

4

-

2

-

11

0,006%

1

1

1

1

1

-

5

0,006%

Culture Smart! Netherlands

-

-

-

-

-

1

1

0,003%

Capitool Reisgidsen
Nederland
Cruising Guide to the
Netherlands
Wat & Hoe Reisgids
Nederland
The Rough Guide to the
Netherlands
Het Beste van Nederland

5

2

1

-

-

-

8

0,005%

-

-

-

-

-

-

-

-

8

6

-

-

-

-

14

0,024%

1

1

6

1

2

-

11

0,007%

-

1

-

-

-

-

1

0,002%

Why the Dutch are Different

-

-

-

-

-

-

-

-

6
6
1
13
1000 Dingen Doen in
Nederland
2
3
2
1
8
Amsterdam & The
Netherlands
Tabel 14: Kwantitatieve analyse van het gebruik van het woord ‘authenticiteit’/‘authentiek’/‘authenticity’/‘authentic’.

2.3

Het semantische veld van het begrip ‘authenticiteit’

In onderstaande alinea’s worden de kwantitatieve resultaten van de aanverwante begrippen die
aan een analyse onderworpen zijn per begrip gepresenteerd.
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0,014%

0,013%
0,006%

Het begrip ‘origineel’
Het begrip ‘origineel’ komt in de twaalf reisgidsen 152 maal voor, wat betekent dat dit begrip
0,012% van het totaal aantal woorden inneemt.13 Deze frequentie is beduidend hoger dan het
aantal malen de auteurs gebruik maken van het begrip ‘authenticiteit’. Het begrip ‘origineel’ is
erg verwant aan het begrip ‘authentiek’, wat, onder andere, blijkt uit de definitie van Van Dale,
“gelijk aan het origineel”, en van Oxford Dictionaries, “of undisputed origin and not a copy”.
Dit zou dan ook de reden kunnen zijn dat de auteurs ‘origineel’ 1,7 maal vaker aangewend
hebben dan ‘authentiek’: een manier om het begrip ‘authentiek’ te omzeilen.
Zowel de absolute als de relatieve frequentie is het hoogst in de reisgids Nederland voor
Nop. Hierin gebruikt Aad Struijs 35 maal het begrip ‘origineel’, wat overeenkomt met een
percentage van 0,026%. Uit de geconstrueerde gegevens blijkt dat de auteurs ‘origineel’
voornamelijk in verband brengen met objecten, gezien het feit in 69,0% van de items wordt
verwezen naar verplaatsbare zaken. Hoewel de reisgids Nederland Voor Nop, uitgegeven in
2003, de hoogste frequentie heeft, lijkt het gebruik van het begrip ‘origineel’ door de jaren heen
een steeds grotere plaats in te nemen in de reisgidsen. In vier van de zeven reisgidsen die
uitgegeven zijn vanaf het jaar 2010 komt het begrip gemiddeld 0,019% voor. In de jaren
hiervoor is dit enkel het geval bij Nederland voor Nop. Dit zou kunnen duiden op toeval, maar
het zou ook kunnen betekenen dat de auteurs steeds meer de voorkeur geven aan het toepassen
van aanverwante begrippen boven het aanwenden van het ‘platgetrapte woord’ ‘authenticiteit’.
In lijn met ‘authentiek’ komt het begrip ‘origineel’ in de Nederlandstalige reisgidsen vaker voor
dan in de buitenlandse reisgidsen: respectievelijk, 83 maal, wat overeenkomt met 0,014%, en
70 maal, waar het percentage 0,010% mee overeenstemt.
Het begrip ‘oorspronkelijk’
Erik Cohen suggereert in zijn werk ‘Authenticity and Commoditization in Tourism’ dat de
moderne toerist in zijn/haar zoektocht naar ‘authenticiteit’ op zoek is naar het oorspronkelijke
en het ongerepte, datgene wat nog niet is aangetast door de moderniteit (1988, 374). Dit
behoudende karakter van ‘authenticiteit’ komt overeen met het begrip ‘oorspronkelijk’.
‘Oorspronkelijk’ wordt 85 maal aangewend in de reisgidsen, wat betekent dat het 0,007%
van het totaal aantal woorden inneemt. 14 De totale frequentie is het hoogst in Capitool
Reisgidsen Nederland. Het begrip komt er 27 maal, wat overeenkomt met een percentage van
13
14

De tabel met alle kwantitatieve gegevens wat betreft het begrip ‘origineel’ is terug te vinden in Bijlage 13.
De tabel met alle kwantitatieve gegevens wat betreft het begrip ‘oorspronkelijk’ is terug te vinden in Bijlage 14.
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0,017%. In tegenstelling tot ‘origineel’ wordt het woord ‘oorspronkelijk’ voornamelijk in
verband gebracht met locaties: in 72,9% van het totaal aantal items. Het kwantitatieve gebruik
van het begrip ‘oorspronkelijk’ lijkt aan weinig veranderingen onderhevig te zijn geweest door
de jaren heen, daarentegen is er wederom een verschil tussen de Nederlands- en Engelstalige
reisgidsen. Zo wordt het begrip ‘oorspronkelijk’, in lijn met ‘authentiek’ en ‘origineel’, vaker
aangewend in de Nederlandstalige reisgidsen, 0,009% van het totaal aantal woorden, dan in de
Engelstalige reisgidsen, waar het percentage 0,005% aan gekoppeld kan worden. Dit
onderscheid zou deels verklaard kunnen worden door het feit dat het Engelse woord ‘original’
zowel vertaald kan worden als ‘origineel’ en ‘oorspronkelijk’, waardoor zelf bepaald is of het
begrip verwijst naar ‘origineel’, “de oudste vorm uitmakend” (Van Dale), of ‘oorspronkelijk’,
“het eerst in een opvolgende reeks” (Van Dale). Daarnaast bevestigt dit ook het idee, zoals bij
het begrip ‘authenticiteit’ geopperd is, dat de Nederlandse auteurs meer neigen naar het
benadrukken van ‘authentieke’ zaken in Nederland dan de buitenlandse auteurs.
Het begrip ‘echt’
In overeenstemming met de begrippen ‘authentiek’, ‘origineel’ en ‘oorspronkelijk’ kan het
begrip ‘echt’ ook gebruikt worden om de bestaande waarden van bepaalde locaties, objecten of
producten te benadrukken. In de twaalf reisgidsen bestaat 0,016% van het totaal aantal woorden
uit het begrip ‘echt’, wat overeenkomt met 202 maal.15 Dit aantal is erg hoog vergeleken met
de frequenties van de bovenstaande begrippen. Dit maakt duidelijk dat de auteurs graag de
nadruk te leggen op locaties, objecten, producten of wezens die ook echt hetgeen zijn waarvoor
ze doorgaan. Daarnaast kunnen zij ook ‘echt’ aangewend hebben om het begrip ‘authentiek’ te
omzeilen. Zo is het treffend dat Rik Zaal ‘authentiek’, maar ook ‘traditioneel’ en ‘uniek’ als
“platgetrapte woorden” omschrijft, maar toch meermaals gebruik maakt van ‘oorspronkelijk’
en ‘echt’. Dit zou kunnen betekenen dat er ook sprake is van een onbewuste sturing door de
auteurs.
Het hoogste percentage is te vinden in de reisgids 1000 Dingen Doen in Nederland. Het
begrip komt er 43 maal voor en beslaat daarmee 0,042% van het totaal aantal woorden in deze
reisgids. De verscheidene contexten waarin het begrip ‘echt’ gebruikt wordt zijn zeer divers.
De meeste items zijn aangetroffen in de categorie ‘locaties’: 39,1% van de gevallen. Wederom
lijken er geen radicale verschillen te hebben opgetreden wat betreft het gebruik van het begrip
‘echt’ door de jaren heen. Er zijn wel verschillen waargenomen tussen de Nederlands- en
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De tabel met alle kwantitatieve gegevens wat betreft het begrip ‘echt’ is terug te vinden in Bijlage 15.
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Engelstalige reisgidsen. Zo neemt het begrip ‘echt’ in de Nederlandstalige reisgidsen 0,020%
van het totaal aantal woorden in en is dit in de Engelstalige reisgidsen 0,013%. Dit is in lijn met
‘authentiek’, ‘origineel’ en ‘oorspronkelijk’. Bovendien is het opvallend dat wanneer het begrip
‘echt’ gerelateerd wordt aan de categorie ‘ondervindingen’, wat 22 maal voorkomt, dit in 81,8%
van de gevallen een buitenlandse auteur is. Dit sluit aan bij het gebruik van het begrip
‘authentiek’ en duidt erop dat de Engelstalige auteurs naast ‘objectieve authenticiteit’ ook
regelmatig aandacht besteden aan ‘existentiële authenticiteit’.
Het begrip ‘traditioneel’
Door middel van het omschrijven van locaties, objecten, producten of gedragingen als
‘traditioneel’, kunnen de auteurs, bewust of onbewust, teruggrijpen naar ‘het oorspronkelijke’
en daarmee mogelijk een gevoel van ‘authenticiteit’ oproepen bij de lezers. Het begrip
‘traditioneel’ komt 224 maal voor in de Nederlands- en Engelstalige reisgidsen, wat betekent
dat 0,018% van het totaal aantal woorden uit dit begrip bestaat’.16 De hoogste frequentie komt
voor in de reisgids Amsterdam & The Netherlands. Het begrip wordt hierin 48 maal gebruikt,
wat overeenkomt met een percentage van 0,035%. De geconstrueerde tabellen van de
bovenstaande begrippen geven blijk van het feit dat enkele reisgidsen geen gebruik maken van
bepaalde woorden. Het is daarom treffend dat het begrip ‘traditioneel’ in elke reisgids
aangewend wordt. Daarnaast springt in het oog dat dit begrip voornamelijk in verband wordt
gebracht met gedragingen en handelingen, terwijl bovenstaande begrippen nauwelijks worden
gekoppeld aan deze categorie. In lijn met ‘authentiek’, ‘oorspronkelijk’ en ‘echt’, lijken er geen
radicale veranderingen te hebben opgetreden wat betreft het gebruik van het begrip ‘traditioneel’
door de jaren heen. Daarentegen is het opvallend dat de auteurs van de Engelstalige reisgidsen
‘traditioneel’ vaker aanwenden dan dat de Nederlandstalige auteurs dit doen. In de
Nederlandstalige reisgidsen komt het begrip ‘traditioneel’ 77 maal voor, wat overeenkomt met
een percentage van 0,013%, en in de Engelstalige reisgidsen wordt dit begrip 125 maal gebruikt,
met een percentage van 0,018%. Dit zou kunnen betekenen dat de buitenlandse auteurs de
voorkeur geven aan het benadrukken van de voor hen ‘bijzondere’ of ‘typische’ Nederlandse
gebruiken en gewoontes. Jeremy Gray bevestigt dit: “authors were directed to list places […]
that conveyed a genuine feel for the destination, hence the proliferation of adjectives such as
traditional” (persoonlijke communicatie, 29-05-2018).
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De tabel met alle kwantitatieve gegevens wat betreft het begrip ‘traditioneel’ is terug te vinden in Bijlage 16.
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Het begrip ‘nostalgisch’
Het begrip ‘nostalgisch’ kan ook gerelateerd worden aan ‘authenticiteit’, omdat beide woorden
betrekking hebben op zaken die toeristen mogelijk doen terugdenken aan vroeger. Zo stellen
Jane Lovell en Chris Bull: “[the] trauma of industrialization, which still runs through the
national psyche, creating a non-specific sense of loss and a nostalgia which percolates into the
tourist search for authenticity” (2018, 106).
Dit begrip wordt erg weinig aangewend in de twaalf reisgidsen. Zo wordt slechts 36
maal gebruik gemaakt van dit adjectief, wat overeenkomt met een percentage van 0,003%, en
komt het van deze 36 maal 23 maal voor in de reisgids Nederland voor Nop.17 Dit lijkt te duiden
op een persoonlijke voorkeur van Aad Struijs voor het begrip ‘nostalgisch’. Het is opvallend
dat 94,4% van deze totale frequentie gebruikt wordt in de Nederlandstalige reisgidsen. Deels is
dit te verklaren door de grote bijdrage van Nederland voor Nop, maar, daarnaast, zou het ook
kunnen dat nostalgie, “verlangen naar dat wat geweest is” (Van Dale), niet wordt opgeroepen
bij de buitenlandse auteurs bij het bezoeken van Nederlandse locaties of bij het zien van
Nederlandse objecten. Het zou, echter, ook verklaard kunnen worden door het feit dat de
Engelse vertaling van het begrip ‘nostalgisch’ zelf gekozen is. In plaats van het begrip
‘nostalgic’ zouden de buitenlandse auteurs een voorkeur kunnen hebben voor bijvoorbeeld het
aanverwante begrip ‘yearning’.
Het begrip ‘folkloristisch’
Het gebruik van het begrip ‘folkloristisch’ komt overeen met het gebruik van ‘nostalgisch’. Zo
komt ook dit begrip weinig voor in de twaalf reisgidsen, slechts 14 maal, wat overeenkomt met
een percentage van 0,001%, en is de meerderheid van het aantal items aangetroffen in de
reisgids Nederland voor Nop, 11 maal.18 Dit begrip laat, daarnaast, ook een ongelijke verdeling
zien wat betreft het gebruik in de Nederlands- en Engelstalige reisgidsen: respectievelijk komt
het 13 en 1 maal voor. In lijn met ‘nostalgisch’ kan dit verklaard worden door de grote bijdrage
van Nederland voor Nop, maar ook doordat de Engelse vertaling zelf gekozen is. Zo zouden de
buitenlandse auteurs ‘oude’ Nederlandse volkscultuurverschijnselen ook hebben kunnen
omschrijven door middel van het begrip ‘traditioneel’.
Het begrip ‘oud’
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In contrast met bovenstaande begrippen, ‘nostalgisch’ en ‘folkloristisch’, wordt het begrip ‘oud’
erg veel aangewend in de twaalf reisgidsen: 1445 maal, wat overeenkomt met een percentage
van 0,115%.19 De hoogste frequentie is, wederom, aangetroffen in de reisgids Nederland voor
Nop, waarin het 339 maal is toegepast en het een percentage van 0,255% inneemt. In de periode
2002-2018 zijn er geen radicale veranderingen waargenomen wat betreft het gebruik van het
begrip ‘oud’. Daarentegen blijken er wel verschillen te zijn tussen de Nederlands- en
Engelstalige reisgidsen. Het begrip ‘oud’ wordt in de Nederlandstalige reisgidsen 791 maal
gebruikt, wat overeenkomt met een percentage van 0,137%, en 654 maal in de Engelstalige
reisgidsen, waar het percentage 0,096% aan gekoppeld kan worden. De dominantie in de
Nederlandstalige reisgidsen is in lijn met ‘authentiek’, ‘origineel’, ‘oorspronkelijk’ en ‘echt’.
Waar de Nederlandse auteurs meer gericht zijn op het gebruik van begrippen die toeristen
mogelijk zouden kunnen sturen in hun zoektocht naar ‘authenticiteit’, lijken de buitenlandse
auteurs meer de nadruk te leggen op ‘existentiële authenticiteit’. Uit de geconstrueerde
gegevens van ‘authentiek’ en ‘echt’ blijkt dat voornamelijk Engelstalige auteurs deze begrippen
in verband brengen met de categorie ‘ondervindingen’. Dit geldt ook voor het begrip ‘oud’,
gezien het feit alle twaalf items waarin het begrip ‘oud’ gerelateerd wordt aan ondervindingen,
ervaringen, sferen of gevoelens in de Engelstalige reisgidsen voorkomen.
Het begrip ‘ouderwets’
Het begrip ‘ouderwets’ is ook verwant aan ‘authenticiteit’, omdat het verwijst naar de locaties,
objecten, producten of gedragingen zoals deze vroeger gebruikelijk waren en daardoor een
gevoel van ‘het oospronkelijke’ kunnen oproepen. Het begrip ‘ouderwets’ wordt 104 maal
gebruikt in de Nederlands- en Engelstalige reisgidsen.20 Dit betekent dat het 0,008% van het
totaal aantal woorden inneemt. In Amsterdam & The Netherlands is zowel de absolute als de
relatieve frequentie het hoogst: 29 maal, wat overeenkomt met een percentage van 0,021%. De
bovenstaande begrippen bleken nauwelijks aan verandering onderhevig te zijn door de jaren
heen. Het begrip ‘ouderwets’ brengt daar verandering in. Zo is het opvallend dat waar in de
reisgidsen uitgegeven in 2003, 2004 en 2005 de hoogste percentages, respectievelijk, 0,005%,
0,005% en 0,010% zijn, de percentages van de reisgidsen uitgegeven in 2010, 2013, maart 2017
en april 2017, respectievelijk, 0,019%, 0,014%, 0,009% en 0,021% zijn. Dit zou kunnen
betekenen dat de auteurs steeds meer behoefte hebben aan het benadrukken van locaties,
objecten, producten of gedragingen die “afkomstig [zijn] uit een vroeger tijdperk” (Van Dale).
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De auteurs zouden op deze manier mogelijk indirect kunnen verwijzen naar het begrip
‘authenticiteit’. Daarnaast is er ook een verschil met betrekking tot het gebruik van ‘oud’ in de
Nederlands- en Engelstalige reisgidsen. Zo wordt het begrip, respectievelijk, 39 en 65 maal
aangewend, wat overeenkomt met de percentages 0,007% en 0,010%. Het is treffend dat
‘traditioneel’ en ‘ouderwets’ de enige begrippen zijn waarbij de frequenties hoger liggen in de
Engelstalige reisgidsen. Het zou zo kunnen zijn dat de Nederlandse auteurs locaties, objecten
of producten die gerelateerd zijn aan Nederland niet graag bestempelen als ‘verouderd’. Dit
beaamt Tineke Zwijgers, auteur van Wat & Hoe Reisgids Nederland: “Bezoek ik een keer iets
wat ik ervaar als stoffig, saai en ouderwets, dan neem ik het niet in een reisgids op”. Zij stelt
deze begrippen enkel als een positief adjectief aan te wenden, zoals “ouderwets gezellig” of “de
wereld verandert zo snel, hier vind je nog traditionele/ouderwetse …” (persoonlijke
communicatie, 06-06-2018).
Het begrip ‘historisch’
Het framen van bepaalde locaties of objecten alsof zij stammen uit een lange geschiedenis kan
ook een manier zijn om een gevoel van ‘authenticiteit’ op te roepen. Zo definiëren Knudsen en
Waade een ‘authentieke’ plek als “authentic meetings with historically significant places”
(2010, 108). Dit begrip wordt 424 maal gebruikt, wat betekent dat 0,034% van het totaal aantal
woorden uit ‘historisch’ bestaat.21 In lijn met enkele eerdergenoemde begrippen is wederom de
hoogste frequentie aangetroffen in Nederland voor Nop. In deze reisgids komt dit begrip 108
maal voor. Wanneer er, echter, gekeken wordt naar het relatieve percentage, dan spant Wat &
Hoe Reisgids Nederland de kroon. Hier neemt het begrip ‘historisch’ 0,093% van het totaal
aantal woorden in. In Nederland voor Nop is dit percentage 0,081%. Er lijken weinig radicale
veranderingen te hebben opgetreden wat betreft de historische ontwikkeling van dit begrip,
daarentegen is er wel een verschil tussen de Nederlands- en Engelstalige reisgidsen. Zo wordt
het begrip door de Nederlandse auteurs dubbel zo vaak aangewend dan door de buitenlandse
auteurs: respectievelijk 0,048% en 0,022%. Dit is in lijn met ‘authentiek’, ‘origineel’,
‘oorspronkelijk’, ‘echt’ en ‘oud’.
Het begrip ‘uniek’
In 1976 suggereerde Dean MacCannell al dat het begrip ‘authenticiteit’ ook een retorisch
middel is: “The rhetoric of tourism is full of manifestations of the importance of the authenticity
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of the relationship between tourists and what they see: this is a typical native house; […]; this
is the original manuscript; […]’this is a real piece of the true Crown of Thorns” (14). Naast
‘origineel’ of ‘echt’ kan ook het adjectief ‘uniek’ gebruikt worden om de waarde van een
desbetreffende locatie, product of gedraging te benadrukken en te onderscheiden van andere(n).
Het begrip ‘uniek’ wordt 192 maal gebruikt in de Nederlands- en Engelstalige
reisgidsen.22 Dit betekent dat het 0,015% van het totaal aantal woorden inneemt. De hoogste
absolute en relatieve frequentie is aangetroffen in de reisgids Nederland voor Nop. Hierin is het
89 maal aangewend, waaraan het percentage 0,067% gekoppeld kan worden. In de periode
2002-2018 hebben er geen radicale veranderingen opgetreden wat betreft het gebruik van ‘uniek’
door de jaren heen. Er is, daarentegen, wel een opvallend verschil tussen de Nederlands- en
Engelstalige reisgidsen. Zo wordt door de Nederlandse auteurs 156 maal gebruik gemaakt van
het begrip ‘uniek’, 0,027% van het totaal aantal woorden, en hebben de Engelstalige auteurs dit
begrip slechts 35 maal aangewend, wat overeenkomt met 0,005%. Dit betekent dat het
voornamelijk de Nederlandse auteurs zijn die de ‘unieke’ en ‘bijzondere’ Nederlandse aspecten
benadrukken. Knudsen en Waade stellen dat “uniqueness […] is essential in making the place
stand out in the competition” (2010, 68). Het zou kunnen dat de Nederlandse auteurs op deze
manier Nederland willen (aan)prijzen.
Het begrip ‘typisch’
In lijn met het bovenstaande begrip kan ook ‘typisch’ een de bepaalde waarde van een locatie,
object of product benadrukken. Dit begrip is 134 maal aangetroffen in de reisgidsen, wat
overeenkomt met een percentage van 0,011%.23 Rick Steves en Gene Openshaw hebben in hun
reisgids Amsterdam & The Netherlands het vaakst gebruik gemaakt van dit begrip: 24 maal. In
Wat & Hoe Reisgids Nederland komt het begrip, echter, relatief gezien het vaakst voor: 0,026%.
In Amsterdam & The Netherlands is dit 0,018%. Wederom zijn er weinig veranderingen
waargenomen wat betreft de recente historische ontwikkeling van het begrip. Uit de
geconstrueerde gegevens blijkt wel een klein verschil te zitten tussen de Nederlands- en
Engelstalige reisgidsen. Zo maken de Nederlandse auteurs 71 maal gebruik van ‘typisch’, waar
0,012% aan gekoppeld kan worden, en de buitenlandse auteurs 63 maal, met een percentage
van 0,009%. Dit is in lijn met het begrip ‘uniek’ en zou kunnen betekenen dat de Nederlandse
auteurs de neiging hebben om de ‘typische’ of ‘bijzondere’ fenomenen in Nederland te
benadrukken.
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Het begrip ‘karakteristiek’
Het begrip ‘karakteristiek’ kan worden beschouwd als een synoniem voor ‘typisch’ en is dan
ook om diezelfde reden verwant aan ‘authenticiteit’. ‘Karakteristiek’ wordt slechts 65 maal
aangewend, wat overeenkomt met een percentage van 0,005%. 24 De hoogste absolute en
relatieve frequentie is aangetroffen in Capitool Reisgidsen Nederland, 19 maal, wat
overeenkomt met een percentage van 0,012%. Er zijn geen radicale veranderingen aangetroffen
wat betreft het gebruik van dit begrip door de jaren heen. Daarentegen, in lijn met ‘uniek’ en
‘typisch’, valt op dat de Nederlandse auteurs dit begrip vaker aanwenden dan de buitenlandse
auteurs: respectievelijk, 49 maal, wat overeenkomt met 0,008%, en 16 maal, waaraan het
percentage 0,002% gekoppeld kan worden. Dit bevestigt het idee dat de Nederlandse auteurs
graag de nadruk leggen op ‘kenmerkende’ Nederlandse zaken, maar het zou, echter, ook kunnen
dat de Engelstalige auteurs, bijvoorbeeld, ‘typical’ verkiezen boven ‘characteristic’.
Het begrip ‘zeldzaam’
Het begrip ‘zeldzaam’ wordt 71 maal aangewend in de twaalf reisgidsen, wat overeenkomt met
een percentage van 0,006%.25 De hoogste frequentie, zowel absoluut als relatief, is aangetroffen
in de reisgids Nederland voor Nop. Hierin komt het 25 maal voor, wat betekent dat 0,019% van
het aantal woorden bestaat uit ‘zeldzaam’. De geconstrueerde tabellen van de bovenstaande
begrippen maken duidelijk dat de auteurs ‘authenticiteit’ voornamelijk in verband brengen met
locaties en objecten. Het is dan ook treffend dat 53,5% van de gevallen waarin het begrip
‘zeldzaam’ aangewend wordt verwijst naar mensen, flora of fauna. Daarnaast komt het vaker
voor in de Nederlandstalige reisgidsen dan in de buitenlandse reisgidsen: respectievelijk, 48
maal, wat overeenkomt met het percentage 0,008%, en 23 maal, met een percentage van 0,003%.
Dit komt overeen met vele bovenstaande begrippen.
Het begrip ‘pittoresk’
Hoewel het begrip ‘pittoresk’ minder verwant is aan ‘authenticiteit’ dan de bovenstaande
begrippen, kan ook dit begrip toeristen sturen bij het bevredigen van hun verlangen. Zo stelt
Clive Scott, hoogleraar Europese literatuur aan de Universiteit van East Anglia, dat “the
picturesque nourishes unfocused nostalgias for the old quartiers (quaint), local artisans and
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crooks, and, before we know where we are, becomes a measure of the authenticity of place and
custom.” (Scott 2007).
Het begrip ‘pittoresk’ wordt 117 maal aangewend in de reisgidsen, dit betekent dat het
0,009% van het totaal aantal woorden inneemt.26 De hoogste absolute frequentie is aangetroffen
in de reisgids Nederland voor Nop, waarin het 24 maal gebruikt wordt. Relatief gezien komt
het begrip vaker voor in Wat & Hoe Reisgids Nederland. Hierin neemt het begrip ‘pittoresk’
0,026% van het totaal aantal woorden in, in Nederland voor Nop is dit 0,018%. Het is opvallend
dat de hoogste frequentie is aangetroffen in Wat & Hoe Reisgids Nederland, gezien het feit de
auteur stelt dat zij dit begrip bewust minder is gaan toepassen omdat “het een cliché werd”
(persoonlijke communicatie, Tineke Zwijgers, 06-06-2018). In lijn met Rik Zaal, die de
‘platgetrapte’ begrippen toch meermaals blijkt toe te passen, lijkt ook dit te duiden op een
onbewuste sturing van de auteur. Daarnaast is het treffend dat maar liefst 95% van het aantal
items in verband is gebracht met locaties. Er zijn geen duidelijke veranderingen geconstateerd
wat betreft het gebruik van dit begrip door de jaren heen, daarentegen is er wederom een
verschil tussen de Nederlands- en Engelstalige reisgidsen. Zo wordt dit begrip 74 maal gebruikt
door de Nederlandse auteurs, wat overeenkomt met een percentage van 0,013%, en 43 maal
door de buitenlandse auteurs, waaraan het percentage 0,006% gekoppeld kan worden.
Het begrip ‘idyllisch’
Dit is het laatste begrip dat geanalyseerd is. Het is opvallend dat ‘idyllisch’ slechts 19 maal
wordt aangewend in de reisgidsen, wat betekent dat het 0,002% van het totaal aantal woorden
inneemt.27 Het hoogste percentage is aangetroffen in de reisgids Amsterdam & The Netherlands,
waarin het begrip 7 maal wordt gebruikt, wat overeenkomt met 0,005%. In lijn met het begrip
‘pittoresk’ wordt ook ‘idyllisch’ voornamelijk in verband gebracht met niet-verplaatsbare zaken,
in 89,5% van de gevallen. Wat betreft de ontwikkeling van dit begrip lijkt er een kleine
verandering te kunnen worden waargenomen: in de eerste jaren van de onderzochte periode
wordt het begrip 5 maal aangewend en in de laatste vier jaar, van 2013 tot en met 2017, is dit
14 maal. Deze ontwikkeling komt overeen met ‘origineel’ en ‘ouderwets’. Het lijkt er niet op
dat de auteurs steeds meer behoefte hebben gehad aan het benadrukken van ‘bijzondere’ of
‘authentieke’ zaken in Nederland, het zou, echter, wel zo kunnen zijn dat de auteurs bepaalde
begrippen die werden beschouwd als “een cliché”, zoals ‘authenticiteit’ en ‘pittoresk’, zijn gaan
omzeilen door middel van het gebruik van deze begrippen. Het verschil tussen de Nederlands26
27

De tabel met alle kwantitatieve gegevens wat betreft het begrip ‘pittoresk’ is terug te vinden in Bijlage 26.
De tabel met alle kwantitatieve gegevens wat betreft het begrip ‘idyllisch’ is terug te vinden in Bijlage 27.

43

en Engelstalige reisgidsen is, tot slot, nihil: respectievelijk, 8 maal, wat overeenkomt met het
percentage 0,001%, en 11 maal, waaraan het percentage 0,002% gekoppeld kan worden.
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HOOFDSTUK 3 - KWALITATIEVE RESULTATEN

In dit hoofdstuk presenteer ik de resultaten van het kwalitatieve onderzoek. Uit het vorige
hoofdstuk is gebleken dat verscheidene woorden vaak voorkomen in de Nederlands- en
Engelstalige reisgidsen en andere nauwelijks. In de onderstaande paragrafen komen de
specifieke contexten aan de orde waarin deze begrippen aangewend zijn of, met andere woorden,
naar welke locaties, objecten of gedragingen de toeristen gestuurd worden in hun zoektocht
naar ‘authenticiteit’. De definities van Van Dale en Oxford Dictionaries zullen, daarnaast,
vergeleken worden met de manier waarop de begrippen in de reisgidsen gebruikt worden, om
zo kleine nuanceringen aan te brengen wat betreft de betekenis van de verscheidene begrippen.
In paragraaf 3.1 staat het begrip ‘authenticiteit’ centraal. Paragraaf 3.2 zal kort ingeleid
worden met een impressionistisch deel waarin items worden gepresenteerd die niet in het
systematisch onderzoek zijn gebruikt maar die toeristen wel mogelijk zouden kunnen sturen in
hun verlangen naar ‘authenticiteit’. Vervolgens komen de verscheidene aanverwante begrippen
aan bod.

3.1

Het begrip ‘authenticiteit’

Het begrip ‘authentiek’ wordt door het Van Dale-woordenboek als volgt gedefinieerd: “gelijk
aan het origineel” en “echt en daardoor betrouwbaar”. De definitie van Oxford Dictionaries
luidt “of undisputed origin and not a copy”. Naast deze definities die dit begrip definiëren als
‘echt’ of ‘origineel’, lijkt ‘authenticiteit’ ook een statische vorm van cultuur te betreffen.
Locaties, objecten, gerechten, gedragingen of individuen worden als ‘authentiek’ ervaren,
omdat deze niet aan verandering onderhevig zijn of niet geneigd zijn te veranderen. Dit zal
verduidelijkt worden door middel van onderstaande voorbeelden die geordend zijn op
categorie.28
De specifieke contexten waarin het begrip ‘authenticiteit’ gebruikt wordt om te
verwijzen naar locaties of, met andere woorden, niet-verplaatsbare zaken, blijken voornamelijk
betrekking te hebben op locaties of gebieden die beschouwd kunnen worden als ‘bijzonder’ in
Nederland. Het zijn, hoofdzakelijk, de Nederlandse auteurs die dit verband leggen. Zo worden,
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ten eerste, locaties die gerelateerd kunnen worden aan de Tweede Wereldoorlog door hen
bestempeld als ‘authentiek’, zoals een onderduikruimte of een soldatenverblijf. 29 Daarnaast
verwijzen zij naar Nederlandse boerderijen met behulp van dit begrip, als ook naar veenhutten,
een vlotbrug en een berenburgdistilleerderij.30 Het begrip blijkt ook gekoppeld te worden aan
enkele specifieke plaatsen in Nederland, die opvallend genoeg vrijwel allemaal van doen
hebben met water. Zo worden de vissersplaatsen aan het IJsselmeer bestempeld als ‘authentiek’,
de buurt Haaldersbroek in de Zaanse Schans, het eiland Texel en een deel van de Lingehaven
in Gorinchem.31 Het is, bovendien, treffend dat naast bovenstaande ‘bijzondere’ Nederlandse
locaties het begrip ook in verband wordt gebracht met niet-verplaatsbare zaken die afkomstig
zijn uit het buitenland: een Finse Kota, Chinese pagodes, een houtgestookte Mongoolse Joert
en een Italiaans restaurant.32
Verscheidene objecten hebben ook betrekking op ‘typisch’ Nederlandse zaken. In
overeenstemming met de bovenstaande alinea, waarin naar voren is gekomen dat voornamelijk
plaatsen die in verbinding staan met het water als ‘authentiek’ worden ervaren, blijken de
Nederlandse auteurs dit begrip ook aan te wenden bij het omschrijven van water gerelateerde
voorwerpen, namelijk schepen. 33 Verplaatsbare zaken die gerelateerd zijn aan boerderijen
worden als ‘authentiek’ bestempeld, zoals onderdelen van een boerderij of boerenstijlmeubelen,
als ook beschrijvingen van een interieur.34 Enkele overige ‘bijzondere’ objecten waarbij dit
begrip is toegepast zijn een bedstede, een kaasbascule met eeuwenoude gewichten, schilderijen
van Rembrandt en Delfts Blauw. Naast bovenstaande voorbeelden worden ook
veelvoorkomende verplaatsbare zaken door de auteurs omschreven met behulp van ‘authentiek’,
zoals documenten, woonwagens, een straatnaambord of een plafond.
Het begrip ‘authenticiteit’ wordt in de categorie ‘eten en drinken’ opvallend genoeg
slechts twee maal in verband gebracht met Nederlandse gerechten of producten en twaalf maal
Aad Struijs, Nederland voor Nop, p. 58: “In een authentieke onderduikruimte uit de Tweede Wereldoorlog
geeft het Drents Oorlogs- en Verzetsmuseum informatie over oorlog en verzet in Noord-Nederland.”
30
Gerard M.L. Harmans, Capitool Reisgidsen Nederland, p. 418: “Prijs en kwaliteit zijn prima in verhouding in
deze authentieke Saksische boerderij.”; Jeroen van der Spek, 1000 Dingen Doen in Nederland, p. 46: “Na een
introductie in de belangrijkste Friese woorden en gebruiken ga je fierljeppen en breng je een bezoek aan een
authentieke berenburgdistilleerderij.”
31
Tineke Zwijgers, Wat & Hoe Reisgids Nederland, p. 176: “Vlak boven Amsterdam liggen vier fraaie en
authentieke vissersplaatsen aan het IJsselmeer: Marken, Monnickendam, Volendam en Edam.”
32
Jeremy Gray & Reuben Acciano, Lonely Planet The Netherlands, p. 123: “Overlooked by most tourists, this
authentic Italian restaurant near the Scheepvaartmuseum serves mouthwateringly tender meats and superb pasts
that cry out for a selection from its excellent wine list.”
33
Aad Struijs, Nederland voor Nop, p. 351: “Wie veel authentieke rond- en platbodems op een kluitje wil
bewonderen en de oude glorie van de vroegere Zuiderzeevisserij wil proeven, moet naar de Oude Haven.”
34
Tineke Zwijgers, Wat & Hoe Reisgids Nederland, p. 128: “Het pand is een Veluwse boerderij uit 1765 met
fraaie authentieke details.”; Rick Steves & Gene Openshaw, Amsterdam & The Netherlands p. 264: “And the
Teylers Museum collects treasures from science and art in an authentic 18th-century interior.”
29
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met van oorsprong buitenlands eten. Zo wordt het begrip vijf maal aangewend bij het
beschrijven van Indonesisch eten, maar is het ook gebruikt om te verwijzen naar Thaise
gerechten, Spaanse tapas en Mexicaans eten.35 Irmtraud Huber, als docent Engelse literatuur
verbonden aan de Universiteit in Bern, suggereert in het boek Paradoxes of Authenticity dat het
begrip ‘authenticiteit’, zijnde een getrouwe representatie van de werkelijkheid, voornamelijk
wordt opgeroepen in representaties van anderen, of dingen die buiten de ervaring van de
gemiddelde, Westerse lezer liggen (2012, 117). Dit zou kunnen verklaren waarom naast
‘typisch’ Nederlandse zaken ook buitenlandse locaties en gerechten als ‘authentiek’ worden
bestempeld.
De gedragingen en/of handelingen die zijn omschrijven door middel van het begrip
‘authentiek’ zijn erg divers. Zo wordt de manier waarop schepen gebouwd en hersteld worden
als ‘authentiek’ bestempeld, maar ook de bereiding van gerechten en de kaasmarkt in Edam.36
In het vorige hoofdstuk is naar voren gekomen dat voornamelijk de buitenlandse auteurs het
begrip ‘authenticiteit’ in verband brengen met ondervindingen, ervaringen of gevoelens of, met
andere woorden, verwijzen naar ‘existentiële authenticiteit’. Enkele voorbeelden hiervan zijn
het Zuiderzeemuseum en het Arnhems Openluchtmuseum die ‘authentiek’ aanvoelen, de sfeer
die heerst in de haven van Monnickendam, het ‘echte’ Maastrichtse leven dat toeristen kunnen
ervaren en, bovendien, kan ook een glas bier zorgen voor een belevenis door de ‘authentieke’
smaak die het bevat. 37 Er zijn slechts twee items die verwijzen naar wezens met behulp van het
begrip ‘authentiek’. Hieruit blijkt mede dat ‘authenticiteit’ een statische vorm van cultuur
betreft en, dus, voornamelijk met zaken en producten in verband wordt gebracht.

3.2

Het semantische veld van het begrip ‘authenticiteit’

In onderstaande paragrafen zullen de aanverwante begrippen van het woord ‘authenticiteit’
centraal staan. Behalve dankzij deze begrippen, die toeristen mogelijk zouden kunnen sturen in
hun verlangen naar ‘authenticiteit’, kunnen ook andere talige constructies in reisgidsen
ditzelfde effect hebben. In de onderstaande acht voorbeelden wordt een kleine impressie
Jeremy Gray & Reuben Acciano, Lonely Planet The Netherlands, p. 291: “This fabulous restaurant has many
vegetarian options among its menu of authentic Indonesian food that is as carefully presented as the artistic
interior.”
36
Aad Struijs, Nederland voor Nop, p. 351: “De werf is nog steeds in vol bedrijf. Hij is niet toegankelijk, maar
wel van diverse kanten zichtbaar en interessant als schouwspel, want op de werf worden nog steeds houten schepen
op authentieke wijze gebouwd en hersteld.”
37
Martin Dunford, Phil Lee & Suzanne Morton-Taylor, The Rough Guide to the Netherlands, p. 283: “For a true
authentic Maastricht experience, this tiny café has music in dialect by regional artists, which is loudly sung
along to by the local crowd.”
35
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gegeven van enkele constructies die de auteurs gebruikt kunnen hebben om een ‘authentieke’
sfeer te creëren omtrent een bepaalde locatie of object. Vervolgens komen de aanverwante
begrippen aan de orde.
Volgens Knudsen en Waade kunnen locaties als ‘authentiek’ worden ervaren “for
instance by looking ‘historical’ or being peaceful in a pastoral scene” (2010, 110). Enkele
voorbeelden uit de twaalf reisgidsen die aan een analyse onderworpen zijn ondersteunen deze
bewering. Zo roepen de auteurs door middel van verwijzingen naar het verleden een ‘authentiek’
beeld op over de desbetreffende locaties. Dit zou toeristen mogelijk kunnen aanzetten tot het
brengen van een bezoek.38 Daarnaast hebben enkele auteurs in hun reisgids ook verwezen naar
‘the pastoral sense’, waarmee zij op een indirecte manier refereren aan ‘authenticiteit’.39 Het
begrip ‘off-the-beaten-track’ wordt ook meermaals gebruikt door de auteurs.40 Jeroen van der
Spek zou, tot slot, met een indirecte verwijzing naar het begrip ‘existentiële authenticiteit’
toeristen mogelijk hebben willen aanzetten tot het brengen van een bezoek aan
Hoedekenskerke.41
Het begrip ‘origineel’
Het bijvoeglijk naamwoord ‘origineel’ wordt door Van Dale gedefinieerd als “de oorsprong of
oudste vorm uitmakend”. Het begrip ‘original’ kan vertaald worden als ‘origineel’ en
‘oorspronkelijk’. De definitie van Oxford Dictionaries die het meest overeenkomt met
‘origineel’ is “created personally by a particular artist, writer, musician, etc.”. De definitie van
Van Dale, maar ook de onderstaande voorbeelden, maken duidelijk dat het begrip ‘origineel’

Jeroen van der Spek, 1000 Dingen Doen in Nederland, p. 57: “En als je je echt in oud-Drentse sferen wil
onderdompelen, bestel je natuurlijk onbeperkt bruine bonen met spek.”; Jeroen van der Spek, 1000 Dingen Doen
in Nederland, p. 259: “Een sfeervolle dorpstuin, bijna vergeten Zeeuwse drankjes zoals babbelaarlikeur en een
gelagkamer waar de tijd is bevroren rond 1900. In De Natte Pij, een dorpsherberg in het Zeeuw-Vlaamse dorp
Groede, ben je helemaal terug in grootmoeders tijd.”; Jeremy Gray & Gene Openshaw, Lonely Planet The
Netherlands, p. 257: “It’s a cliché, but a visit to Bourtange is truly a step into the past, a time when rogue armies
wandered the lands and villagers hid behind defenses designed to keep them at bay. […]. The region around
Bourtange is off the beaten path and consists of pretty countryside and three-shaded canals that are ideal for
exploring by bike.”
39
Hein van Beek & Paul Blomberg, Nederlands Culinair Erfgoed, p. 77: “De provincie is verre van verstedelijkt,
zelfs de steden hebben nog iets dorps en knus.”; Tineke Zwijgers, Wat & Hoe Reisgids Nederland, p. 76: “Hofjes
vormen altijd een lieflijke en groene oase in een drukke binnenstad. Het religieuze verleden is tastbaar, onder meer
in de Conventskerk.”; Rik Zaal, Het Beste van Nederland, p. 92: “[…] die mooi door de weiden of door de akkers
gaan en de fietser onderweg af en toe een soort einde-van-de-wereldgevoel geven, zo leeg en zo stil is het er, met
zoveel wolkenlucht ook boven een zo lage horizon.”
40
Martin Dunford, Phil Lee & Suzanne Morton-Taylor, The Rough Guide to The Netherlands, p. 163: “Europe’s
largest outdoor market, the Haagse Markt, is a bit off the beaten track in the multicultural part of town: here you’ll
find everything from cheap veggies to colourful clothing.”
41
Jeroen van der Spek, 1000 Dingen Doen in Nederland, p. 255: “Helemaal omrijden naar Hoedekenskerke is
voor de meeste Nederlanders geen optie. Maar als je echt een sentimental journey wilt maken naar een
snoepwinkeltje uit grootmoeders tijd, moet je toch naar het Winkeltje van Wullempje.”
38
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impliceert dat er minimaal twee vormen van een bepaalde locatie, object, product of wezen zijn:
een origineel en een niet-origineel. 42 Dit is dan ook de reden dat het begrip voornamelijk in
verband wordt gebracht met objecten.
De niet-verplaatsbare zaken die in de Nederlandstalige reisgidsen als ‘origineel’ worden
bestempeld zijn niet, zoals bij ‘authentiek’ het geval is, ‘bijzondere’ Nederlandse locaties.
Verscheidene locaties hebben wel een bepaalde historische waarde, zoals een stukje Romeinse
snelweg of een werkplaats uit het einde van de 18de eeuw. 43 Daarentegen verwijzen de
Engelstalige auteurs wel enkele malen naar ‘bijzondere’ of ‘unieke’ Nederlands locaties, die
vaak ook een bijzondere historische waarde bezitten, zoals de terpen in Leeuwarden, de enige
fabriek die nog Delfts Blauw produceert en de Drentse hunebedden.44 Het begrip ‘origineel’
wordt niet gebruikt om te refereren aan specifieke Nederlandse plaatsen, dit bevestigt dat
‘origineel’ betrekking heeft op zaken waarvan er minimaal twee bestaan: een ‘origineel’ en een
‘niet-origineel’.
Verscheidene objecten worden door de auteurs als ‘origineel’ bestempeld. Zo wordt het,
onder andere, gekoppeld aan beelden, schilderijen, schetsen en aquarellen 45 , maar ook aan
tientallen op zich zelf staande objecten. Deze zijn zowel gerelateerd aan ‘bijzondere’ of
‘zeldzame’ objecten op internationaal niveau, zoals een vaandelstok uit 1829, een blauwe
Budapester of een Volkswagenbusje T2 Westfalia Camper, als op landelijk niveau, zoals
schepen, Friese klokken, Marker klompen en klederdracht.46 De buitenlandse auteurs verwijzen,
daarnaast, enkele malen naar het ‘originele’ dagboek van Anne Frank dat te bezichtigen is in
het Anne Frank Huis. In lijn met het gebruik van het begrip ‘authentiek’, wordt ‘origineel’ ook
gebruikt om te verwijzen naar het ‘originele’ interieur van bepaalde stations, huizen of
gebouwen.47

Alle items die geanalyseerd zijn wat betreft het begrip ‘origineel’ zijn terug te vinden in Bijlage 29.
Aad Struijs, Nederland voor Nop, p. 314: “Wie nog over een originele Romeinse ‘snelweg’ wil wandelen moet
de schreden richten naar de bossen van Swalmen bij Roermond.”
44
Martin Dunford, Phil Lee & Suzanne Morton-Taylor, The Rough Guide to the Netherlands, p. 194: “[…] Drenthe
is now popular with home-grown tourists, who are drawn by its quiet natural beauty, swathes of wood, wide
cycling paths and abundant walking trails, although many come here to visit Drenthe’s most original feature –
its hunebeds, or megalithic tombs.”
45
Jeremy Gray & Reuben Acciano, Lonely Planet The Netherlands, p. 122: “Ask to be seated in the Rembrandt
Room (with four original etchings) and join splurging business group being treated to silver service and Dutch
‘New Kitchen’ dishes.”
46
Jeroen van der Spek, 1000 Dingen Doen in Nederland, p. 75: “Retroweekend biedt je een passend decor: een
origineel Volkswagenbusje T2 Westfalia Camper dat niet alleen in 1976 de fabriek verliet, maar ook nog eens
in retrostijl is ingericht.”; Aad Struijs, Nederland voor Nop, p. 213: “In de Jouster Klokkenmakerij is te zien hoe
op ambachtelijke wijze originele Friese klokken worden gemaakt.”
47
Tineke Zwijgers, Wat & Hoe Reisgids Nederland, p. 214: “Dit is het toeristische hart van Marken, met zijn
kijkhuisjes (waar u het originele Marker interieur kunt bekijken), souvenirwinkels en horeca.”
42
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Het is opvallend dat ‘origineel’ door de auteurs, in tegenstelling tot ‘authentiek’,
voornamelijk aangewend wordt om te verwijzen naar Nederlandse producten en gerechten,
zoals de Orvelter boerenkaas, schepeierkoek, Deventer Koek of stamppot. 48 Desalniettemin
wordt er ook drie maal verwezen naar buitenlandse gerechten: Italiaanse, Aziatische en
Franse.49 Waar de auteurs dus de nadruk leggen op de ‘authentieke’ waarde van buitenlandse
gerechten, blijkt de originaliteit van belang bij Nederlandse producten of gerechten.
Het begrip ‘oorspronkelijk’
Het begrip ‘oorspronkelijk’ wordt door het Van Dale-woordenboek gedefinieerd als “het begin
uitmakend van” of “niet van anderen verkregen of overgenomen”. De definitie van Oxford
Dictionaries die het meest overeenkomt met ‘oorspronkelijk’ is “present or existing from the
beginning; first or earliest”. Deze definities komen overeen met het begrip ‘origineel’.
Onderstaande voorbeelden laten zien dat ‘oorspronkelijk’ gebruikt kan worden als synoniem
voor ‘origineel’, maar daarnaast ook een eigen betekenis heeft. Zo wordt het vaak gebruikt om
te verwijzen naar zaken waarvan een gedeelte is weggevaagd en/of vernieuwd en waarvan een
gedeelte nog als ‘het oorspronkelijke’ kan worden beschouwd.50
Auteurs verwijzen zowel naar enkele niet-verplaatsbare als verplaatsbare zaken met
behulp van het begrip ‘oorspronkelijk’ als synoniem voor ‘origineel’.51 Dit is, echter, niet altijd
het geval. Zo wordt ‘oorspronkelijk’ wel als bijvoeglijk naamwoord of als bijwoord in verband
gebracht met specifieke Nederlandse plaatsen en wordt het ook gebruikt om te verwijzen naar
locaties of objecten die zich in de ‘oorspronkelijke’ staat bevinden of hierin zijn
teruggebracht.52 In dit laatste voorbeeld lijkt het begrip ‘origineel’ ook aangewend te kunnen
worden, echter, is het treffend dat geen enkele auteur dit gedaan heeft. Dit betekent dat er toch
een klein nuanceverschil blijkt te zitten tussen beide begrippen. Zo lijken de auteurs een
Martin Dunford, Phil Lee & Suzanne Morton-Taylor, The Rough Guide to The Netherlands, p. 226: “If all you
want is an original stamppot you’re in the right place – they even serve this typical Dutch winter dish in summer,
for €15.50 a pop.”
49
Gerard M.L. Harmans, Capitool Reisgidsen Nederland, p. 415: “Originele Franse gerechten in een knus
restaurant.”
50
Alle items die geanalyseerd zijn wat betreft het begrip ‘oorspronkelijk’ zijn terug te vinden in Bijlage 30.
51
Gerard M.L. Harmans, Capitool Reisgidsen Nederland, p. 293: “Het Eerste Friese Schaatsmuseum in
Hindeloopen biedt naast een verzameling oude schaatsen, oorspronkelijke werkplaatsen, sleden en historisch
materiaal een unieke tentoonstelling over 90 jaar Elfstedentocht.”; Aad Struijs, Nederland voor Nop, p. 313:
“Blikvangers zijn de oorspronkelijke muurschilderingen en de Romaanse graftombe (uit 1230) van Gerard van
Gelre en zijn vrouw Margaretha van Brabant.”
52
Gerard M.L. Harmans, Capitool Reisgidsen Nederland, p. 223: “De badplaats heeft het oorspronkelijke
vissersdorp Scheveningen grotendeels opgeslokt, hoewel er nog altijd een haven en een grote visafslag zijn.”;
Gerard M.L. Harmans, Capitool Reisgidsen Nederland, p. 79: “Voor het project, dat de bijnaam ‘Stopera’ kreeg,
zijn tientallen middeleeuwse gebouwen gesloopt, wat veel verzet opriep, omdat bijna alles wat er nog over was
van de oorspronkelijke Joodse buurt verdween.”; Jeroen van der Spek, 1000 Dingen Doen in Nederland, p. 61:
“Eén kalkoven is in de oorspronkelijke staat gebleven.”
48
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voorkeur te hebben voor het gebruik van ‘oorspronkelijk’ in relatie tot niet-verplaatsbare zaken
en ‘origineel’ bij het omschrijven van verplaatsbare zaken.
Het begrip ‘oorspronkelijk’ wordt ook enkele malen aangewend om te verwijzen naar
handelingen en gedragingen, zo is de ‘oorspronkelijke’ bouwwijze van een ringdorp bewaard
gebleven in Niehove en zijn er nog zaken in de Waag die doen herinneren aan de
‘oorspronkelijke’ bedrijvigheid. 53 Het is opvallend dat ‘oorspronkelijk’, in tegenstelling tot
‘origineel’, wel in verband wordt gebracht met individuen en flora en fauna. Zo worden,
bijvoorbeeld, de Nederlanders gezien als de ‘oorspronkelijke’ kaaskoppen en zijn
‘oorspronkelijke’ Nederlandse flora te bezichtigen in een botanische tuin.54
Het begrip ‘echt’
“Werkelijk hetgeen zijnd waarvoor iets doorgaat” is de definitie van ‘echt’ in het Van Dalewoordenboek. Oxford Dictionaries definieert ‘real’ als “(of a thing) not imitation or artificial;
genuine”, ‘true’ als “in accordance with fact or reality” en “accurate or exact” en ‘genuine’ als
“truly what something is said to be; authentic”. In lijn met deze definities, maken onderstaande
voorbeelden duidelijk dat dit begrip voornamelijk gebruikt wordt door de auteurs met als doel
het benadrukken van de ‘authenticiteit’ van de locatie, het object of de handeling.55
In zowel de Nederlands- als de Engelstalige reisgidsen wordt het begrip ‘echt’ gebruikt
om te verwijzen naar veelvoorkomende niet-verplaatsbare zaken, zoals een toren, een restaurant,
een mijn of artikelen, en naar specifieke zaken in Nederland, zoals een vlotbrug, wildernis, een
krottenwijk of een kasteel.56 Daarnaast wordt er door de buitenlandse auteurs ook veel gebruik
gemaakt van de volgende constructies: “a real gem”, “the real deal”, “one true pearl”, “the real
highlight” en “a genuine find”. 57 Met behulp van deze constructies blijken de buitenlandse
auteurs de toeristen op een vrij directe manier te sturen naar ‘authentieke’ of ‘bijzondere’
locaties in Nederland. Daarnaast verwijzen twee auteurs ook expliciet naar het ‘echte’ Ameland

Rick Steves & Gene Openshaw, Amsterdam & The Netherlands, p. 379: “Step inside to peek at surviving bits
of the original business, such as the huge scales to weigh everything sold in the market.”
54
Jeremy Gray & Reuben Acciano, Lonely Planet The Netherlands, p. 63: “The Dutch – known as the original
cheese heads – consume 16.5kg of the stuff every year.”; Aad Struijs, Nederland voor Nop, p. 234: “Ten oosten
van de Oegstgeesterweg en de Leidse Hout ligt een aantrekkelijke botanische tuin met oorspronkelijke
Nederlandse flora.”
55
Alle items die geanalyseerd zijn wat betreft het begrip ‘echt’ zijn terug te vinden in Bijlage 31.
56
Jeremy Gray & Reuben Acciano, Lonely Planet The Netherlands, p. 132: “Antiques market. Many genuine
articles here for the eagle-eyed bargain-hunter, along with books and bric-a-brac.”; Gerard M.L. Harmans,
Capitool Reisgidsen Nederland, p. 263: “Deze boog van Waddeneilanden en de Waddenzee daarbinnen vormen
samen een uniek natuurgebied, een van de laatste streken in West-Europa waar nog echte wildernis voorkomt.”
57
Jeremy Gray & Reuben Acciano, Lonely Planet The Netherlands, p. 254: “This family-run business is the real
deal; small, smoky, with super-friendly staff and frequent live music, it’s a delight.”
53
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en Marken. 58 De kwalitatieve resultaten van ‘authentiek’ geven blijk van het feit dat
voornamelijk Nederlandse auteurs dit begrip in verband brengen met locaties of objecten die
als ‘bijzonder’ kunnen worden beschouwd in Nederland. Hiermee in contrast, lijken de
Engelstalige auteurs dit bij het begrip ‘echt’ door te voeren. Waar de Nederlandstalige
reisgidsen verwijzen naar een legerjeep, Armani’s, Dolce & Gabbana’s en Calvin Kleins, een
Beatlesplaat en gevechtsvliegtuigen, wordt het begrip ‘echt’ in de Engelstalige reisgidsen
gerelateerd aan Delfsblauw, dat wordt omschreven als “the real stuff”, de ‘echte’ Rembrandts
in het Rijksmuseum en de ‘echte’ tulpen afkomstig uit Holland.59 Dit zou kunnen betekenen dat
de buitenlandse auteurs meer gefocust zijn op de voor hen ‘unieke’ of ‘bijzondere’ objecten in
Nederland.
De items die ‘echt’ in verband brengen met de categorie ‘eten en drinken’ hebben
voornamelijk te maken met Nederlandse producten en gerechten, zoals jenever,
boerenkarnmelk en –kaas of een Bossche Bol. Daarnaast is het treffend dat bij veel producten
een bijvoeglijk naamwoord van plaats is toegevoegd: ‘echte’ Goudse boerenkaas, de ‘echte’
Zaanse mosterd en ‘echte’ Limburgse vlaai.60 De streek waar bepaalde producten vervaardigd
worden lijkt dus van belang bij het bepalen van het ‘echte’ of het ‘originele’ product. Het begrip
‘echt’ in relatie tot de categorie ‘gedragingen en handelingen’ wordt in de Nederlandstalige
reisgidsen voornamelijk aangewend bij het beschrijven van activiteiten die toeristen kunnen
ondernemen.61 In de buitenlandse reisgidsen komen wederom constructies voor als ‘the real
thing’, ‘the real deal’ of ‘the real stuff’.62
In zowel de Nederlands- als de Engelstalige reisgidsen wordt het begrip ‘echt’ gebruikt
om ondervindingen, ervaringen of gevoelens te beschrijven die niet aan Nederland gebonden
zijn, zoals een strandgevoel of het genot van een Champagne brunch, maar ook om enkele
‘typisch’ Nederlandse ervaringen te benadrukken, zoals de ‘gout du terroir’ van Goudse kaas,
Gerard M.L. Harmans, Capitool Reisgidsen Nederland, p. 272: “Wie het echte Ameland wil proeven, moet
Hollum bezoeken. De Zuider- en de Oosterlaan ademen nog de sfeer van het verleden.”; Rick Steves & Gene
Openshaw, Amsterdam & The Netherlands, p. 351: “The little cluster of houses just beyond the harbor (where you
may be able to catch a rope-making demonstration) is based on the island village of Marken (for info on visiting
the real Marken, see the previous chapter).”
59
Jeroen van der Spek, 1000 Dingen Doen in Nederland, p. 246: “Wilgenhagen, stapels hout, kisten en een echte
legerjeep zorgen voor een levensechte arena, maar pas op: er kan overal een hinderlaag liggen.”; Rick Steves &
Gene Openshaw, Amsterdam & The Netherlands, p. 157: “The Rijksmuseum displays real Rembrandts, paintings
by others that look like his, portraits of Rembrandt by his students, and one or two “Rembrandts” that may not be
his.”
60
Hein van Beek & Paul Blomberg, Nederlands Culinair Erfgoed, p. 252: “Wil je eens proeven wat men bedoelt
met een echte Limburgse vlaai?”
61
Aad Struijs, Nederland voor Nop, p. 322: “Een doolhof van containers gunt een blik in de wereld van douaniers
en smokkelaars. Bezoekers kunnen een echte smokkelpoging ondernemen.”
62
Jeremy Gray & Reuben Acciano, Lonely Planet The Netherlands, p. 203: “Once upon a time the Gouda cheese
market was the real thing, as the Waag will attest.”
58
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het ‘echte’ Giethoorn, dat kan worden beleefd door middel van een boot- of fietstocht, of het
eten van haring, wat wordt omschreven als “a real Dutch experience”.63 Het begrip ‘echt’ wordt
in de categorie ‘wezens’ voornamelijk in verband gebracht met mensen. Treffend is dat zowel
in de Nederlands- als in de Engelstalige reisgidsen bepaalde groepen worden aangeduid: “de
hartstocht waarmee echte Friezen hun ‘partuur’ aanmoedigen” of “mingle with the ‘real’ Dutch
in cosy pubs”.64 Het benadrukken van de regio waar de ‘echte’ producten vervaardigd worden,
waar het ‘echte’ Maastricht te bezichtigen is of de ‘echte’ Nederlanders aangetroffen kunnen
worden lijkt een kenmerk te zijn van het begrip ‘echt’.
Het begrip ‘traditioneel’
Het Van Dale-woordenboek definieert traditioneel als volgt: “zoals de gewoonte dat meebrengt,
van oudsher” en “sterk gehecht aan hoe het altijd geweest is”. De definitie van Oxford
Dictionaries is “existing in or as part of a tradition; long-established”. Uit de geconstrueerde
kwantitatieve gegevens is gebleken dat dit begrip voornamelijk toegepast wordt bij de categorie
‘gedragingen en handelingen’. Dit komt ook indirect naar voren in de bovenstaande definities
door middel van woorden als ‘gewoonte’ en ‘traditie’. Onderstaande voorbeelden laten zien dat
ook de locaties, objecten of producten voornamelijk gerelateerd kunnen worden aan bepaalde
gebruiken of gewoontes in Nederland.65
In lijn met het gebruik van het begrip ‘authentiek’, wordt ook ‘traditioneel’ gekoppeld
aan boerderijen.66 Door de Engelstalige auteurs wordt er, daarnaast, voornamelijk gerefereerd
aan ‘typische’ Nederlandse locaties, zoals ‘traditionele’ Nederlandse huizen op de Zaanse
Schans, de ‘traditionele’ huizen in Marken of de aan het kanaal gelegen herenhuizen, en wordt
er ook door hen meermaals verwezen naar de bruine cafés in Nederland.67 Wederom komt het

Jeroen van der Spek, 1000 Dingen Doen in Nederland, p. ?: “De huisjes […] zijn ver genoeg van het stadshart
om het echte strandgevoel te cultiveren.”; Hein van Beek & Paul Blomberg, Nederlands Culinair Erfgoed, p.
176: “Goudse boerenkaas heeft dus zijn typische ‘gout du terroir’.”; Sheryl Buckland, Culture Smart!
Netherlands, p. 116: “If you are feeling brave, a typical Dutch dish is raw herring, which you hold by the tail, dip
in diced raw onion, dangle over your mouth and bite. Not for the fainthearted, but a real Dutch experience!”
64
Jeroen van der Spek, 1000 Dingen Doen in Nederland, p. 27: “Tijdens de PC op It Sjukelan, de belangrijkste
kaatswedstrijd van het jaar, kun je je verbazen over de hartstocht waarmee echte Friezen hun ‘partuur’ (team)
aanmoedigen en kijken wie de nieuwe ‘koning’ wordt.”; Jeremy Gray & Reuben Acciano, Lonely Planet The
Netherlands, p. 13: “In the off-season the weather can be miserable but there are fewer tourists, the museums are
quiet and you can mingle with the ‘real’ Dutch in cosy pubs.”
65
Alle items die geanalyseerd zijn wat betreft het begrip ‘traditioneel’ zijn terug te vinden in Bijlage 32.
66
Hein van Beek & Paul Blomberg, Nederlands Culinair Erfgoed, p. 247: “De oude traditionele boerderij
bevindt zich in een bosrijke omgeving met een zeer typisch landschap van laaglandbeken.”
67
Jeremy Gray & Reuben Acciano, Lonely Planet The Netherlands, p. 298: “De Zaanse Schans near Amsterdam
is a great afternoon out with its re-created windmill village, traditional Dutch houses, cheese farm and craft
centre.”; Martin Dunford, Phil Lee & Suzanne Morton-Taylor, The Rough Guide to the Netherlands, p. 162:
“Traditional brown bar with lots of zip and over one hundred and fifty beers to sample.”
63
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onderwerp ‘water’ aan bod, dit keer door middel van verwijzingen naar een ‘traditionele’
vissershaven, de ‘traditionele’ vissershuisjes in Marken, een ‘traditionele’ haringkraam en ook
wordt het begrip elf maal aangewend bij het omschrijven van schepen.68 Verwijzingen naar
klederdracht komen ook vaak aan de orde in zowel de Nederlands- als Engelstalige reisgidsen,
maar liefst 26 maal. Enkele voorbeelden van overige objecten zijn: “de traditionele
draagklomp”, “traditionele Rembrandtkannen” en “the traditional Grolsch beer bottle”.
Waar ‘authentiek’ voornamelijk in verband wordt gebracht met van oosprong
buitenlandse gerechten, is ‘traditioneel’ gericht op streeklekkernijen en producten van
vaderlandse bodem. Met behulp van bijvoeglijke naamwoorden wordt dit verschil gemaakt:
“traditionele Zeeuwse snoepjes”, “traditional Dutch stoofpotje” en “traditional Dutch bar fare:
greasy bitterballen”. Desalniettemin wordt dit begrip ook drie maal aangewend bij het
verwijzen naar buitenlandse gerechten.69 In de categorie ‘gedragingen en handelingen’ nemen
de gedragingen rondom kaas een prominente plaats in, zoals de ‘traditionele’ kaasmarkt en de
‘traditionele’ wijze waarop Goudse kaas bereid wordt, maar wordt er ook aandacht besteed aan
Sinterklaas.70 Daarnaast zijn ook verscheidene gedragingen gespecificeerd met behulp van een
bijvoeglijk naamwoord van plaats, zoals de ‘traditionele’ Nederlandse keuken, en komen ook
‘traditionele’ culturen en levensstijlen aan bod. 71 Zo is het leven in Marken nog altijd
‘traditioneel’, worden Edam, Volendam en Marken als bijzondere plaatsen beschouwd
vanwege de ‘traditionele’ gebruiken en is de Zaanse Schans “the easiest one-stop look at the
Netherlands’ traditional culture”.72 Tot slot, wat betreft de ondervindingen, in Amsterdam &
The Netherlands wordt twee maal verwezen naar “a taste of traditional life”, die te vinden is in
de Zaanse Schans en Edam.73
Het begrip ‘nostalgisch’

Gerard M.L. Harmans, Capitool Reisgidsen Nederland, p. 442: “Hollands Glorie verzorgt tochten voor groepen
met traditionele zeilschepen op o.a. het IJsselmeer en de Waddenzee.”
69
Jeremy Gray & Reuben Acciano, Lonely Planet The Netherlands, p. 178: “Traditional Belgian dishes like
waterzooi (chicken casserole) are usually given a modern twist and the quality is consistently good.”
70
Gerard M.L. Harmans, Capitool Reisgidsen Nederland, p.35: “Hoogtepunt en tevens afsluiting van de
sinterklaastijd is de traditionele pakjesavond op 5 december: cadeautjes met gedicht voor groot en klein, al dan
niet door Sinterklaas in eigen persoon gebracht.”
71
Martin Dunford, Phil Lee & Suzanne Morton-Taylor, The Rough Guide to the Netherlands, p. 88: “One of the
city’s smartest restaurants, ‘The Five Flies’ spreads out over a series of small rooms each decorated in traditional
Dutch style, from the tile- and wooden-panelled walls to the beamed ceiling and antique embossed leather
hangings.”
72
Tineke Zwijgers, Wat & Hoe Reisgids Nederland, p. 177: “Hoewel Marken geen geïsoleerd eiland meer is, is
het leven er nog altijd traditioneel en oogt het schilderachtig.”
73
Rick Steves & Gene Openshaw, Amsterdam & The Netherlands, p. 335: “If choosing just one Waterland town,
make it Edam—and consider spending the night. Because of its charm and its proximity to Amsterdam, this region
is popular. But if you’d like to get a taste of traditional Dutch living, it’s worth joining the crowds.”
68
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Het Van Dale-woordenboek beschrijft dit begrip als “van de aard van, betrekking hebbend op
of vervuld van nostalgie” en “aan vroeger herinnerend”. De definitie van Oxford Dictionaries
is “feeling, evoking, or characterized by nostalgia”. Uit de onderstaande voorbeelden blijkt dat
het gebruik van dit begrip een bepaalde sfeer oproept omtrent de locaties, objecten of
gedragingen.74 De definitie van Oxford Dictionaries lijkt hiernaar te verwijzen door middel van
de woorden ‘feeling’ en ‘evoking’.
Uit het kwalitatieve onderzoek is naar voren gekomen dat voornamelijk winkeltjes als
‘nostalgisch’ worden ervaren, zoals een meubelzaakje of een 17de-eeuwse winkel.75 Het gebruik
van dit begrip creëert ook duidelijk een bepaalde sfeer, zoals blijkt uit de volgende voorbeelden:
“dwalend door de nostalgische straatjes”, “bij het kruidenierszaakje hoort ook een nostalgisch
cafeetje” en zo wordt een tramhalte met de originele wachtruimte met wachtbank, prikbord en
loket beschreven als “een nostalgisch decor”.76 Daarnaast worden voornamelijk voorwerpen
die tentoongesteld worden omschreven met behulp van het begrip ‘nostalgisch’, zoals
huishoudelijke apparatuur, schoolplaten of zendapparatuur. In lijn met ‘authentiek’ en
‘origineel’ wordt ook dit begrip in verband gebracht met interieur. 77 De gedragingen en
handelingen die als ‘nostalgisch’ worden ervaren zijn voornamelijk gerelateerd aan
‘nostalgische’ evenementen, zoals de Havendag, de Visserijdag, een markt tijdens de
Folkloristische Dag en de wijze waarop men handelt op de Paardenmarkt.
Het begrip ‘folkloristisch’
Dit begrip wordt door het Van Dale-woordenboek gedefinieerd als “de folklore betreffend”,
wat duidt op “het gezamenlijke, vooral traditionele volkscultuurverschijnselen, gebruiken,
overleveringen, e.d.”. Dit is in lijn met de definitie van Oxford Dictionaries: “the traditional
beliefs, customs, and stories of a community, passed through the generations by word of mouth”.
Onderstaande voorbeelden komen overeen met beide definities.78 Zo wordt het begrip slechts
één maal in verband gebracht met objecten, ‘folkloristische’ muziekinstrumenten, en hebben

Alle items die geanalyseerd zijn wat betreft het begrip ‘nostalgisch’ zijn terug te vinden in Bijlage 33.
Aad Struijs, Nederland voor Nop, p. 289: “Te midden van fraai gerestaureerde Saksische boerderijen vindt de
wandelaar in het monumentendorp ook een dorpscafé en talloze winkeltjes, variërend van een snuisterijenwinkeltje
en een grutterswinkel, tot een nostalgisch meubelzaakje.”
76
Aad Struijs, Nederland voor Nop, p. 79: “Dwalend door de nostalgische straatjes, over het schilderachtige
Marktplein met vierhonderd jaar oude lindebomen en langs de vele monumenten, stapt de bezoeker terug in de
tijd.”
77
Tineke Zwijgers, Wat & Hoe Reisgids Nederland, p. 90: “De kamer, een ruime bedstede met nostalgische
inrichting en aangrenzende badkamer, is populair voor wie iets te vieren heeft.”
78
Alle items die geanalyseerd zijn wat betreft het begrip ‘folkloristisch’ zijn terug te vinden in Bijlage 34.
74
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de andere items betrekking op evenementen, zoals ‘folkloristische’ markten, een ‘folkloristisch’
oogstdankfeest en een ‘folkloristisch festijn’ en gevestigde gewoontes.79
Het begrip ‘oud’
Het Van Dale-woordenboek definieert ‘oud’ als “reeds lang als zodanig bestaand of in gebruik”.
De definitie van Oxford Dictionaries is “beloning to the past; former”. Uit de onderstaande
voorbeelden blijkt dat dit begrip voornamelijk wordt gekoppeld aan veelvoorkomende
gebouwen of objecten, waardoor de auteurs het begrip ‘oud’ lijken te gebruiken om het
exemplaar waarnaar zij verwijzen een bijzondere status te geven.80
De vele niet-verplaatsbare en verplaatsbare zaken die in verband worden gebracht met
het begrip ‘oud’ hebben voornamelijk betrekking op huizen, gebouwen, kerken, dorpen en
havens die lang geleden geconstrueerd zijn. Het zijn, daarnaast, vaak beschrijvingen van
veelvoorkomende locaties, zoals een boerenschuur, een spoorwegstation, een gemaal, een
boerderij, interieurs, poorten of schilderijen. 81 Desalniettemin zitten er ook enkele ‘unieke’
Nederlandse locaties of objecten tussen, zoals molens, klompen en schepen.82 Het begrip ‘oud’,
in tegenstelling tot voorgaande begrippen, wordt wel in verband gebracht met specifieke
Nederlandse plaatsen, onder andere, de ‘oude’ vissersplaatsen Urk and Schokland, het ‘oude’
dorp aan het IJsselmeer Volendam en de ‘oude’ middeleeuwse stad Valkenburg aan de Geul.
De gedragingen en handelingen die worden omschreven met behulp van het begrip ‘oud’
zijn wederom markten, tradities, evenementen en technieken. Zo wordt aardewerk nog volgens
de ‘oude’ techniek gemaakt bij Laurens Goldewijk, trekt in augustus het ‘oudste’ bloemencorso
van Nederland door de straten van Winterswijk en herleven in brouwerij Jopen nog “the old
traditions”.83 Het is opvallend dat in de Nederlandstalige reisgidsen 26 maal ‘oud’ in verband
wordt gebracht met het specifieke begrip ‘ambachten’.84 Enkel in de Engelstalige reisgidsen
wordt het begrip in verband gebracht met ondervindingen, ervaringen of gevoelens, dit zijn
treffende voorbeelden, gezien het feit deze items betrekking hebben op de heersende sfeer in

Aad Struijs, Nederland voor Nop, p. 346: “De knal wordt veroorzaakt door de Schutterij die op folkloristische
wijze het Lemster waterpoortkanon afschiet.”
80
Alle items die geanalyseerd zijn wat betreft het begrip ‘oud’ zijn terug te vinden in Bijlage 35.
81
Aad Struijs, Nederland voor Nop, p. 362: “In een oude Groninger boerderij bevinden zich het metaalatelier
van Herbert Koekoek en een metaalkunstgalerie.”
82
Rick Steves & Gene Openshaw, Amsterdam & The Netherlands, p. 287: “On your left, a few minutes out of
Amsterdam, you should be able to see an old windmill (you can visit a similar one in Haarlem).”
83
Martin Dunford, Phil Lee & Suzanne Morton-Taylor, The Rough Guide to the Netherlands, p. 111: “Haarlem
used to be known for its beer, and this converted old church is home to the Jopen microbrewery which is
successfully reviving the old traditions.”
84
Tineke Zwijgers, Wat & Hoe Reisgids Nederland, p. 191: “Vaklieden demonstreren oude ambachten, maar ook
kunt u zien hoe men heir leefde, werkte, winkelde ne naar school ging.”
79
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de desbetreffende plaats.85 Tot slot valt het op dat de Nederlandse auteurs ‘oud’ associëren met
bomen, gewassen en groente- en fruitsoorten, terwijl dit in de Engelstalige reisgidsen slechts
een keer gedaan wordt.86 De buitenlandse auteurs verwijzen voornamelijk naar mensen.
Het begrip ‘ouderwets’
Het Van Dale-woordenboek definieert ‘ouderwets’ als: “zodanig als de mensen of zaken in een
vroeger tijdperk waren, zoals vroeger gebruikelijk was”. De definitie van Oxford Dictionaires
is “in or according to styles or types no longer current; not modern”. De bovenstaande definities,
voornamelijk Oxford Dictionaries, lijken te refereren aan verouderde objecten of gedragingen.
Treffend is daarom dat uit onderstaande voorbeelden blijkt dat dit begrip geen negatieve
connotatie heeft.87
In lijn met het begrip ‘oud’ wordt ook ‘ouderwets’ voornamelijk in verband gebracht
met veelvoorkomende niet-verplaatsbare en verplaatsbare zaken, zoals cafés, hotels, stations,
restaurants, winkeltjes, interieurs, bedden, een omafiets en een stoomtrein.88 Toch wordt er ook
enkele malen verwezen naar de ‘ouderwetse’ molens en de Amsterdamse viskraampjes. Het is
treffend dat waar Ben Coates Nederland beschrijft met een licht negatieve bijklank, andere
auteurs met behulp van bijwoorden laten zien dat zij ‘ouderwets’ als een positief kenmerk
beschouwen: “this lovely old-fashioned bar”, “delightfully old-fashioned sweetshop”, “there’s
no better place than this wonderfully old-fashioned hotel” en “pleasantly old-fashioned wooden
furniture”.89
Enkele specifieke producten of gerechten worden omschreven met behulp van het
begrip ‘ouderwets’, zoals balkenbrij, Polonaise, roggebrood, oudewijvenkoek, speculaas en
lever, maar ook algemene producten als snoepgoed en likeur.90 Enkele handelingen hebben ook

Jeremy Gray & Reuben Acciano, Lonely Planet The Netherlands, p. 193: “If you’re looking for ribaldry head
to Amsterdam, for old Dutch charm to nearby Delft.”
86
Jeroen van der Spek, 1000 Dingen Doen in Nederland, p. 247: “Beesel. De Historische Groentehof. “Vergeten
groenten van de koude grond. Er worden rondleidingen georganiseerd die je langs een aantal oude
groentesoorten voeren.”
87
Alle items die geanalyseerd zijn wat betreft het begrip ‘ouderwets’ zijn terug te vinden in Bijlage 36.
88
Brian Navin, Cruising Guide to the Netherlands, p. 80: “The Cruquius Museum, the old steam-pumping
stations of the Haarlemmermeermpolder, is on the approach to Heemstede.”
89
Ben Coates, Why the Dutch are Different, p. 234: “Although the intensity of the debate about Zwarte Piet was
difficult to understand, it was indicative of something I found fascinating about the Netherlands – the fact that
despite the country’s liberal reputation, it could in some ways be an old-fashioned and even intolerant place.”;
Martin Dunford, Phil Lee & Suzanne Morton-Taylor, p. 91: “This lovely old-fashioned bar has an ancient wood
an tile interior that still boasts its original low bar and shelving.”; Rick Steves & Gene Openshaw, Amsterdam &
The Netherlands, p. 316: “Hotel de Emauspoort, picture perfect and family-run, is relaxed, friendly, and ideally
located one block from the Markt. The 26 rooms, decorated with pleasantly old-fashioned wooden furniture and
named for sea heroes and Delft artists, overlook a canal or peek into the courtyard.”
90
Hein van Beek & Paul Blomberg, Nederlands Culinair Erfgoed, p. 114: “Bakkerij Brouwer is een ‘Echte
Bakker’, bekend om ouderwets ambachtelijke producten als roggebrood, oudewijvenkoek en speculaas.”
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betrekking op eten en drinken, zoals de ‘ouderwetse’ manier waarop vlaai en bakbloedworst
wordt gemaakt en varkenswangen worden klaargemaakt. Daarnaast wordt wederom naar
evenementen verwezen, zoals een ‘ouderwetse’ boerenbruiloft of “ the old-time lifestyles” waar
men in het Arnhems Openluchtmuseum mee in aanraking kan komen, en, in lijn met ‘oud’, naar
een bepaalde heersende sfeer: een ‘ouderwetse’ biersfeer, “old-time charm” in Marken en zo
combineert een hotel modern design met “old-fashioned cosiness”.91
Het begrip ‘historisch’
Het begrip ‘historisch’ wordt door het Van Dale-woordenboek gedefinieerd als “bekend uit de
geschiedenis” of “betrekking hebbend op de geschiedenis”. De definitie van Oxford
Dictionaries is “of or concerning history or past events”. In lijn met deze definities, blijkt ook
uit onderstaande voorbeelden dat ‘historisch’ gerelateerd wordt aan ‘oude’ Nederlandse
gebouwen, objecten of gedragingen.92
Het begrip ‘historisch’ wordt, in overeenstemming met ‘oud’ en ‘ouderwets’, in verband
gebracht met veelvoorkomende locaties en objecten, zoals steden, gebouwen, panden, cafés,
trams, motoren en kranten. 93 Desalniettemin wordt er ook, voornamelijk in de Engelstalige
reisgidsen, verwezen naar schepen, klederdracht en Nederlandse gevels. 94 Daarnaast worden
ook verscheidene specifieke plaatsen als ‘historisch’ bestempeld, zoals de Hanzesteden, de
vissersplaatsen Marken, Monnickendam, Volendam en Edam, het stadsdeel Delfshaven,
Scheveningen en de steden Breda en ’s Hertogenbosch. Wat betreft de categorie
‘ondervindingen’, deze items refereren wederom aan een bepaalde sfeer. Dit keer in, onder
andere, de Hanzestad Doesburg, de charme van Nederlandse dorpjes en het Noordereiland in
Rotterdam dat gekenmerkt wordt door “a certain historic charm today”. Deze verwijzingen naar
bepaalde heersende sferen, die ook zijn aangetroffen bij de begrippen ‘oud’ en ‘ouderwets’,
zouden toeristen kunnen sturen in hun verlangen naar ‘existentiële authenticiteit’. Tot slot, de

Rick Steves & Gene Openshaw, Amsterdam & The Netherlands, p. 341: “Arriving by boat, first wander through
the colorful Havenbuurt (“Harbor Neighborhood”), then head for the charming Kerkbuurt (“Church
Neighborhood”) to get a taste of Marken’s old-time charm.”
92
Alle items die geanalyseerd zijn wat betreft het begrip ‘historisch’ zijn terug te vinden in Bijlage 37.
93
Aad Struijs, Nederland voor Nop, p. 343: “In het bezoekerscentrum vindt men een schilderachtig straatje van
historische veenwerkershuisjes.”; Tineke Zwijgers, Wat & Hoe Reisgids Nederland, p. 21: “Een wierde met een
historisch kerkje en mooie oude huizen rondom – Garnwerd is een van de mooiste voorbeelden van zo’n typisch
Gronings dorpsgezicht.”;
94
Jeremy Gray & Reuben Acciano, Lonely Planet The Netherlands, p. 158: “The old harbor is choc-a-bloc with
historic pleasure boats, the polished schooners, smacks and tjalks of a slower era.”; Aad Struijs, Nederland Voor
Nop, p. 86: “Elk jaar op 1 april doen Brielenaren in historische kledij de inname van de stad nog eens dunnetjes
over.”; Rick Steves & Gene Openshaw, Amsterdam & The Netherlands, p. 191: “Greeting a new day by descending
steep stairs and stepping into a leafy canalside scene—graceful bridges, historic gables, and bikes clattering on
cobbles—is a fun part of experiencing Amsterdam.”
91
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wezens die worden aangeduid met behulp van het begrip ‘historisch’ zijn louter mensen, zoals
kunstenaars of Sinterklaas.
Het begrip ‘uniek’
Het begrip ‘uniek’ wordt door het Van Dale-woordenboek gedefinieerd als “waarvan geen
tweede exemplaar, voorbeeld enz. bestaat”. Dit komt overeen met de definitie van Oxford
Dictionaries: “being the only one of its kind; unlike anything else”. Bovenstaande begrippen
zijn voornamelijk toegepast bij het omschrijven van veelvoorkomende zaken. Deze definities,
maar ook onderstaande voorbeelden, duiden erop dat ‘uniek’ juist gebruikt wordt om bepaalde
locaties of objecten als ‘zeldzaam’ te omschrijven en heeft vaak dan ook betrekking op zaken
die op slechts één plek voorkomen.95
De Nederlandse niet-verplaatsbare zaken die worden aangeduid als ‘uniek’ betreffen
‘bijzondere’ locaties, zoals een achtkantig gebouw, de Librije, een openbare leeszaal uit de 16de
eeuw, en de Waddenzee. Het is, daarnaast, opvallend dat in de Nederlandstalige reisgidsen het
begrip vaak in verband wordt gebracht met natuurgebieden, waar, in contrast, door de
buitenlandse auteurs voornamelijk wordt verwezen naar culturele zaken, zoals het ‘unieke’
Homomonument en “the unique airport museum”.96 Ook worden daarnaast enkele specifieke
plaatsen als ‘uniek’ beschreven. Dit zijn Chinatown, het dubbeldorp Baarle-Nassau en Orvelte.
De objecten die als ‘uniek’ worden ervaren zijn erg divers. Zo wordt er, onder andere,
verwezen naar wandtapijten, een wereldkaart en een klokkenstoel, maar ook naar
verzamelingen die in musea worden tentoongesteld. 97 Daarnaast verwijzen de Nederlandse
auteurs in de categorie ‘gedragingen en handelingen’ naar specifieke gebruiken, evenementen,
zoals de Abrahamdag en het Wolcorso in Lievelde, en tentoonstellingen, terwijl in de
Engelstalige reisgidsen meer wordt gefocust op handelingen die typerend zijn in heel Nederland,
zoals korfbal, de Friese sport kaatsen, prostitutie en het openbare gebruik van marihuana.98 Dit
duidt erop dat de buitenlandse auteurs het ‘unieke’ Nederland, dus, duidelijk op een andere

Alle items die geanalyseerd zijn wat betreft het begrip ‘uniek’ zijn terug te vinden in Bijlage 38.
Aad Struijs, Nederland voor Nop, p. 53: “Het Fochteloërveen is uniek in Noord-Europa, omdat hier het laatste
grote stuk ‘levend’ hoogveen te vinden is.”; Rick Steves & Gene Openshaw, Amsterdam & The Netherlands, p.
256: “The Rijksmuseum loans a dozen or so of its minor masterpieces from the Dutch Golden Age to this unique
airport museum, including actual Dutch Masters (free, daily 7:00-20:00).”
97
Gerard M.L. Harmans, Capitool Reisgidsen Nederland, p. 293: “Het Eerste Friese Schaatsmuseum in
Hindeloopen biedt naast een verzameling oude schaatsen, oorspronkelijke werkplaatsen, sleden en historisch
materiaal een unieke tentoonstelling over 90 jaar Elfstedentocht. “
98
Aad Struijs, Nederland voor Nop, p. 289: “Ootmarsum is op de zaterdag voor Pasen en op de eerste paasdag het
decor voor een uniek paasgebruik, het vlöggelen.”; Rick Steves & Gene Openshaw, Amsterdam & The
Netherlands, p. 110: “Today, prostitution and public marijuana use thrive here, creating a spectacle that’s unique
in all of Europe.”
95
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manier ervaren dan dat de Nederlandse auteurs dit doen. De ondervindingen die als ‘uniek’
worden ervaren gaan voornamelijk over de ‘unieke’ smaak van geitenkaas en witte wijnen of
over de ‘unieke’ sfeer die het uitbundige Nederlandse publiek creëert tijdens internationale
wedstrijden. Tot slot worden de Nederlanders in een Engelstalige reisgids beschreven als
‘uniek’, terwijl de Nederlandse auteurs voornamelijk acht slaan op watercipressen, bomen en
plantensoorten.99
Het begrip ‘typisch’
Het begrip ‘typisch’ wordt door het Van Dale-woordenboek gedefinieerd als “de karakteristieke
kenmerken van een bepaald type bezittend”. De definitie van Oxford Dictionaries luidt “having
the distinctive qualities of a particular type of person or thing”. Ondanks het feit dat de definities
van ‘typisch’ en ‘uniek’ verschillen, lijkt het gebruik van beide begrippen erg overeen te
komen. 100 Zo refereren ook de Nederlandse auteurs met behulp van het begrip ‘typisch’
regelmatig aan landschappen, terwijl de buitenlandse auteurs de nadruk leggen op bepaalde
steden, huizen of cafés: “typical brown café”, “typical seventeenth-century houses” en “Leiden
is a typical old Dutch town”.101 Uit bovenstaande, maar ook uit onderstaande voorbeelden blijkt
dat bijvoeglijke naamwoorden van plaats vaak worden toegevoegd door de auteurs.102 Dit komt
overeen met het begrip ‘echt’ en ‘traditioneel’. Edam wordt als ‘typisch’ Nederlands ervaren.103
De objecten die worden omschreven met behulp van het begrip ’typisch’ lopen erg
uiteen. Zo worden ‘kenmerkende’ Nederlandse objecten als de klokgevel, klederdracht en het
sobere interieur van kerken bestempeld als ‘uniek’, maar ook trechterbekers en een algemeen
groepsportret. Het merendeel van de objecten wordt niet bijgestaan door een bijvoeglijk
naamwoord van plaats, dit is bij de categorie ‘eten en drinken’ wel het geval. Het zijn
voornamelijk Nederlands-gerelateerde producten die als ‘uniek’ worden bestempeld, zoals
Hollandse kaas, het Noord-Brabantse worstenbroodje en Nederlandse worsten: zure zult en
Rick Steves & Gene Openshaw, Amsterdam & The Netherlands, p. 29: “The Dutch are unique, and observing
them is a sightseeing experience all in itself.”
100
Alle items die geanalyseerd zijn wat betreft het begrip ‘typisch’ zijn terug te vinden in Bijlage 39.
101
Jeroen van der Spek, 1000 Dingen Doen in Nederland, p. 171: “Windmolenpark, Langs de A6, bij de Ketelbrug.
Hedendaagse versie van het typisch Hollandse molenlandschap.”
102
Aad Struijs, Nederland voor Nop, p. 163: “Een voormalige wagenmakerij, herberg, boerderij en winkel
veranderden in een heemkundig museum, met onder meer een oud wevershuisje met een inrichting van rond 1900,
een typisch Brabantse langdeelschuur die ooit dienst deed als schuilkerk, de belkorenmolen De Wilde en een
kruidentuin.”; Gerard M.L. Harmans, Capitool Reisgidsen Nederland, p. 198: “Rijke burgers bewoonden de statige
huizen aan de Nieuwegracht, met de typisch Utrechtse werven, en bouwden armenhuisjes voor hun
minderbedeelde stadgenoten.”
103
Gerard M.L. Harmans, Capitool Reisgidsen Nederland, p. 386: “Hotel-restaurant De Fortuna in Edam is
gevestigd in vijf karakteristieke Noord-Hollandse herenhuizen uit de Gouden Eeuw, midden in het gezellige
centrum van het typische Hollandse Edam.”
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metworst. 104 Desalniettemin komen ook enkele buitenlandse gerechten aan bod: ‘typische’
Amerikaanse chocoladechips en ‘typische’ Britse gerechten. Ook de items in de categorie
‘gedragingen en handelingen’ worden voornamelijk gerelateerd aan ‘bijzondere’ Nederlandse
gebruiken, zoals het ‘typisch’ Nederlandse gebruik om testamentair een liefdadige instelling in
het leven te roepen, de ‘typische’ Urker cultuur en de “typische Rotterdamse, wat lompe
volksmond”.105
Het begrip ‘karakteristiek’
Van Dale definieert ‘karakteristiek’ als “opvallend door bepaalde kenmerken”. Oxford
Dictionaries omschrijft dit als “typical of a particular person, place, or thing”. Waar de
begrippen ‘uniek’ en ‘typisch’ worden gebruikt om te verwijzen naar ‘bijzondere’ en
veelvoorkomende zaken in Nederland, blijkt uit het kwalitatieve onderzoek dat ‘karakteristiek’
enkel betrekking heeft op ‘unieke’ Nederlandse locaties of objecten.106
De locaties die in verband worden gebracht met het begrip ‘karakteristiek’ hebben
voornamelijk betrekking op dorpen, huizen, gebouwen, landschappen of cafés, zoals een
heuvellandschap, de 15de-eeuwse St.-Maartenskerk en een bruin café. 107 Ook specifieke
plaatsen worden genoemd, waaronder het fabrieksdorp Heveadorp, Benningbroek en
Marken.108 Enkele objecten die als ‘karakteristiek’ worden bestempeld zijn de Sloter trapgevels,
“characteristic hand-carved furniture” te bezichtigen in Hindeloopen en “characteristic
Groningen decoration”.109
Het begrip ‘zeldzaam’
Het begrip ‘zeldzaam’ wordt door Van Dale gedefinieerd als “zeer weinig voorkomend of
gebeurend”. Dit komt overeen met de definitie van Oxford Dictionaries: “(of an event, situation,
or condition) not occurring very often.” Opvallend is dat dit begrip voornamelijk wordt
Hein van Beek & Paul Blomberg, Nederlands Culinair Erfgoed, p. 226: “Ook het typisch Noord-Brabantse
worstenbroodje kun je hier kopen, evenals de hartige zeezoutstengels voor bij de borrel of voor in de soep.”
105
Rik Zaal, Het beste van Nederland, p. 112: “Belangrijker nog was de aankoop van twee beelden, Standing
Figure en Reclining Figure, die tegenover het Hilton Hotel aan het Weena bij het beeld zijn geplaatst dat daar al
sinds het midden van de jaren tachtig stond, Seated Woman, in de typisch Rotterdamse, wat lompe volksmond
‘de drol van De Kooning’ genoemd.”
106
Alle items die geanalyseerd zijn wat betreft het begrip ‘karakteristiek’ zijn terug te vinden in Bijlage 40.
107
Rick Steves & Gene Openshaw, Amsterdam & The Netherlands, p. 201: “While in Amsterdam, be sure to have
these three experiences: an Indonesian rijsttafel dinner, a herring snack at a fish stand, and a drink at a
characteristic brown café.”
108
Gerard M.L. Harmans, Capitool Reisgidsen Nederland, p. 160: “Het karakteristieke Marken, ooit een
Zuiderzee-eiland, nu een drukbezocht vissersdorp aan het IJsselmeer.”
109
Jeremy Gray & Reuben Acciano, Lonely Planet The Netherlands, p. 282: “Until recently, the local women still
wore characteristic green and red costumes that were similar to the also characteristic hand-carved furniture.”
104
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aangewend in de categorie ‘wezens’, echter blijken beide definities hier nauwelijks naar te
verwijzen.110
De locaties waarnaar wordt verwezen met behulp van het begrip ‘zeldzaam’ zijn in de
Nederlandstalige reisgidsen wederom landschappen, zoals de vochtige heidevelden of een
moerasgebied, en in de Engelstalige reisgidsen komen het Witte Huis, “a rare survivor of the
pre-war period” en een Indonesisch restaurant “a rare bright spot” voor.111 De objecten kunnen
voornamelijk gerelateerd worden aan algemene zaken, zoals koperwerk, een collectie munten,
affiches of boeken.112 De overgrote meerderheid van het aantal items bestaat uit levende wezens.
Voornamelijk planten worden in verband gebracht met ‘zeldzaam’, zoals “zeldzame gewassen”,
“de wollige distel” en wilde orchideeën.113 Enkele ‘zeldzame’ dieren zijn vlinders, vogels en
de heidekikker.
Het begrip ‘pittoresk’
Dit begrip wordt door het Van Dale-woordenboek omschreven als “schilderachtig” of “treffend
voor het gezicht”. ‘Schilderachtig’ wordt gedefinieerd als “geschikt om het onderwerp van een
schilder te vormen, bekoorlijk”. Oxford Dictonaries definieert dit als “visually attractive,
especially in a quaint or charming way”. Met behulp van dit aesthetisch begrip lijken de auteurs,
voornamelijk, locaties te ‘verkopen’.114
Het is erg opvallend dat in bijna de helft van de items specifiek wordt verwezen naar
plaatsen, waaronder het zuiderzeestadje Blokzijl, Eijsden, de havenstadjes Enkhuizen, Hoorn
en Volendam, steden als Zierikzee, Middelburg, Domburg en Veere en “the picturesque old
fishing village of Marken”. 115 Enkele andere voorbeelden die zijn aangetroffen zijn een
jachthaven, de Voldersgracht en “picturesque gabled towns”. Een opvallend gegeven is dat het
begrip vaak verwijst naar zelfstandige naamwoorden in verkleinvorm: “schilderachtige
dorpjes”, “schilderachtig grachtje” “schilderachtige geveltjes”, “schilderachtige riviertje” en

Alle items die geanalyseerd zijn wat betreft het begrip ‘zeldzaam’ zijn terug te vinden in Bijlage 41.
Jeroen van der Spek, 1000 Dingen Doen in Nederland, p. 91: “De plassen werden ‘vergeten’ en ontwikkelden
zich in recordtijd tot een zeldzaam moerasgebied, waar veel volgens leven en broeden.”; Ben Coates, Why The
Dutch are Different, p. 120: […] the Netherlands’ colonial history was evident on the country’s dining tables and
restaurant menus, with Indonesian cuisine offering a rare bright spot among otherwise dire food options.”
112
Rick Steves & Gene Openshaw, Amsterdam & The Netherlands, p. 83: “Don’t miss the downstairs Treasury,
containing precious Torah scrolls, ceremonial objects, textiles, and rare books, plus a slideshow on the history of
this beloved synagogue, known as the Esnoga.”
113
Aad Struijs, Nederland voor Nop, p. 360: “In de rest van Nederland zijn wilde orchideeën zeldzaam, maar in
de Texelse natuurgebieden komen ze massaal voor.”
114
Alle items die geanalyseerd zijn wat betreft het begrip ‘pittoresk’ zijn terug te vinden in Bijlage 42.
115
Hein van Beek & Paul Blomberg, Nederlands Culinair Erfgoed, p. 206: “Elk eiland heeft zijn eigen karakter
en men vindt er pittoreske steden als Zierikzee, Middelburg, Domburg en Veere.”
110
111
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“schilderachtige vestingstadje”. Dit is ook opgemerkt door Tineke Zwijgers en stelt dat zij mede
daardoor het begrip ‘pittoresk’ minder is gaan toepassen: “[omdat] pittoresk zo vaak voorkwam
dat het een cliché werd (vooral in combinatie met verkleinwoorden […])” (persoonlijke
communicatie, 06-06-2018). Deze verkleinwoorden lijken een ‘lieflijke’ sfeer te creëren
omtrent de desbetreffende locaties en kunnen tot doel hebben: toeristen aantrekken.
Het begrip ‘idyllisch’
Het begrip ‘idyllisch’ wordt door het Van Dale-woordenboek gedefinieerd als “aantrekkelijk
door landelijke eenvoud en lieflijkheid”. De definitie van Oxford Dictionaries is “like an idyll;
extremely happy, peaceful, or picturesque”. In lijn met ‘pittoresk’ lijkt ook dit begrip toeristen
te lokken specifieke plaatsen. Waar ‘pittoresk’ vooral naar culturele zaken verwijst, wordt
‘idyllisch’ veelal aangewend bij natuurlijke onderwerpen, dit komt overeen met de definities.116
‘Idyllisch’ wordt voornamelijk gekoppeld aan de categorie ‘locaties’. Enkele voorbeelden zijn
een ‘idyllisch’ restaurant, de ‘idyllische’ natuur, het ‘idyllische’ Uddelermeer, het ‘idyllische’
landschap, een ‘idyllisch’ meertje, ‘idyllische’ kanalen en “idyllic pea patches”.117

Alle items die geanalyseerd zijn wat betreft het begrip ‘idyllisch’ zijn terug te vinden in Bijlage 43.
Gerard M.L. Harmans, Capitool Reisgidsen Nederland, p. 342: “De dijkjes langs de Linge zijn in het voorjaar
eigenlijk te krap voor alle auto’s die de bloemenpracht van de Betuwe bewonderen. U ziet alles veel beter en gaat
op in het idyllische landschap van populieren, treurwilgen, dijkhuisjes en slaperige dorpen.”
116
117
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CONCLUSIE

Hoewel er geen harde conclusies kunnen worden getrokken wat betreft het gebruik van het
begrip ‘authenticiteit’ aan de hand van twaalf reisgidsen, verschaffen deze wel een helder beeld
van de nuances in de manier waarop deze begrippen aangewend worden en hun verschil in
betekenis. De authenticiteitsindustrie draait overuren om te voldoen aan de vraag van toeristen
naar ‘authenticiteit’ en ‘echte’ ervaringen. Zo zitten reclameboodschappen en reisbrochures vol
met verwijzingen naar ‘authenticiteit’ en worden er zelfs televisieprogramma’s gemaakt
waarbij men op zoek gaat naar het ‘echte’ Nederland. Ook blijft het aantal wetenschappelijke
werken omtrent het fenomeen ‘authenticiteit’ in de toerismebranche toenemen. Toch bleek er
tot nu toe nauwelijks gekeken te zijn naar de talige constructie van ‘authenticiteit’. Deze speelt
echter wel een belangrijke rol in de toeristenbranche. Zo worden toeristen beïnvloed door de
beschreven bestemmingen die zijn geselecteerd door de auteur in overleg met de redacteur en
eventuele fotograaf, maar ook is de begripskeuze van een auteur bepalend voor de manier
waarop toeristen de desbetreffende locatie ervaren. Dit is in lijn met hetgeen Wang omschrijft
als ‘constructieve authenticiteit’: zaken worden als ‘authentiek’ ervaren omdat deze als
dusdanig worden omschreven.
Ondanks het feit dat het fenomeen ‘authenticiteit’ een belangrijk onderwerp is in de
toerismebranche en ook als zodanig wordt beschreven in de historiografie, wordt het begrip
nauwelijks aangewend in de onderzochte Nederlands- en Engelstalige reisgidsen.
‘Authenticiteit’ blijkt te worden beschouwd als een besmette term, ofwel vanwege de wrijving
tussen de specifieke betekenis van het begrip en de diverse contexten waarin het gebruikt wordt,
ofwel omdat het als ‘platgetrapt’ wordt ervaren. Het feit dat de enkele auteurs deze redenen
opgeven geeft weer dat behalve academici ook auteurs zich bewust zijn van de
wetenschappelijke discussies. Deze blijken hen te beïnvloeden gedurende het schrijfproces, wat
zich vertaalt in het taalgebruik. Het merendeel van de geanalyseerde aanverwante begrippen is
door de auteurs met meer regelmaat aangewend dan ‘authentiek’. Dit brede palet aan verwante
begrippen dat wordt aangewend geeft weer dat, hoewel de auteurs zich bewust zijn van de
geladenheid van het begrip ‘authentiek’, er toch naar streven om, mogelijk met behulp van de
geanalyseerde begrippen, de toeristen tegemoet te komen en te sturen in hun verlangen naar
‘authenticiteit’.
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Uit de geconstrueerde kwantitatieve gegevens is gebleken dat de geanalyseerde
begrippen voornamelijk betrekking hebben op niet-verplaatsbare of verplaatsbare zaken. Dit
betekent dat de auteurs refereren aan de ‘authenticiteit’ van een origineel of, met andere
woorden, ‘objectieve authenticiteit’. Dit terwijl wetenschappers als Boorstin, MacCannell en
Cohen zich in de jaren ’70, ’80 en ’90 voornamelijk bezig hielden met object-gerelateerde
authenticiteit en gedurende de laatste twee decennia de discussies omtrent ‘existentiële
authenticiteit’ de overhand lijken te hebben. Zo stelt Wang dat de postmoderne toerist minder
belangstelling heeft voor de ‘authenticiteit’ van bezienswaardigheden. Hoewel enkele auteurs
zich duidelijk bezig houden met de wetenschappelijke discussies omtrent ‘authenticiteit’,
blijken zij er toch voor te kiezen om zich te richten op ‘object-gerelateerde authenticiteit’.
Worden de lezers van reisgidsen niet beschouwd als ‘postmoderne’ toeristen of blijkt objectgerelateerde authenticiteit een grotere rol te spelen in de toerismebranche dan er gedacht wordt?
Ik neig naar deze laatste optie, ook omdat de auteurs de geanalyseerde begrippen slechts enkele
malen in verband hebben gebracht met ondervindingen, ervaringen, gevoelens of heersende
sferen die kunnen duiden op ‘existentiële authenticiteit’.
Behalve dat achter het taalgebruik van de auteurs bewuste keuzes schuilgaan, blijkt er
ook sprake te zijn van een onbewuste sturing van de toeristen. Zo lijken, ten eerste, bepaalde
onderwerpen willekeurig in verband te zijn gebracht met verscheidene geanalyseerde begrippen.
De belevingen rondom Sinterklaas, bijvoorbeeld, worden gerelateerd aan het begrip
‘authentiek’, ‘origineel’, ‘oorspronkelijk’ en ‘historisch’ en het dorp Marken wordt in verband
gebracht met vrijwel alle onderzochte begrippen. Daarnaast stellen enkele auteurs bepaalde
begrippen, zoals ‘authentiek’ of ‘ouderwets’, bewust spaarzaam te hebben toegepast, uit de
geconstrueerde kwantitatieve gegevens bleek dit, echter, niet altijd het geval. De
toerismebranche speelt een actieve rol in het aanzetten van toeristen tot het bevredigen van hun
verlangen naar ‘authenticiteit’. De auteurs zijn zich hiervan bewust en gebruiken, bewust en
onbewust, een breed palet aan woorden om te voldoen aan deze vraag van toeristen.
Toeristen zijn op zoek naar het ‘authentieke’ Nederland en verlangen naar ‘echte’
ervaringen, maar welke locaties, objecten of gedragingen worden door de auteurs, redacteurs
en fotografen nu aan ‘authenticiteit’ verbonden? Ten eerste staat het onderwerp ‘water’ centraal.
Zo worden voornamelijk dorpen en steden als Marken, Volendam, Edam, de Zaanse Schans en
Urk gerelateerd aan dit begrip, maar wordt er ook meermaals verwezen naar vissershavens,
haringkraampjes en verscheidene soorten schepen. Dit zijn tevens ook de plaatsen die vanwege
de vele toeristische stromen aan commodificatie onderhevig zijn. Daarnaast worden door zowel
de Nederlands- als de Engelstalige auteurs de Nederlandse stereotypen bevestigd, zoals de
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molens, het houten schoeisel, de tulpen, het Delfts Blauw en de Volendamse of Urker
klederdracht. Hoewel de buitenlandse auteurs meer gebruik maken van adjectieven, zijn het de
Nederlandse auteurs die Nederland het vaakst in verband brengen met ‘authenticiteit’ en, dus,
‘oorspronkelijke’, ‘echte’ of ‘unieke’ zaken benadrukken.
In deze scriptie zijn, tot slot, geen radicale veranderingen naar voren gekomen omtrent
de recente historische ontwikkeling van ‘authenticiteit’ en aanverwante begrippen. Bij een
vervolgonderzoek zal daarom een langere periode geanalyseerd moeten worden. Vandaag de
dag wordt het begrip ‘authenticiteit’ gebruikt met marketingdoeleinden, maar ook in het begin
van de 21e eeuw bleek het begrip ‘authenticiteit’ al beschouwd te worden als een ‘trendy label’.
Daarnaast zou in een vervolgonderzoek ook nog gekeken kunnen worden naar de rol van
beelden in reisgidsen. Zo wordt in de reisgidsen veelvuldig gebruik gemaakt van foto’s en
plaatjes die Nederland ook op een bepaalde manier ‘framen’ en daardoor toeristen zouden
kunnen sturen in hun verlangen naar ‘authenticiteit’. Ook zou het interessant kunnen zijn om
de stem van de toeristen naar voren te laten komen in een vervolgonderzoek. Worden de locaties
die in de reisgidsen worden aangeduid als ‘authentiek’ op dezelfde manier ervaren door de
toeristen, zijn zij dus beïnvloed door het taalgebruik in reisgidsen, en zijn zij zich daarvan
bewust of juist niet?
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Bijlage 1: Kwantitatief onderzoek van het aantal malen dat ‘authenticiteit’ en aanverwante begrippen aangetroffen zijn

Nederland

Lonely

Nederlands

Culture

Capitool

Cruising

Wat & Hoe

The Rough

Het Beste

Why the

1000

Amsterdam

voor Nop

Planet The

Culinair

Smart!

Reisgidsen

Guide to the

Reisgids

Guide to the

van

Dutch

Dingen

& The

Netherlands

Erfgoed

Netherlands

Nederland

Netherlands

Nederland

Netherlands

Nederland

are

Doen in

Netherlands

Different

Nederland

‘authentiek’ / 'authentic'

21

13

5

1

9

-

21

12

1

0

14

8

‘origineel’ / ‘oorspronkelijk’ / ’original’

72

44

10

4

59

13

21

89

11

13

29

63

‘echt’ / ‘real’ / ‘true’ / ‘genuine’

35

67

22

6

12

-

42

70

5

41

85

67

‘traditioneel’ / ‘traditional’

31

46

21

14

30

4

5

65

2

27

11

71

‘nostalgisch’ / 'nostalgic'

25

-

3

-

1

-

4

1

-

-

6

3

‘folkloristisch’ / ’folkloric’

13

-

-

-

1

-

1

1

1

-

-

-

9

5

8

-

4

-

13

26

3

4

23

26

‘oud’ / ‘old’

431

252

57

4

266

43

108

332

36

39

129

222

‘historisch’ / ‘historical’

137

53

23

8

90

9

58

37

-

21

19

80

‘uniek’ / ‘unique’

107

16

7

1

49

-

8

12

2

9

18

22

9

31

18

7

26

5

20

26

7

15

17

53

‘karakteristiek’ / ‘characteristic’

16

2

5

-

22

-

6

19

-

-

8

14

‘zeldzaam’ / ’rare’

30

12

2

4

19

1

3

19

1

29

7

21

‘pittoresk’ / ‘schilderachtig’ / ‘picturesque’

25

5

6

-

21

14

16

18

5

2

9

12

1

1

1

-

3

-

1

2

2

3

4

8

‘ouderwets’ / ’old-fashioned’ / ‘old-time’

‘typisch’ / ‘typical’

‘idyllisch’ / ‘idyllic’

Tabel 1: Het totaal aantal items waarin het begrip ‘authenticiteit’ en de aanverwante begrippen zijn aangewend
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Bijlage 2

Kwantitatief onderzoek van de reisgids Lonely Planet The Netherlands

locaties

objecten

gedragingen /
handelingen
-

ondervindingen

wezens

2

eten /
drinken
4

‘authenticity’ / ‘authentic’

3

2

‘original’ (origineel)

1

10

-

-

‘original’ (oorspronkelijk)

7

1

-

‘real’ / ‘true’ / ‘genuine’

19

3

‘traditional’

6

‘nostalgic’
‘folkloric’
‘old’

percentage

-

totale
frequentie
11

-

-

11

0,006%

-

-

2

10

0,006%

1

1

4

4

32

0,018%

12

5

9

-

-

32

0,018%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

160

27

-

4

1

1

196

0,112%

0,006%

‘old-fashioned’ / ‘old-time’ /
‘old-world’
‘historic’

1

2

-

1

-

-

4

0,002%

23

19

-

-

-

1

43

0,025%

‘unique’

6

1

-

3

-

-

10

0,006%

‘typical’

8

-

7

3

-

-

18

0,010%

‘characteristic’

-

2

-

-

-

-

2

0,001%

‘rare’

1

-

-

-

-

1

2

0,001%

‘picturesque’

4

-

-

-

-

-

4

0,002%

‘idyllic’

-

-

-

-

-

1

1

0,001%

Tabel 3: Kwantitatieve analyse van het gebruik van het woord ‘authenticiteit’ en aanverwante begrippen in de reisgids
Lonely Planet The Netherlands.
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Bijlage 3

Kwantitatief onderzoek van de reisgids Nederlands Culinair Erfgoed

locaties

objecten

gedragingen /
handelingen
1

ondervindingen

wezens

1

eten /
drinken
1

percentage

-

totale
frequentie
5

‘authenticiteit’ / ‘authentiek’

1

1

‘origineel’

-

1

4

-

-

-

5

0,006%

‘oorspronkelijk’

-

-

-

-

-

-

-

-

‘echt’

4

-

10

1

1

2

18

0,022%

‘traditioneel’

1

2

7

5

-

-

15

0,019%

‘nostalgisch’

2

1

-

-

-

-

3

0,004%

‘folkloristisch’

-

-

-

-

-

-

-

-

‘oud’

11

4

3

1

-

4

23

0,028%

‘ouderwets’

1

-

4

3

-

-

8

0,010%

‘historisch’

17

1

-

-

-

-

18

0,022%

‘uniek’

1

-

1

1

1

-

4

0,005%

‘typisch’

6

-

7

2

3

-

18

0,022%

‘karakteristiek’

2

-

-

-

2

-

4

0,005%

‘zeldzaam’

-

-

1

-

-

1

2

0,002%

‘pittoresk’ / ‘schilderachtig’

6

-

-

-

-

-

6

0,007%

‘idyllisch’

1

-

-

-

-

-

1

0,001%

Tabel 4: Kwantitatieve analyse van het gebruik van het woord ‘authenticiteit’ en aanverwante begrippen in de reisgids
Nederlands Culinair Erfgoed.
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0,006%

Bijlage 4

Kwantitatief onderzoek van de reisgids Culture Smart! Netherlands

locaties

objecten

gedragingen /
handelingen
-

ondervindingen

wezens

-

eten /
drinken
-

percentage

1

totale
frequentie
1

‘authenticity’ / ‘authentic’

-

-

‘original’ (origineel)

-

-

-

-

-

-

-

-

‘original’ (oorspronkelijk)

-

-

-

-

-

-

-

-

‘real’ / ‘true’ / ‘genuine’

-

-

-

-

2

-

2

0,006%

‘traditional’

-

1

1

8

-

-

10

0,030%

‘nostalgic’

-

-

-

-

-

-

-

-

‘folkloric’

-

-

-

-

-

-

-

-

‘old’

1

1

-

-

-

1

3

0,009%

‘old-fashioned’ / ‘old-time’ /
‘old-world’
‘historic’

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

‘unique’

-

-

-

-

-

-

-

-

‘typical’

-

1

2

-

-

-

3

0,009%

‘characteristic’

-

-

-

-

-

-

-

-

‘rare’

-

-

-

-

-

-

-

-

‘picturesque’

-

-

-

-

-

-

-

-

‘idyllic’

-

-

-

-

-

-

-

-

Tabel 5: Kwantitatieve analyse van het gebruik van het woord ‘authenticiteit’ en aanverwante begrippen in de reisgids
Culture Smart! Netherlands.

- 74 -

0,003%

Bijlage 5

Kwantitatief onderzoek van de reisgids Capitool Reisgidsen Nederland

locaties

objecten

gedragingen /
handelingen
-

ondervindingen

wezens

2

eten /
drinken
1

percentage

-

totale
frequentie
8

‘authenticiteit’ / ‘authentiek’

5

-

‘origineel’

4

7

2

-

-

-

13

0,008%

‘oorspronkelijk’

24

3

-

-

-

-

27

0,017%

‘echt’

5

2

1

1

-

2

11

0,007%

‘traditioneel’

5

9

3

7

-

-

24

0,015%

‘nostalgisch’

-

1

-

-

-

-

1

0,001%

‘folkloristisch’

-

-

-

1

-

-

1

0,001%

174

41

-

4

-

7

226

0,139%

‘ouderwets’

2

1

1

-

-

-

4

0,002%

‘historisch’

61

18

-

1

-

1

81

0,050%

‘uniek’

29

11

-

2

1

-

43

0,026%

‘typisch’

12

8

1

1

-

-

22

0,014%

‘karakteristiek’

15

2

-

-

-

2

19

0,012%

-

4

1

-

-

9

14

0,009%

‘pittoresk’ / ‘schilderachtig’

17

1

-

-

-

1

19

0,012%

‘idyllisch’

3

-

-

-

-

-

3

0,002%

‘oud’

‘zeldzaam’

Tabel 6: Kwantitatieve analyse van het gebruik van het woord ‘authenticiteit’ en aanverwante begrippen in de reisgids
Capitool Reisgidsen Nederland.
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0,005%

Bijlage 6

Kwantitatief onderzoek van de reisgids Cruising Guide to the Netherlands

locaties

objecten

gedragingen /
handelingen
-

ondervindingen

wezens

-

eten /
drinken
-

‘authenticity’ / ‘authentic’

-

-

‘original’ (origineel)

-

1

-

-

‘original’ (oorspronkelijk)

-

-

-

‘real’ / ‘true’ / ‘genuine’

-

-

‘traditional’

2

‘nostalgic’
‘folkloric’
‘old’

percentage

-

totale
frequentie
-

-

-

1

0,002%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

5

0,009%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36

1

-

-

-

-

37

0,069%

-

‘old-fashioned’ / ‘old-time’ /
‘old-world’
‘historic’

-

-

-

-

-

-

-

-

7

1

-

-

-

-

8

0,015%

‘unique’

-

-

-

-

-

-

-

-

‘typical’

3

-

-

-

-

-

3

0,006%

‘characteristic’

-

-

-

-

-

-

-

-

‘rare’

-

-

-

-

-

-

-

-

‘schilderachtig’ /
‘picturesque’
‘idyllic’

9

-

-

1

-

-

10

0,019%

-

-

-

-

-

-

-

-

Tabel 7: Kwantitatieve analyse van het gebruik van het woord ‘authenticiteit’ en aanverwante begrippen in de reisgids
Cruising Guide to the Netherlands.
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Bijlage 7

Kwantitatief onderzoek van de reisgids Wat & Hoe Reisgids Nederland

locaties

objecten

gedragingen /
handelingen
-

ondervindingen

wezens

6

eten /
drinken
-

percentage

-

totale
frequentie
14

‘authenticiteit’ / ‘authentiek’

8

-

‘origineel’

3

8

-

-

-

-

11

0,019%

‘oorspronkelijk’

4

-

-

-

-

-

4

0,007%

‘echt’

13

-

3

-

-

-

16

0,028%

‘traditioneel’

2

-

1

2

-

-

5

0,009%

‘nostalgisch’

-

3

-

-

-

-

3

0,005%

‘folkloristisch’

-

-

-

1

-

-

1

0,001%

‘oud’

64

20

-

6

-

1

97

0,157%

‘ouderwets’

5

3

2

-

1

-

11

0,019%

‘historisch’

50

1

-

1

1

1

54

0,093%

‘uniek’

5

1

-

-

-

-

6

0,010%

‘typisch’

9

2

2

1

1

-

15

0,026%

‘karakteristiek’

6

-

-

-

-

-

6

0,010%

‘zeldzaam’

-

-

-

-

-

1

1

0,002%

15

-

-

-

-

-

15

0,026%

-

-

-

-

-

-

-

-

‘pittoresk’ / ‘schilderachtig’
‘idyllisch’

Tabel 8: Kwantitatieve analyse van het gebruik van het woord ‘authenticiteit’ en aanverwante begrippen in de reisgids Wat
& Hoe Reisgids Nederland.
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0,024%

Bijlage 8

Kwantitatief onderzoek van de reisgids The Rough Guide to the Netherlands

locaties

objecten

gedragingen /
handelingen
1

ondervindingen

wezens

1

eten /
drinken
6

percentage

-

totale
frequentie
11

‘authenticity’ / ‘authentic’

1

2

‘original’ (origineel)

11

20

2

-

-

-

33

0,020%

‘original’ (oorspronkelijk)

4

2

-

-

-

1

7

0,004%

‘real’ / ‘true’ / ‘genuine’

8

2

2

1

10

5

28

0,017%

‘traditional’

11

11

11

5

-

1

39

0,024%

‘nostalgic’

-

-

-

-

-

-

-

-

‘folkloric’

-

-

-

1

-

-

1

0,001%

‘old’

228

34

-

4

-

3

269

0,166%

‘old-fashioned’ / ‘old-time’ /
‘old-world’
‘historic’

19

1

2

-

1

-

23

0,014%

14

2

-

2

1

1

20

0,012%

‘unique’

4

2

1

1

-

-

8

0,005%

‘typical’

8

2

2

-

-

1

13

0,008%

‘characteristic’

-

2

-

1

-

-

3

0,002%

‘rare’

2

6

-

1

-

-

9

0,006%

‘picturesque’

16

-

-

-

1

-

17

0,011%

‘idyllic’

1

-

-

-

-

-

1

0,002%

Tabel 9: Kwantitatieve analyse van het gebruik van het woord ‘authenticiteit’ en aanverwante begrippen in de reisgids The
Rough Guide to the Netherlands.
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0,007%

Bijlage 9

Kwantitatief onderzoek van de reisgids Het Beste van Nederland

locaties

objecten

gedragingen /
handelingen
-

ondervindingen

wezens

1

eten /
drinken
-

percentage

-

totale
frequentie
1

‘authenticiteit’ / ‘authentiek’

-

-

‘origineel’

-

-

-

-

-

-

-

-

‘oorspronkelijk’

4

-

-

-

-

-

4

0,009%

‘echt’

3

-

-

-

-

-

3

0,007%

‘traditioneel’

-

-

-

-

-

-

-

-

‘nostalgisch’

-

-

-

-

-

-

-

-

‘folkloristisch’

-

-

-

-

-

-

-

-

28

3

-

-

-

-

31

0,073%

‘ouderwets’

-

-

1

-

-

-

1

0,002%

‘historisch’

-

-

-

-

-

-

-

-

‘uniek’

-

2

-

-

-

-

2

0,005%

‘typisch’

4

-

-

1

-

-

5

0,012%

‘karakteristiek’

-

-

-

-

-

-

-

-

‘zeldzaam’

-

-

-

-

-

1

1

0,002%

‘pittoresk’ / ‘schilderachtig’

3

-

-

-

-

-

3

0,007%

‘idyllisch’

1

-

-

-

-

1

2

0,005%

‘oud’

Tabel 10: Kwantitatieve analyse van het gebruik van het woord ‘authenticiteit’ en aanverwante begrippen in de reisgids
Het Beste van Nederland.
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0,002%

Bijlage 10

Kwantitatief onderzoek van de reisgids Why the Dutch are Different

locaties

objecten

gedragingen /
handelingen
-

ondervindingen

wezens

-

eten /
drinken
-

percentage

-

totale
frequentie
-

‘authenticity’ / ‘authentic’

-

-

‘original’ (origineel)

-

-

-

-

-

-

-

-

‘original’ (oorspronkelijk)

1

-

-

-

-

1

2

0,002%

‘real’ / ‘true’ / ‘genuine’

1

-

2

1

1

2

7

0,006%

‘traditional’

-

3

3

7

-

-

13

0,011%

‘nostalgic’

-

-

-

-

-

-

-

-

‘folkloric’

-

-

-

-

-

-

-

-

‘old

6

8

-

-

-

-

14

0,011%

‘old-fashioned’ / ‘old-time’ /
‘old-world’
‘historic’

2

-

-

-

1

-

3

0,003%

10

1

-

-

-

2

13

0,011%

‘unique’

1

-

-

-

1

-

2

0,002%

‘typical’

-

-

-

2

-

-

2

0,002%

‘characteristic’

-

-

-

-

-

-

-

-

‘rare’

2

-

-

1

-

-

3

0,003%

‘picturesque’

2

-

-

-

-

-

2

0,002%

‘idyllic’

2

-

-

-

-

-

2

0,002%

Tabel 11: Kwantitatieve analyse van het gebruik van het woord ‘authenticiteit’ en aanverwante begrippen in de reisgids
Why the Dutch are Different.
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-

Bijlage 11

Kwantitatief onderzoek van de reisgids 1000 Dingen Doen in Nederland

locaties

objecten

gedragingen /
handelingen
-

ondervindingen

wezens

6

eten /
drinken
-

percentage

1

totale
frequentie
13

‘authenticiteit’ / ‘authentiek’

6

-

‘origineel’

3

14

1

1

-

-

19

0,019%

‘oorspronkelijk’

3

-

-

-

-

-

3

0,0003%

‘echt’

10

9

4

6

3

11

33

0,033%

‘traditioneel’

-

6

1

2

-

-

9

0,009%

‘nostalgisch’

1

2

-

1

-

-

4

0,004%

‘folkloristisch’

-

-

-

-

-

-

-

-

‘oud’

56

20

-

2

-

3

81

0,079%

‘ouderwets’

1

3

3

-

1

1

9

0,009%

‘historisch’

11

4

-

1

-

-

16

0,016%

‘uniek’

8

3

-

1

1

-

13

0,013%

‘typisch’

2

1

1

-

-

-

4

0,004%

‘karakteristiek’

4

2

-

-

1

-

7

0,007%

‘zeldzaam’

1

1

-

-

-

3

5

0,005%

‘pittoresk’ / ‘schilderachtig’

6

-

-

-

-

1

7

0,007%

‘idyllisch’

2

-

-

-

-

-

2

0,002%

Tabel 12: Kwantitatieve analyse van het gebruik van het woord ‘authenticiteit’ en aanverwante begrippen in de reisgids
1000 Dingen Doen in Nederland.
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0,013%

Bijlage 12

Kwantitatief onderzoek van de reisgids Amsterdam & The Netherlands

locaties

objecten

gedragingen /
handelingen
-

ondervindingen

wezens

3

eten /
drinken
2

percentage

-

totale
frequentie
8

‘authenticity’ /‘authentic’

2

1

‘original’ (origineel)

7

17

-

-

-

-

24

0,018%

‘original’ (oorspronkelijk)

5

4

-

1

-

-

10

0,007%

‘real’ / ‘true’ / ‘genuine’

8

7

-

1

1

3

20

0,015%

‘traditional’

14

6

13

18

2

-

53

0,039%

‘nostalgic’

1

1

-

-

-

-

2

0,001%

‘folkloric’

-

-

-

-

-

-

-

-

‘old’

99

34

-

1

1

-

135

0,099%

‘old-fashioned’ / ‘old-time’ /
‘old-world’
‘historic’

15

4

2

3

-

5

29

0,021%

13

4

3

3

1

-

24

0,018%

‘unique’

2

3

2

-

1

-

8

0,006%

‘typical’

11

3

5

5

-

-

24

0,018%

‘characteristic’

9

2

-

-

-

-

11

0,008%

‘rare’

5

2

-

-

-

2

9

0,007%

‘picturesque’

10

-

-

-

-

-

10

0,007%

‘idyllic’

7

-

-

-

-

-

7

0,005%

Tabel 13: Kwantitatieve analyse van het gebruik van het woord ‘authenticiteit’ en aanverwante begrippen in de reisgids
Amsterdam & The Netherlands.
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0,006%

Bijlage 13

Kwantitatieve resultaten van het begrip ‘origineel’

locaties

objecten

gedragingen /
handelingen
1

ondervindingen

wezens

28

eten /
drinken
-

Nederland Voor Nop

6

-

Lonely Planet The
Netherlands
Nederlands Culinair Erfgoed

1

10

-

-

-

1

4

Culture Smart! Netherlands

-

-

Capitool Reisgidsen
Nederland
Cruising Guide to the
Netherlands
Wat & Hoe Reisgids
Nederland
The Rough Guide to the
Netherlands
Het Beste van Nederland

4

Why the Dutch are Different

percentage

-

totale
frequentie
35

-

-

11

0,006%

-

-

-

5

0,006%

-

-

-

-

-

-

7

2

-

-

-

13

0,008%

-

1

-

-

-

-

1

0,002%

3

8

-

-

-

-

11

0,019%

11

20

2

-

-

-

33

0,020%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

0,001%

-

-

19

0,019%

-

-

24

0,018%

3
14
1
1
1000 Dingen Doen in
Nederland
7
17
Amsterdam & The
Netherlands
Tabel 15: Kwantitatieve analyse van het gebruik van het woord ‘origineel’/’original’
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0,026%

Bijlage 14

Kwantitatieve resultaten van het begrip ‘oorspronkelijk’

locaties

objecten

gedragingen /
handelingen
-

ondervindingen

wezens

5

eten /
drinken
-

percentage

1

totale
frequentie
16

Nederland Voor Nop

10

-

Lonely Planet The
Netherlands
Nederlands Culinair Erfgoed

7

1

-

-

-

2

10

0,006%

-

-

-

-

-

-

-

-

Culture Smart! Netherlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitool Reisgidsen
Nederland
Cruising Guide to the
Netherlands
Wat & Hoe Reisgids
Nederland
The Rough Guide to the
Netherlands
Het Beste van Nederland

24

3

-

-

-

-

27

0,017%

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

4

0,007%

4

2

-

-

-

1

7

0,004%

4

-

-

-

-

-

4

0,009%

Why the Dutch are Different

1

-

-

-

-

1

2

0,002%

-

3

0,003%

2

12

0,009%

3
1000 Dingen Doen in
Nederland
5
4
1
Amsterdam & The
Netherlands
Tabel 16: Kwantitatieve analyse van het gebruik van het woord ‘oorspronkelijk’/’original’
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0,012%

Bijlage 15

Kwantitatieve resultaten van het begrip ‘echt’

locaties

objecten

gedragingen /
handelingen
4

ondervindingen

wezens

2

eten /
drinken
2

percentage

6

totale
frequentie
22

Nederland Voor Nop

8

-

Lonely Planet The
Netherlands
Nederlands Culinair Erfgoed

19

3

1

1

4

4

32

0,018%

4

-

10

1

1

2

18

0,022%

Culture Smart! Netherlands

-

-

-

-

2

-

2

0,006%

Capitool Reisgidsen
Nederland
Cruising Guide to the
Netherlands
Wat & Hoe Reisgids
Nederland
The Rough Guide to the
Netherlands
Het Beste van Nederland

5

2

1

1

-

2

11

0,007%

-

-

-

-

-

-

-

-

13

-

3

-

-

-

16

0,028%

8

2

2

1

10

5

28

0,017%

3

-

-

-

-

-

3

0,007%

Why the Dutch are Different

1

-

2

1

1

2

7

0,006%

11

43

0,042%

3

20

0,016%

10
9
4
6
3
1000 Dingen Doen in
Nederland
8
7
1
1
Amsterdam & The
Netherlands
Tabel 17: Kwantitatieve analyse van het gebruik van het woord ‘echt’/’real’/’true’/’genuine’

- 85 -

0,017%

Bijlage 16

Kwantitatieve resultaten van het begrip ‘traditioneel’

locaties

objecten

gedragingen /
handelingen
14

ondervindingen

wezens

9

eten /
drinken
1

percentage

-

totale
frequentie
24

Nederland Voor Nop

-

-

Lonely Planet The
Netherlands
Nederlands Culinair Erfgoed

6

12

5

9

-

-

32

0,018%

1

2

7

5

-

-

15

0,019%

Culture Smart! Netherlands

-

1

1

8

-

-

10

0,030%

Capitool Reisgidsen
Nederland
Cruising Guide to the
Netherlands
Wat & Hoe Reisgids
Nederland
The Rough Guide to the
Netherlands
Het Beste van Nederland

5

9

3

7

-

-

24

0,015%

2

3

-

-

-

-

5

0,009%

2

1

-

2

-

-

5

0,009%

11

11

11

5

-

1

39

0,024%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

7

-

-

13

0,011%

6
1
2
1000 Dingen Doen in
Nederland
14
4
13
15
Amsterdam & The
Netherlands
Tabel 18: Kwantitatieve analyse van het gebruik van het woord ‘traditioneel’/’traditional’

-

9

0,009%

2

48

0,035%

Why the Dutch are Different

- 86 -

0,018%

Bijlage 17

Kwantitatieve resultaten van het begrip ‘nostalgisch ’

locaties

objecten

gedragingen /
handelingen
6

ondervindingen

wezens

7

eten /
drinken
-

percentage

-

totale
frequentie
23

Nederland Voor Nop

9

1

Lonely Planet The
Netherlands
Nederlands Culinair Erfgoed

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

-

-

3

0,004%

Culture Smart! Netherlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitool Reisgidsen
Nederland
Cruising Guide to the
Netherlands
Wat & Hoe Reisgids
Nederland
The Rough Guide to the
Netherlands
Het Beste van Nederland

-

1

-

-

-

-

1

0,001%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

3

0,005%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Why the Dutch are Different

-

-

-

-

-

-

-

-

1
2
1
1000 Dingen Doen in
Nederland
1
1
Amsterdam & The
Netherlands
Tabel 19: Kwantitatieve analyse van het gebruik van het woord ‘nostalgisch’ / ‘nostalgic’

-

4

0,004%

-

2

0,001%

- 87 -

0,0173%

Bijlage 18

Kwantitatieve resultaten van het begrip ‘folkloristisch ’

locaties

objecten

gedragingen /
handelingen
10

ondervindingen

wezens

1

eten /
drinken
-

percentage

-

totale
frequentie
11

Nederland Voor Nop

-

-

Lonely Planet The
Netherlands
Nederlands Culinair Erfgoed

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Culture Smart! Netherlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitool Reisgidsen
Nederland
Cruising Guide to the
Netherlands
Wat & Hoe Reisgids
Nederland
The Rough Guide to the
Netherlands
Het Beste van Nederland

-

-

-

1

-

-

1

0,001%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

0,002%

-

-

-

1

-

-

1

0,001%

-

-

-

-

-

-

-

-

Why the Dutch are Different

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1000 Dingen Doen in
Nederland
Amsterdam & The
Netherlands
Tabel 20: Kwantitatieve analyse van het gebruik van het woord ‘folkloristisch’ / ‘folkloric’

- 88 -

0,008%

Bijlage 19

Kwantitatieve resultaten van het begrip ‘oud’

locaties

objecten

Nederland Voor Nop

179

Lonely Planet The
Netherlands
Nederlands Culinair Erfgoed
Culture Smart! Netherlands
Capitool Reisgidsen
Nederland
Cruising Guide to the
Netherlands
Wat & Hoe Reisgids
Nederland
The Rough Guide to the
Netherlands
Het Beste van Nederland
Why the Dutch are Different

gedragingen /
handelingen
39

ondervindingen

wezens

95

eten /
drinken
2

percentage

24

totale
frequentie
339

-

160

27

-

4

1

4

196

0,112%

11

4

3

1

-

4

23

0,028%

1

1

-

-

-

1

3

0,009%

174

41

-

4

-

7

226

0,139%

36

1

-

-

-

-

37

0,063%

64

20

-

6

-

1

91

0,157%

228

34

-

4

-

3

269

0,166%

28

3

-

-

-

-

31

0,073%

6

8

-

-

-

-

14

0,012%

-

3

81

0,079%

1

-

135

0,099%

56
20
2
1000 Dingen Doen in
Nederland
99
34
1
Amsterdam & The
Netherlands
Tabel 21: Kwantitatieve analyse van het gebruik van het woord ‘oud’ / ‘old’

- 89 -

0,255%

Bijlage 20

Kwantitatieve resultaten van het begrip ‘ouderwets’

locaties

objecten

gedragingen /
handelingen
3

ondervindingen

wezens

-

eten /
drinken
3

Nederland Voor Nop

-

-

Lonely Planet The
Netherlands
Nederlands Culinair Erfgoed

2

2

-

1

1

-

4

Culture Smart! Netherlands

-

-

Capitool Reisgidsen
Nederland
Cruising Guide to the
Netherlands
Wat & Hoe Reisgids
Nederland
The Rough Guide to the
Netherlands
Het Beste van Nederland

2

Why the Dutch are Different

percentage

-

totale
frequentie
6

3

-

8

0,005%

3

-

-

8

0,010%

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

-

4

0,002%

-

-

-

-

1

-

1

0,002%

5

3

2

-

1

-

11

0,019%

19

1

2

-

1

-

23

0,014%

-

-

1

-

-

-

1

0,002%

2

-

-

-

1

-

3

0,003%

1
3
3
1
1
9
1000 Dingen Doen in
Nederland
15
4
2
3
5
29
Amsterdam & The
Netherlands
Tabel 22: Kwantitatieve analyse van het gebruik van het woord ‘ouderwets’ / ‘old-fashioned’ / ‘old-time’ / ‘old-world’

- 90 -

0,005%

0,009%
0,021%

Bijlage 21

Kwantitatieve resultaten van het begrip ‘historisch’

locaties

objecten

gedragingen /
handelingen
9

ondervindingen

wezens

37

eten /
drinken
-

percentage

-

totale
frequentie
108

Nederland Voor Nop

62

-

Lonely Planet The
Netherlands
Nederlands Culinair Erfgoed

23

19

-

-

-

1

43

0,025%

17

1

-

-

-

-

18

0,022%

Culture Smart! Netherlands

1

-

-

1

-

1

3

0,009%

Capitool Reisgidsen
Nederland
Cruising Guide to the
Netherlands
Wat & Hoe Reisgids
Nederland
The Rough Guide to the
Netherlands
Het Beste van Nederland

61

18

-

1

-

1

81

0,050%

7

1

-

-

-

-

8

0,015%

50

1

-

1

1

1

54

0,093%

14

2

-

2

1

1

20

0,012%

-

-

-

-

-

-

-

-

Why the Dutch are Different

10

1

-

-

-

2

13

0,011%

11
4
1
1000 Dingen Doen
inNederland
42
14
3
1
Amsterdam & The
Netherlands
Tabel 23: Kwantitatieve analyse van het gebruik van het woord ‘historisch’ / ‘historic’

-

16

0,016%

-

60

0,044%

- 91 -

0,081%

Bijlage 22

Kwantitatieve resultaten van het begrip ‘uniek’

locaties

objecten

gedragingen /
handelingen
9

ondervindingen

wezens

19

eten /
drinken
-

percentage

4

totale
frequentie
89

Nederland Voor Nop

57

-

Lonely Planet The
Netherlands
Nederlands Culinair Erfgoed

6

1

-

3

-

-

10

0,006%

1

-

1

1

1

-

4

0,005%

Culture Smart! Netherlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitool Reisgidsen
Nederland
Cruising Guide to the
Netherlands
Wat & Hoe Reisgids
Nederland
The Rough Guide to the
Netherlands
Het Beste van Nederland

29

11

-

2

1

-

43

0,026%

-

-

-

-

-

-

-

-

5

1

-

-

-

-

5

0,010%

4

2

1

1

-

-

8

0,005%

-

2

-

-

-

-

2

0,005%

Why the Dutch are Different

1

-

-

-

1

-

2

0,002%

1

-

13

0,013%

2

1

15

0,011%

8
3
1
1000 Dingen Doen in
Nederland
8
1
3
Amsterdam & The
Netherlands
Tabel 24: Kwantitatieve analyse van het gebruik van het woord ‘uniek’ / ‘unique’

- 92 -

0,067%

Bijlage 23

Kwantitatieve resultaten van het begrip ‘typisch’

locaties

objecten

Nederland Voor Nop

3

Lonely Planet The
Netherlands
Nederlands Culinair Erfgoed
Culture Smart! Netherlands
Capitool Reisgidsen
Nederland
Cruising Guide to the
Netherlands
Wat & Hoe Reisgids
Nederland
The Rough Guide to the
Netherlands
Het Beste van Nederland
Why the Dutch are Different

gedragingen /
handelingen
2

ondervindingen

wezens

1

eten /
drinken
-

percentage

-

totale
frequentie
7

1

8

-

7

3

-

-

18

0,010%

6

-

7

2

3

-

18

0,022%

-

1

2

-

-

-

3

0,009%

12

8

1

1

-

-

22

0,014%

3

-

-

-

-

-

3

0,006%

9

2

2

1

1

-

15

0,026%

8

2

2

-

-

1

13

0,008%

4

-

-

1

-

-

5

0,012%

-

-

-

2

-

-

2

0,002%

-

-

4

0,004%

-

-

24

0,018%

2
1
1
1000 Dingen Doen in
Nederland
11
3
5
5
Amsterdam & The
Netherlands
Tabel 25: Kwantitatieve analyse van het gebruik van het woord ‘typisch’ / ‘typical’

- 93 -

0,005%

Bijlage 24

Kwantitatieve resultaten van het begrip ‘karakteristiek’

locaties

objecten

Nederland Voor Nop

9

Lonely Planet The
Netherlands
Nederlands Culinair Erfgoed
Culture Smart! Netherlands
Capitool Reisgidsen
Nederland
Cruising Guide to the
Netherlands
Wat & Hoe Reisgids
Nederland
The Rough Guide to the
Netherlands
Het Beste van Nederland
Why the Dutch are Different

gedragingen /
handelingen
-

ondervindingen

wezens

3

eten /
drinken
-

percentage

1

totale
frequentie
13

-

-

2

-

-

-

-

2

0,001%

2

-

-

-

2

-

4

0,005%

-

-

-

-

-

-

-

-

15

2

-

-

-

2

19

0,012%

-

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

6

0,010%

-

2

-

1

-

-

3

0,002%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

0,007%

-

11

0,008%

4
2
1
1000 Dingen Doen in
Nederland
9
2
Amsterdam & The
Netherlands
Tabel 26: Kwantitatieve analyse van het gebruik van het woord ‘karakteristiek’ / ‘characteristic’

- 94 -

0,010%

Bijlage 25

Kwantitatieve resultaten van het begrip ‘zeldzaam’

locaties

objecten

gedragingen /
handelingen
-

ondervindingen

wezens

4

eten /
drinken
-

Nederland Voor Nop

1

-

Lonely Planet The
Netherlands
Nederlands Culinair Erfgoed

1

-

-

-

-

-

1

Culture Smart! Netherlands

-

-

Capitool Reisgidsen
Nederland
Cruising Guide to the
Netherlands
Wat & Hoe Reisgids
Nederland
The Rough Guide to the
Netherlands
Het Beste van Nederland

-

Why the Dutch are Different

percentage

20

totale
frequentie
25

-

1

2

0,001%

-

-

1

2

0,002%

-

-

-

-

-

-

4

1

-

-

9

14

0,009%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

0,002%

2

6

-

1

-

-

9

0,006%

-

-

-

-

-

1

1

0,002%

2

-

-

1

-

-

3

0,003%

-

3

5

0,005%

-

2

9

0,007%

1
1
1000 Dingen Doen in
Nederland
5
2
Amsterdam & The
Netherlands
Tabel 27: Kwantitatieve analyse van het gebruik van het woord ‘zeldzaam’ / ‘rare’
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0,019%

Bijlage 26

Kwantitatieve resultaten van het begrip ‘pittoresk’

locaties

objecten

gedragingen /
handelingen
-

ondervindingen

wezens

1

eten /
drinken
-

percentage

-

totale
frequentie
24

Nederland Voor Nop

23

-

Lonely Planet The
Netherlands
Nederlands Culinair Erfgoed

4

-

-

-

-

-

4

0,002%

6

-

-

-

-

-

6

0,007%

Culture Smart! Netherlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitool Reisgidsen
Nederland
Cruising Guide to the
Netherlands
Wat & Hoe Reisgids
Nederland
The Rough Guide to the
Netherlands
Het Beste van Nederland

17

1

-

-

-

1

19

0,012%

9

-

-

1

-

-

10

0,019%

15

-

-

-

-

-

15

0,026%

16

-

-

-

1

-

17

0,011%

3

-

-

-

-

-

3

0,007%

Why the Dutch are Different

2

-

-

-

-

-

2

0,002%

6
1000 Dingen Doen in
Nederland
10
Amsterdam & The
Netherlands
Tabel 28: Kwantitatieve analyse van het gebruik van het woord ‘pittoresk’ / ‘picturesque’

1

7

0,007%

-

10

0,007%

- 96 -

0,018%

Bijlage 27

Kwantitatieve resultaten van het begrip ‘idyllisch’

locaties

objecten

gedragingen /
handelingen
-

ondervindingen

wezens

-

eten /
drinken
-

percentage

-

totale
frequentie
-

Nederland Voor Nop

-

-

Lonely Planet The
Netherlands
Nederlands Culinair Erfgoed

-

-

-

-

-

1

1

0,001%

1

-

-

-

-

-

1

0,001%

Culture Smart! Netherlands

-

-

-

-

-

-

-

-

Capitool Reisgidsen
Nederland
Cruising Guide to the
Netherlands
Wat & Hoe Reisgids
Nederland
The Rough Guide to the
Netherlands
Het Beste van Nederland

3

-

-

-

-

-

3

0,002%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

0,002%

1

-

-

-

-

1

2

0,005%

Why the Dutch are Different

2

-

-

-

-

-

2

0,002%

-

-

2

0,002%

-

-

7

0,005%

2
1000 Dingen Doen in
Nederland
7
Amsterdam & The
Netherlands
Tabel 29: Kwantitatieve analyse van het gebruik van het woord ‘idyllisch’ / ‘idyllic’

- 97 -

-

Bijlage 28

Kwalitatieve resultaten van het begrip ‘authenticiteit’

Nederland voor Nop – Aad Struijs
Locaties

-

-

-

-

Objecten

-

-

-

-

Gedragingen /
handelingen

-

“In een authentieke onderduikruimte uit de Tweede Wereldoorlog geeft het Drents
Oorlogs- en Verzetsmuseum informatie over oorlog en verzet in Noord-Nederland.”
“De authentieke vlotbrug bestaat uit vaste bruggedeelten op de wal, met daartussen
twee drijvende vlotten die kunnen worden weggetrokken als een schip de brug moet
passeren.”
“Het monumentje van veertien bij zestien meter is, op het bruggetje na, nog
helemaal in de authentieke 16de-eeuwse staat.”
“Het decor is authentiek, met boerderijgevels, een dorpsplein en een straatje met
een compleet ingerichte foto-, bakkers-, textiel- en mutsenwinkeltje uit 1900,
aangekleed met levensechte poppen in klederdracht.”
“Een authentieke, tweehonderd jaar oude smederij veranderde in een werkend
museum.”
“Het beeldt het leven en werken in het veen uit aan de hand van een aantal
authentieke veenhutten, maquettes, foto’s, turfstekersmaterialen, machines,
landkaarten en een expositie.”
“Op het voormalige kampterrein zijn veel authentieke gebouwen bewaard
gebleven, waaronder het crematorium.”
“Een bezoek aan de Schans laat zich uitstekend combineren met een wandeling door
de dichtbij gelegen oude en nog goeddeels authentieke buurt Haaldersbroek, een
beschermd dorpsgezicht.”
“De firma Zwiers maakt op ambachtelijke wijze onder andere authentieke
boerenstijlmeubelen.”
“Dat gebeurt door middel van scheepsmodellen, netten, manden, touwen,
gereedschappen, tekstborden en een videofilm. Authentiek zijn de veilingklok, de
oude koopmansbanken en het kantoortje van de directeur-keurmeester.”
“Dat gebeurt met authentieke voorwerpen, foto’s, schilderijen, enzovoort.”
“Dat gebeurt op een authentieke kaasbascule met eeuwenoude gewichten.”
“In het gebouw hangen nog authentieke weegschalen uit 1661 en 1764.”
“De oudste authentieke ANWB-richtingwijzer staat op de hoek van de Pastorieweg
en de Hoofdstraat.”
“De Oudheidkamer toont ook een volledig uitgeruste schoenmakerij met
authentiek gereedschap en een origineel buurtwinkeltje met snoepgoed en
kruidenierswaren uit het begin van de vorige eeuw.”
“Wie veel authentieke rond- en platbodems op een kluitje wil bewonderen en de
oude glorie van de vroegere Zuiderzeevisserij wil proeven, moet naar de Oude
Haven.”
“Bezoekers mogen op een authentieke muntpers zelf een penning slaan, ter
herinnering aan het bezoek.”
“Meer dan vijftig authentieke schepen, zoals hoogaarzen, hengsten en
zalmschouwen, verschijnen op de derde zaterdag van juli aan de start van de Van
Loon Hardzeildag op het Veerse meer ter hoogte van de Campveerse Toren.”
“De werf is nog steeds in vol bedrijf. Hij is niet toegankelijk, maar wel van diverse
kanten zichtbaar en interessant als schouwspel, want op de werf worden nog steeds
houten schepen op authentieke wijze gebouwd en hersteld.”

Nederlands Culinair Erfgoed – Hein van Beek & Paul Blomberg
Locaties

-

“Het is gedurende het hele jaar mogelijk om de authentieke boerderij, de herten – en
in het seizoen - de tulpenvelden te bezichtigen.”

- 98 -

Objecten

-

“Hier werken veertien dames dag in dag uit aan veertien authentieke
sigarenmachines.”

Eten / drinken

-

“Wetenschappers, journalisten en Slow Food-leden over de hele wereld zoeken naar
vergeten authentieke streekproducten, ze beschrijven de productietechnieken en de
historische achtergrond en achterhalen de nog bestaande makers.”

Gedragingen /
handelingen

-

“Slow Food staat voor behoud en ontwikkeling van diversiteit aan smaken,
biodiversiteit, authentieke productiewijzen, kleinschalige productie en het bewaren
van tradities en eetcultuur in de vorm van seizoensproducten en gerechten en de
sociale functie van eten.”

Ondervindingen

-

“Er is geprobeerd de authentieke smaak van het ‘rijke Roomse kloosterleven’ te
vangen in een glas bier.”

Capitool Reisgidsen Nederland – Gerard M.L. Harmans
Locaties

-

Objecten

-

Eten / drinken

-

“Hier en daar ziet u molens en authentieke boerderijen staan.”
“De Lingehaven in het hart van de stad is vooral bij het smalle deel nog
authentiek.”
“Zeer bijzonder is de Chinese tuin (het Chinapark), waar door Chinese
ambachtslieden authentieke pagodes zijn opgebouwd.”
“Authentieke Gooise villa in art-decostijl met modern ingerichte en comfortabele
kamers.’
“Prijs en kwaliteit zijn prima in verhouding in deze authentieke Saksische
boerderij.”
“Oosterling, café en slijterij op Utrechtsestraat 140, met authentieke fusten in het
interieur, is al ruim een eeuw in handen van de gelijknamige familie.”
“In hotel De Kromme Raake, het kleinste hotel van Nederland, in Eenrum,
overnacht u in een authentieke bedstede.”
“Naast authentiek bereide specialiteiten hebt u keuze uit een uitgebreid dagmenu.”

Wat & Hoe Reisgids Nederland – Tineke Zwijgers
Locaties

-

-

-

Objecten

-

“De onderduikruimtes in het Achterhuis, waar de acht onderduikers twee jaar lang op
elkaars lip zaten, zijn in authentieke staat gebleven.”
“De Baraquen’, ten slotte, bevat archeologische vondsten plus een authentiek
soldatenverblijf.”
“Op loopafstand van het grootste hunebed van Nederland vindt u dit authentieke
Drents ogend gastenverblijf voor twee personen.”
“Voormalig veerhuis aan het Reitdiep, waar u in de intimiteit van een authentieke
gelag- en opkamer heel verzorgd eet.”
“In de Groenestraat kunt u een kijkje nemen in de Museumboerderij. Het pand is in
authentieke staat, met een woonkamer aan de voorzijde en achterin de stad en de
deel.”
“Via de straatjes Dam en Mol komt u bij het Maritiem Museum, in de oude
gevangenis het Gravensteen. Er zijn authentieke cellen met ‘grafitti’, een
beulszwaard en schandstenen.”
“Het tijdschrift Traveller (National Geographic) schaarde het eiland onlangs onder
de tien authentiekste eilanden ter wereld.”
“Vlak boven Amsterdam liggen vier fraaie en authentieke vissersplaatsen aan het
IJsselmeer: Marken, Monnickendam, Volendam en Edam.”
“In de kamers worden authentieke documenten en voorwerpen geëxposeerd.”
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-

-

-

-

“Neem zeker even een kijkje in de Kompaszaal. Dit was vroeger de
eersteklasaankomst- en vertrekruimte voor bootpassagiers, nu is het een grand caférestaurant. Het jarenvijftiginterieur is authentiek.”
“Het verleden komt tot leven in openluchtmuseum It Damshus in Nij Beets. Hier
vindt u stenen en houten vervenershuisjes met authentieke inrichting, een woonbok
(woonhut op een wrak turfschip), een bokhelling en een trekkerstent voor vrijgezelle
seizoenarbeiders.”
“Het pand is een Veluwse boerderij uit 1765 met fraaie authentieke details.”
“Naast authentiek ingerichte gebouwen vindt u interessante exposities: over de
opkomst van Volendam en marken als toeristenbestemming, over de productie van
kalk uit schelpen […].”
“Ook het authentieke interieur van voormalig koopmanshuis het Noorderhuis is een
bezoek waard.”

Het Beste van Nederland – Rik Zaal
Objecten

-

“Op het terrein zien we twee witte bankjes, een grasveldje met twee truttige
bloemenperkjes, a een herenfiets met fietstassen en wat braaksel (een ode aan Sjef
van Oekel) en het zeer authentieke straatnaambord.”

1000 Dingen Doen in Nederland – Jeroen van der Spek
Locaties

-

-

-

Objecten

-

-

“Na een introductie in de belangrijkste Friese woorden en gebruiken ga je fierljeppen
en breng je een bezoek aan een authentieke berenburgdistilleerderij.”
“Na het vertrek van de kudde raakte het bouwwerk in verval, maar een paar jaar
geleden werd het tweehonderd jaar oude rijksmonument omgebouwd tot een
authentieke vakantiewoning.”
“Je kunt natuurlijk een exclusieve vakantie in het Finse Saariselka boeken, maar voor
een authentieke Finse Kota met privésauna kun je ook terecht in Doesburg. Het in
Laplandse stijl ingerichte huisje is van alle gemakken voorzien: rendiervellen,
openhaard, barbecue en tweepersoonsbed met elektrische deken.”
“Kamperen is een van de meest klassieke manieren om je vakantie door te brengen.
Tenzij je je tent verrruilt voor een authentieke, houtgestookte Mongoolse joert.”
“Stel, je hebt vrienden uit het buitenland op bezoek en je wilt ze een authentiek
stukje Holland laten zien (de coffeeshops kennen ze al).”
“In het zuiden van het Groene Hart, bij Haastrecht, vind je een van de meest
authentieke stukjes Nederland. Tussen de sloten, wilgen en schilderachtige dorpjes
zoals Vlist waan je je terug in de tijd van de Verkade-albums.”
“De dertien authentieke woonwagens van het Boheems Paradijs in Den Hool zijn
het neusje van de zalm als je van veel en weelderig houdt.”
“Deze Bed and Breakfast bevindt zich op een authentieke, ruim honderd jaar oude
tjalk.”
“Een authentiek Brummens loketbeambtenpak herinnert nog aan de tijd van de
Postcheque- en Girodienst.”
“Het altaar van een kerk is meestal niet de plaats om een uiltje te knappen, maar in
het voormalige schuilkerkje aan de Amstel kruip je met goed fatsoen onder de wol.
[…]. Vanuit je kingsize bed kun je naar een grote flatscreen-tv kijken of een
bewonderende blik werpen op het hoge, authentieke plafond.”
“Bij Nostalgie Eten & Drinken kan je een vintage toertocht maken in een authentieke
Trabi.”
“Voor een tocht achter een authentieke sledehondenkar moet je al gauw naar
Oostenrijk of Lapland.”
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Wezens

-

“Je sprokkelt al fietsend je eten bij elkaar, spot authentieke koeienrassen als
Hereford, Limousin en Blonde d’Aquitaine en ontrafelt de geheimen van het betere
camping koken.”

Lonely Planet The Netherlands - Jeremy Gray & Reuben Acciano
Locaties

-

-

Objecten

-

-

Eten / drinken

-

-

-

Ondervindingen

-

“Overlooked by most tourists, this authentic Italian restaurant near the
Scheepvaartmuseum serves mouthwateringly tender meats and superb pasts that cry
out for a selection from its excellent wine list.”
“In Marken, the colourful Kerkbuurt is the most authentic area, with tarred or painted
houses raised on pilings to escape the Zuiderzee floods.”
“Since then it has barely been altered, making it one of the most authentic manor
houses in the Netherlands.”
“When in doubt about a piece’s authenticity, check the bottom. There should be a
number designating which mould was use, the initials of the artist and a two-letter
code for the year of manufacture.”
“Volunteers in authentic costume demonstrate traditional skills such as weaving,
smithing and farming. “
“For super cheap, authentic and delicious Indonesian food, look no further than this
bargain winner with a lunch deal that’s not advertised anywhere except on the signs
out front.”
“This place has tiled floors, wooden tables and pitchers of sangria. Delicious,
authentic Spanish tapas make a wonderful meal/break from browsing the interesting
shops nearby.”
“This homey diner has delicious and authentic food at old-time prices.”
“This fabulous restaurant has many vegetarian options among its menu of authentic
Indonesian food that is as carefully presented as the artistic interior.”
“You have to hand it to the planners because the place feels authentic.”
“The built-up beaches of Noordwijk aan Zee and south to Scheveningen are popular
with locals, and can be surprisingly comforting for those who are used to a more
authentic or familiar sun-drenched beach experience.”

Culture Smart! Netherlands – Sheryl Buckland
Wezens

-

“The historical St. Nicholas (Sinterklaas) was Bishop of Myra in Lycia, in presentday Turkey, in the fourth century CE. The ancient celebration of his feast day was
made optional by the Roman Catholic Church in 1968, although it was stressed that
there was no doubt about his authenticity.”

The Rough Guide to the Netherlands – Martin Dunford, Phil Lee & Suzanne Morton-Taylor
Locaties

-

“By far the most appealing and authentic option in town, these four spacious rooms
are located in a renovated building, with a restaurant, popular bar and shop
downstairs.”

Objecten

-

“This atmospheric hotel offers, surprisingly affordable luxury, with a lush garden and
many authentic touches, such as wooden beams in some guest rooms.”

Eten / drinken

-

“This Thai canteen is always packed, and rightly so, drawing people from far and
wide for its cheap and authentic Thai fare.”
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-

-

-

“Indonesian food served in a pleasant round, light-filled space, with a large terrace
outside. Excellent and authentic food, with rijsttafels from €18.75 per person and
most other mains €16; 8-course menus start at €28.75.”
“Appealing Franco-Portuguese restaurant down a side street just east off the Brink.
Authentic, tasty dishes – try, for example, the Setubal sardines.”
“Authentic Thai food in this fashionable, cheerily decorated little place with bright
pink walls.”
“Not your typical Indonesian restaurant, as the owner has a passion for Elvis and
motor cycles which shows in the interior and choice of music. The menu is authentic
though, with a rijsttafel of Indonesian delicacies such as soto ayam, babi kecap and
satay from €22.50.”
“The best place for authentic Italian specialties, such as truffle spaghetti or ravioli
with figs and Parma ham for around €15.”

Gedragingen /
handelingen

-

“[…] though nowadays most Edam cheese is produced elsewhere, even in Germany
[…]. This does, of course, rather undermine the authenticity of Edam’s open-air
cheese market, held every Wednesday morning in July and August, but it’s still a
popular attraction and the only time the town heaves with tourists.”

Ondervindingen

-

“The harbour repays a wander too. It has a more rough-and-ready air than that of its
neighbours and a more authentically nautical one too, with herring smokehouses and
lots of rugged sailing barges alongside the pleasureboats of its marina – all pleasingly
not spruced up for tourists.”
“For a true authentic Maastricht experience, this tiny café has music in dialect by
regional artists, which is loudly sung along to by the local crowd.”

-

Amsterdam & The Netherlands – Rick Steves & Gene Openshaw
Locaties

-

-

Objecten

-

-

Eten / drinken

Ondervindingen

“The area around Spui Square and that end of Spuistraat is also trendy, though not as
noisy. For fewer crowds, better food and service, and far more charm, head a few
blocks west into the Jordaan district, which has its own, more authentically Dutch
“Restaurant Row”.”
“The science-oriented sections of this place feel like a museum of a museum. They’re
serious about authenticity here: The presentation is perfectly preserved, right down
to the original labels. Since there was no electricity in the olden days, you’ll find little
electric lighting… if it’s dark outside, it’s dark inside.”
“A century ago, there were 1,000 so-called Rembrandt paintings in existence. Since
then, a panel of five art scholars has declared most of those to be by someone else,
winnowing the number or authentic Rembrandts to 300 with some 50 more that may
one day be “audited” by the Internal Rembrandt Service.”
“Pricey, authentic Delftware shouldn’t be an impulse buy, so do your homework
before committing.”
“And the Teylers Museum collects treasures from science and art in an authentic
18th-century interior.”

-

“Los Pilones Mexican next door, owned by a pair of brothers, serves surprisingly
authentic Mexican food.”
“Pizzeria Back to Basicsserves a small menu of authentic wood-fired pizza and
pasta. Maestro Francesco and his family from Naples use all-organic ingredients –
it’s the real thing.”

-

“Of all open-air folk museums in the Netherlands, Arnhem’s – set just within the city
limits – feels the most authentic.”

-
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Bijlage 29

Kwalitatieve resultaten van het begrip ‘origineel’

Nederland voor Nop – Aad Struijs
Locaties

-

-

Objecten

-

-

-

-

-

-

“In de tramhalte bevindt zich nog steeds de originele wachtruimte met wachtbank,
prikbord en loket.”
“De originele vesting was in de 12de eeuw de uitvalsbasis van de beruchte roofridder
Henric de Crane.”
“Er is ook een thee- en koffieproeverij, originele wijnkelder en
berenburgdistilleerderij.”
“De Oudheidkamer toont ook een volledig uitgeruste schoenmakerij met authentiek
gereedschap en een origineel buurtwinkeltje met snoepgoed en kruidenierswaren uit
het begin van de vorige eeuw.”
“Wie nog over een originele Romeinse ‘snelweg’ wil wandelen moet de schreden
richten naar de bossen van Swalmen bij Roermond.”
“In een originele werkplaats uit het einde van de 18de eeuw is te zien hoe de tingieters
vroeger op ambachtelijke wijze te werk gingen.”
“Op de kunstmarkt tonen en verkopen vele tientallen Nederlandse en buitenlandse
kunstenaars origineel werk.”
“Het (bronzen) beeldje aan de Oostersingel is een kopie van het (kalkstenen)
origineel, dat in de hal van het stadhuis aan de Noordersingel staat.”
“In de zijgevel bevindt zich een afgietsel van een Romeins tableau, waarvan het
origineel te bewonderen is in het Landesmuseum in Trier […].
“[H]et voormalige stadhuis met een origineel Fremy-carillon uit 1668 met 39
klokken die elke vrijdag van 10 tot 11 uur van zich laten horen (Raadhuisplein); […].”
“De Anton Pieck-collectie omvat vijfhonderd boeken van de beroemde illustrator /
kunstenaar, drieduizend prenten, waaronder proefdrukken en originelen […].”
“Groter dan tien bij tien centimeter zijn ze niet, de kunstwerkjes in het Reflex
Miniatuur Museum voor Hedendaagse Kunst. Het gaat om originele werkjes, die op
grootse wijze een nagenoeg compleet beeld geven van de moderne kunst na de
Tweede Wereldoorlog.”
“Topstukken uit de collectie zijn onder andere de originele vaandelstok uit het
oprichtingsjaar 1829, uniformen van koning Willem III, een met zilversmeedwerk
[…].”
“In zijn privé-museum Happy Toys vindt men een grote collectie platen, instrumenten
en eigendommen van de vroeg overleden rock ’n roll-ster, zoals zijn ring, één van
zijn gitaren en zijn originele High Schoolpin.”
“De originele pagina’s bevinden zich in het Rijksmuseum in Amsterdam.”
“De kamer heeft een origineel 17de-eeuwse beschilderd balkenplafond.”
“Daar bouwt de zesde generatie Schreur sinds 1860 originele Gieterse punters,
platbodems, roei- en vissersboten. Dat gebeurt nog steeds op ambachtelijke wijze.”
“In het museum staan vier trams geparkeerd, waaronder een originele blauwe
‘Budapester’, die af en toe een ‘luchtje mag scheppen’ op een speciaal aangelegd stuk
rails.”
“In de Jouster Klokkenmakerij is te zien hoe op ambachtelijke wijze originele Friese
klokken worden gemaakt.”
“Enkele ramen en een deel van de inventaris zijn grotendeels origineel.”
“Het gaat om replica’s van roemruchte toestellen en enkele originele
sportvliegtuigen.”
“In de hangar bouwen vrijwilligers aan bijzondere exemplaren. Zij doen dat aan de
hand van originele tekeningen.”
“Op de gedenkplaats staat een klein informatiecentrum met onder meer een maquette
van het kamp, een originele muurschildering en een doorlopende vertoning van een
videofilm.”
“[…] waaronder een origineel stukje van de oudste spoorlijn van Nederland,
Amsterdam-Haarlem, die 20 september 1839 officieel in gebruik werd genomen.”
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-

-

Gedragingen /
handelingen

-

“Hoe de originele Marker klompen met hun kenmerkende versieringen worden
gemaakt, is te zien in de klompenmakerij aan De Gouw 57a.”
“Daar zijn onder meer de originele ontwerptekeningen te zien.”
“Pakjes thee, koffie en shag uit de jaren ’30 en ’60 van de vorige eeuw en veel andere
oude grutterswaren staan in de originele verpakking op de schappen in Museum de
Grutter.”
“Alle deelnemers dragen de originele klederdracht uit de streek.”
“Het originele interieur van het spoorwegmonument is nog vrijwel intact.”
“Bij het Eiland Galerie in de polder Eierland staat het enige originele Moaibeeld
buiten Paaseiland.”
“Verwacht overigens geen museum, alleen de wanden en vloeren zijn nog in
originele staat.”
“De originele klokken – gegoten in 1768, 1772, en 1822 – verdwenen in de Tweede
Wereldoorlog in de smeltkroes van de Duitse bezetter, die er kanonnen van goot.”
“Later verhuisde het originele interieur naar een historisch pandje op de Zaanse
Schans.”
“De bakken voor de grutten, suiker, bonen en de koffiemolens, eierbollen, koperen
weegschalen, gewichten enzovoort zijn origineel.”
“Hier maakt men volgens oude receptuur en originele methodes op ambachtelijke
wijze een honderdtal producten, waaronder jonge en oude jenevers […].”

Nederlands Culinair Erfgoed – Hein van Beek & Paul Blomberg
Objecten

-

“Waar men uiteraard de enige echte Groninger koek maakt volgens originele, lang
bewaard gebleven recepten.”

Eten / drinken

-

“De originele zachte Weesper mop is een amandelkoekje zonder meel.”
“De kaasmakerij is al honderd jaar oud en nog steeds maken ze hier wekelijks de
originele Orvelter boerenkaas en de Orvelter kruidenkaas.”
“Hier maken ze het originele stokbeschuit.”
“De echte originele schepeierkoek wordt nog maar door ongeveer vijftien bakkers
ambachtelijk gemaakt.”

-

Capitool Reisgidsen Nederland – Gerard M.L. Harmans
Locaties

-

-

Objecten

-

“Het Oxhoofdpad verkeert nog in semi-originele staat, met een bruggetje zoals er
vroeger honderden waren.”
“Verder vindt u er een tentoonstelling over de Elfstedentocht, verschillende originele
werkplaatsen (smederij, houtbewerking), een sledenverzameling en allerlei historisch
materiaal als oude tegels en prenten.”
“Origineel Italiaans restaurant met aria’s schallende serveersters en lekkere
pastagerechten.”
“De huidige brug dateert van 1696. Hij is iets breder dan het origineel, maar verder
gebouwd naar het oorspronkelijke ontwerp.”
“Ook fraai is de eetkamer, waarvan het behang een getrouwe kopie van het 18deeeuwse zijden origineel.”
“Achter de kluisdeuren van de Schatkamer, die openstaan, liggen de originelen van
eeuwenoude stadsdocumenten in vitrines.”
“De originele gevelsteen met de haven van Marseille gaat terug op de Franse
koopman die het huis in 1665 liet neerzetten.”
“U ziet er de originele meubels en ramen met glas-in-looddetails.”
“De originele stoommachine is nog te bezichtigen.”
“Tot de collectie behoren een skutsjeroef, de kajuit van een boeier, originele
scheepjes, werkplaatsen en ruim 200 scheepsmodellen.”
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Eten / drinken

-

“Jan Jansen, meester schoenontwerper, geniet wereldfaam met zijn originele
modellen.”

-

“Originele Aziatische gerechten van hoge kwaliteit.”
“Originele Franse gerechten in een knus restaurant.”

Wat & Hoe Reisgids Nederland – Tineke Zwijgers
Locaties

-

-

Objecten

-

-

“Een bijzonder museum aan de Nieuwe Herengracht is de Hermitage. In deze satelliet
van het originele staatsmuseum in Sint-Petersburg zijn exposities te zien uit de
collectie van het hoofdmuseum.”
“Een aardig museum is ’t Olde Maat Uus, over wonen in Giethoorn, met onder meer
een origineel vissershuisje en Gieterse vaartuigen.”
“Dit belicht via originele gebouwen, inrichtingen, klederdracht en gereedschap het
vroegere heren- en boerenleven in Twente.”
“Ook het piepkleine keukentje is origineel.”
“De laatste bewoner, meneer Tibbesma, is aanwezig via foto’s en ansichtkaarten, en
als u in de originele (verlengde) bedstee ligt, voelt u u bijna een indringer.”
“De ruime en lichte kamers zijn verschillend ingericht, met originele details van het
voormalige postkantoor en een fijne, luxueuze badkamer.”
“De kamers zijn uitstekend, met mooie originele details en veel comfort.”
“Van een groot deel van de ramen bezit de kerk nog de originele werktekeningen, de
cartons.”
“Het ernaast gelegen pand herbergt een expositie over Annes dagboek, met onder
meer het origineel van het dagboek.”
“Leuk om te bezoeken is ook de Kapiteinswoning, een van de schilderachtigste
panden van de vesting, uit 1661. U treft er twee stijlkamers aan, met een originele
17e-eeuwse schouw en plavuizen vloeren.”
“Dit is het toeristische hart van Marken, met zijn kijkhuisjes (waar u het originele
Marker interieur kunt bekijken), souvenirwinkels en horeca.”

1000 Dingen Doen in Nederland – Jeroen van der Spek
Locaties

-

-

Objecten

-

-

-

-

“Zet je poriën wijd open in de originele rooksauna, luister in de grotsauna naar het
geluid van tropische regens of kom tot rust in de Aufguss-sauna met etherische olie.
Een stukje Finland op de Veluwe.”
“De originele entree, zwemklok en tribune roepen de tijd van stortbaden en lange
badpakken moeiteloos in herinnering.”
“In het originele notarishuis, waar sinds 1914 nauwelijks iets aan veranderd is, gaan
nog steeds huizen en complete inboedels onder de hamer.”
“Bij hotel-restaurant-serre De Vrouwe van Stavoren in Satavoren kun je overnachten
in vier originele Zwitserse wijnvaten van 15.000 liter. Dat klinkt spartaanser dan het
is: de fusten zijn omgebouwd tot gerieflijke hotelkamers en beschikken zelfs over een
zitje met tv.”
“De originele kerkbanken zitten nog verrassend goed.”
“Retroweekend biedt je een passend decor: een origineel Volkswagenbusje T2
Westfalia Camper dat niet alleen in 1976 de fabriek verliet, maar ook nog eens in
retrostijl is ingericht.”
“Bij Olivier zijn de herinneringen aan het kerkelijke verleden – boogvensters, een
kerkorgel en originele kerklampen – naadloos opgenomen in het grand café met
Belgische signatuur.”
“Maar de allerbelangrijkste attractie is de originele fokker 100 op het terras.”
“Roodpluchen gordijnen en originele spiegelwanden zorgen voor een passend zwoel
decor.”
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-

-

-

-

-

“In de schatkamer bewonder je de originele aquarellen uit de Verkade-albums, een
spaaractie die de voetbalplaatjes van Albert Heijn ruimschoots overtrof.”
“Naast de gebruikelijke collectie platenhoezen, knipsels, foto’s en zelfs een origineel
platencontract met de handtekeningen van de Fab4, […].”
“Neem de Space Train naar de grootste vestiging van ruimtevaartorganisatie ESA en
bewonder de originele Soyuz capsule, waarmee André Kuipers zijn reis maakte
[…].”
“In de enige nog overgebleven jenever- en likeurdistilleerderij van Den Haag loop je
niet alleen naar binnen voor ‘Bruidstranen’ of Kruide Baggah, maar vooral ook voor
het originele winkelinterieur.”
“Het karakteristieke stationsgebouw uit 1866 werd vier jaar geleden grondig
verbouwd, mét behoud van originele details: hoge ramen en plafonds en een oude
houten trap.”
“Goos Saunaworld toverde een origineel wijnvat uit het Ahrtal om tot een
comfortabele tweepersoonscabine.”
“Elk jaar verhuist ze haar complete camping naar een andere plek in Nederland, waar
ze de vaste ingrediënten weer opbouwt: een originele Indiaanse tipi, een sfeervol
pipowagentje of een gepimpte oldtimer caravan.”
“In het originele Oost-Duitse interieur (inclusief spoorwegenkaart, oudroze
klapstoeltjes en formica tafeltjes) kan je genieten van een […].”

Eten / drinken

-

“Bij het Deventer Koekwinkeltje van J.B. Bussink, op de Brink, is de originele
Deventer Koek nog steeds te koop.”

Gedragingen /
handelingen

-

“Heerlijk, zo’n tongstrelend ijsje, gemaakt naar origineel Italiaans recept.”

Lonely Planet The Netherlands – Jeremy Gray & Reuben Acciano
Locaties

-

“De Porceleyne Fles is the only original factory operating since the 1650s, and is
slick and pricey.”

Objecten

-

“The diary, which gives a moving account of wartime horrors through a young girl’s
eyes, has sold 25 million copies and been translated into 60 languages – the original
is on permanent display.”
“The original was a 17-th century Titanic – big, expensive and supposedly
unsinkable.”
“Note the tiles on the floor, which are the originals from the 14th century.”
“Bring medications in their original, clearly labelled, containers.”
“Although few of its original furnishings remain, the Anne Frankhuis is a powerful
attraction of global renown.”
“This is often compensated for by their ritzy antiques, such as Louis XIV suites,
grandfather clocks and original art by Dutch masters.”
“This pretty gallery stocks original prints, etchings, engravings, lithographs and
maps from the 17th to 19th centuries, as well as Japanese woodblock prints.”
“The Museum Voor het Kruideniersbedrijf has original cans and packages of
yesteryear in a replica of an old grocery.”
“The posh Art Nouveau rooms – with many original and painstakingly restored décor
items and fittings – are divine, and worth it if you can afford it.”
“An IDP can be obtained for a small fee from your local automobile association –
bring along a valid license and a passport photo – and is valid for one year together
with your original license.”

-

Cruising Guide to the Netherlands – Brian Navin
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Objecten

-

“[…] so make sure that you back this up with the crews’ passports and are prepared
to show any of the original documentation, not photocopies, listed in the section
below.”

The Rough Guide to the Netherlands – Martin Dunford, Phil Lee & Suzanne Morton-Taylor
Locaties

-

-

-

-

-

-

Objecten

-

-

-

-

-

“Now used for state occasions, it’s been a courtroom, market and stable, and so often
renovated that little of the original remains.”
“The town’s medieval core was flattened in World War II, though key buildings –
like the Grote Kerk – were subsequently rebuilt in imitation of the originals, and
modern Nijmegen is a lively and appealing place, with a congenial street life.”
“[…] along with the Stadhuis itself and much of Middelburg’s city centre, is only a
reconstruction of the original.”
“There are three trains hourly from Amsterdam Centraal Station to Naarden-Bussum
train station, about 4km from the old town – Naarden has spread well beyond its
original fortifications – with local buses linking the train station with the old town.”
“Without the politicians, the original Binnenhof became somewhat redundant, but
it’s still an eye-pleasing architectural ensemble, comprising a broadly rectangular
complex built around two connecting courtyards.”
“An original vinoteca specializing in European wines, and serving fifty wines by the
glass, many more by the bottle.”
“[…] Drenthe is now popular with home-grown tourists, who are drawn by its quiet
natural beauty, swathes of wood, wide cycling paths and abundant walking trails,
although many come here to visit Drenthe’s most original feature – its hunebeds, or
megalithic tombs.”
“Just off Oldehoofster Kerkhof, following the line of the track that once connected
two of Leeuwarden’s original terpen, Oldehove and Nijehove, Het Princessehof was
the birthplace of the graphic artist M.C. Escher.”
“[…] the bulk of the collection is displayed in the original wing.”
“Over the years, original buildings have been taken from all over the country and
assembled here in a large area of the Veluwe forest.”
“Atmospherically set in four desolate caissons – the original concrete bunkers
manoeuvred into place to plug a break in the dyke – […].”
“All the paintings on display in the centre are replicas of the original work, but the
mayor of Den Bosch is currently trying to raise funds to get more original paintings
here for a big exhibition in 2016, to commemorate 500 years of Hieronymus Bosch’s
death.”
“Two of the rooms have original bedstedes, a bed built in a closet which was used
until well into the nineteenth century.”
“The 105 old prison cells have become 36 luxurious rooms equipped with all mod
cons behind the original cell doors.”
“The library boasts a beautiful low-vaulted ceiling that twists around in a confusion
of sharp-edged arches above the original wooden reading desks.”
“Many of the prison’s original features have been left intact – from the thick wooden
doors through to the bars on the windows – and one of the old cells has been left
untouched […].”
“Perhaps the most historic watering hole in the centre of Groningen, a beautiful finde-siecle bar and restaurant with a reading bench down the middle and covered booths
at the side – quite a Groningen institution, with many of its original fixtures and
fittings still in place.”
“Beside the planetarium, the building dates back to 1745 and has fine wooden
counters, a mosaic floor and original coffee cabinets from 1910, as well as an
attractive back garden.”
“The town is also known for its regional speciality, Beerenburg, a herb-flavoured gin,
that you can buy at the Weduwe Joustra Shop, at Kleinzand 32, which retains its
original nineteenth-century interior, with the old barrels and till.”
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-

-

-

-

-

-

-

Eten / drinken

-

“Right in the heart of the village, this cosy place has free wi-fi and bikes to rent; it
also offers the option to sleep in an original bedstee (an elevated Frisian-style
closet).”
“The museum’s particular appeal is its imaginative combination of models and
original artefacts, which are themselves a mixture of the personal (seamen’s chests,
quadrants) and the public (figureheads, tile designs of ships).”
“Today, it’s a family-run affair where you can be weighed on the original rope and
wood balance, while the owners dress up in national costume and issue a certificate
in olde-worlde English.”
“[…] though its specialty is English-language literature, both original and in
translation.”
“This lovely old-fashioned bar has an ancient wood an tile interior that still boasts its
original low bar and shelving.”
“The building dates back over three hundred years and still retains some of its
original fixtures, though the rooms themselves are rather modest, with basic
furnishings and fittings.”
“Fascinating old photographs illustrate the (English and Dutch) text along with a host
of original artefacts, from examples of illegal newsletters to signed German death
warrants and, perhaps most moving of all, farewell letters thrown from the Auschwitz
train.”
“Here also, space permitting, is the museum’s own collection of Rembrandt’s
etchings, as well as several of the original copper plates on which he worked.”
“The Ballroom, all creams and gilts, is similarly opulent and the Dining Room is laid
out for dinner as of 1865 complete with the family’s original Meissen dinner set.”
“The rest of the house is similarly untouched, its original furnishings reminiscent of
interiors by Vermeer or De Hooch.”
“[…] but is undistinguished except for the Stadhuis, an imposing edifice whose
Renaissance façade is a copy of the late sixteen-century original destroyed by fire in
1929.”
“There was a modest revival of the industry in the 1870s and there are several local
producers today, but it’s mostly mass-produced stuff of little originality.”
“If all you want is an original stamppot you’re in the right place – they even serve
this typical Dutch winter dish in summer, for €15.50 a pop.”
“Original Italian specialties such as truffle pasta, misto di mare or scallopine romana
for around €24 per main dish.”

Amsterdam & The Netherlands – Rick Steves & Gene Openshaw
Locaties

-

-

Objecten

-

“The De Adriaan Windmill you see was rebuilt in 2002, after the original burnt down
(the windmill is open for visits—see listing earlier).”
“A different style than the one we saw earlier, this 1987 replica of a 1619 original is
a “post mill” (standerdmolen), which means that the entire structure rotates on its
base.”
“Their original café still sits on the canal near the Old Church in the Red Light
District.”
“The windmill may look old, but it’s a replica from 2002 (the original windmill
burned down in 1932).”
“The museum’s original buildings were collected from around the Zuiderzee.”
“The market sits upon the original “Rotter-dam”—the dam on the Rotte River, which
runs underground perpendicular to the Hoogstraat axis.”
“Netherlands Open-Air Museum: Holland’s original and biggest open-air museum is
also one of its best, sprinkling traditional buildings from around Holland across a
delightful park, and populating them with chatty docents to give you a flavor of oldtime lifestyles.”
“Pack a photocopy of your passport in your luggage in case the original is lost or
stolen.”
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-

-

-

-

-

-

-

“Decades ago, I bought a Mark Raven T-shirt from a street vendor. Now this
Amsterdam original has his own upscale shop, selling T-shirts and paintings
featuring spindly lined, semi-abstract cityscapes.”
“The wood stove and the textiles on the walls are re-creations but look like the
originals.”
“Although it doesn’t have any Vermeer originals, this intelligent exhibit does a good
job of tracing the career and unique creative mind of Delft’s favorite resident.”
“Try to visit before you see the originals in The Hague.”
“For others, it’s a pleasant look inside a typical (rich) home with much of the original
furniture and décor.”
“For the finale, enjoy several rooms dedicated (generally) to original Rembrandt
etchings.”
“Even newly renovated homes like this must preserve their funky leaning angles and
original wooden beams.”
“The science-oriented sections of this place feel like a museum of a museum. They’re
serious about authenticity here: The presentation is perfectly preserved, right down
to the original labels. Since there was no electricity in the olden days, you’ll find
little electric lighting… if it’s dark outside, it’s dark inside.”
“Also up here are the museum’s prized possessions: two of the world’s four surviving,
original 17th-century pendulum clocks, which allowed for more precision in
timekeeping.”
“The wooden catwalks are original.”
“Many of these original heads are dark-skinned—medicine, like people from the east
or south of Europe, was considered mysterious and magical.”
“Dr. Jeremy Bangs, an American historian, has filled the oldest house in Leiden (from
the late 1360s, including the original fireplace and floors) with an eclectic collection
of historical items.”
“Along the right side of the hall are several more engaging attractions: the Steel
Monsters roller coaster for kids; an Orient Express exhibit with an original carriage
from the train line that once connected Western Europe to Istanbul (as well as a small
theater presenting a live show in Dutch several times a day); […].”
“Village Square: You can play here with toys from the 1800s. See if you can make
the “flying Dutchman” fly, or try to ride an original “high-wheeled velocipede”
without falling off.”
“Get the paperwork done before you leave the store to ensure you’ll have everything
you need (including your original sales receipt).”
“Or you can bring an “unlocked” US phone (check with your carrier about unlocking
it) and swap out the original SIM card for one you buy in Europe.”
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Bijlage 30

Alle items wat betreft het begrip ‘oorspronkelijk’

Nederland voor Nop – Aad Struijs
Locaties

-

-

-

-

-

Objecten

-

-

-

Wezens

-

“De stad telt ruim vierhonderd monumenten, met als toppers het 16 de-eeuwse
stadhuis, de Grote of Sint-Laurenskerk en natuurlijk de Waag, die in zijn meest
oorspronkelijke vorm uit de 14de eeuw stamt.”
“De tuinen sluiten prachtig aan bij het oorspronkelijke laagveengebied, overlopend
naar de Stille Plas.”
“De kelder, opkamer, zolder en keuken met voorraadkast en turfvak bevinden zich
nog in de oorspronkelijke staat.”
“Het interieur bleef behouden. Ook de keuken, de voorraadkamer en de
dienstbodenkamer zijn nog in oorspronkelijke staat.”
“Het kleine, eenbeukige godshuisje van Marsum stamt uit de tweede helft van de 12de
eeuw en is het oudste bakstenen kerkje in de provincie Groningen. Het verkeert nog
grotendeels in oorspronkelijke staat.”
“Het oorspronkelijke gebouw stamt uit 1196 en ontleent zijn naam aan de
kloosterorde der Johannieters, die er in 1214 zijn intrek nam.”
“Wie een indruk wil krijgen van het kasteel moet honderd meter wandelen, want daar
staat een deels herbouwd torentje van de Keenenburg. Het rust op de oorspronkelijke
fundamenten.”
“De oorspronkelijke bouw gaat terug tot de laatste helft van de 11de eeuw.”
“Van de oorspronkelijke 12de-eeuwse parochiekerk in een wijkje langs de Vecht is
niets meer over. De huidige gotische kerk is in de 14de en 15de eeuw herhaalde malen
veranderd en uitgebreid.”
“Een van de bunkers is in oorspronkelijke staat teruggebracht en laat zien hoe
soldaten achter de dikke muren bivakkeerden.”
“Er is geen ander dubbel grachtenhuis in Amsterdam uit het begin van de 17 de eeuw,
dat nog zoveel van het oorspronkelijke interieur heeft bewaard.”
“In het interieur is de oorspronkelijke aankleding nog grotendeels aanwezig,
waardoor het geheel als een zeldzaam voorbeeld van laat-17de-eeuwse architectuur
geldt.”
“Een groot gedeelte van het oorspronkelijk assortiment is nog steeds verkrijgbaar,
zoals een scala aan pigmenten, meer dan driehonderd geneeskrachtige kruiden tegen
een waslijst kwalen, specerijen, drop, diverse chemicaliën, voedingssupplementen,
etherische oliën en homeopathische producten.”
“Er zijn maquettes van de oorspronkelijke stadspoorten te zien.”
“Blikvangers zijn de oorspronkelijke muurschilderingen en de Romaanse graftombe
(uit 1230) van Gerard van Gelre en zijn vrouw Margaretha van Brabant.”
“Ten oosten van de Oegstgeesterweg en de Leidse Hout ligt een aantrekkelijke
botanische tuin met oorspronkelijke Nederlandse flora.”

Capitool Reisgidsen Nederland – Gerard M.L. Harmans
Locaties

-

-

“Afgezien van de Drentse hunebedden en het urnenveld bij Someren zijn er
prehistorische grafvelden gevonden bij Almere, Hilversum, Vaassen, Lunteren,
Goirle en Rolde, en bij het Brabantse Toterfout/Halfmijl, waar zestien grafheuvels in
de oorspronkelijke staat zijn teruggebracht, compleet met greppels en paalkransen.”
“Versierde pilaren vormden oorspronkelijke nissen voor een reeks beelden van de
apostelen, […].”
“Voor het project, dat de bijnaam ‘Stopera’ kreeg, zijn tientallen middeleeuwse
gebouwen gesloopt, wat veel verzet opriep, omdat bijna alles wat er nog over was
van de oorspronkelijke Joodse buurt verdween.”
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-

-

-

Objecten

-

“De kerk ontleent zijn naam aan de Mozes en Aaron die stonden afgebeeld op de
gevelstenen van het oorspronkelijke bouwwerk.”
“De Schreierstoren, deel van de oorspronkelijke verdedigingswerken.”
“De oorspronkelijke toren heeft de vele verbouwingen ongeschonden doorstaan.”
“Het oorspronkelijke, uit rood baksteen opgetrokken gebouw werd in de loop er
jaren uitgebreid met vleugels van Hendrick de Keyser en Jacob van Campen.”
“De oorspronkelijke ophaalbrug werd rond 1670 gebouwd.”
“Het oorspronkelijke station uit 1842 is tussen 1905 en 1908 heringericht in artnouveaustijl.”
“Door de steeds maar toenemende bevolking is er van het oorspronkelijke landschap
echter niet veel meer over; […].”
“Het oorspronkelijk U-vormige slot werd rond 1520 gebouwd op de resten van een
middeleeuwse woontoren.”
“Van het oorspronkelijke bouwwerk is alleen de voorburcht nog intact; de Fransen
bliezen de hoofdburcht in 1672 op.”
“In dit 14de-eeuwse poortgebouw treft u nog een grotendeels oorspronkelijke staat
verkerende gevangenis.”
“Het in 1998 in oorspronkelijke glorie herstelde Gemeentemuseum is het laatste
werkstuk van H.P. Berlage, de grondlegger van de Amsterdamse School.”
“De badplaats heeft het oorspronkelijke vissersdorp Scheveningen grotendeels
opgeslokt, hoewel er nog altijd een haven en een grote visafslag zijn.”
“In de verte is de oorspronkelijke toren van de Nieuwe Kerk te zien.”
“De oorspronkelijke kerk uit 1264 is vele malen uitgebreid.”
“Deze oorspronkelijk katholieke kerk uit 1485 werd in gotische stijl herbouwd nadat
hij in 1552 door een brand was getroffen.”
“In steden als Middelburg, Zierikzee en Veere en in plaatsjes als Sint-Anna-terMuiden, Dreischor en Nisse kunt u volop genieten van oude gebouwen en fraaie
stadsgezichten. Die zijn voor een deel nieuw gebouwd, maar voor een deel ook in
oorspronkelijke vorm bewaard gebleven.”
“De 13de-eeuwse Martinitoren of St. Maartenskerk vertoont nog sporen van het
oorspronkelijke bouwwerk: de noord- en zuidgevel van het dwarsschip en het
siermetselwerk en de vensternissen aan de noordzijde zijn herkenbaar als 13deeeuws.”
“Het Eerste Friese Schaatsmuseum in Hindeloopen biedt naast een verzameling oude
schaatsen, oorspronkelijke werkplaatsen, sleden en historisch materiaal een unieke
tentoonstelling over 90 jaar Elfstedentocht.”
“Tot 1870 was het nog gaver: toen lag de oorspronkelijke dekheuvel er nog
overheen.”
“Het hunebed is in 1959 geheel in de oorspronkelijke staat teruggebracht, inclusief
een dekheuvel over de helft van het graf.”
“Over de oorspronkelijke siertuin was in de 18de eeuw gras gelegd.”
“Binnen kunt u nog steeds het oorspronkelijke plafond bewonderen, dat schitterend
is versierd met vogels en cherubijnen.”
“De oorspronkelijke fresco’s in het koor, een unieke erfenis, verkeren helaas in zeer
slechte staat.”
“In de Troonzaal zijn de oorspronkelijke plannen voor de tuinen te bezichtigen.”

Wat & Hoe Reisgids Nederland – Tineke Zwijgers
Locaties

-

-

“Op het terrein staat ‘het hoeske’, een oorspronkelijke arbeiderswoning.”
“In deze 14e-eeuwse toegangspoort tot het Binnenhof treft u een grotendeels in
oorspronkelijke staat verkerende gevangenis.”
“Het oorspronkelijke ‘stenen huis’ dateert uit het begin van de 14e eeuw, werd in de
17e eeuw verbouwd en onlangs uitgebreid met een nieuwe vleugel, trapgevels en een
achthoekig torentje.”
“September is Fortenmaand. U kunt dan veel oorspronkelijk ingerichte forten
vanbinnen bekijken.”
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Het Beste van Nederland – Rik Zaal
Locaties

-

-

-

“Het is onder leiding van de architect Ray Kentie voor het grootste deel zeer smaakvol
verbouwd; in elk geval zijn het prachtige trappenhuis en de lokettengang op de eerste
verdieping weer in de oorspronkelijke staat te zien.”
“Bij een restauratie in de jaren vijftig en zestig is een deel van die neogotiek gelukkig
weer verwijderd ten faveure van de oorspronkelijk romaanse vormen.”
“Op de route ligt een nagebouwde barak, die op sobere wijze een indruk tracht te
geven van de manier waarop de gevangenen leefden, en het oorspronkelijke
crematorium, waarin de doden werden verbrand.”
“Onder de zilvergrijze staalconstructie, die oorspronkelijk is, zien we vooral een
waanzinnig grote hal met een donker getinte betonvloer, waaromheen zich kleine
nissen bevinden (de voormalige wolhokken), die wit gemaakt zijn en een eiken
parketvloer hebben gekregen.”

1000 Dingen Doen in Nederland – Jeroen van der Spek
Locaties

-

-

-

“Het gebouw van Pierre Cuypers werd in z’n oorspronkelijke glorie hersteld en van
binnen volledig heringericht, waardoor de pronkstukken van het museum nog beter
tot hun recht komen.”
“In de winkeltjes en werkplaatsen langs het Slijkstraatje, die voor een groot deel in
hun oorspronkelijke staat zijn teruggebracht, waan je je terug in het Valanderen van
de 19e eeuw.”
“Eén kalkoven is in de oorspronkelijke staat gebleven.”

Lonely Planet The Netherlands – Jeremy Gray & Reuben Acciano
Locaties

-

-

“If all goes well, the entire building will be returned to its original 1885 glory.”
“Zuiderbad is a venerable indoor pool (1912) that has been restored to its original
Art Deco splendor.”
“In de Bonten Os is the only house that’s left in its original 17th century state.”
“The church itself is a Gothic showpiece restored to its original glory in 1996.”
“It was rebuilt in a sort of Gothic-cum-aircraft-hangar style in the 16th century after
the original Romanesque church burnt down (obviously insuring Dutch churches has
never been a lucrative proposition).”
“It’s been restored to its original appearance and the paintings are hung in the manner
popular in the 18th century; not a skerrick of wall is left bare.”
“The 1896 train station is a sight in itself not that a restoration finished in 2001 has
returned it to its original glory.”

Objecten

-

“Though it’s huge, the private nooks and corners of the mostly original brickwork
make it a great choice for a slightly more intimate setting.”

Wezens

-

“The Dutch – known as the original cheese heads – consume 16.5kg of the stuff every
year.”
“This is the epitome of the lively Jordaan café, a place where the original Jordaanese
still sing oompah ballads with drunken abandon.”

-

The Rough Guide to the Netherlands – Martin Dunford, Phil Lee & Suzanne Morton-Taylor
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Locaties

-

-

Objecten

Wezens

“East of the centre and right next to the Abbey Churches, Damplein was restored to
its original width by the demolition of a couple of rows and houses.”
“One of the first buildings to look out for is Herengracht 475, an extravagant edifice
surmounted by a slender French-style balustrade and decorated with twin caryatids.
Typically, the original building was a much more modest affair, but in the 1730s, a
new owner created the ornate façade of today.”
“Beyond, a series of rooms in both the original house and the building next door have
displays on Eisinga’s work […].”
“The rooms vary from grand antique-filled affairs with large bathrooms in the
original old mansion, to simpler, more up-to-date affairs in the back annexe.”

-

“Key to the development of Dutch Protestantism, it was the result of years of study
by leading scholars, who returned to the original Greek and Hebrew texts for this
translation, which sold by the cartload.”
“The period furniture is appealing enough, especially the dinky box-beds, and the
great man’s studio is surprisingly large and well lit, bur pride of place goes to the ‘Art
Cabinet’, which is jam-packed with objects d’art and miscellaneous rarities
reassembled here in line with the original inventory.”

-

“The distillery is still owned by the original family, although the liquor is made in a
modern building on the outskirts of town these days.”

-

Why the Dutch are Different – Ben Coates
Locaties

-

“Inside, the recent renovation project had aimed to restore some of its original
grandeur while adding the kind of features now deemed essential for any major
gallery: disabled access, a modern art wing, an oversized gift shop and an overpriced
café.”

Wezens

-

“In recent decades, however, as its original Dutch residents either died out or moved
out, their tall townhouses had been subdivided into small apartments and leased to
migrant workers or lower-income immigrant families.”

Amsterdam & The Netherlands – Rick Steves & Gene Openshaw
Locaties

-

-

Objecten

-

Gedragingen /
handelingen

-

“This pleasant area is famous for its four grand canals – named Singel (the original
moat), Herengracht (Gentleman’s Canal) and Keizersgracht (Emperor’s Canal), and
Prinsengracht (Prince’s Canal) – that circle the historic core.”
“As the name implies, this was the medieval city’s original church.”
“The Singel canal was the original moat running around the old walled city.”
“Every building has a little plaque with a brief English description and a map showing
the building’s original location in the Zuiderzee region.”
“The original Vredenburg (ironically called “Peace Castle”) was built by the Holy
Roman Emperor Charles V after he annexed Utrecht.”
“This tower marked the limit of the medieval walled city and served as one of its
original gates.”
“This bridge is so wide because it was the road that led to one of the original city
gates.”
“Examining the wall you’re standing on, notice the porous gray stone, which formed
part of the original wall and was scavenged from Roman ruins.”
“Amsterdam’s Mint Tower from the original city wall, and the wooden house at
Begijnhof 34”
“Step inside to peek at surviving bits of the original business, such as the huge scales
to weigh everything sold in the market.”
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Wezens

-

“Now, a stuffed parrot hangs in the nave to remember that original papegaai.”
“The original residents settled east of here, in the De Wallen neighbourhood (now
the Red Light District).”
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Bijlage 31

Kwalitatieve resultaten van het begrip ‘echt’

Nederland voor Nop – Aad Struijs
Locaties

-

-

-

“[…] en natuurlijk talloze echte Chinese restaurants waar de pekingeenden in hun
rode blote billetjes uitdagend voor het raam hangen, alsof ze willen concurreren met
de prostituees die, gekleed in de maandagochtend productie van een enkele zijderups,
naar klanten lonken.”
“Den Haag is een echte winkelstad.”
“De onafgemaakte klus werd ‘bekroond’ met vier kolossale wijzerborden met
uurwerken, zodat het allemaal nog enigszins op een echte toren leek.”
“Alleen in Koedijk is nog zo’n echte vlotbrug uit de beginperiode van het Kanaal in
gebruik.”
“Geo Inn is eigenlijk geen echt museum, maar een permanente tentoonstelling van
honderden gesteenten, mineralen en fossielen.”
“Toch zijn de steil aflopende kustranden langs de Friese IJsselmeerkust wel degelijk
echte kliffen.”
“In de twee Pineta en het Arboretum groeien onder meer een Japanse ceder die tot
een echte spechtenflat is uitgegroeid en een reusachtige mammoetboom van meer
dan anderhalve eeuw oud.”
“Er bestaan plannen om van de Wereld weer een echt hotel te maken, met handhaving
van de historische details.”

Objecten

-

“Natuurlijk zijn er ook echte gevechtsvliegtuigen te zien, […].”
“De roomse grandeur kreeg een zuinige Nederlandse vertaling, in de vorm van
beschilderd hout, dat niet van echt marmer is te onderscheiden.”

Eten / drinken

-

“Verder zijn er proeverijen met echte boerenkarnemelk en-kaas, demonstraties
handmatig kaasmaken en oude ambachten, zoals klompen snijden, pijpen maken,
plateel schilderen en het vervaardigen van draaiorgelboeken.”
“Tijdens demonstraties in de bakkerij worden bezoekers uitgenodigd ook zelf eens
zo’n echte Goudse lekkernij te bakken.”

-

Gedragingen /
handelingen

-

-

Wezens

-

“Bezoekers kunnen een echte smokkelpoging ondernemen.”
“Ringrijden is echte folklore.”
“Sinds 1957 is het fierljeppen uitgegroeid tot een georganiseerde sport, compleet met
regels, voorschriften, een technische commissie, klassementen, licenties en echte
kampioenschappen.”
“Al meer dan honderd jaar wordt hier elke woensdag de enige echte kaasmarkt in
Nederland gehouden.”
“Het maakt de dieren gezond en leert ze in een groep soortgenoten weer een echt wild
dier te zijn.”
“De Heamieldagen, een folkloristisch oogstdankfeest, compleet met een echte
Heakeninginne (hooikoningin) vindt plaats in de laatste volle week juni.”
“Verder: restaurants, mediterraan ingerichte winkelstraten met zitjes, echte bomen en
terrassen en een Kids Playground.”
“In een sjees, getrokken door Friese paarden, rijdt een ‘echt’ bruidspaar naar een
openluchtpodium in het park Herema State om elkaar het jawoord te geven.”
“Maar volgens de echte kenners eet je nergens zulke lekkere mosselgerechten als in
Philippine.”
“(Ondertiteling voor Hollanders: Boter, brood en groene kaas, wie dat niet zeggen
kan is geen echte Fries).”

Nederlands Culinair Erfgoed – Hein van Beek & Paul Blomberg
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Locaties

-

Eten / drinken

-

-

“Van Triest is een echt familiebedrijf, waar inmiddels de vijfde generatie werkzaam
is.”
“Kaasboerderij en Groentekwekerij ‘Versland is een echt familiebedrijf en ligt in de
prachtige omgeving van Geesteren.”
“Een echte ouderwetse banketbakkerij, een zaak die respect afdwingt.”
“Gulpener is daarnaast een echt ‘natuurbedrijf’.”
“Maar de echte specialiteit van Kesbeke is toch wel de handgeschilde Amsterdamse
ui.”
Middelbeemster. Brouwerij De Lepelaer. “Proost op de echte streekbieren.”
“Heden ten dage is de echte Zaanse mosterd terug te vinden in elke zichzelf
respecterende supermarkt.”
“Waar men uiteraard de enige echte Groninger koek maakt volgens originele, lang
bewaard gebleven recepten.”
“Echte biologische kazen, heerlijk van smaak.”
“Echte Goudse boerenkaas is ambachtelijk gemaakt van rauwe melk die niet
gestandaardiseerd is en afkomstig is uit het Utrechtse en Zuid-Hollandse
Veenweidengebied.”
“In de lunchcorner wordt onder andere kibbeling geserveerd van echte kabeljauw,
een bagel met wilde Schotse zalm, mosselen en oesters.”
“De echte ambachtelijke jenever die het gemeentezegel mag dragen, is gemaakt van
moutwijn.”
“Plaatham is een echte delicatesse.”
“Wil je eens proeven wat men bedoelt met een echte Limburgse vlaai?”

Gedragingen /
handelingen

-

“Een vliedende rivier, een molen, een kerkje, hier vindt men nog het echte
plattelandsleven.”

Ondervindingen

-

Gouda. Hoogendoorn. “Een echte ‘gout du terroir’.”

Wezens

-

“Als je een echte liefhebber bent, moet je hier echt een keer een workshop volgen.”
“De kaas wordt gemaakt van de melk van echte Texelaars.”

Capitool Reisgidsen Nederland – Gerard M.L. Harmans
Locaties

-

-

-

Objecten

-

Eten / drinken

-

“DierenPark Amersfoort is een echte kinderattractie met, behalve een mooie
dierentuin, drie speeltuinen en een 900m lange wandeling door de oertijd in het
DinoBos.”
“Deze boog van Waddeneilanden en de Waddenzee daarbinnen vormen samen een
uniek natuurgebied, een van de laatste streken in West-Europa waar nog echte
wildernis voorkomt.”
“West is een echt waddendorp, met oude huisjes en in het midden een beroemde
vuurtoren (1594), de Brandaris.”
“Wie het echte Ameland wil proeven, moet Hollum bezoeken. De Zuider- en de
Oosterlaan ademen nog de sfeer van het verleden.”
“Echte steden zijn er in de eigenzinnige provincie niet, maar de armoede van het
platteland is verleden tijd.”
“Te midden van een kleine verzameling Vlaamse en Italiaanse werken treft u de eerste
echt ‘Hollandse’ schilderijen.”
“In NEMO’s Wonder Lab gebruik je een echte laboratoriumuitrusting om allerlei
experimenten te doen.”
“In de Doesburgsche Mosterdfabriek maken mosterdmolens nog de echte
Doesburgse mosterd.”
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Gedragingen /
handelingen

-

“Een echt Zeeuwse sport: ringsteken.”

Wezens

-

“[…] maar meestal kunt u beter naar een echte antiquair gaan.”
“Elke Nederlander fietst – het vlakke land is ervoor geschapen, maar echte
sportievelingen zoeken de heuvelgebieden op. “

Wat & Hoe Reisgids Nederland – Tineke Zwijgers
Locaties

-

-

Eten / drinken

-

“De Noordzee en de Waddenzee, de grote rivieren, meren, plassen en polders met
hun rechte slootjes – Nederland is een echt waterland.”
“Nederland is een echt evenementenland.”
“Artis is een echte stadsdierentuin in de 19e-eeuwse Plantagewijk, met een elegante
uitstraling.”
“Het was een echt stadspark, waar dieren in benauwde hokken (vaak) wat ongelukkig
om zich heen keken en het voor bezoekers voldoende was om deze vreemde creaturen
te bezichtigen.”
“De Zeedijk had lange tijd een slechte reputatie. Het was een echte krottenwijk, waar
gespuis zich kwam bezatten en waar veel gevochten werd.”
“Een echt instituut op het eiland en een van de weinige restaurants die het hele jaar
open zijn.”
“Anno nu is er geen sprake meer van echte eilanden en ligt Schokland zelfs niet
langer aan het water.”
“Ootmarsum heeft ook een echt openluchtmuseum.”
“Iguana is nu een echte zoo, met zo’n 500 bewoners.”
“U kunt ook afdalen in een echte mijn.”
“Oranjevorsten, adel en diplomaten vestigden zich er en allengs breidde het dorp zich
uit tot een echte stad.”
“Echt ongerepte gebieden, waar de natuur onbelemmerd haar gang mag gaan, kom
je immers niet vaak tegen, zeker niet in Nederland.”
“Wilt u een echt historische haven zien, neem dan de metro naar Delfshaven en maak
een wandeling over de schilderachtige Voor- en Achterhaven. Zo zag Rotterdam er
ooit uit!”
“De keuze is niet groot, maar de frieten met echte mayonaise worden geroemd.”
“De echte babbelaars koop u het leukst op de Markt van Middelburg bij het winkeltje
van J.B. Diesch.”
“Hotel Spaander oogt in alles authentiek Volendams, maar serveert een echt
Amerikaans ontbijtbuffet. “

Het Beste van Nederland – Rik Zaal
Locaties

-

“Maar de Oude Kerk is tussen de bedrijven door nog helemaal een echte kerk.”
“Dat pad begint bij ANWB-paddenstoel 24722 op een weg die Westpolder heet en
vanaf het echte dorp Vierhuizen de polder in gaat.”
“We zien ze liggen vanaf de Lekdijk, die op een prachtige manier van Amerongen
door een echt Hollands rivierenlandschap naar Wijk bij Duurstede gaat.”
“Het heeft bijvoorbeeld echte torentjes op de hoeken en wekt de illusie van oude
stenen te zijn gemaakt.”

1000 Dingen Doen in Nederland – Jeroen van der Spek
Locaties

-

“Met behulp van proefopstellingen in het bos werden echte – levensgrote –
bouwwerken ontworpen.”
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-

Objecten

-

Eten / drinken

-

Gedragingen /
handelingen

-

Ondervindingen

-

Wezens

-

-

“De stad wordt niet alleen door bossen omgeven, maar heeft zelfs een echte jungle.”
“Je kunt zelfs kiezen voor een nacht in een echte bunker.”
“[…] een houten blokhut in de vorm van een echte hooiberg.”
“Gelukkig hoef je niet helemaal naar Nieuw-Zeeland af te reizen om een ‘écht’ hobbitonderkomen te bewonderen.”
“Of een bezoek aan kasteel Violinde, een echt kasteel, waar je meerdere keren per dag
de sprookjesmusical over het verwende prinsesje Violinde kunt bijwonen.”
“Geen organisatie heeft zo veel ambassadeurswerk voor IJburg verricht als Blijburg,
het eerste echte stadsstrand van Amsterdam.”
“Tiengemeten. Het laatste echte eiland van Zuidwest-Nederland.”
“Na afloop van het filmpje krijg je een stofbril op en mag je de echte windtunnel in.”
“Naast de 53 bastaardkinderen die hij verwekte, was Van Glymes verantwoordelijk
voor het enige echte stadskasteel van Nederland dat nog overeind staat: de
Markiezenhof.”
“Maak een rondrit in een echte Boevenbus […].”
“[…] bij het Museum Electro Radio Nostalgie ben je terug in de tijd dat de radio een
echt meubelstuk was.”
“De Rigid Inflatable Boat staat bekend als een echte snelheidsduivel.”
“Slapen kun je er niet, maar de Groene Bedstee, een 400 meter lange bomenhaag, biedt
wandelaars wel hetzelfde gevoel van geborgenheid als een ‘echte’ bedstee.”
“Zoals echte gekrompen mensenhoofden, het skelet van een prehistorische holenbeer
en een Russisch ruimtepak.”
“John Lennon en George Harrison zijn al lang niet meer onder de levenden en de
laatste echte Beatlesplaat dateert alweer van 1970.”
“Je onderzoekt echte en valse bankbiljetten […].”
“Wilgenhagen, stapels hout, kisten en een echte legerjeep zorgen voor een levensechte
arena, maar pas op: er kan overal een hinderlaag liggen.”
“Vergis je niet: het zijn échte Armani’s, Dolce & Gabbana’s en Calvin Kleins.”
“[…] een grote chocosoes gevuld met slagroom en een echte chocoladelaag.”
“En niet te vergeten de enige echte zeekaak aan de Noordzee. Keihard en smakeloos,
dus alleen voor échte jutters!”
“Mooi plekje voor een echt ‘Ernhems’ gebrouwen biertje van ’t Goeye Goet’.”
“Echt keizerlijk ijs, dus.”
“[…] moet je je in Stegeren eens uitleven op de rechttoe rechtaan variant van het
‘echte’ golfen: boerengolf.”
“Boerengolf is de proletarische variant op het echte golf.”
“Na een prachtig rondje op het water is het tijd voor échte actie: scheuren op een
elektrische ouder-kind scooter.”
“Eenmaal op de grond kun je natuurlijk altijd nog een kasteeltje uitzoeken voor een
echt bezoek…”
“Paviljoen de Dikke Muis ziet er niet alleen uit of het al jaren aan de Loosdrechtse
Plassen staat, maar roept ook associaties op met het ‘echte’ strandleven.”
“Dat heeft zo zijn voordelen, want daardoor kun je rustig oefenen voor het echte werk:
golfsurfen langs de stranden van Biarritz, Durban of Sri Lanka.”
“De huisjes […] zijn ver genoeg van het stadshart om het echte strandgevoel te
cultiveren.”
“Maar voor het echte Tarzan-gevoel kan je ook terecht bij Landgoed Biestheuvel in
Hogeloon.”
“Maar voor een echte originele zwembadervaring neem je plaats op een van de
onderwaterscooters van het Hof van Saksen.”
“Tijdens de PC op It Sjukelan, de belangrijkste kaatswedstrijd van het jaar, kun je je
verbazen over de hartstocht waarmee echte Friezen hun ‘partuur’ (team) aanmoedigen
en kijken wie de nieuwe ‘koning’ wordt.”
“Wie het zinnetje […] (boter, boord en kaas, wie dat niet kan zeggen, is geen echte
Fries) onder haperen uitsprak, zat goed.”
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-

“Mocht je een bepaald dialect niet kunnen plaatsen, dan kun je ook terecht bij de enige
echte Streektaalconsulent.”
“In VillaVelo in Ootmarsum, het eerste en enige fietshotel in Nederland, slaap en eet
je als een echte wielerprof.”
“Gasten worden omringd door kwetterende vogels, tropische palmen en echte
waterschildpadden.”
“[…] en doet wat echte brandweermannen doen als de blusauto leeg is […].”
“Louise en Martha Fokkens zijn echte ervaringsdeskundigen.”
“En niet te vergeten de enige echte zeekaak aan de Noordzee. Keihard en smakeloos,
dus alleen voor échte jutters!”
“Het Zwarte Gorilla parcours, mét klimwand en Monkey bars, is voor de échte profs.”
“De uitbaters van Pino’s wereldeetcafé in Tilburg zijn echte globetrotters.”
“Een pilsje bestellen bij een barkeeper die alleen Limburgs spreekt, je carnaval
vierende buren verstaan of mopperen als een echte Maastrichtenaar!”

Lonely Planet The Netherlands – Jeremy Gray & Reuben Acciano
Locaties

-

-

Objecten

-

“Many popular gay places are along Reguliersdwarsstraat, while Rembrandtplein is
real queen territory.”
“A former sea captain’s home, this renovated canal house oozes17th-century charm at
near-budget prices. A real gem.”
“Inhabitants wear traditional dress, and there are real shops such as a bakery, chemist
and sweet shop.”
“Besides dykes and the most concentrated profusion of real windmills, that other
Dutch icon, the tulip, is much in evidence here.”
“But given that much of the real thing lies within an hour of Den Haag, it seems a
little odd to seek out this shrunken, sanitized version.”
“A hostel notable for its location in a real castle complete with moat, Stakokay
Domburg is 2km east of Domburg and 1km from the beach.”
“This family-run business is the real deal; small, smoky, with super-friendly staff and
frequent live music, it’s a delight.”
“The real outstanding ‘attraction’ down here, though, is the city of Maastricht, as
diametrically different from Amsterdam as its geographic position, except in one key
area: its people are just as irreverent and just as interested in having a blast.”
“The true specimen has been in business for a while, has a sandy wooden floor and
an atmosphere perfect for deep conversation.”
“London hotelier Anouska Hempel’s newest creation is a true temple of style with
drop-dead gorgeous staff, rooms and restaurant.”
“[…] to a town that’s the curator of a truly great archive of Golden Age paintings –
the Frans Hals Museum.”
“Den Haag has no true centre; rather, there are several areas of concentration,
including the Binnehof and the nearby Kerkplein.”
“Den Haag has no true core, rather a scattering of districts, some heavier on the
carousing options, some thicker with diplomatic and cultural institutions.”
“However, amidst the swine is one true pearl; the city of Groningen is one of the most
delightful in the Netherlands, and a highly recommended stop.”
“Den Haag has no true centre; rather, there are several areas of concentration,
including the Binnenhof and the nearby Kerkplein.”
“The only genuinely hilly area lies in the southeast province of Limburg.”
Scheltema. “The largest bookshop in town is a genuine department store with many
foreign titles, New Age and multimedia sections, and a restaurant.”
“‘t Hotel. Quiet, familiar and understated, ‘t Hotel is a genuine find.”
“The genuinely elegant rooms start fairly basic, eventually hitting some sumptuous
heights (the Imperial de Luxe Suite).”
“Best seen on foot, Delft is a beautiful little town, with the only real eyesore being the
fake Delftware in every second shop window – ironic in a town where you can actually
find the real thing.”

- 119 -

“Given that the process was first developed in China, it’s ironic that the mass of fake
delftware sold in tourist shops also comes from China. The real stuff is produced in
fairly small quantities at four factories in and around Delft.”
“Antiques market. Many genuine articles here for the eagle-eyed bargain-hunter,
along with books and bric-a-brac.”

-

-

Eten / drinken

-

“For genuine Chinese at affordable prices, visit the strip of ethnic restaurants along
the Zeedijk near Nieuwmarkt.”

Gedragingen /
handelingen

-

“Once upon a time the Gouda cheese market was the real thing, as the Waag will
attest.”

Ondervindingen

-

“Try some oud (old) gouda, hard and rich in flavor and a popular bar snack with
mustard. Oud Amsterdammer is a real delight, deep orange and crumbly with white
crystals of ripeness.”
“Our favorite budget choice in hotel-lined Raadhuisstraat – run by two friendly, funky
brothers – has a real artsy-student vibe.”
“Devil’s Chicken – a fiery Malay curry – is one of several brilliant mains. A real treat,
with no scrimping on quality.”
“There are classics, arthouse stuff and blockbusters, but the real star attraction is the
gezellig feeling in the air.”

-

Wezens

“In the off-season the weather can be miserable but there are fewer tourists, the
museums are quiet and you can mingle with the ‘real’ Dutch in cosy pubs.”
“The beach resort of Scheveningen, about 4km northwest of the centre, is for real
beach or postmodern-kitsch fanatics only.”
“These are offerings for the true aficionado.”
“Its residents are genuine, rather than actors who go home at the end of the day […].”

-

Culture Smart! Netherlands – Sheryl Buckland
Ondervindingen

-

-

“If you are feeling brave, a typical Dutch dish is raw herring, which you hold by the
tail, dip in diced raw onion, dangle over your mouth and bite. Not for the
fainthearted, but a real Dutch experience!”
“The Netherlands offers the open-minded visitor a refreshing point of view, a lively
cultural scene, and the real pleasure to be found in the company of its friendly and
energetic people.”

The Rough Guide to the Netherlands – Martin Dunford, Phil Lee & Suzanne Morton-Taylor
Locaties

-

-

-

“A real Amsterdam institution, sprawling and chaotic, this is the final resting-place of
ancient clothes, antique junk and secondhand records.”
“While it’s pleasant enough to wander the harbour and the streets behind, Volendam’s
only real sight is the Volendams Museum which has displays of paintings by the artists
who have come here over the years.”
“It’s a popular day-trip from Amsterdam and can get very crowded in summer, but it’s
a real village too […].”
“[…] – all the businesses are real, even though they derive most of their income from
tourists, and all the houses are lived in year-round by people who have opted to move
and work here.”
“But the real highlight of Zaanse Schans is the windmills themselves, eight in all
[…].”
“Here and there, a row of cottage recalls the time when Katwijk was a busy fishing
village, but there are no real sights as such with the possible exception of a chunky,
old lighthouse by the beach on the southern edge of the resort […].”
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-

Objecten

-

-

Eten / drinken

-

“Leeuwarden is a real student town too, so it has a bit of life about it, not to mention
a decent array of good-value places to eat and drink.”
“The garden is a real oasis in summer, a great spot to enjoy a high tea after a day of
shopping.”
“The pulpit itself is an intricate piece of Renaissance carving, but it’s the Baroque
organ of 1721 that really catches the eye, a real musical whopper with no less than
four thousand pipes.”
“The oddest items are the fake bedroom doors: the eighteenth-century owners were so
keen to avoid any lack of symmetry that they camouflaged the real bedroom doors
and created imitation, decorative doors in the ‘correct’ position instead.”
“The museum works very hard to be authentic: sheep and goats roam the surrounding
meadows and its smokehouses smoke (and sell) real herring and eels, […].”
“[…] the sweetshop sells real old-fashioned sweets, the beautifully kept schoolrooms
offer geography and handwriting classes, and there’s even a woman in a 1930s
furnished house who will make you a traditional Dutch lunch.”

Gedragingen /
handelingen

-

“As the war progressed, so the German grip got tighter and the Dutch Resistance
stronger, its activities focused on destroying German supplies and munitions as well
as the forgery of identity papers, a real Dutch speciality.”

Ondervindingen

-

“Cholocate (chocomel) is also popular, hot or cold; for a real treat, drink it hot with a
layer of fresh whipped cream (slagroom) on top.”
“Remarkably, despite the number of visitors, there is a real sense of intimacy here and
only the coldest of hearts could fail to be moved.”
“Staying in a renovated canal house, with a view over the water is one of the real
treats of Amsterdam.”
“Amsterdam’s selection of bars and café-bars is one of the real pleasures of the city.”
Texel. “Just twenty minutes from the mainland by regular ferry, but with a real island
feel – not to mention, good places to stay and eat and some magnificent sandy
beaches.”
“Only recently opened but already has a real laidback hostel feel to it, with 124 beds
located on the charming Voldersgracht smack in the centre of town.”
“A really nice feel, and good food too, - like all good gastropubs, simple but well
cooked and delicious; and they do portions of cheese and various bar snacks, if you
don’t want a full meal.”
“The only wat to get the real flavour of Giethoorn and its watery surroundings is by
boat or bike – and fortunately almost every business hereabouts, from petrol stations
to hotels, will be able to assist.”
“Try the Champagne brunch for a truly decadent experience.”
“For a true authentic Maastricht experience, this tiny café has music in dialect by
regional artists, which is loudly sung along to by the local crowd.”

-

-

-

-

Wezens

-

“To commemorate this daft request, an animal has been hoisted up the tower every
year ever since, though thankfully it’s now a plastic model rather than a real one.”
“Indeed, the real giants of the seventeenth century – Hals, Rembrandt, Vermeer –
stayed in the Netherlands all their lives.”
“Michiel Jansz Miereveld, court painter to Frederick Henry of Orange-Nassau in Den
Haag, was the first real portraitist of the Dutch Republic [...].
“At the other end of the Grote Markt stands a statue of Laurens coster, who,
Haarlemmers insist, is the true inventor of printing.”
“Aside from Pieter Bruegel the Elder, whose depictions of his native surroundings
make him the first true Low Countries landscape painter […].”

Why the Dutch are Different – Ben Coates
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Locaties

-

“This was a side of Rotterdam that visitors rarely saw, but it was arguably the city’s
true heart – the source of not only its wealth and status, but its character.”

Eten / drinken

-

“However, outside of Amsterdam it is relatively rare to hear English spoken in the
street, and I quickly became frustrated at being unable to follow conversations, read
menus or tell the difference between alcohol-free beer and real beer in the
supermarket.”
“Black cabs and M&S lingerie models and roundabouts and real ale and bookshops.”

Gedragingen /
handelingen

-

“The Dutch colonies in the Caribbean, in particular, were doing a roaring trade with
the rebels just as the English were trying to starve them out. Ironically, the only real
fighting of the war took place off Dogger Bank, the vast sandbank that was the last
remaining relic of the land bridge once linking England and the Netherlands.”

Ondervindingen

-

“Bread and cheese was viewed by many Dutch people as a fine meal: cheap processed
sausage a real treat.”

Wezens

-

“High up above the real fans, with the security guards and the kids and the old people,
seemed the ideal place for a cowardly first-timer like me.”
“Then I realized it was actually a real old man, being assisted by a genuine helpful
copper.”

-

Amsterdam & The Netherlands – Rick Steves & Gene Openshaw
Locaties

-

-

-

-

Objecten

-

-

-

-

“Experiencing the real Europe requires catching it by surprise, going
casual...“through the Back Door.”
“Steen has frozen the moment, sliced off a piece, and laid it on a canvas. He’s told a
story with a past, a present, and a future. These are real people in a real scene.”
“Leave the park opposite where you entered; this takes you to the noisy real world
and...”
“Edam: Mellow out like a hunk of aging cheese in this quiet town. There are no real
sights, but its tiny main square and peaceful canals may win you over.”
“This museum—with a curiosity cabinet, still lifes, devotional art, city bigwig group
portraits, and elegantly furnished living rooms and a kitchen—takes the art and
heritage of the Rijksmuseum and the Dutch Masters and puts it in the context of a
real town and Golden Age community.”
“The little cluster of houses just beyond the harbor (where you may be able to catch
a rope-making demonstration) is based on the island village of Marken (for info on
visiting the real Marken, see the previous chapter).”
“On “Big Head Square” (Torensluis Bridge): Two cafés face the atmospheric, canalspanning “Big Head Square” […]. While neither is as atmospheric as a true brown
café, they compensate with particularly scenic outdoor tables and longer menus.”
“Private and Shared Rooms: Renting a room in someone’s home is a good option for
those traveling alone, as you’re more likely to find true single rooms—with just one
single bed, and a price to match.”
“You’ll see wooden shoes, which the Dutch used to wear to get around easily in the
marshy soil, and all manner of tulips; the real ones come from Holland’s famed freshflower industry.”
“The Rijksmuseum displays real Rembrandts, paintings by others that look like his,
portraits of Rembrandt by his students, and one or two “Rembrandts” that may not be
his.”
“The decor is the Dutch version of classical, where everything comes in symmetrical
pairs—corkscrew columns flank the fireplace, the coffered ceiling mirrors the
patterned black-and-white marble floor, and a fake exit door balances the real
entrance door.”
“The 34 modern rooms are tight, but most have a real bathtub instead of just a
shower.”
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-

-

“Only a few licensed places sell the real stuff (expensive) and antiques (very
expensive).”
“Most of the chip cards now being offered by major US banks are not true chip-andPIN cards, but instead are chip-and-signature cards, so you’ll be asked to sign a
receipt rather than type in a PIN code.”
“If you’re concerned, ask if your bank offers a true chip-and-PIN card.”

Gedragingen /
handelingen

-

“The sex trade runs the gamut from sex shops selling porn and accessories to blue
video arcades, from glitzy nightclub sex shows featuring strippers and sex acts to the
real deal—prostitutes in bras, thongs, and high heels, standing in window displays,
offering their bodies.”

Ondervindingen

-

“The real joys of Europe’s best-preserved 17th-century city are the countless intimate
glimpses it offers: the laid-back locals sunning on their porches under elegant gables,
rusted bikes that look as if they’ve been lashed to the same lamppost since the 1960s,
[…].”

Wezens

-

“From Dam Square, leave the fast-food chains, mimes, and tourists behind, and head
to the place where real Amsterdammers live.”
“Steen has frozen the moment, sliced off a piece, and laid it on a canvas. He’s told a
story with a past, a present, and a future. These are real people in a real scene.”
“You’ll see wooden shoes, which the Dutch used to wear to get around easily in the
marshy soil, and all manner of tulips; the real ones come from Holland’s famed freshflower industry.”

-
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Bijlage 32

Kwalitatieve resultaten van het begrip ‘traditioneel’

Nederland voor Nop – Aad Struijs
Objecten

-

-

-

“Het bedrijf maakt klompen in vele soorten en maten, van miniatuurklompjes voor
de souvenirindustrie, tot de traditionele draagklomp die nog steeds een belangrijke
plaats inneemt in het assortiment.”
“Het bedrijf maakt talloze artikelen, van de traditionele Rembrandtkannen tot
eigentijdse creaties van bekende kunstenaars en ontwerpers, onder wie Jan des
Bouvrie.”
“Bezoekers zijn welkom in drie bedrijfspanden, waar de volledige collectie
aardewerk staat uitgestald, van traditionele tegels tot moderne keramiek.”
“Er zijn demonstraties van oude ambachten. De bevolking haalt voor de feestelijke
gelegenheid de traditionele klederdracht uit de kast.”
“Onderweg komen de deelnemers zeventig traditionele en moderne beelden tegen.”
“Urk staat behalve om de visserij ook bekend om zijn koren en klederdracht. Op
hemelvaartsavond treden alle Urker koren in traditionele kledij op in de visafslag.”
“De Urkers lopen voor deze gelegenheid in de traditionele kledij, waarop goud en
zilver blinkt.”
“De moderne jeugd loopt niet meer in traditionele kledij.”
“Hoogtepunten zijn de Strontrace en het Beurtveer, twee zeilwedstrijden met
traditionele zeilschepen.”

Eten / drinken

-

“Polkabrokken, babbelaars, ulevellen, kaneelhopen en andere traditionele Zeeuwse
snoepjes gaan over de toonbank in het Winkeltje van Wullempje.”

Gedragingen /
handelingen

-

“In de Kerkstraat start op de een na laatste woensdag in juli, om 7 uur ’s ochtends, de
traditionele Sint-Jacobus Paardenmarkt, met o.a. ponykeuring (tot 12.30 uur),
paardentram en warenmarkt.”
“In en rond het weeggebouw vindt vanaf de eerste vrijdag van april tot en met de
eerste vrijdag van september elke vrijdagmorgen van 10 tot 12 uur de traditionele
kaasmarkt plaats.”
“In hoeve Clara Maria is bijna iedere dag te zien hoe de wereldberoemde Goudse
kaas op traditionele wijze wordt bereid.”
“De laatste zondag van juni steken veel inwoners van de stad zich in historische kledij
voor de traditionele Maria Ommegang.”
“Balletongersdei, stierendonderdag, is de naam van de traditionele jaarmarkt met
ringrijden op de eerste donderdag van oktober.”
“Al meer dan 120 jaar brengen de traditionele Pinksterfeesten onder andere
roeiwedstrijden, internationale zeezeilwedstrijden en een overvloed aan festiviteiten
naar Delfzijl.”
“Elke derde zaterdag van april is er op het Vrieseplein een traditionele bijenmarkt,
met o.a. verkoop van bijenvolken, demonstraties en verkoop van producten.”
“Op de vrijdag en zaterdag van het eerste weekend in september vinden tegenover de
Oude Kerk traditionele boeldagen plaats, met verkoop bij opbod.”
“Aaltjesdag is het traditionele startschot voor het nieuwe toeristenseizoen.”
“Wie het loven en bieden tussen de handelaren van dichtbij wil meemaken, moet
vroeg uit de veren, want het traditionele handjeklap begint al om zes uur ’s
morgens.”
“In het centrum vindt elk jaar op de tweede woensdag van oktober de Ossenmarkt
plaats, een traditionele boerenmarkt, met onder andere een braderie, folklore en oude
ambachten.”
“Wie de traditionele ponymarkten op de laatste zaterdag van mei en de tweede
zaterdag van november vanaf het begin wil bijwonen, moet vroeg uit de veren […].”
“Op oudejaarsavond en een deel van de nacht luidt de plaatselijke bevolking met het
zogeheten Kloksmeerhalen (Sint-Thomasluiden) op traditionele wijze het nieuwe
jaar in.”

-

-

-

-

-
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-

“[…] om er met de neus bovenop te staan als kopers en verkopers op traditionele
wijze met handjeklap duizenden paarden, runderen, ezels en kleinvee verhandelen.”

Nederlands Culinair Erfgoed – Hein van Beek & Paul Blomberg
Locaties

-

“De oude traditionele boerderij bevindt zich in een bosrijke omgeving met een zeer
typisch landschap van laaglandbeken.”

Objecten

-

“Vandaag de dag is hier niet meer alleen traditioneel aardewerk te vinden; ook
aardewerk van modern design wordt hier verkocht.”
“Bij Van Triest tref je nog vier traditionele rookovens aan, waar rustig boven een
vuurtje gerookt wordt.”

-

Eten / drinken

-

-

Gedragingen /
handelingen

-

“Gelukkig worden de Europese hygiëneregels per 1 januari 2006 speciaal voor
traditionele producten met uitsluitend plaatselijke afzet versoepeld.”
“Voor de Friezen horen de Fryske Dumkes tot de traditionele streeklekkernijen.”
“Daar worden traditionele grondstoffen als gersten tarwemout, hop en gist aan
toegevoegd.”
“Tegenwoordig worden in heel Nederland vlaaien gemaakt en verkocht, maar
kenners weten dat de traditionele vlaaien alleen in Limburg en in gedeelten van
België en Duitsland worden gemaakt.”
“De Drie Ringen en de ambachtelijk en traditioneel gebrouwen Amersfoorts bieren
maken bier drinken tot een waar genot.”
“De traditionele regionale voedselproducten in de wereld dreigen te verdwijnen door
onbekendheid, vervalsing of overdreven hygiëneregels.”
“Ons land kent, naast alle producten en hun producten en leveranciers, talrijke mooie
en traditionele gerechten, dranken, taarten, koeken en nog veel en veel meer.”
“Stuk voor stuk geheel ambachtelijk en op traditionele wijze bereid.”
“Op traditionele wijze worden verschillende soorten boerenkaas gemaakt.”
“De kazen worden op traditionele wijze gemaakt.”
“Hiervoor produceerde men de producten nog op traditionele wijze.”
“Op Kaasboerderij Captein wordt op traditionele wijze de ‘Boeren Goudse
oplegkaas’ gemaakt.”

Capitool Reisgidsen Nederland – Gerard M.L. Harmans
Locaties

-

Objecten

-

“De traditionele Zuid-Limburgse boerderij kenmerkt zich doordat woonhuis en
bedrijfsruimten in een carrévorm zijn gebouwd.”
“Bijzonder attractief zijn de traditionele etablissementen die zich richten op
Hollands gedistilleerd – jenevers en likeuren.”
“Het hoogveen is voor het belangrijkste deel afgegraven en de traditionele esdorpen
hebben moderne buitenwijken gekregen.”
“Traditionele pensions zijn wat minder gangbaar dan vroeger.”
“De prijzen die worden gehanteerd, zijn in veel gevallen beduidend lager dan die in
de traditionele restaurants.”
“[…] Staphorst en het voormalige Zuiderzee-eiland Urk, waar door ouderen nog
traditionele klederdracht wordt gedragen.”
“De moessonkas herbergt vleesetende planten en in de kas tropische cultuur ziet u
een traditionele sawah.”
“Trouwerij in traditionele klederdrachten in de tuinen van de 14de-eeuwse
Menkemaborg te Uithuizen.”
“De huidige provincie wordt verder gekarakteriseerd door eigen volkssporten als
skutsjesilen (zeilen met traditionele schepen), fierljeppen (polsstokverspringen), het
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-

Eten / drinken

-

Gedragingen /
handelingen

-

-

omstreden aaisykjen (kievitseieren zoeken), keatsen (kaatsen) en de beroemde
schaatstocht langs de Friese elf steden. “
“Naast de sluis ligt de eeuwenoude werf ‘De Hoop’, waar nog altijd traditionele
schepen worden gebouwd.”
“Eenvoudige, maar comfortabele kamers met een traditionele inrichting.”
“Dit traditionele houten schoeisel is hét symbool van Nederland.”
“Hollands Glorie verzorgt tochten voor groepen met traditionele zeilschepen op o.a.
het IJsselmeer en de Waddenzee.”
“Ook de Bruine Vloot is een bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in groepsexcursies
op traditionele, zeilende vissers- en vrachtschepen. “
“Restaurant met traditionele gerechten.”
“Gezellig en fraai ingericht restaurant waar u traditionele gerechten als fazant met
zuurkool en truffel kunt eten.”
“In dit degelijke restaurant worden traditionele Franse gerechten geserveerd.”
“Hoogtepunt en tevens afsluiting van de sinterklaastijd is de traditionele
pakjesavond op 5 december: cadeautjes met gedicht voor groot en klein, al dan niet
door Sinterklaas in eigen persoon gebracht.”
“Kaasdragers op de traditionele kaasmarkt van Alkmaar.”
“Van april tot september wordt hier op vrijdagochtend op traditionele wijze in kaas
gehandeld.”
“Het Hollands Kaasmuseum dat hier is gevestigd, toont traditionele en moderne
manieren van zuivelbereiding.”
“De traditionele zeilwedstrijden tussen kleine tjalken uit diverse dorpen en steden in
Friesland, die vroeger als vracht- en/of beurtschepen werden gebruikt […].”
“De traditionele feodale erfenis is goed zichtbaar in de Achterhoek.”
“De traditionele Nederlandse keuken is echter bepaald spaarzaam te vinden.”

Wat & Hoe Reisgids Nederland – Tineke Zwijgers
Locaties

-

-

“In een aantal traditionele ‘Zuiderzeehuisjes’ en het kerkje vindt u exposities over
de vroegere bewoners en hun leven op het eiland, de inpoldering van delen van de
Zuiderzee en de natuur in de omgeving.”
“Sfeervol, wat traditioneel ogend grand café tegenover de 12e-eeuwse kerk van
Norg, waar u ouderwets én modern eet.”

Eten / drinken

-

“De menukaart is traditioneel en uitgebreid en de bediening vriendelijk.”

Gedragingen /
handelingen

-

“Biologische zuivel van de Drentse Aa in Rolde wordt op traditionele wijze gemaakt
bij Karwij.”
“Hoewel Marken geen geïsoleerd eiland meer is, is het leven er nog altijd traditioneel
en oogt het schilderachtig.”

-

1000 Dingen Doen in Nederland – Jeroen van der Spek
Objecten

-

-

“Je bewondert traditionele machines, leert hoe de melanges worden samengesteld
en ziet hoe de sigaren de fabriek in cederhouten kistjes verlaten. Een geurige
ervaring!”
“Een rondje door het badhuis omvat onder andere een uitgebreide begieting, een
wasbeurt met sabon beldi (traditionele zachte olijfzeep) en een robbertje scrubben.”
“Sijtje Boes maakte er haar handelsmerk van, en ook in dorpen als Urk, Staphorst en
Spakenburg kun je nog wel eens een bewoner in traditionele kledij betrappen.”
“Tenzij je binnenstapt bij Foto de Boer in Volendam. Daar word je, zonder de
tussenkomst van een styliste, in traditionele kledij (een wijde pofbroek voor mannen
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-

-

en een hul voor vrouwen) gehesen en onderga je in een mum van tijd een complete
metamorfose: van 21e-eeuwer naar dorpeling rond 1900.”
“Misschien is dat ook de verklaring voor de yurts bij het Texelse dorp Den Burg:
traditionele, ronde nomadententen waar je kunt overnachten zonder de bijbehorende,
traditionele nadelen (schrale kou, boterthee en de geur van jaks), […].”
“Als klap op de vuurpijl kun je een bezoek brengen aan het Kijkhuisje. Hier droeg de
beroemdste bewoner van Marken, Sijtje Boes, jarenlang het beeld uit van Marken
zoals de toeristen dat het liefst zien: in kleurrijke traditionele klederdracht en met
klompen.”

Eten / drinken

-

“Je krijgt een rondleiding langs erfstukken uit de oude distilleerderij en ziet stap voor
stap hoe het traditionele kruidenbitter wordt gemaakt.”

Gedragingen /
handelingen

-

“Maar in plaats van de traditionele rondvaart door de grachten kun je je vaartocht
ook aan een thema koppelen.”
“Bartender spelen in je eigen film, het traditionele jeneverslurpen onder de knie
krijgen of de link tussen Rembrandt en Lucas Bols ontdekken […].”

-

Lonely Planet The Netherlands – Jeremy Gray & Reuben Acciano
Locaties

-

Objecten

-

-

-

-

“The Minerva – and really, you gotta respect any place named after a goddess – has
a traditional look and a quiet canalside location.”
“The route south from Makkum to Hindeloopen passes many traditional Frisian
dairy farms.”
“While travelling through the region, you’ll notice many traditional farmhouses with
thatched roofs.”
“Praag is a cosmopolitan bar/eatery with funky décor and great food, ultra-modern
and in stark contrast to a lot of the more traditional terrace cafés on the Markt.”
“De Zaanse Schans near Amsterdam is a great afternoon out with its re-created
windmill village, traditional Dutch houses, cheese farm and craft centre.”
“The town’s best hotel has retained much of its atmosphere from the olden days, with
traditional carved balconies and cushy rooms that have welcomed the likes of
Picasso and Monet.”
“Another item you’ll find in Dutch supermarkets is the traditional Grolsch beer
bottle with the resealable ceramic cap.”
“Traditional recipes are passed from mother to daughter, and are closely guarded.”
“The antique furniture and fixtures are traditional […].
“Traditional souvenirs.”
“Cheesemaking is a fascinating art but prepare for a pretty cheesy experience as
presenters in traditional duds run through their well-oiled routine before referring
you to the shop.”
“It’s quaint all right, with its rows of wooden houses and locals who don traditional
dress for church and festive events.”
“Inhabitants wear traditional dress, and there are real shops such as a bakery, chemist
and sweet shop.”
“A few men dress up in the traditional costume and go through the motions for the
mobs of tourists, but the event is really more of an excuse for a huge market to be set
up offering not just cheese, but wooden shoes, fake Delft pottery etc.”
“This is one of the last places in the Netherlands where you find people waring
traditional dress in everyday life.”
“However, this one, which takes place on the Markt on Thursday, is notable as it
attracts many of Zeeland’s conservative residents, many of whom still wear
traditional dress regardless of whether or not any tourists are around.”
“Sailing on a traditional boat is an unforgettable experience.”
“Local culture is covered with traditional costumes, prints and paintings of harbor
scenes, but this place is really devoted to lovers of cheap cigars: some 11 million
bands are plastered on its walls.”
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Eten / drinken

-

-

-

Gedragingen /
handelingen

-

-

-

-

“Traditional Dutch condiments are tasty smoked fish and ripened Dutch cheese,
washed down of course by a glass of frothy Dutch beer (p64).”
“Early December is a good time to sample traditional treats such as spicy speculaas
biscuits or pepernoten, the little crunchy ginger-nuts that are handed out at Sinterklaas
(p301).”
“Tucked away in a renovated 17-th century chapel opposite the Oude Weeshuis, here
you’ll find exotic panga filet (African fish) alongside traditional Dutch stoofpotje
(meat and vegetable stew) and veggie lasagna.”
“Traditional Belgian dishes like waterzooi (chicken casserole) are usually given a
modern twist and que quality is consistently good.”
“Traditional menus are stunning, beautifully presenter arrangements of the finest
ingredients with many favourites you’ll recognize – and plenty of elite items you
won’t – on the extensive list.”
“Until recently, the culinary sweepstakes in the Netherlands were split between
traditional Dutch cooking – a hearty, meat-and-potatoes affair – and food from
former colonies of Indonesia and Surinam.”
“Dutch Cooking: The New Kitchen, by Manon Sikkel and Michiel Klonhammer, is a
fresh perspective on traditional Dutch cuisine; based on age-old recipes but given a
modern kick.”
“Moving north, the Gouwzee Bay towns of Edam, Volendam and Marken in the north
hold special places in Dutch culture for cheese, traditional customs and defiance of
the sea, but you’ll have to share their charms with the tour buses.”
“The traditional cheese auction at Alkmaar is kitschy but unforgettable.”
“The victory also won the town weighing rights, which laid the foundation for its
fame today – the traditional cheese market.”
“Alkmaar’s traditional cheese market goes back to the 17th century.”
“TheaterDeVest. Runst the gamut from traditional plays and puppet shows to avantgarde dance.”
“The residents mainly engage in traditional activities; there’s the butcher, the
baker… you get the idea.”
“Volunteers in authentic costume demonstrate traditional skills such as weaving,
smithing and framing.”

Culture Smart! Netherlands – Sheryl Buckland
Objecten

-

“Within the Bible Belt some people still dress in traditional costume and members
of the Reformed Church embrace orthodox Calvinistic doctrine.”

Eten / drinken

-

“You can try traditional Dutch alcoholic drinks, such as jenever (Dutch gin) and
advocaat (eggnog).”

Gedragingen /
handelingen

-

“Some kept to their traditional way of life and culture as best as they could.”
“New elections took place and the political party representing traditional values, the
CDA, took the most seats […].”
“This situation has resulted in a resolve on the part of some to reaffirm traditional
Dutch standards, customs, and values.”
“Other sections of society, of course, have always lived by traditional values and
continue to do so.”
“On the other hand, the social conscience of young people who currently reject
traditional Dutch values may reawaken.”
“Lutheranism may have been rejected because it was more tolerant of many
traditional Catholic practices.”
“Most people abide by traditional norms of behavior.”
“There are sections of Dutch society that live by traditional values.”

-
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Cruising Guide to the Netherlands – Brain Navin
Locaties

-

-

Objecten

-

-

“In Marken – an island until the dam was built in 1957 – many people
unselfconsciously wear it most of the time, and traditional Marken fishermen’s
houses with meticulously preserved traditional contents are open to visitors.”
“Spakenburg is a lovely, narrow, traditional fishing harbour with a fine collection of
well preserved, non-yacht-converted, old wooden fishing botters, and a wide market
area.”
“In Marken – an island until the dam was built in 1957 – many people
unselfconsciously wear it most of the time, and traditional Marken fishermen’s
houses with meticulously preserved traditional contents are open to visitors.”
“Yachting facilities are extremely plentiful, and this is the place par excellence where
a wide variety of traditional Dutch sailing craft can be seen cruising and racing.”
“This area provides the deepest water cruising in the Waddenzee and you will see
many fascinating large traditional Dutch barge yachts as well as deepdraught
modern vessels in the harbours.”

The Rough Guide to the Netherlands – Martin Dunford, Phil Lee & Suzanne Morton-Taylor
Locaties

-

-

-

-

-

-

Objecten

-

-

“Beyond the sights, Amsterdam also boasts an unparalleled selection of drinking
places, be it a traditional, bare-floored brown café or one of the city’s many designer
bars and grand cafés.”
“Beyond the Grachtengordel, the Jordaan to the west remains the traditional heart of
working-class Amsterdam, although it has experienced a degree of gentrification: its
maze of streets and narrow canals make it a pleasant area to wander.”
“Also traditional is the seating, with two sets of wooden benches (for the men) facing
each other across the central aisle – the woman have separate galleries up above.”
“Top-ranking pizzeria and trattoria in a simple, traditional dining room, with wipeclean table covers and an open kitchen.”
“There are, in essence, two main kids of bar: the traditional, old-style bar or brown
café – a bruin café or bruine kroeg – cose, intimate places so called cause of the colour
or their walls, stained by years of tobacco smoke […].”
“Good old traditional bar and neighbourhood joint down a narrow side street.”
“Traditional brown bar with lots of zip and over one hundred and fifty beers to
sample.”
“Smashing little bar with traditional décor and an excellent range of beers, mainly
Belgian but also from Scandinavia, Germany and the US, both on tap and bottled.”
“These days it’s Friesland’s capital, a university town with a laidback provincial air,
its centre a haphazard blend of modern glass and traditional gabled terraces
overlooking canals.”
“Virtually destroyed during the Allied liberation in 1945, the city focuses on two
enormous squares and is now a jumble of styles, from traditional canal-side
townhouses to bright Art Deco tilework along the upper facades of the shopping
streets – an eclecticism that culminates in the innovative Groninger Museum sitting
on its own island near the station.”
“Competent, rather traditional, three-star hotel in the centre of town with just twelve
guest rooms.”
“One or two of the houses are open to visitors, proclaiming themselves to be typical
of Marken, and the waterfront is lined by snack bars and souvenir shops, often staffed
by locals in traditional costume.”
“Once a cheese has been purchased, the cheese porters, dressed in traditional white
costumes and straw boaters, spring into action, carrying them off on their gondolalike trays.”
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-

-

-

-

-

-

Eten / drinken

-

-

Gedragingen /
handelingen

-

-

“Today, it’s a picturesque town of narrow cobbled streets and traditional gabled
facades: encircled by a defensive canal – and best entered by one of two sixteenthcentury water gates – Zierikzee’s centre is small and easily explored.”
“At its heart is the impressive hip hall, where you can get up close on personal with
a number of traditional sailings barges and other craft.”
“Today however, the cheese market is a shadow of its former self, comprising a few
locals in traditional dress standing outside the Waag with their cheeses, all
surrounded by modern, open-air stands.”
Harlingen. “An ancient and salty old port that serves as the ferry terminus for the
islands of Terschelling and Vlieland, it’s something of a centre for traditional Dutch
sailing barges, a number of which are usually moored in the harbour.”
“It’s long been a centre for the manufacture of traditional, high-end Dutch ceramics,
and the town is a bit of a magnet for coach parties during the summer, as well as a
year-round sailing centre.”
“There are examples of the islanders’ distinctive traditional costume, down to the
fancily painted clogs, a recreated fisherman’s home from the 1930s an old barber’s
shop, where the men once met to shoot the breeze as confirmed by a set of old photos;
fishing tackle; landscape paintings – […].”
“The pizza (starting from €11.50) is made in a traditional wood oven.”
“A good way to see the town in on a boat trip. Traditional open boats depart from
Molenstraat 15a, next to […].”
“Set against the imposing backdrop of the Stadhuis and packed with local produce,
it’s an atmospheric event that’s guaranteed to draw a crowd – including, if you’re
lucky, elderly couples in traditional costume.”
“Intimate and very cosy, its enterprising menu features imaginative renditions of
traditional dishes, with herring and suckling pig being two favourites.”
“Traditional Dutch food, well presented and with the odd modern twist.”
“Right on the north side of the harbour, this old-fashioned place serves a decent
smoked eel sandwich as well as more substantial, mainly traditional Dutch dishes.”
“[…] the beautifully kept schoolrooms offer geography and handwriting classes, and
there’s even a woman in a 1930s furnished house who will make you a traditional
Dutch lunch.”
“The event is still commemorated with an annual fair, fireworks and the consumption
of two traditional dishes: herring and white bread […].”
“They serve traditional, home-made Dutch food here – and very tasty it is too; mains
average €19 at dinner, less at lunch.”
“Traditional Dutch stews, soups and veggie dishes from – as they say – grandma’s
kitchen, with décor to match.”
“Popular café-cum-restaurant just west off the Caterplein that serves up substantial
portions of traditional Dutch food with mains costing €14-22.”
“It’s also the best place in town to try zuurvlees (traditional meat stew).”
“The restaurant dishes up specialties such as red mullet fillet or traditional meat stew
at affordable prices.”
“Wraps, toasties and uitsmijters make up the lunch menu, while excellent seafood
such as a traditional fish stew for €19 is served at dinner.”
“The traditional parade of Sinterklaas (Santa Claus) through the city on this white
horse, starting from behind Centraal Station where he arrives by steamboat […].”
“This workshop is worth a peek for its modern-day ceramics, examples of
Harlingen’s traditional and now resurgent ceramics business, which flourished until
tiles were undermined by the rise of wallpaper.”
“The last of the old factories closed in 1933, but the demand for traditional crafts led
to something of a recovery, and the opening of new workshops during the 1970s.”
“Similarly, the local painted furniture showed an ornate mixture of Scandinavian and
Oriental styles superimposed on traditional Dutch carpentry.”
“There are about eighty buildings in all, including examples of every type of Dutch
windmill, most sorts of farmhouse, a variety of bridges and several working
craftshops, demonstrating the traditional skills of papermaking, milling, baking,
brewing, bleaching and so forth.”
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Wezens

-

“The arts flourished and religious tolerance extended even to the traditional
scapegoats, the Jews, and in particular the Sephardic Jews, who had been hounded
from Spain y the Inquisition […].”

Why the Dutch are Different – Ben Coates
Objecten

-

-

Eten / drinken

-

-

-

Gedragingen /
handelingen

-

-

-

-

-

“Other, older marchers looked slightly warmer in more traditional carnival
costumes: ruffled shirts, velvety suits and feathered hats that wouldn’t have looked
out of place on a Bavarian huntsman.”
“Among the spectators, the costumes were less traditional.”
“In the garden of one of the adjacent houses I could see a giant inflatable stork leering
over the garden fence, a traditional Dutch decoration to celebrate the birth of a
baby.”
“A young waitress hustled past carrying a tray of traditional Dutch bar fare: greasy
bitterballen hot snacks with mustard, and small glasses of beer waring thick foamy
hats.”
“As a proud, patriotic people, some Dutch were unhappy with the thought that their
local shop might stop selling traditional Dutch food and hire staff who couldn’t
speak the local language.”
“According to some historians, Dutch farmers who supported the rebels even began
selectively breeding orange-coloured carrots, ensuring that these became far more
common than the traditional brown, white and purple varieties.”
“Hungry from the walk and a long day of fresh air, I entered a slightly seedy café and
ordered some traditional Dutch cuisine: a soft white roll stuffed white cheese and
mustard, served rudely and wrapped in a greasy napkin.”
“Many workplaces were closed, and the normally down-to-earth Dutch embarked on
an orgy of dancing, cross-dressing and above all drinking. Maastricht was temporarily
renamed in the local dialect, becoming Mestreech, and thousands defied the cold in
order to hold their own chilly Mardi Gras, ignoring stuffier northerners’ traditional
dismissal of the festivities as mere Paapse stoutigheden, or ‘Popish naughtiness’.”
“It was strange to think that the carnival celebrations were rooted in Catholic
traditions of piety, moral conservatism and restraint. However, the abandonment of
traditional values was perhaps less surprising when one considered the rapid decline
of organised religion that had taken place following the collapse of the pillars.”
“Generously subsidised to maintain their traditional beliefs, immigrants had fewer
incentives to assimilate.”
“In the Netherlands, Sinterklaas (the original aspiration for Santa Claus) made his
first appearance not in December but in November, his arrival marking the
traditional kick-off of the Dutch festive season.”
“However, some of the more egregious features of the traditional celebrations had
been ditched.”
“When traditional industries such as agriculture and shipbuilding went into gradual
decline, reliance on the welfare state began to increase.”

Amsterdam & The Netherlands – Rick Steves & Gene Openshaw
Locaties

-

“In traditional Orthodox synagogues, the bema is near the center of the hall, and the
reader stands facing the same direction as the congregation.”
“Kalverstraat (strictly pedestrian-only—even bikers need to dismount and walk) has
been a traditional shopping street for centuries.”
“It’s the traditional border of the neighbourhood tourists call the Red Light District.”
“The maid is alive with Vermeer’s distinctive yellow and blue—the colors of many
traditional Dutch homes—against a white backdrop.”
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-

Objecten

-

-

-

-

Eten / drinken

-

-

-

-

“Traditional Herring Stands”
“Albert Heijn grocery stores are more traditional, cheaper, take cash, and are all over
(daily 8:00-22:00).”
“Marken: Once an island, and now connected by a causeway to the mainland, this
time-warp fishing village preserves traditional buildings and lifestyles.”
“Getting There: From Dam Square, walk over the bridge, turn left, then head right
down Prinsenstraat to Nieuwenhuizenplein, the traditional cheese-market square.”
“Famous as one of the Netherlands’ most traditional fishing communities, Marken
is a time-passed hamlet in a bottle—once virtually abandoned, now revived but kept
alive solely as a tourist attraction.”
“Traditional Marken homes, while dull and black-tarred outside, are painted a
cheerful yellow and blue inside.”
“As the Netherlands’ traditional seat of learning, Leiden seems to have more than
its share of culture.”
“The market itself is a foodie’s festival with both local-traditional and fancyinternational stalls.”
“Netherlands Open-Air Museum: Holland’s original and biggest open-air museum is
also one of its best, sprinkling traditional buildings from around Holland across a
delightful park, and populating them with chatty docents to give you a flavor of oldtime lifestyles.”
“Boutique Hotel Sterrenberg is a Dutch designer’s take on a traditional hunting
lodge.”
“Souvenir Ideas: Good consumable souvenirs include cheese (many travel well),
chocolates, or a bottle of jenever (traditional Dutch gin, sold in traditional stone
bottles and carefully wrapped in your checked luggage).”
“From early June through August, farmers bring their cheese by boat and horse to the
center of town on Wednesday mornings, where it’s weighed and traded by Edamers
in traditional garb.”
“Visiting Volendam: The town’s lone sight is the Volendams Museum, located in the
same building as the TI. Its hokey but charming little collection oozes local pride,
with displays of traditional costumes, replica house and shop interiors, scenes from
village life, and nostalgic old grainy black-and-white movies that are worth watching
even if you don’t speak Dutch.”
“You’ll see traditional Schokker costumes (abandoned when they left the island) and
a map of the entire island.”
“Their four rijsttafels (traditional “rice tables” with about a dozen small courses) are
designed for two, […].”
“Their goal is to elevate classic Dutch recipes—including some very traditional
home-cooking choices rarely served in restaurants—into fine dining, often by giving
them a fresh spin.”
““Hoppe” is their house brew, but there are many beers on tap, a good selection of
traditional drinks, and big wooden casks of jenever.”
“Souvenir Ideas: Good consumable souvenirs include cheese (many travel well),
chocolates, or a bottle of jenever (traditional Dutch gin, sold in traditional stone
bottles and carefully wrapped in your checked luggage).”
“Fish and seafood are specialties, such as the barramundi, a fish from Asia that tastes
like mackerel. But there are also pork, beef, and veggie options for more traditional
plates (reservations smart, Lange Veerstraat 20, tel. 023/551-1881,
www.effengrijs.nl).”
“To make plates, the glop is rotated on a spinning disk until it looks like a traditional
Dutch pancake.”
“Pannenkoeken Restaurant de Kraai, across from the Wooden Shoe Workshop, is a
self-service eatery offering traditional sweet and savory pancakes […].”
“Dating from the 1600s, today it houses a popular café and restaurant, d’Oude Waegh,
serving traditional dishes and providing a great place to just sip a drink and enjoy
the scene at the center of Hoorn.”
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Gedragingen /
handelingen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

“Halfway down the park-like square, on the left, is Poffertjessalon Seth—a local
favorite for their traditional tiny pancakes, made to order with powdered sugar and
lots of butter before your very eyes.”
“First opened as an actual grocery store in 1873, today it’s staffed by grannies selling
traditional Dutch candies, and boasts an attic crammed with old bottles, soaps,
matchboxes, ration coupons from World War II, and more.”
“The $$ De Kasteelboerderij Café-Restaurant at the Oud-Beijerland Manor serves a
traditional €9 dagmenu—plate of the day (open daily July-Aug, otherwise Sun
only).”
“Blue cheeses are not traditional, but are catching on (look for the brand names
Delfts Blauw and Bastiaanse Blauw).”
“A café or eetcafé is a simple restaurant serving basic soups, salads, and sandwiches,
as well as traditional meat-and-potatoes meals in a generally comfortable but nononsense setting.”
“These outdoor museums provide a first-hand glance into traditional Dutch
lifestyles.”
“With this painting, Frans Hals broke the mold of stuffy group portraits. He relegates
the traditional symbolic weapons to the shelf (upper right) and breaks up the
traditional chorus line of soldiers by placing the men naturally around a table.”
“In the far-left corner, you’ll see the Winkeltje Kouwenhoven old-timey candy shop,
where candies are still made the traditional way.”
“Alkmaar: This likeable town is jammed with gawking tour groups on Friday
mornings, when it holds its ye olde traditional cheese market (early April-early Sept
only).”
“With displays on two floors above the TI in the Weigh House, the museum explains
both traditional and modern methods of cheesemaking.”
“Located on the Zaan River in the town of Zaandijk, the museum is devoted to the
traditional lifestyles along the Zaan—once lined with hundreds of windmills, used
for every imaginable purpose, and today heavily industrialized (including a giant
corporate chocolate factory you’ll pass on the way).”
“In the 1960s, houses from around the region were transplanted here to preserve
traditional culture.”
“Because it’s the easiest one-stop look at the Netherlands’ traditional culture, Zaanse
Schans can be flooded at midday by busloads of tour groups.”
“The town’s main attraction, located in the cute Kerkbuurt neighborhood, is the
modest Marker Museum, celebrating the 16th-century costumes (hand-sewn and still
worn for special events) and traditional lifestyles of the people of Marken.”
“At the far end of town is a parking lot where you’ll find the bus stop, bike rental
(from the ice-cream wagon), and a wooden shoe factory that is just a touristy shop
unless a bus tour stops by (when they demonstrate the traditional way to carve a set
of shoes).”
“And Enkhuizen has the Zuiderzee Museum, Holland’s most complete and
interactive open-air folk museum for traditional Dutch culture.”
“With the devastation of the traditional culture resulting from the taming of the
Zuiderzee (diked off and made into a lake in 1932), it was clear that the age-old
lifestyles were embattled and would likely not survive long.”
“On a day’s drive out from Amsterdam, I’d start by heading north to Enkhuizen. (For
insight into the traditional lifestyles laid high and dry by the diking of the Zuiderzee,
consider detouring to Marken for a stroll, or tour Enkhuizen’s Zuiderzee Museum.)”
“You’ll enjoy a huge park of windmills, old farmhouses and other buildings relocated
from throughout the Netherlands, traditional crafts in action, and a pleasant
education-by-immersion in Dutch culture. It’s great for families.”
“Or, for the full Dutch cheese experience, hop on a train to Alkmaar on a Friday
morning in spring or summer to experience a traditional cheese market in action (see
the Alkmaar and Zaanse Schans chapter).”
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Ondervindingen

-

-

“[…] Zaanse Schans, while the least interesting of Holland’s open-air museums, is
also its most convenient—offering a taste of traditional life a stone’s throw from the
capital.”
“If choosing just one Waterland town, make it Edam—and consider spending the
night. Because of its charm and its proximity to Amsterdam, this region is popular.
But if you’d like to get a taste of traditional Dutch living, it’s worth joining the
crowds.”
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Bijlage 33

Kwalitatieve resultaten van het begrip ‘nostalgisch’

Nederland voor Nop – Aad Struijs
Locaties

-

-

-

-

Objecten

-

-

-

-

-

Gedragingen /
handelingen

-

-

-

“De nostalgische 17de-eeuwse winkel is nog steeds volop in bedrijf.”
“Dwalend door de nostalgische straatjes, over het schilderachtige Marktplein met
vierhonderd jaar oude lindebomen en langs de vele monumenten, stapt de bezoeker
terug in de tijd.”
“De bezoeker reist er terug in de tijd in een compleet ingerichte buurtwinkel met
artikelen uit de jaren dertig tot vijftig, een oude kap- en scheersalon en een
nostalgische zaal met onder meer een oude tap en een jukebox.”
“In de tramhalte bevindt zich nog steeds de originele wachtruimte met wachtbank,
prikbord en loket. In dat nostalgische decor hangen nu kunstig geborduurde en
gestikte quilts in alle soorten, materialen en stijlen.”
“Het winkeltje staat in een nostalgisch straatje.”
“Te midden van fraai gerestaureerde Saksische boerderijen vindt de wandelaar in het
monumentendorp ook een dorpscafé en talloze winkeltjes, variërend van een
snuisterijenwinkeltje en een grutterswinkel, tot een nostalgisch meubelzaakje.”
“Hetzelfde opschrift siert nu het uithangbord van het nostalgische winkeltje dat in
het museum zijn waren aan de man brengt.”
“Bij het kruidenierszaakje hoort ook een nostalgisch cafeetje, met een fraaie
verzameling veelbelovende flessen.”
“In de nostalgische koffie- en theewinkel ruikt het hemels.”
“In een 19de-eeuws arbeidershuisje vult Museum Oud Asperen een oudheidkamer
met nostalgische spulletjes die door de bewoners van de gemeente beschikbaar zijn
gesteld.”
“Dames gestoken in nostalgisch kledij, laten zien hoe er rond eeuwwisseling
gewassen werd bij de openbare wasplaats de Sprunk.”
“Behalve kelderdrachten, schilderijen en veel nostalgische voorwerpen, biedt het
museum een collectie zwerfstenen die in de ijstijden met de gletsjers vanuit het hoge
noorden meeliftten.”
“Het museum laat de tijd van vroeger herleven door middel van zo’n driehonderd
oude radio’s (voornamelijk modellen met radiobuizen) en nostalgische
huishoudelijke apparatuur, zoals antieke mixers, strijkijzers, broodroosters, lampen,
scheerapparaten enzovoort.”
“Nostalgie. Een oude boerderij is het toepasselijke decor voor de nostalgische
collectie van Museum Allerhande in Noordburen, een buurtschap van
Hippolytushoef.”
“Het nostalgische assortiment is uitgestald in een oud dorpswinkeltje.”
“Daarnaast is er een expositie van nostalgische schoolplaten, reclameprenten en
sleden.”
“’s Middags start een rondrit door de streek, waarna de nostalgische file om 15 uur
weer feestelijk wordt binnengehaald.”
“Durfals die zelf eens een nostalgische helmduik willen maken in een grote
watertank met rondom glazen ruiten, kunnen zich uitleven in het duikersmuseum In
den Coop’ren Duikhelm.”
“Elke laatste zondag van januari of de eerste zondag van februari is er de nostalgische
Havendag, met onder andere bottertochten en demonstraties.”
“Bottertochten, admiraalzeilen, oude ambachten en andere nostalgische
evenementen zijn elke laatste zaterdag van augustus de vaste ingrediënten van de
Visserijdag.”
“Elke tweede woensdag in juni tiert de handel welig op de Paardenmarkt, waar talloze
1-pk’s op nostalgische wijze van de hand gaan.”
“Een nostalgische markt en wedstrijden ringsteken met sjezen (boerenwagens) en
paarden, vormen de ingrediënten van de Folkloristische Dag.”

- 135 -

Ondervindingen

-

“De nostalgische sfeer is er ook letterlijk te proeven, want het museumcafé schenkt
35 soorten bier.”

Nederlands Culinair Erfgoed – Hein van Beek & Paul Blomberg
Locaties

-

“De nostalgische winkel is de enige die de Zwolse balletjes nog maakt.”
“Deze nostalgisch ingerichte ruimte biedt een goed overzicht van het gehele
sigarenassortiment.”

Objecten

-

“The Golden Coffee Box heeft zijn naam aan twee koperkleurige, nostalgische
koffieapparaten te danken.”

Capitool Reisgidsen Nederland – Gerard M.L. Harmans
Objecten

-

“Verder vindt u hier o.a. een grootbeeldfilmtheater, een replica van het
stationsgebouw van Schiphol uit 1928 (met in de radiokamer en museum met
nostalgische zendapparatuur) […].”

Wat & Hoe Reisgids Nederland – Tineke Zwijgers
Objecten

-

“De kamer, een ruime bedstede met nostalgische inrichting en aangrenzende
badkamer, is populair voor wie iets te vieren heeft.”
“De zeven kamers zijn stijlvol ingericht, met nostalgische brocante en moderne
faciliteiten.”
“Nostalgisch is het interieur gebleven en ook het menu is niet vernieuwend.”

1000 Dingen Doen in Nederland – Jeroen van der Spek
Locaties

-

“Twintig jaar geleden bouwde de Goudse familie Rutjes het paleis om tot een
nostalgische feestruimte.”

Objecten

-

“Bedstedes, robuust houtwerk en een nostalgisch bad op pootjes vervolmaken deze
‘hut’ op de hei.”
“Je kunt ook overnachten in een van de nostalgisch ingerichte kamers, waar je je
waant in het Vlaanderen van de vorige eeuw.”

-

Gedragingen /
handelingen

-

“Een tocht door de historische driehoek, per veerboot, stoomtram en trein, is een van
de meest nostalgische reisjes die je door Nederland kunt maken.”

Amsterdam & The Netherlands – Rick Steves & Gene Openshaw
Locaties

-

“Panorama Mesdag. For an overpriced look at the 19th century’s attempt at virtual
reality, stand in the center of this 360-degree painting of nearby Scheveningen in the
1880s, with a 3-D, sandy-beach foreground. As you experience this nostalgic
attraction, ponder that this sort of “art immersion” experience was once mindblowingly cutting-edge.”

Objecten

-

“This handy central zone—hemmed in by a grid plan between Dam Square and the
Jordaan—is home to a diverse array of shops mixing festive, inventive, nostalgic,
practical, and artistic items.
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Bijlage 34

Kwalitatieve resultaten van het begrip ‘folkloristisch’

Nederland voor Nop – Aad Struijs
Objecten

-

“In het Muziekinformatie- en Documentatiecentrum toont musicus Ton Stolk zijn
privé-verzameling van ruim zevenhonderd antieke, exotische en folkloristische
muziekinstrumenten uit alle delen van de wereld.”

Gedragingen /
handelingen

-

“Bovendien somt de gids honderden landelijk en plaatselijke evenementen op,
variërend van folkloristische markten, tot optochten en openluchtconcerten.”
“De Heamieldagen, een folkloristisch oogstdankfeest, compleet met een echte
Heakeninginne (hooikoningin) vindt plaats in de laatste volle week juni.”
“De folkloristische markt is vooral een toeristische trekpleister geworden.”
“Het is een uniek folkloristisch festijn, waarbij de benen van de paarden in zee
worden gewassen.”
“Het folkloristische gebruik wortelt in heidense tijden, toen de Friezen in de
donkerste dagen van het jaar de kwade geesten met klokgebeier verjaagden.”
“Het verwijst naar een oud folkloristisch gebruik.”
“Folklore. In augustus beleeft Middelburg de folkloristische dagen.”
“Bij de Grote Kerk start om half twaalf een folkloristisch dansfestival, gevolgd door
een maaltijd in de openlucht.”
“De knal wordt veroorzaakt door de Schutterij die op folkloristische wijze het
Lemster waterpoortkanon afschiet.”
“Het grote, jaarlijks terugkerende internationale folkloristische dansfestival Op
Roakeldais wordt op de laatste zaterdag besloten met een gratis straatoptreden van
binnen-en buitenlandse groepen.”

-

Capitool Reisgidsen Nederland – Gerard M.L. Harmans
Gedragingen /
handelingen

-

Het jaarlijkse toernooi van de Nederlands- en Belgisch-Limburgse schutterijen is
een kleurrijk folkloristisch evenement, dat wordt gehouden in de plaats van
herkomst van de winnaar van het jaar ervoor.

Wat & Hoe Reisgids Nederland – Tineke Zwijgers
Gedragingen /
handelingen

-

“Nederland is een echt evenementenland. Veel muziek- en filmfestivals, maar ook
historische feesten, markten, folkloristische festivals en culinaire evenementen.”

The Rough Guide to the Netherlands – Martin Dunford, Phil Lee & Suzanne Morton-Taylor
Gedragingen /
handelingen

-

“Across the Netherlands, most annual festivals are arts- or music-based affairs,
confined to a particular town or city, though there is also a liberal sprinkling of
folkloric events celebrating one local event or another – the Alkmaar cheese market
being a case in point.”
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Bijlage 35

Kwalitatieve resultaten van het begrip ‘oud’

Nederland voor Nop – Aad Struijs
Locaties

-

-

-

-

-

-

“Dit zijn gewassen die karakteristiek zijn voor oude tuinen en parken.”
“Het stamt uit 1540 en is het oudste hofje in Alkmaar dat nog in gebruik is.”
“Het monumentale dieselgemaal in de oudste droogmakerij ter wereld draagt de
naam van de 17de-eeuwse waterbouwkundige die een aantal Noord-Hollandse
polders droogmaalde en dus zijn naam Jan Adriaansz Leeghwater volledig
waarmaakte.”
“Bijvoorbeeld tal van oude commandeurshuizen in Hollum, Ballum en Nes.”
“De middeleeuwse binnenstad van Amersfoort, met zijn vele bruggetjes, klinkertjes,
smalle steegjes en oude grachtenpandjes, meet slechts 480 en 520 meter.”
“Amersfoort is weliswaar een oude stad, maar ook een voorloper op het gebied van
moderne architectuur.”
“In een oude varkensstal zijn wisseltentoonstellingen over natuur en milieu te zien.”
“In Amstelveen liggen twee van de oudste heemparken van Nederland vlak naast
elkaar.”
“Het andere park, de Braak, verrees rond een oude veenplas.”
“Het bedrijf, opgericht in 1840, is een van de oudste nog functionerende
diamantslijperijen in Amsterdam.”
“Het bedrijf stamt uit 1828 en is daarmee de oudste nog bestaande diamantslijperij
van Nederland.”
“In de oudste collegezaal van Amsterdam, de zogeheten Gehoorzaal in de
Agnietenkapel, hangt de collectie portretten, die de Amsterdamse koopman Gerard
van Papenbroeck in 1743 […].”
“Het oudste houten huis van Nederland (uit ongeveer 1475), is hier ook te vinden.”
“Op tal van plaatsen in Amsterdam zijn herinneringen te vinden aan de VOC,
bijvoorbeeld het Oost-Indisch Huis aan de Oude Hoogstraat, de gevels van de 500
meter lange touwbaan van de VOC en de oudste VOC-pakhuizen aan de Prins
Hendrikkade, links van nummer 175.”
“Loop ook eens het smalle steegje aan de Vierwindenstraat 10 in. Het leidt naar de
oudste scheepswerf van Amsterdam.”
“De Romaanse kerk van Anloo is een van de oudste kerken van Drenthe.”
“Het oude Huis der Provincie Gelderland overleefde de Slag om Arnhem niet.”
“In een oude rietgedekte boerderij uit de 18de eeuw wijst het
Natuurinformatiecentrum de Wheem de weg naar de rijke natuur en de vele wandelen fietsmogelijkheden in het Reestdal.”
“Het oude Drenthe zag er waarschijnlijk uit als dit stuk ongerept natuurschoon.”
“De tuinarchitecten lieten een deel van een oudere landschapstuin, uit 1767, intact.”
“In Beekbergen is de oude, gerestaureerde Ruitersmolen nog in bedrijf te zien.”
“Oudste monument van de stad is de Lievevrouwenpoort, ook wel de
Gevangenpoort genoemd.”
“Bezienswaardig is de oude walburcht Montferland, in het midden van het
Bergherbos.”
“Op de oude zeedijk staat een zogenaamd hoogwaterkanon.”
“Maar de oude zeedijk is er nog wel.”
“Op de kade vormen de vele oude gerestaureerde panden een fotogenieke gevelrij.”
“Deze toeristische route voert onder andere langs de Bonrepasmolen, gebouwd in
1600 en daarmee de oudste wipwatermolen van Nederland.”
“Een amethist (een violetkleurige kwarts) van maar liefst 250 kilo en een stuk
versteend hout van 1 meter lengte zijn de topstukken van de Stenenexpositie de
Molen, gevestigd in een oude boerderij naast een watermolen.”
“Heel bijzonder zijn de klopjeswoningen. De oudste delen stammen uit de 17de
eeuw.”
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-

“In het stratenpatroon van Coevorden is nog de oude vestingstad te herkennen, die
in de 17de eeuw gereedkwam volgens plannen van Menno baron van Coehoorn, de
belangrijkste vestingbouwer uit de vaderlandse geschiedenis.”
“Aan het militaire verleden herinneren nog het Arsenaal uit 1620, de stervormige
oude vestinggrachten aan de noordkant van het kasteel en de gerestaureerde schans
de Katshaar uit 1797, ten oosten van Coevorden, richting Schoonebeek.”
“Men kan ‘stinsenflora’ nog steeds aantreffen bij stinsen en staten (adellijke
landhuizen), oude boerderijen, […].”
“[…] op kerkhoven en in tuinen van oude pastorieën.”
“De Stichting Beeldentuin Cuijk liet voor het exposeren van een fraaie collectie
beeldhouwwerken het oog vallen op een wel heel bijzondere locatie: de voormalige
oude protestantse begraafplaats, in het centrum van de stad.”
“Naast de spoorbrug uit 1983 staat een stukje van de oude oeververbinding die in
1863-1869 over de Lek werd gebouwd.”
“[…] afgewisseld door bouw- en weilanden met vaak zeer oude boerderijen.”
“Het is gevestigd in een van de oudste en mooiste gebouwen van de universiteit en
toont onder meer unieke heldere kwartskristallen, vuistgrote paarse kubussen van
fluoride, doorzichtige gipskristallen van bijna een halve meter lang […].”
“Het is een van de oudste bakstenen huizen in Nederland.”
“Na een ingrijpende restauratie is een deel van de Binnendieze, die zelfs onder
huizen doorstroomt, in oude luister hersteld.”
“Te zien zijn verder een verffabriekje, ijzerwinkel, oude smidse, drogisterij,
timmermanswerkplaats, stucadoorsafdeling, een arbeiderswoning uit 1880 en een
kapel.”
“Den Oever balanceert op het randje van de Wieringermeerpolder, de oudste
Zuiderzeepolder.”
“Het is het oudste stenen woonhuis van Nederland.”
“De bibliotheek stamt uit 1560 en is daarmee de oudste stadsbibliotheek van
Nederland […].”
“[…] de oudste stadsbibliotheek van Nederland en zelfs de oudste nog zelfstandige
wetenschappelijke bibliotheek van West-Europa.”
“Het dateert uit 1694, maar sommige oude delen zijn 13de-eeuws.”
“Bezienswaardigheid is de oude walburcht Montferland, in het midden van het
Bergherbos.”
“Dit rijksmonument was het eerste overdekte tankstation in Nederland en is nog
steeds het oudste benzinestation dat in gebruik is.”
“De binnenstad van de oude Hanzestad verandert elke tweede zondag van augustus
in de grootste fotograficamarkt in de openlucht van Nederland.”
“Bezienswaardigheid is de oude walburcht Montferland, in het midden van het
Bergherbos.”
“Domburg is de oudste badplaats van Zeeland.”
“In de middeleeuwen was Dordrecht niet alleen de oudste stad van Holland, maar
ook de rijkste, dankzij het zogeheten stapelrecht.”
“Wie meer informatie wil hebben over bijvoorbeeld grote en kleine bouwplannen en
–projecten in Hollands oudste stad, kan terecht in Centrum Binnenstad.”
“Wie in Edam door de oudste straatjes en langs de verstilde grachtjes wandelt, waant
zich moeiteloos in een Hollandse stad van eeuwen geleden.”
“Vanaf het Lighting Application Centre van Philips loopt een interactieve rode
lichtlijn over de bestrating naar het oude Philipsfabriekje aan de overkant.”
“Officiële rondleidingen zijn er niet, maar het is wel mogelijk om van een afstandje
de oudste nog werkende touwbaan van Nederland in bedrijf te zien.”
“Het is de oudste studentenkroeg van Nederland.”
“Te zien zijn devotionalia, gebruiksvoorwerpen, schilderijen en historieprenten van
de oude vestingstad.”
“In de bebouwde kom van dit kerkdorp – omringd door twee essen en oude
Saksische boerderijen – valt meteen de Nederlands-hervormde kerk op.”
“Etend en drinkend kan men in de ruim vijf eeuwen oude Saksische boerderij
genieten van het vele koperwerk, het porselein en andere antiquiteiten.”
“Een voormalige wagenmakerij, herberg, boerderij en winkel veranderden in een
heemkundig museum, met onder meer een oud wevershuisje met een inrichting van
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rond 1900, een typisch Brabantse langdeelschuur die ooit dienst deed als schuilkerk,
de belkorenmolen De Wilde en een kruidentuin.”
“Het museum is, samen met de vvv, gevestigd in het oude stationsgebouw van
Goor.”
“Achter de oudste boerderij van ’s-Graveland, Brambergen (uit 1634), gaat het
bezoekerscentrum van de Vereniging Natuurmonumenten schuil.”
“Een ervan leidt langs een oude Duitse bunker met een vleermuisexpositie, die
alleen te bezichtigen is op […].”
“De oude fortificatie was drie eeuwen lang het terrein van militaire activiteiten.”
“De Hoofdwacht is een van de oudste monumenten van Haarlem.”
“Haarlem telt nog achttien hofjes, waaronder het oudste hofje van Nederland: de
Bakenesserkamer of Bakenesserhofje, Wijde Appelstraat 11.”
“Haarlemmerhout is een van de oudste stadsparken van Nederland, misschien zelfs
het oudste.”
“Bastet was in het oude Egypte de kattengodin die waakte over vreugde en muziek.”
“Toen palingrokerij Joh. Kok & Zn. naar een modern bedrijfspand buiten het
centrum verhuisde, bleef de honderd jaar oude rokerij aan de boulevard intact.”
“In het goed gelukte laatgotische oude stadhuis, in twee fasen gebouwd tussen 1432
en 1615, geeft een permanente expositie een beeld van Hasselt als middeleeuwse
Hanzestad.”
“Het Algemene Veen is een klein maar fraai beschermd natuurgebied, met veel
jeneverbessen op oude rivierduinen.”
“Bezienswaardig is de oude walburcht Montferland, in het midden van het
Bergherbos.”
“De terp van Hegebeintum torst enkele oude huisjes en een tufstenen kerkje uit de
11de en 12de eeuw.”
“Sinds 1555 bakken de boeren van de oude markenboerderijen grote broden.”
“In de oude patriciërswoning is te zien, hoe de mensen in de eerste helft van de
vorige eeuw woonden en leefden.”
“Aan de hand daarvan kan men een eigen wandeling samenstellen langs de wallen,
grachten, ravelijnen, bastions, de geruïneerde fundamenten van het oude kasteel, der
talloze historische panden, waaronder […].”
“De oudste funderingen dateren uit de late 10de eeuw.”
“Nostalgie. Een oude boerderij is het toepasselijke decor voor de nostalgische
collectie van Museum Allerhande in Noordburen, een buurtschap van
Hippolytushoef.”
“Tuinbouwgereedschappen en andere attributen, afkomstig uit gesloopte kassen van
oude tuinderijen, vormen de collectie van het Privé Kassenmuseum.”
“Het 95 hectare grote bos groeit op en rond oude duinen.”
“Ook vele historische gebouwen zijn in oude vorm bewaard.”
“De kerk kreeg het wonderlijke betonnen gevaarte opgezet, nadat de oude spits er in
de Tweede Wereldoorlog was afgeschoten.”
“Een bezoek aan de vvv is extra interessant, omdat die bron van informatie over
Ijsselstein is gevestigd in de oude Stadswaag uit 1779.”
“Op dezelfde plek stond ooit een nog ouder waaggebouw.”
“Het bezoekerscentrum huist in een oude boerderij en is een uitstekende start van
een tocht door de Venen, met zijn karakteristieke langgerekte kavels, die het gevolg
zijn van vroegere ontginningen.”
“Wie goed voorbereid de oude Hanzestad wil verkennen, moet beginnen in het Frans
Walkate Archief SNS bank.
“Heel toepasselijk is zijn levenswerk te vinden in het oude pand van de vroegere
Nutsspaarbank.”
“Te zien zijn onder meer maquettes van de oude stadsbrug uit 1940, die diverse
keren door de Duitsers en één keer door de Britten is gebombardeerd, molen d’Olde
Zwarver, een Saksische boerderij en de Nieuwe Toren.”
“Zo’n voormalige stadsboerderij is in oude luister hersteld en ingericht als museum.”
“Er zijn inmiddels ruim 25 in oude luister hersteld, van wervende reclames voor
bijvoorbeeld Bussink’s Koek, Kanis & Gunnik-koffie, […].”
“Het is een landschap van oude steenfabrieken, voormalige rivierlopen en half
dichtgegroeide tichelgaten (kleiputten).”
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“Het Kasteel dateert uit de 10de eeuw en is daarmee een van de oudste kasteelruïnes
van Nederland.”
“Ze werden rond 1740 gebouwd en zijn tot op de dag van vandaag in oude staat
bewaard gebleven.”
“Dit schattige vissersdorpje met zijn kenmerkende huizen met overtuinen, zwarte
houten turf- of wierschuren en oude vissershuisjes, bezit nog steeds een haventje.”
“De boerderij waar het informatiecentrum in zetelt is de oudste bekende broedplaats
van steenuilen in de provincie.”
“Een deel van de oude stadswallen van de glasstad viel gelukkig niet ten prooi aan
de slopershamer.”
“Het is een van de oudste burchten van Nederland.”
“Een van de oudste, mooiste en meest intieme hofjes is het Sint-Anna
Aalmoeshofje.”
“Met voorwerpen, afbeeldingen, archeologische vondsten, gevelstenen, schilderijen,
documenten en informatie over oude industrieën, boerderijen, het weeshuis en de
polder, illustreert de Oudheidkamer de geschiedenis van Leiderdorp, vanaf de
Romeinse tijd.”
“In Oud-Lemiers, het benedendorp van Lemiers, staat het oudste en best bewaard
gebleven zaalkerkje van Nederland.’
“Natuurlijk is ook het kruidenierswinkeltje in oude luister hersteld.”
“Samen met Nijmegen behoort Maastricht tot de oudste steden van ons land.”
“In de wijk Wijck herinneren het Waterpoortje en de Stenen Wal langs de Maas aan
de oudste verdedigingslinie.”
“Rond het oude centrum verrezen nieuwe wijken.”
“De oudste stenen kerk in Maastricht is meer dan duizend jaar oud.”
“Sint Servaasbrug, gebouwd in 1280-1298 en daarmee de oudste stenen brug van
Nederland; […].”
“Tegenover de Hoeve Lichtenberg staat een oud bakhuis, naar een model dat vroeger
gebruikelijk was bij Limburgse boerderijen.”
“Het is waarschijnlijk het oudste kasteelrestant van Nederland.”
“Grote delen worden begrensd door oude vestingwerken.”
“Het wordt geproduceerd in het oudste nog bestaande bedrijf van Nederland, de
koninklijke Tichelaar Makkum.”
“Het kleine, eenbeukige godshuisje van Marsum stamt uit de tweede helft van de
12de eeuw en is het oudste bakstenen kerkje in de provincie Groningen.”
“Hiermee behoort de kerk tot de oudste van Nederland.”
“Het drie eeuwen oude stadhuisje van Nieuwpoort biedt een fotogeniek onderdak
aan een tentoonstelling met voorwerpen uit vroeger tijd, een knus oud winkeltje en
een maquette van de vesting.”
“Oudste stad. Nijmegen is, samen met Maastricht, de oudste stad van Nederland.”
“Wie in de voetsporen van de Romeinen wil treden, kan over de oude heerbaan Via
Romana van Nijmegen naar Colonia Ulpia Traiana kuieren.”
“De Sint-Nicolaaskapel / Valkhofkapel stamt voor een deel uit 1030 en is daarmee
een van de oudste nog bestaande stenen gebouwen in Nederland.”
“In de Tweede Wereldoorlog raakte het gebouw flink beschadigd, maar het herrees
in oude glorie uit de puinhopen.”
“In 1863 besluiten J. van ’t Lindenhout en zijn vrouw om in een oud pand in de
Nijmeegse binnenstad weeskinderen op te nemen, voor wie elders in het land geen
plek is.”
“In het Van ’t Lindenhoutmuseum, gevestigd in een schattig wit kerkje, dat eveneens
door de weesjongens is gebouwd, kan men via een grote maquette een ‘wandeling’
over het oude Neerbosch maken.”
“Daarmee is de Hezelstraat de oudste winkelstraat van Nederland.”
“Het op één na oudste benzinestation in Nederland staat aan de Graafseweg.”
“Het oudste, Romaanse deel van de kerk dateert uit het begin van de 12de eeuw.”
“De oude boerderijen in het natuurgebied zijn bijna allemaal tot monument
verklaard.”
“Daarmee is dit het oudste verdedigingswerk in Nederland.”
“Orvelte is uniek. Het is geen openluchtmuseum, maar een karakteristiek oud
Saksisch esdorp, dat bruist van het leven en de activiteiten.”
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“Van april tot oktober geven ambachtslieden demonstraties in oude bedrijfjes, zoals
een tingieterij, maalderij, smederij, klompenmakerij, houtzagerij, zuivelfabriekje,
kaasmakerij en kuiperij.”
“Foto’s van Oud-Beijerland en modellen van oude gebouwen en vervoermiddelen
vormen de kern van de tentoonstelling in het Oude Raadhuis.”
“Het nostalgische assortiment is uitgestald in een oud dorpswinkeltje.”
“Het Gemeentelijk Historisch Museum is gevestigd in een complex van oude
diaconiehuisjes.”
“Een voormalige gevangeniscel is in oude staat hersteld.”
“De oudste zeedijk van Friesland is de zogeheten Pingjumer Gulden Halsband, ten
noordwesten van Witmarsum.”
“Rondom de bomentuinen ligt een honderdvijftig hectare groot bos, met spannende
doorkijkjes en enkele oude grafheuvels.”
“Zij liggen begraven op het Militair Ereveld Grebbeberg, de oudste militaire
begraafplaats in Nederland.”
“Fort Rammekens, het oudste zeefort van West-Europa, staat midden in het
natuurgebied Rammekenshoek, dat gedeeltelijk wel vrij te zoeken is, met
uitzondering van het broedseizoen.”
“Bij Valkenburg is zo’n oude heerbaan gereconstrueerd.”
“De oudste waterkrachtcentrale van ons land is te bezoeken na aanmelding bij de
vvv, […].”
“Toch zijn de oude havens in het centrum niet vervallen tot verlaten, troosteloze
oorden.”
“In het Entrepotdok kregen oude pakhuizen een nieuwe bestemming.”
“Verder zijn er onder meer een koetshuis, boven- en achterwoning en een
buitenmuseum met onder andere een oude kruiden- en moestuin, pastorietuin met
theehuisje, brugwachtershuisje, melkfabriek, baarhuisje en een vroegere
melkfabriek.”
“Wie veel authentieke rond- en platbodems op een kluitje wil bewonderen en de
oude glorie van de vroegere Zuiderzeevisserij wil proeven, moet naar de Oude
Haven.”
“Het museum is gevestigd in een honderd jaar oud kerkje.”
“De voormalige abdijkerk van Susteren is een van de oudste kerken van ons land.”
“Een oud gemaal helpt daarom een handje.”
“In een oude Groninger boerderij bevinden zich het metaalatelier van Herbert
Koekoek en een metaalkunstgalerie.”
“Zo kent de oude kern van Urk officieel geen straatnamen.”
“De oude kern van het dorp staat dan in het teken van vroeger.”
“RonDom is een goed startpunt voor een bezoek aan het Museumkwartier in de oude
binnenstad.”
“Aan de bisschoppelijke macht herinneren de vele kerken, kapellen of restanten van
godshuizen in de oude binnenstad.”
“Het is de oudste parochiekerk van Utrecht.”
“Het Gebouw voor Kunsten & Wetenschappen aan de Mariaplaats 27 is de oudste
concertzaal van Nederland.”
“De praktijk is te zien in de vorm van bijvoorbeeld oude instrumenten, uniformen
van paardenartsen en een oude veterinaire apotheek.”
“Wie met gesloten beurs toch enkele restanten van de oude middeleeuwse stad en
omwalling wil zien, wordt op diverse plaatsen in het centrum op zijn wenken
bediend.”
“Valkenburg bezit het oudste nog bestaande spoorwegstation van Nederland.”
“De toren maakt deel uit van de oudste vestingwerken van Veere.”
“Midden in de oude stadskern van Veldhoven is een kleine amateurwijngaard te
vinden.”
“Op de kruising Deken van Oppensingel / Keulse Poort staat het oudste
benzinestation van Nederland.”
“De Johannes de Dooper is één van de oudste kerken van Drenthe.”
“Wandelaars op de Boulevard realiseren zich niet dat ze eigenlijk over een oude
binnendijk flaneren.”
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“Het oude dorp aan het IJsselmeer is sinds mensenheugenis verbonden met de
visserij.”
“Om zoveel mogelijk de cultuur en de resten van het oude landschap te bewaren, is
het Veenmuseum Vriezensveenseveld opgericht.”
“[…] met onder andere een oude hoogstamboomgaard.”
“Het Drents-Friese Wold bestaat voor tachtig procent uit uitgestrekte en oude
grovedennenbossen op voormalige stuifzandheuvels.”
“Naast de wijk het Ginneken ligt het Mastbos. Het is het oudste grovedennenbos in
ons land.”
“Te zien zijn onder meer een Drentse herenkapsalon uit 1900, een even oud
kruidenierswinkeltje […].”
“Het is één van de oudste bossen van Nederland.”
“[…] een even oud kruidenierswinkeltje en een nog oudere Drentse stijlkamer.”
“Het vierkante donjon is het oudste gedeelte, uit 1270.”
“Maar het bijzondere is wel, dat het hier gaat om een oude vuilstortplaats.”
“In een oude boerenschuur geeft Ons museum een beeld van de wijze waarop de
mensen de afgelopen eeuwen in de Kempen leefden.”
“Ten noordwesten van Witmarsum ligt de oudste zeedijk van Friesland.”
“Ieder jaar verzamelen zich op maandag duizenden toeschouwers in de oude
havenkom van Workum om de start van de platbodems mee te maken.”
“Een bezoek aan de Schans laat zich uitstekend combineren met een wandeling door
de dichtbij gelegen oude en nog goeddeels authentieke buurt Haaldersbroek, een
beschermd dorpsgezicht.”
“Het Zalkerbos ligt op oude rivierduinen, waardoor het slechts gedeeltelijk
overstroomt bij hoogwater.”
“De oude kerk stamt uit 1400 […].”
“De oude kerk […] is onlangs in oude luister hersteld.”
“Oudste molen. In Gelderland staan de twee oudste windmolens van Nederland: de
grafelijke torenmolen van Zeddam en de Buitenmolen in Zevenaar.”
“Er is ook een oud koffie- en theewinkeltje.”
“De Buitenmolen is een van de oudste windmolens van Nederland […].”
“Het varieert van tekeningen, prenten en videobeelden tot voorwerpen die een beeld
geven van de geschiedenis van Badhoevedorp, Halfweg, Kaag, Nieuw-Vennep, het
oude Schiphol […].”
“Diverse schitterende monumenten in de oude binnenstad getuigen nog van vroegere
rijkdom.”
“Aan de hand van onder andere bodemvondsten, gereedschappen, oude
gebruiksvoorwerpen, archieven, foto’s, textiel en schilderijen, vertelt het Museum
voor Heemkunde de geschiedenis van de ‘Heerlijkheid Almelo’.”
“Geen wonder dus, dat ook het oude, nog steeds lopende torenuurwerk deel uitmaakt
van de collectie.”
“Bovendien is het de oudste stadspoort van Nederland.”
“Op de bovenkant van de oude muren verrees een nieuwe kerk.”
“Het oudste materiaal dateert uit de 17de eeuw.”
“Ook oude, goed bewaarde grafstenen herinneren aan de walvisvaarders.”
“Te zien zijn oude koffiebranders, theemachines, koffiemolens enzovoort.”
“De Grenadiers en Jagers bezitten de oudste militaire collectie in Nederland.”
“Topstukken in de oudheidkundige en cultureel-historische collectie en onder meer
oude gebruiksvoorwerpen, Chinees porselein, Delfts en ander aardewerk, gouden en
zilveren voorwerpen en schilderen van onder anderen Alphonse Stengelin en Sander
laCoste.”
“Aan de hand van oude gereedschappen, boeken, pigmenten, wrijfstenen en andere
objecten, waarvan sommige stammen uit het einde van de 17de eeuw, vertelt het
Schildersmuseum in geuren en kleuren de ontwikkeling van het schildersvak en de
verffabricage.”
“Er zijn regelmatig demonstraties met oude boerengereedschappen, werktuigen en
andere voorwerpen, afkomstig uit de museumcollectie.”
“Op wisseltentoonstellingen schitteren siergesteenten, exotische schelpen, oude
fotocamera’s, poppen, keramiek, schilderijen en tekeningen.”
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“De oudste voorwerpen dateren van rond 1600.”
“Met vele tientallen trekkers, oude zaaimachines, ploegen, eggen, dorsmachines en
andere landbouwgereedschappen en –machines geeft het Historisch
Landbouwmuseum een beeld van agrarisch Nederland in de 20 ste eeuw.”
“De vloer is geplaveid met oude grafzerken.”
“Loop bijvoorbeeld eens langs de haven, waarin nog oude zeilschepen afgemeerd
liggen.”
“Dat toont ook affiches, toogkasten, een oude vrachtwagen, duwkarren,
brouwerijmachines, glazen, bieretiketten, asbakken, neonreclames en viltjes.”
“Uniformen, oude werktuigen, intendancematerieel, prenten en foto’s illustreren het
verhaal.”
“De collectie bestaat uit oude handgereedschappen, looistoffen, machines,
gebruiksartikelen, prenten en foto’s.”
“Hier staan diverse oude machines die in het verre verleden en in de vorige eeuw in
de leerindustrie dienst deden.”
“De oudste werken dateren uit circa 1890.”
“De oudste tram uit de collectie stamt uit 1878; de jongste kwam in 1974 op de
rails.”
“Tweemaal per maand staan excursies met oude bussen op het programma.”
“De KB bezit enkele tientallen bijzondere collecties, waaronder historische kranten,
affiches, kaarten, middeleeuwse handschriften, oude drukken, abla amicorum en
brieven van schrijvers, boekbanden, kinderboeken en de grootste collectie schaaken damliteratuur ter wereld.”
“Oude machines, landbouwwerktuigen, gereedschappen, gebruiksvoorwerpen en
speelgoed zijn te zien in museumboerderij Scholten.”
“De collectie van het Ziekenhuis- en Verpleegkundig Museum bestaat uit onder
meer ECG-apparatuur, chirurgische instrumenten, oude couveuses, […].”
“[…] wandplaten, microscopen, medicijndoosjes en –potjes, apparatuur voor
oogartsen uit circa 1800, antieke apparatuur voor schildklieronderzoek, boeken en
oude verpleegkundige materialen.”
“Verzamelaars en geïnteresseerden vinden er onder meer foto- en filmcamera’s,
donkerekamerapparatuur, accessoires, oude foto’s, films en boeken.”
“In het museum staat verder een collectie oude auto’s en motoren geparkeerd.”
“Met foto’s, etsen en oude machines toont kaarsenmakerij Wilhelmus stap voor stap
de boeiende geschiedenis van de kaars.”
“Daarnaast bezit het museum […], schilderijen, oude zeekaarten, prenten en
persoonlijke bezittingen.”
“Dat gebeurt door middel van scheepsmodellen, netten, manden, touwen,
gereedschappen, tekstborden en een videofilm. Authentiek zijn de veilingklok, de
oude koopmansbanken en het kantoortje van de directeur-keurmeester.”
“De bezoeker reist er terug in de tijd in een compleet ingerichte buurtwinkel met
artikelen uit de jaren dertig tot vijftig, een oude kap- en scheersalon […].”
“[…] en een nostalgische zaal met onder meer een oude tap en een jukebox.”
“De collectie bestaat verder uit oude gereedschappen en gebruiksvoorwerpen.”
“Het is daarmee de oudste almanak ter wereld.”
“Het oudste complete exemplaar dat zich in het Enkhuizer Almanak Museum
bevindt, dateert uit in 1686.”
“In het museum zijn archiefstukken en oude almanakken te zien.”
“’De vuistbijl van Drouwen’, een van de oudste stenen werktuigen die in Nederland
aan het licht kwamen, is het topstuk van de ‘Spreeuwenpot- & kleinmuseum de
Stenenzoeker’.
“In de zadeldaktoren van dit gotische bouwwerk uit 1246 is een zeer oud uurwerk
tentoongesteld.”
“In de schuren staan oude landbouwwerktuigen.”
“[…] almede botten van uitgestorven dieren en de oudst bekende menselijke kaak
van Nederland.”
“De oude dieselmotor draait nog regelmatig.”
“Het gemaalmuseum toont verder onder meer foto’s, kaarten oude werktuigen en
video’s over het heden en verleden van het waterschap de Maaskant.”
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“De Saksische boerderij Klein Hilbingshof uit 1604 is een overblijfsel van een oude
havezate […].”
“ […] herbergt een verzameling antiek, poppen, oud speelgoed, meubelen, sieraden
en kristal.”
“Het aanbod van het museum bestaat verder uit duikuitrustingen vanaf 1890,
onderwaterfilms, oude zeekaarten en opgedoken voorwerpen uit het dorp Beulake,
dat in 1776 voorgoed kopje onder ging in het meer de Beulakerwijde.”
“Er is ook een permanente tentoonstelling over oude gereedschappen vanaf 1800.”
“Ook is er een permanent museum, dat aan de hand van archeologische vondsten,
historische voorwerpen, oude gebruiksartikelen, curiosa en devotionalia een beeld
geeft van de ontwikkeling van Goirle en de wijze waarop de Brabanders vroeger in
deze streek leefden en werkten.”
“In een Oudhollands pandje in de binnenstad bakt Siroopwafelbakkerij & Gebackerij
Van den Berg al heel lang dagelijks duizenden stroopwafels volgens een oud,
geheim recept.”
“De huidige molen is aanzienlijk jonger, maar bezit een uniek stukje techniek,
namelijk het oudste gegoten aandrijfwerk voor molenstenen.”
“Het museum laat de tijd van vroeger herleven door middel van zo’n driehonderd
oude radio’s (voornamelijk modellen met radiobuizen) en nostalgische
huishoudelijke apparatuur, zoals antieke mixers, strijkijzers, broodroosters, lampen,
scheerapparaten enzovoort.”
“De oudst gedateerde vondsten bestaan uit vuurstenen werktuigen uit het MiddenSteentijdperk.”
“Dat gebeurt aan de hand van foto’s en krantenartikelen van oude lijn- en toerbussen,
[…].”
“Dat gebeurt aan de hand van […] oude onderdelen, plaatsbewijzen, vergunningen
enzovoort.”
“In de schuur van zijn boerderij staan ook huishoudelijke artikelen, gereedschappen,
Solexen en oude bromfietsen uit de periode 1930-1970.”
“Het is dan ook een befaamde, tweedaagse rommelmarkt waar de bewoners van
Hulst oude spulletjes van de hand doen.”
“Hier is een verzameling te zien van alles wat betrekking heeft op de 17 de- en 20steeeuwse geschiedenis van de stad. Bijvoorbeeld oude kaarten, plattegronden,
tekeningen, schilderijen, prenten en dertienduizend foto’s van de stad en zijn
inwoners.”
“De collectie omvat verder oude landbouwwerktuigen en trekkers.”
“Een collectie klompen uit alle Nederlandse regio’s, een reuzenklomp maat 286 en
de oudste Nederlandse klompenmaakmachines zijn de troeven van Museum De
Klompenmaker.”
“Ook zijn er tweehonderd oude fotoalbums te zien.”
“Hoewel ze, weliswaar met oude materialen, in 1931-1941 zijn herbouwd, ziet alles
er heel authentiek uit.”
“In Batavia Stad verkopen fabrikanten van dure merkartikelen hun overtollige
voorraden, oude modellen, monstercollecties en retourzendingen, […].”
“Het stokoude Salviuskerkje (11de eeuw) is een bezoek waard, vanwege de oudste
gewelfschilderingen in Nederland.”
“[…] waaronder een origineel stukje van de oudste spoorlijn van Nederland,
Amsterdam-Haarlem, die 20 september 1839 officieel in gebruik werd genomen.”
“In de stallen staan oude land- en tuinbouwwerktuigen en gereedschappen.”
“In een karakteristieke Twentse boerderij toont Museum de Zwemkolk oude
streekgebonden gebruiksvoorwerpen en een kleine collectie archeologische
voorwerpen.”
“Ten slotte toont de afdeling nostalgie oude tijdschriften, reclame en curiositeiten.”
“De oudste authentieke ANWB-richtingwijzer staat op de hoek van de Pastorieweg
en de Hoofdstraat.”
“Het oudste luciferdoosje is uit 1860.”
“Op het programma staan verder onder meer een oogstfeest, markten,
kinderactiviteiten, muziek, folklore, een boerendag en oostdemonstraties met zeis,
sikkel en oude dorsmachines.”
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“De landelijke Tramweg Stichting spoort vooroorlogse trams op, brengt ze terug in
oude staat, om ze vervolgens tentoon te stellen, of er rondritten mee te maken.”
“Het is het oudste openbare standbeeld in Nederland, in 1622 gemaakt door
Hendrick de Keyser.”
“Daartussen pronken antieke motorfietsen en een collectie oud boerengereedschap.”
“Oude foto’s, beeldjes en alles wat te maken heeft met accordeons is te zien in het
Accordeonparadijs.”
“Jantje van Sluis is een van de oudste speelwerken in Nederland.”
“Draaiorgels, harmoniums, pianola’s, harmonica’s, speeldozen en andere oude
mechanische muziekinstrumenten in alle soorten en maten, zijn te zien en te horen
in Museum Musica.”
“Er is ook een hoekje met oude radio’s en antieke kachels.”
“De oudste exemplaren stammen uit de Griekse en Romeinse tijd.”
“In Smits Houk staan vitrines met oude gereedschappen.”
“Museum In den Halven Maen is een knusse winkel, volgestouwd met oude
blikverpakkingen, tabaksartikelen, hoeden en kruidenierswaren en snoep uit
grootmoeders tijd.”
“Maar er zijn ook modellen, stempels, gereedschappen, oude machines en
videofilms te zien.”
“De voorwerpen en oude foto’s zijn per thema tentoongesteld.”
“Het museum toont onder meer oude producten en reclamematerialen.”
“De praktijk is te zien in de vorm van bijvoorbeeld oude instrumenten, uniformen
van paardenartsen en een oude veterinaire apotheek.”
“De collectie bestaat verder uit o.a. archeologische vondsten, oude boeken,
speelgoed, blikken, penningen, prenten en producten van naoorlogse vormgevers.”
“Men kan er bijvoorbeeld rondsnuffelen in duizenden oude foto’s, de historische
bibliotheek en de Historie Topografische Atlas.
“Dat toont ook een zeventigtal oude radio’s, waaronder de eerste draagbare
exemplaren, die nog stammen uit het tijdperk van de radiobuizen.”
“Rond het 13de-eeuwse kerkje van Westernieland zijn op het kerkhof enkele zeer
oude en heel bijzondere grafzerken van onder anderen robbenjagers te vinden.”
“Boeren en boerinnen in historische kleding voeren de kazen met oude brikken aan.”
“Op enkele bolwerken staan oude kanonnen.”
“Wekelijks sleutelen leden van de Vereniging Zaltbommels Stoom- en
Energiemuseum aan oude stoom- en dieselwerktuigen uit de binnenvaart.”
“Zij reviseren en restaureren het oude materiaal om het aan de praat te krijgen, of
draaiend te houden.”
“In andere vertrekken vindt men onder andere ambachtelijke gereedschappen,
documenten, landkaarten, oude maten, Brabantse mutsen en andere
bezienswaardigheden op het gebied van de regionale geschiedenis.”
“Daarnaast toont het museum naoorlogse interieurobjecten, variërend van oude
televisietoestellen, koffiemolens van Moulinex, voorraadbussen van Brabantia, tot
scheerapparaten van Philips […].”
“Pakjes thee, koffie en shag uit de jaren ’30 en ’60 van de vorige eeuw en veel andere
oude grutterswaren staan in de originele verpakking op de schappen in Museum de
Grutter.”
“Museum In den halven Maen is een knusse winkel, volgestouwd met oude
kruidenierswaren, blikken en tabaksartikelen uit grootmoeders tijd.”
“Regelmatig zijn er demonstraties van oude ambachten, zoals spinnen, pottenbakken
of kantklossen.”
“Zo toont men elke zaterdagmiddag oude handwerktechnieken.”
“Ballum, het kleinste en meest karakteristieke dorp op Ameland, toont ieder jaar in
juli oude ambachten en technieken.”
“Belangrijkste troeven zijn de kraampjes met allerhande artikelen, muziekoptredens,
demonstraties van oude ambachten, optredens van een boerenkapel en een groep
boerendansers en andere folklore.”
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“In juli staat de stad vier dagen lang in het teken van het evenement Doesburg
Binnenste Buiten, met o.a. demonstraties van oude ambachten, straattheater,
dweilorkesten en een kinderrommelmarkt.”
“Daarna begint het wegen en bieden met het oude ritueel van handjeklap.”
“Zaterdag zijn de varende monumenten het middelpunt van een feestelijk
programma, met onder meer rondvaarten, botermarkt, demonstraties van oude
visserijambachten, […].”
“[…] palingroken, een veiling en de oude visafslag, folklore en livemuziek (van
draaiorgels tot concerten op het Quellhorst-orgel in de Grote Kerk).”
“Oude ambachten, een verzamelaarsmarkt, braderie, visafslag, kinderactiviteiten en
livemuziek zijn de vaste onderdelen van de Zuiderzeedagen, die de laatste twee
donderdagen van juli en de eerste twee in augustus plaatsvinden.”
“De boerin beoefent nog de oude kunst van het zandstrooien (het maken van
patronen op de vloer met behulp van schelpenzand).”
“Het is een bonte mix van watersportactiviteiten, een markt, demonstraties, oude
ambachten en optredens.”
“Verder zijn er proeverijen met echte boerenkarnemelk en-kaas, demonstraties
handmatig kaasmaken en oude ambachten, zoals klompen snijden, pijpen maken,
plateel schilderen en het vervaardigen van draaiorgelboeken.”
“Oude ambachten, rondvaarten op versierde botters, een kunstmarkt,
kinderactiviteiten, […].”
“Bottertochten, admiraalzeilen, oude ambachten en andere nostalgische
evenementen zijn elke laatste zaterdag van augustus de vaste ingrediënten van de
Visserijdag.”
“De gang naar de kapper gaat gepaard met veel oude ambachten en folklore.”
“Het verwijst naar een oud folkloristisch gebruik.”
“’Fresco’s van de kleine middenstand’ worden ze in Kampen genoemd, ook al heeft
de techniek waarmee de afbeeldingen op de muren zijn aangebracht, niets van doen
met de oude Italiaanse frescoschilderkunst.”
“Voor de liefhebbers van oude techniek is het een fascinerend schouwspel om de
pittige ouwetjes door het Groningse en Drentse land te zien stuiven.”
“In het Kijkhuisje krijgen bezoekers ook informatie over Marken en oude
klederdrachten.”
“Er zijn demonstraties van oude ambachten. De bevolking haalt voor de feestelijke
gelegenheid de traditionele klederdracht uit de kast.”
“Hier maakt men volgens oude receptuur en originele methodes op ambachtelijke
wijze een honderdtal producten, waaronder jonge en oude jenevers […].”
“Foto’s en video’s brengen oude werkmethoden in beeld.”
“Dat gebeurt aan de hand van onder meer een ingerichte huiskamer, keuken in oude
stijl, foto’s, voorwerpen en oude beroepen.”
“De molenaar geeft uitleg over zijn oude, oer-Hollandse ambacht.”
“In het centrum vindt elk jaar op de tweede woensdag van oktober de Ossenmarkt
plaats, een traditionele boerenmarkt, met onder andere een braderie, folklore en oude
ambachten.”
“De Eerste Haven om de visafslag in Scheveningen vormen ’s ochtends vanaf elf
uur het toneel door vispresentaties, demonstraties, versierde schepen, rondvaarten,
oude ambachten, klederdrachten, muziek, show en kinderactiviteiten.”
“Oude ambachten. Bezoekerscentrum de Schaapskooi is elke tweede zaterdag van
mei het middelpunt van een markt waarop enkele tientallen oude ambachten worden
gedemonstreerd.”
“Folklore. In het hoogseizoen bieden de Spakenburgse Dagen vier
achtereenvolgende woensdagen onder meer een warenmarkt, folklore,
klederdrachtenshows met uitleg, oude ambachten en optredens van volksdansers,
zangers en muzikanten.”
“Er zijn demonstraties van oude vissersambachten als het tanen van zeilen en netten
boeten.”
“Verder: gebruiksvoorwerpen, curiosa, speelgoed, klederdrachten, schoolspullen,
oude ambachten, uniformpetten, gereedschappen, archeologische vondsten en een
torenuurwerk.”
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“Het programma vermeldt behalve muzikale activiteiten, vis eten en vuurwerk, ook
demonstraties van oude vissersambachten, zoals vis fileren, vis roken, garnalen
pellen en netten boeten.”
“Een van de oudste paardenmarkten van Nederland – de Valkenburgers beweren
zelfs dat het de oudste is – vindt medio september plaats.”
“Al meer dan 730 jaar is Vianen op de woensdag voor de tweede donderdag in
oktober het toneel van een van de oudste paardenmarkten van ons land.”
“Maar wie de schitterende, kleurrijke Volendammer klederdracht wil zien maakt de
meeste kans op de Volendammerdijk en natuurlijk tijdens de Volendammerdag, een
feest met veel folklore aan de haven, muziek, palingroken en andere oude
ambachten.”
“Te zien zijn onder meer schilderijen, foto’s, documenten, werktuigen en
gereedschappen van oude ambachten, dokterinstrumenten, speelgoed, kleding en
lees- en lesmateriaal uit vroeger tijden.”
“Traditioneel vinden in de zomermaanden op donderdag de Borkermarkten plaats,
waarbij oude ambachten een centrale rol vervullen.”
“Elk laatste weekend van augustus trekt het oudste bloemencorso van Nederland
door de straten van Winterswijk.”
“Dat alles omlijst met demonstraties van oude visserijambachten, folklore en
trekzakmuiek.”
“In zijn atelier maakt kunstpottenbakker Laurens Goldewijk het aardewerk nog
volgens de oude techniek.”
“Bezoekers maken er kennis met middeleeuwse gewassen en oude huisdierrassen.”
“Uniek zijn de twee watercipressen, de oudste bomen van deze soort buiten de
natuurlijke groeiplaats China.”
“Het is daarmee de dikste en oudste iep van Nederland.”
“Dwalend door de nostalgische straatjes, over het schilderachtige Marktplein met
vierhonderd jaar oude lindebomen en langs de vele monumenten, stapt de bezoeker
terug in de tijd.”
“De oudste bomen in het huidige, zeshonderd hectare grote Mastbos zijn zo’n 175
jaar oud.”
“Verder een enorme schedel van een Triceratops, een afdruk van de oudste vogel,
de Archeopteryx en een skelet van een dodo, een loopvogel die door de mens
definitief om zeep is geholpen.”
“De groene oase is in de jaren zestig van de vorige eeuw opnieuw aangelegd, met
gedeeltelijk behoud van oude bomenrijen, gazons, een berceau, parterre, vijver en
hekwerken.”
“Fraaie voorbeelden zijn Boekesteyn, vernoemd naar de vele oude beuken in dit
gebied (boek is Oudnederlands voor beuk) en Trompenburg, waar ooit Cornelis
Tromp woonde.”
“Er zijn diverse landschapjes gecreëerd: een bosrand, veenplas, moeras, duingebied,
hooilandjes, een afdeling met honderden soorten zeldzame planten, een kweekhoek
en akkertjes met oude graanrassen, zoals spelt, evene, emer en eenkoorn.”
“Men verbouwt er ook verfstofplanten, zoals meekrap, wede en wouw, alsmede
oude cultuurgewassen zoals vlas, huttentut en boekweit.”
“In deze educatieve kruidentuin groeien tweehonderd soorten (oude)
geneeskrachtige gewassen, keukenkruiden en verfplanten.”
“De oude beer verscheen in de droom van de kunstenaar Michel Huisman en stelde
voor om in zijn plaats een giraf in de berenkuil te vereeuwigen.”
“In het parkbos staan veel oude bomen met grillige vormen.”
“Aan de rand van de Brink, langs de weg naar de Boskapel en het Echobos, markeren
een gedenksteen en een oude kastanje de plek waar Floris de Vijfde op 27 juni 1296
zijn laatste adem uitblies.”
“Daar groeien onder meer oude fruitrassen die al tweeduizend jaar geleden op de
fruitschaal lagen.”
“Houtwallen, struiken en oude bomen zorgen voor de afscheiding.”
“De oudste bomen in het Liesbos zijn overigens een stuk jonger.”
“Op het landgoed staan ook de oudste exemplaren van de douglasspar.”
“Het is een van de oudste bossen van ons land.”
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“Of men ontmoet een oude havenarbeider, die vertelt hoe er vroeger in de
wereldhaven vooral met ‘spierballenstoom’ werd gewerkt.”
“Ondanks die verschillen van mening is de linde van Sambeek uitgeroepen tot de
oudste boom van Nederland.”
“Het Kuurpark op de Cauberg is gestoffeerd met fraaie oude bomen en biedt een
schitterend uitzicht over de wijde omgeving.”
“Het is in ieder geval de dikste, oudste en hoogste grove den in ons land.”
“In de tuin staan ook enkele bijzondere vruchtbomen, oude landbouwgewassen en
vlindervriendelijke planten.”

Nederlands Culinair Erfgoed – Hein van Beek & Paul Blomberg
Locaties

-

Objecten

-

Eten / drinken

-

“Totdat de Afsluitdijk roet in het eten gooide, was visserij de primaire bron van
inkomsten voor de oude havenstadje.” (Enkhuizen).
“Deze schapen grazen op het oude grasland van Texel, dat door de zilte wind van
zee zijn aparte smaakt krijgt.”
“In Makkum is het oudste bedrijf van Nederland gevestigd: Koninklijke Tichelaar.”
“Restaurant De Hinde ligt aan de prachtige oude haven van Hindeloopen.”
“Deze oude grafkelders zijn meer dan vijfduizend jaar oud, ze zijn op een circa 100
kilometer lange tocht allemaal te bezichtigen.”
“Je kunt in deze steden heerlijk ronddwalen door oude steegjes en straatjes.
“Het oude fabriekje is in 1974 uitgebreid tot een ‘werkend’ museum, waar je
kennismaakt met dit typisch Oudhollandse ambacht.”
“Je dwaalt heerlijk door oude straatjes en kunt er lekker winkelen en tafelen aan
grachtjes.”
“De oude douaneloods achter de brouwerij doet inmiddels dienst als brasserie.”
“Hét Aspergepunt Walcheren bevindt zich op een oude zandkreek, waardoord e teelt
van witte asperges goed realiseerbaar is.”
“De oude traditionele boerderij bevindt zich in een bosrijke omgeving met een zeer
typisch landschap van laaglandbeken.”
“Uit oude kookboeken blijkt dat drabbelkoeken in de achttiende en negentiende
eeuw in Nederland vrij algemeen bekend waren.”
“Tegenwoordig bieden verzamelaars zelfs oude blikken van drabbelkoeken aan op
het internet en vragen 15 euro voor twee blikken.”
“Zo wordt het afvullen in potjes nog met de oude afvulapparaten gedaan.”
“Hierop staan werkelijk prachtige oude recepten, deze komen uit historische
kookboeken […].”
“De bekende Noord-Hollandse streekspecialiteit Duivekater is een oud
feestgerecht.”
“Vijf generaties Hennekens en de daaraan verwante familie Sangers maakten er hun
Els en andere distillaten, volgens het oude familierecept.”
“Alles zelf gemaakt, volgens oud familierecept.”

Gedragingen /
handelingen

-

“Traditioneel worden ze alleen gegeten in de derde week van oktober, tijdens de
Zuidlaarder Paardenmarkt, een van de oudste paardenmarkten in Nederland.”

Wezens

-

“Het gaat om boerenkazen, ambachtelijke vleeswaren, broodsoorten, oude groenteen fruitsoorten, zeldzame gewassen en bijzondere vissen en schaaldieren.”
“Vergeten groenten van de koude grond. Er worden rondleidingen georganiseerd die
je langs een aantal oude groentesoorten voeren.”
“Of voor de tuinder die de laatste hoogstambomen van oude, smaakvolle fruitrassen
durft te laten staan en zelf afnemers gaat zoeken voor het fruit.”
“t Molenven ligt tegenover een natuurreservaat, het oudste oerbos van de provincie,
met dezelfde naam.”

-
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Capitool Reisgidsen Nederland – Gerard M.L. Harmans
Locaties

-

-

-

“De rijke geschiedenis weerspiegelt zich in tal van oude gebouwen en een groot
aantal kostbare museumcollecties, […].”
“De standerdmolen is het oudste molentype van Nederland.”
“De oudste staat bij Zeddam in de Achterhoek.”
“In diverse zalen en tal van cafés in de oude binnenstad zijn een week lang alle
mogelijke jazzstijlen te beluisteren.”
“Waar vindt u het Nederland van de Late Middeleeuwen. Bekende monumenten uit
deze periode zijn in Amsterdam de Oude Kerk en het Begijnhof, waar het oudste
huis van de stad staat […], het centrum van Deventer rond de Brink en de Bergkerk,
met het oudste stenen huis van Nederland […].”
“In het oude magazijn (1656) van de marine, aan de haven, is nu het
Scheepvaartmuseum gevestigd.”
“De Drie Fleschjes […] is een van de oudste proeflokalen (1650) van Amsterdam.”
“In het hart werd de Oude Kerk gebouwd, de oudste kerk van Amsterdam.”
“Het gecombineerde Stadhuis-Muziektheater is gezichtsbepalend geworden in een
verder oud stadsdeel.”
“De oude Joodse wijk bereikt u vanaf het plein door de Sint-Antoniesbreestraat.”
“De paden erlangs werden de straten die nu de naam van de oude dijken dragen.”
“Aan deze prachtige binnenplaats ziet u veel kleine 17deeeuwse panden en bovendien
het oudste houten huis dat in Amsterdam nog intact is.”
“Rond de Kalverstraat volgen steegjes de routes van de oudste dijken en
wandelpaden.”
“Veel van de oude gebouwen hier zijn tot winkel of café omgetoverd.”
“In dit verbouwde 16deeeuwse weeshuis zijn gevelstenen te zien, maar ook kaarten
en schilderijen van het oude Amsterdam.”
“Deze oude straat kent een lange traditie als vermaaksbuurt, met kroegen en
tingeltangels en later ook theaters.”
“Op Begijnhof 34 vindt u een fraai huis met een houten gevel, het oudste huis van
Amsterdam (ca. 1420).”
“Het Houten Huis op nr. 34 is het oudste huis van de stad, uit ongeveer 1420.”
“Sinds de opening in 1889 speelt het Centraal Station de rol van het oude havenfront
als spil van de stad.”
“Waar nu trams over de Nieuwezijds Voorburgwal rijden, lag in de 17 de eeuw de
oude Bloemmarkt langs de nog ongedempte gracht, in de schaduw van het oude
stadhuis.”
“In de oude stad was het elke donderdag in augustus volop feest: een carnavalesk
Amsterdam zwierde en zwaaide op de Zeedijk.”
“Langs deze mooie gracht wisselen oude panden en nieuwbouw elkaar af.”
“De oude pakhuizen zijn verbouwd tot luxe appartementen met uitzicht op de
woonboten en ophaalbruggetjes.”
“Vlak bij het Museumplein ligt een van de duurste buurten van Amsterdam, met
statige oude huizen langs brede lanen.”
“Coster Diamonds is in 1840 opgericht en is een van de oudste diamantslijperijen
van Amsterdam.”
“Het art-deco-interieur van de oudste bioscoop van Amsterdam, Parisien uit 1910,
is naar dit museum overgebracht.”
“De eerste verdieping, in de vorm van een ‘badkuip’, vormt een gesloten volume,
verbonden met de erezaal van het oude gebouw.”
“De lommerrijke straten rond dierentuin Artis vormen een populaire woonbuurt; de
oude pakhuizen aan het Entrepotdok zijn gerestaureerd.”
“Werd ’t Kromhout is een van de oudste actieve scheepswerven van de stad en
tevens museum.”
“De renovatie van de oude pakhuizen van de VOC heeft het gebied rond de
voormalige dokken nieuw leven ingeblazen.”
“Het voormalige postkantoor aan het Spaarndammerplantsoen is in oude staat
teruggebracht.”
“Slechts enkele in heel oude panden gevestigde podia zijn moeilijker bereikbaar,
maar men is te allen tijde bereid om veel mogelijk te helpen.”
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“Het gezicht van West-Nederland wordt in hoge mate bepaald door de oude havenen handelssteden met een rijk verleden, dat zich laat bekijken in fraaie musea en
historische centra.”
“Nu is de oude vissershaven van Enkhuizen een gezellig jachthaven met zeilboten
en oude schepen uit de bruine vloot.”
“De oude haven van Schokland ligt nu midden in het land.”
“Gezicht op de oudste polder in Noord-Holland.”
“Ze voeren langs gemalen, kastelen, molengangen en oude dorpen.”
“Noord-Holland heeft veel oude gebouwen, prachtige musea en een afwisselend
landschap.”
“Dit beroemde oude vissersdorp aan het IJsselmeer is gebouwd langs de dijk.”
“Het oude walvisvaardersdorp Jisp ligt op een van de vele voormalige eilandjes van
de Zuiderzee.”
“Met de opening van dit museumcomplex en de verbouwing van de oude
vissershaven tot jachthaven zijn de goede tijden voor Enkhuizen weergekeerd.”
“Het Buitenmuseum vormt een reconstructie van een oud Zuiderzeestadje.”
“De Abdij van Egmond, gelegen in Egmond-Binnen, is de oudste van de Hollandse
en Zeeuwse abdijen.”
“In het oude stoomgemaal ‘Vier Noorder Koggen’ onder Medemblik ziet u
stoomwerktuigen en –machines.”
“Hier lag toen een oude zandkreek van de Zuiderzee.”
“De oude stad, die in 1573 een beleg van de Spanjaarden weerstond, telt liefst 400
monumenten.”
“De attracties liggen alle op loopafstand van de Grote Markt, een druk plein vol oude
gebouwen, cafés en restaurants.”
“In de omliggende straten vindt u tal van oude boekwinkels en antiekzaken.”
“Het stadhuis van Haarlem is een bont architectonisch allegaartje, waarvan de
oudste delen uit 1250 dateren.”
“Twee branden in 1347 en 1351 verwoestten dit oudste gedeelte grotendeels, maar
het 15de-eeuwse portret van de graven hangt er nog.”
“Het oude vissersdorp Zandvoort is nu een badplaats, waar half Amsterdam in de
zomer het strand, de boulevard en het casino bezoekt.”
“In de dorpskern zijn nog oude vissershuisjes te zien.”
“De meeste vertrekken in het kasteel zijn ingericht in 17de-eeuwse en 18de-eeuwse
stijl. Ook de tuin en boomgaard zijn in oude glorie hersteld.”
“Kasteel Loenersloot, gebouwd aan de oever van de Angstel, is een van de oudste
buitenplaatsen.”
“Aan het begin van de 16de eeuw verrees een nieuw kasteel op de grondvesten van
het oude huis en voegde men de toegangspoort toe.”
“De buitenplaatsen worden omringd door oude parken en sierlijke bijgebouwen.”
“De oude stadswallen maakten plaats voor een prachtig park, dat door tuinarchitect
Zocher werd aangelegd.”
“Het Centraal Museum, het oudste stedelijk museum van Nederland, bezit een zeer
grote en gevarieerde collectie, waarvan de oudste stukken dateren uit de
middeleeuwen.”
“Het stadsgezicht binnen de ring wordt bepaald door smalle straatjes met oude
huizen en tuinen.”
“Het Amerongs Historische Museum is gevestigd in zo’n oude tabaksschuur.”
“Zuid-Holland is de dichtstbevolkte provincie van Nederland en heeft een zeer rijke
stedelijke historie, waarvan de vele monumenten in de oude binnensteden getuigen.”
“In de kop van de provincie […] daaronder in een halve ring langs de kust en de
grote rivieren de oude universiteitsstad Leiden, het deftige Den Haag, het intieme
Delft en de moderne havenstad Rotterdam.”
“Tot de monumentale bouwwerken behoort de oudste vuurtoren van Nederland.”
“Noordwijk, dat zich in de 19de en 20ste eeuw ontwikkelde tot een badplaats, is een
heel oude plaats die in 1398 stadsrechten kreeg.”
“De fraaie gotische kruiskerk ligt midden op een lommerrijk plein in de oude
Pieterswijk.”
“Vanaf de omloop hebt u een prachtig uitzicht op het oude centrum.”
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“Het gebouw is smaakvol verbonden met de oude gebouwen eromheen, die
grotendeels onaangetast zijn gebleven.”
“Het oude vissersdorp Scheveningen is uitgegroeid tot een levendige badplaats,
maar in de duinen eromheen is altijd rust te vinden.”
“Stadhouder Frederik Hendrik liet het oude huis van zijn moeder door Jacob van
Campen en Pieter Post in 1640 ombouwen tot een classicistisch paleis.”
“Op het cirkelvormige doek, dat een omtrek heeft van 120m, staat het oude
vissersdorp Scheveningen afgebeeld.”
“De façade van de oude vleeshal is versierd met dierenkoppen.”
“Het legermuseum is gevestigd in het armamentarium, het voormalige arsenaal van
de oude provincies West-Friesland en Holland.”
“De productie van jenever, waarvan de vijf grootste molens ter wereld en de oude
pakhuizen en branderijpanden nog getuigen, kenmerk het beeld van de stad.”
“De markten worden gehouden op het enorme driehoekige plein rond het stadhuis,
dat dateert van 1450 en daarmee een van de oudste stadhuizen in Nederland is.”
“De oudste stad van Holland kreeg in 1220 stadsrechten.” (Dordrecht).”
“In het oude havengebied herinneren patriciërswoningen, oude pakhuizen en hofjes
aan het verleden.”
“In steden als Middelburg, Zierikzee en Veere en in plaatsjes als Sint-Anna-terMuiden, Dreischor en Nisse kunt u volop genieten van oude gebouwen en fraaie
stadsgezichten.”
“Steeds weer komt u door oude steden en stadjes of dorpen met hun eigen
bijzonderheden.”
“Buiten het oude dorp ligt direct naast de jachthaven het moderne bungalowpark
Aqua Delta.”
“De oude vestingstad Goes telt 238 rijksmonumenten.”
“In het zuiden ligt Zeelands oudste stad, Aardenburg.”
“De Waddeneilanden zijn de oude strandwal van dit gebied.”
“Den Burg (op Texel), het grootste dorp, is een oud vestingplaatsje met een gezellig
centrum.”
“Een groot deel daarvan groeit aan de eilandzijde van de oude duinen, in de
duinvalleien.”
“Aan de hoofdstraat liggen veel oude panden.”
“West is een echt waddendorp, met oude huisjes en in het midden een beroemde
vuurtoren (1594), de Brandaris.”
“Commandeurshuizen in het oude centrum herinneren aan de tijd dat menig eilander
van walvisvaart leefde.”
“Ten westen van de bruisende provinciehoofdstad Groningen met zijn schitterende
oude gebouwen, luisterrijke grachtjes en hofjes strekt zich het Westerkwartier uit.”
“De zuidoostpunt van Groningen, Westerwolde, kenmerkt zich door parkachtige
bossen, smalle wegen en oude boerderijen.”
“De Grote Markt vormt het oude centrum van de stad.”
“In het oude stadsweeshuis vindt u het Natuurmuseum Fryslan.”
“De afwijkende verkaveling is in het omringende oudere landschap nog altijd te
herkennen.”
“Naast het de heilige grond van het Friese kaatsen, staat de 16 de-eeuwse Bogt fen
Guné, de oudste studentenherberg van Nederland.”
“Het oude en pittoreske zeevaarders- en vissersstadje heeft een eigen dialect, een
eigen klederdracht en een eigen schilderkunst.”
“Museum Smallingerland, gevestigd in een oud klooster, bezit alles over het
scheerapparaat Philishave, dat bij Philips Drachten wordt geproduceerd.”
“Het stroomgebied van de Drentse Aa, met de oude dorpen Gieten, Gasseltje, Exloo
en Odoorn, is uitgeroepen tot Nationaal beek- en esdorpenlandschap Drentse Aa.”
“Overijssel is een provincie met prachtige natuurgebieden en fraaie oude plaatsjes.”
“De hoofdstad is de oude Hanzestad Zwolle.”
“Het is de provincie van de leuke pretparken Slagharen en Hellendoorn, de oude
binnensteden van Deventer en Kampen, dorpjes als Ootmarsum en Giethoorn, fraaie
[…].”
“De indrukwekkende monumenten in Deventer en Kampen herinneren aan het rijke
verleden van deze oude Hanzesteden.”
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“Maar niet alleen voor de liefhebbers van oude gebouwen heeft Overijssel veel te
bieden.”
“De oude Hanzestad heeft een schitterend rivierfront aan de IJssel.”
“Nu worden ze gebruikt voor toeristische tochtjes en vindt men ze hier en daar in
oude slootjes en kanalen.”
“De oude boerderijen die allemaal aan een lange weg liggen, zijn veelal
monumentale bouwwerken met typische groen-blauwe beschilderingen.”
“In de gezellige binnenstad van de oude Hanzestad Deventer staat een groot aantal
middeleeuwse huizen, waaronder het oudste stenen huis van Nederland.”
“Op de eerste zondag van de augustus herleeft de oude marktstad in Deventer
Boekenmarkt, de grootste van Europa […].”
“Enschede, studentenstad, zo’n beetje de hoofdstad van Twente en grootste stad van
Overijssel, werd in 1862 geteisterd door een brand die weinig overliet van het oude
hart.”
“Ook boeiend is het Openluchtmuseum Ootmarsum over het boerenleven in het
oude Twente.”
“Het landschap is zeer afwisselend met snelstromende beekjes, oude watermolens,
prehistorische grafheuvels en Saksische boerderijen.”
“Rond de hoofdplaats Emmeloord ligt een tiental kleine, jonge groendorpen, plus
het oude vissersdorp Urk.”
“De oudste polder van Flevoland viel droog in 1942.”
“Museum Nagele, in de oude katholieke kerk, belicht de architectuur.”
“Ook dit gebied is rijk aan natuurschoon, maar van een heel ander karakter: kleine
akkers met houtwallen, oude boerderijen, statige landgoederen en kasteeltjes.”
(Achterhoek).
“Bijzonder fraai is de gotische St.-Andreaskerk; het oudste gedeelte dateert uit
1176.”
“Ernaast ligt de oudste touwslagerij van Nederland.”
“Nijkerk is een gezellig oud stadje met veel winkels, restaurants en terrasjes.”
“Een wandeling of fietstocht in deze contreien voert u langs tal van oude boerderijen
en landgoederen.”
“Lochem, een van de oudste kerkdorpen van de Achterhoek […].”
“Midden in Eibergen (1188) staat de oude Mattheus, een gotische pseudobasiliek uit
1500.”
“Nijmegen behoort tot de oudste steden van Nederland.”
“Het enige wat nog rest van de door Frederik Barbarossa herbouwde palts zijn de
ruïnes van de St.-Maartenskapel uit 1155 en de St.-Nicolaaskapel, een van de oudste
stenen gebouwen van Nederland.”
“Tiel, aan de Waal, is een zeer oude handelsplaats.”
“Het oude ‘driestadje’ (Culemborg bestond vroeger uit drie ommuurde stadjes) is
fraai gelegen aan de Lek.”
“Wie via de oude Binnenpoort de voormalige vesting betreedt, komt uit op de
Markt.”
“[…] waarbij het oude gebouw in zijn waarde werd gelaten.”
“De Mariakapel heet ook wel Loretokapel […] waarop het oude, 17de-eeuwse deel
is gebaseerd.”
“Het middeleeuwse gebouw De Moriaan met zijn trapgevel is het oudste van de
stad.”
“Na een grondige opknapbeurt ligt het oude vestingstadje Heusden weer als een
glanzende parel aan de Maas.”
“Alles is echter weer in oude staat teruggebracht: wallen, ravelijnen, woonhuizen,
de Veerpoort en de Waterpoort.”
“Molens op het bolwerk van het oude vestingstadje Heusden.”
“Het oude Bergen op Zoom is aangelegd rond een aan St-Geertruid gewijde kapel.”
“Het oude bolwerk Breda is ontstaan aan de samenvloeiing van de rivieren de Aa en
de Mark […].”
“Op een wandeling door het oude centrum kunt u de Grote of Onze Lieve Vrouwekerk aan de Grote Markt niet missen.”
“Breda’s Museum is eind 1998 verhuisd naar de oude Chassé-kazerne.”
“Het oude marktplaatsje Eindhoven werd in de 19de eeuw met de dorpen […].”
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“De kroon van dit alles draagt de hoofdstad Maastricht met zijn oude binnenstad,
basilieken, rivier en Bonnefantenmuseum.”
“Mergelafgraving met oud gangenstelsel.”
“De oudste kerk van de bisschopsstad Roermond is de laatromaanse, vroeggotische
Onze-Lieve-Vrouwe-munsterkerk uit de 13de eeuw, oorspronkelijk de abdijkerk van
een cisterciënzer klooster.”
“Maastricht, een van de oudste steden van Nederland, centrum van handel en
nijverheid, en bedevaartsoord, groeide in de middeleeuwen uit tot een sterke
vesting.”
“De oudste, 11de-eeuwse, delen van het schip, de crypte, het dwarsschip en het
koor.”
“Het oudste deel van de basiliek is de indrukwekkende westbouw.”
“Het vakwerkhuis uit 1530 op de hoek van de markt en de Gats, waarin café De Gats
is gevestigd, is het oudste huis van Sittard.”
“Het oude vestingplaatsje Valkenburg is zeer in trek.”
“U kunt overnachten in de luxehotels van de grote hotelketens, maar het is ook goed
toeven in oude kastelen, boerenhoeves, historische gebouwen en woonhuizen die
omgebouwd zijn tot hotel, pension, hostel of bed-and-breakfast.”
“De nieuwe entresol in het oude schip biedt uitzicht op de stad.”
“Een van de oudste hotels van Amsterdam, in een historisch pand.”
“Gelegen aan de oude NDSM-pier in Noord.”
“Fraai hotel aan de haven bij het oude centrum.”
“Deze van oorsprong 16de-eeuwse herberg ligt te midden van molens en oude
huizen, op 10 minuten rijden van de Zaanse Schans.”
“Huiselijk hotel in een aantal oude grachtenpanden van rond 1600 midden in het
centrum.”
“In het oude hoofdkantoor van de Holland-Amerikalijn, aan de Maas.”
“Een 400 jaar oud pand aan de oude Ring in Dreischor, vlak bij strand en bossen.”
“Romantische kamers in een statig landhuis ui 1648 in een oud park.”
“Landelijk gelegen hotel in de oude brouwerij van het 15de-eeuwse klooster aan de
overkant.”
“Geheel vernieuwde oude dorpsherberg in prachtig brinkdorp.”
“Luxe, modern gestileerd hotel en restaurant in oude boerderij in het groen.”
“Pittoresk hotel in een oude stadsboerderij in het kleinste stadje van Nederland.”
“Dit hotel uit het eind van de 14e eeuw is de oudste herberg van Nederland.”
“In een voormalige bioscoop – u eet op galerijen rond de vide van de oude
bioscoopzaal – serveert men goede specialiteiten uit de Franse keuken.”
“Culinair genieten in een oud rechthuis of op het grote terras aan de Amstel.”
“In een fraaie oude hoeve met tuinen aan het water, net buiten het centrum.”
“Gevestigd in een oude watermolen aan de Berkel.”
“In een karakteristiek oud pandje aan een charmant pleintje in het centrum van
Harderwijk zit dit sterrenrestaurant.”
“In landelijke gebieden zijn vaak antiekzaken gevestigd in oude boerderijen, die veel
grenen of eiken meubelen verkopen […].”
“Geels & Co is een oud familiebedrijf met een eigen branderij en museum.”
“De gebeurt in en om de theaters in de Nes, een van de oudste straten van
Amsterdam.”
“Alleen enkele in zeer oude panden gevestigde gelegenheden zijn minder
toegankelijk […].”
“Het orgel van de hervormde kerk in Oosthuizen bezit delen uit de vroege 15 de eeuw
en is daarmee een van de oudste orgels van het land.”
“De frontpijpen behoren tot het oudste deel van het orgel.”
“Aan de Looiersgracht geeft een onopvallende deur toegang tot de rommelmarkt,
een lange, slecht verlichte gang waarin oud speelgoed en langspeelplaten liggen.”
“Om verdere beschadiging te voorkomen moesten de oude heipalen, die 13 m de
grond in staken, worden vervangen door betonnen palen die 5 m dieper reikten.”
“De oudste werken zijn tevens de interessantste: kleine bronzen beeldjes van de
Tangdynastie uit de 7de eeuw en graniettekeningen van Java.”
“Ze doen toneelstukjes, bespelen een instrument of verkopen oud speelgoed.”
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“’s Zomers kunt u met een oude stoomtram een ritje maken naar Medemblik.”
“De 15de-eeuwse kruiskerk herbergt het graf van Floris V en het oudste kerkorgel
van Nederland.”
“De rijke en gevarieerde collectie omvat oude en moderne kunst, en de grootste
collectie Rietveldontwerpen ter wereld.”
“In het voormalige Maliebaanstation (19de eeuw) ziet u oude treinwagons en
(stoom)locomotieven.”
“De getoonde voorwerpen bestrijken moderne kunst, oude kunst, mode en
historische kostuums, toegepaste kunst, design en Utrechtse stadshistorie.”
“Langs de perrons staan prachtige oude locomotieven, wagons en treinstellen.”
“Volwassenen en kinderen beleven plezier aan de binnenexpositie, die bestaat uit
zeer uiteenlopende voorwerpen, van oude reclame posters en modeltreinen tot een
diligence.”
“Pieterskerk. Hier ligt de oudste grafsteen van Nederland waarop lichamen zijn
afgebeeld […].”
“Hij ligt aan de zuidkant van de toenmalige stad en is de oudste bewaard gebleven
stadspoort van Nederland.”
“De middeleeuwse Helpoort, Nederlands oudste stadspoort.”
“De Waag met zijn torentjes is de oudst overgebleven stadspoort van Amsterdam
(1488) en maakte oorspronkelijk deel uit van de verdedigingsmuren van
Amsterdam.”
“Aan de hand van miljoenen jaren oude fossielen, opgezette dieren, gesteenten en
mineralen wordt inzicht geboden in de evolutie van “de aarde en haar bewoners.
“Daarnaast worden er schilderijen van J.H. Weissenbruch, de gebroeders Maris en
Josef Israëls tentoongesteld, allen vertegenwoordigers van de Haagse School, en zijn
er fraaie afdelingen met mode en oude muziekinstrumenten van de 15de tot de 19de
eeuw.”
“Deze oase van historie en cultuur in de moderne, zakelijke stad bestaat uit enkele
straten met historische panden en een kleine haven met oude zeilschepen.”
“Rond de Meel- of de Poststraat stuit u op verrassende doorkijkjes en oude gevels,
zoals het huis De Haene, naar een oude legende ook het Tempeliershuis genoemd,
of het gewezen stadhuis, nu Stadhuismuseum.”
“Er zijn afdelingen archeologie, kunstnijverheid, oude beeldende kunst en
hedendaagse beeldende kunst.”
“[…] archeologie, kunstnijverheid, oude en hedendaagse beeldende kunst.”
“[…] waar een deel van de collectie oude beeldende kunst tentoongesteld is.”
“In het Abel Tasmankabinet is een interessante tentoonstelling ingericht over de
ontdekkingsreiziger, met onder meer (zee)kaarten en oude boeken.”
“Het Eerste Friese Schaatsmuseum in Hindeloopen biedt naast een verzameling
oude schaatsen, oorspronkelijke werkplaatsen, sleden en historisch materiaal een
unieke tentoonstelling over 90 jaar Elfstedentocht.”
“Schuin ertegenover vindt u het Eise Eiseinga Planetarium van wolkammer Eise
Eisinga, het oudste werkende planetarium ter wereld.”
“Het Eerste Friese Schaatsmuseum bezit een unieke verzameling oude schaatsen.”
“Verder vindt u er een tentoonstelling over de Elfstedentocht, verschillende originele
werkplaatsen (smederij, houtbewerking), een sledenverzameling en allerlei
historisch materiaal als oude tegels en prenten.”
“Aan weerszijden van het stadje staat een oud kanon.”
“Museum Stedhus Sleat herbergt het interessante toverlantaarnmuseum Laterna
Magica, een oudheidkamer en een speciale verzameling oude kostuums, mutsen,
waaiers en klokken.”
“Het is een van de vele oude auto’s en rijtuigen in de stallen (1910).”
“Bij de reconstructie van de tuinen van Het Loo, die zich achter het paleis
uitstrekken, is gebruikgemaakt van oude prenten, documenten en ontwerpen.”
“De collecties oude kunst en internationale hedendaagse kunst zijn zeer fraai.”
“Het grote orgel is in 1948 volledig opgeknapt en in oude staat hersteld.”
“Het Noordbrabants Museum heeft een collectie van oude tot moderne kunst.”
“De collectie van het museum omvat oude kunst uit 1300-1650 en hedendaagse
kunst met als basis minimal art en arte povera, en installaties van jongere
kunstenaars.”

- 155 -

-

Gedragingen /
handelingen

-

-

Wezens

-

-

“De vaste collectie oude kunst is te zien op de eerste, de hedendaagse kunst op de
tweede verdieping.”
“De grootste rommelmarkt van Nederland vindt plaats op Koninginnedag, als velen
hun oude spullen op straat proberen te slijten.”
“Oude kaarten en prenten.”
“In de overdekte tentoonstellingsruimte en op een groot buitenterrein zijn vele
historische vliegtuigen te bewonderen, waaronder een Fokker driedekker, een
Spitfire, en Dakota en oude straaljagers.”
“Midwinterhoornblazen, een oude Twentse traditie.”
“Het oude zeilmakersambacht wordt hier in ere gehouden.”
“Feest op de eerste zaterdag dat er weer ‘Hollandse nieuwe’ wordt verkocht:
optredens van bekende artiesten, demonstraties van oude visserijambachten en een
haringrace.”
“Er worden nog wel stukken met de hand beschilderd, maar verder werkt men niet
meer volgens de oude technieken.”
“De compacte collectie omvat superieure werken van oude meesters als Rembrandt,
Jan Steen en Johannes Vermeer.”
“De collectie is niet groot, maar bestaat vrijwel uitsluitend uit superieure werken van
de oude meesters.”
“Hoewel het vooral beroemd is om zijn unieke collectie oude meesters, is het
museum gewijd aan alle facetten van de Nederlandse en internationale kunst en
kunstnijverheid.”
“In 1917 is in de Hortus een heemtuin aangelegd; verder een heidetuin, rosarium,
wilgenvallei, pinetum en arboretum met oude bomen, rotstuin en kruidentuin.”
“Het Kröller-Möller bezit naast oude Vlaamse meesters een belangrijke collectie
[…].”
“[…] Kruidenhof, met kruiden, heemplanten, vlinderheuvel en akkertjes met oude
landbouwgewassen […].”
“Wandel door de mooie tuin, met de oudste iep van Nederland.”

Wat & Hoe Reisgids Nederland – Tineke Zwijgers
Locaties

-

-
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“In het Savelsbos kunt u een oude vuursteenmijn bezoeken.”
“Een rondvaart over de Binnendieze brengt u onder oude gebouwen en romantische
bruggetjes door.”
“Een wierde met een historisch kerkje en mooie oude huizen rondom – Garnwerd is
een van de mooiste voorbeelden van zo’n typisch Gronings dorpsgezicht.”
“Oude hotels bieden die service niet standaard of slechts in enkele kamers.”
“Gaat u voor stijl- en sfeervol met een persoonlijke aanpak, dan zijn de adressen van
Erfgoedlogies een aanrader. U logeert op een oude boerderij, in een landhuis of een
karakteristiek stadspand.”
“Er zijn 30 jeugdherbergen, tegenwoordig Stayokay genaamd, in Nederland. Niet
zelden zijn ze in fraaie gebouwen gevestigd, zoals een kasteel of een karakteristiek
oud huis.”
“Ook de stad zelf is een ontdekkingstocht waard. De beroemde grachtengordel, het
historische havenkwartier en de imposante Dam stralen de grandeur van zowel het
oude als het nieuwe Amsterdam uit.”
“De Jordaan is een oude volkswijk en nu een trendy buurt met karakteristieke
straatjes en grachten.”
“De Zeedijk ademt een typische havensfeer uit, met oude zeemanskroegen en kleine
eethuizen.”
“Nieuwe ‘oude’ architectuur op het KNSM-eiland.”
“Appartement in een van de oudste delen van Amsterdam, in een grachtenpand uit
1625.”
“Toch gaat er nog heel wat ‘boven Groningen’: fraaie borgen, leuke plaatsen met
oude kerken op wierden, schitterende natuurgebieden, vestingen en kloosters.”
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“Op Ameland vindt u ten slotte in een oude commandeurswoning het Sorgdrager
Museum, met een mooie stijlkamer, klederdrachten en oude meubels.”
“Samen met de aanpalende kerk vormt de toren het hart van de oude binnenstad.”
“Oude Saksische boerderijen en dorpen met een brink zorgen voor een levendige
sfeer.”
“Het schitterend in de bossen gelegen Klooster Ter Apel werd tussen 1465 en 1561
gebouwd en is in oude staat hersteld.”
“Het oudste hotel van het eiland, waar u even heen moet.”
“Oud en nieuw land. Heuvelachtig terrein en laaggelegen polders. Historische
plaatsen en moderne kunst. De regio Oost-Nederland kenmerkt zich door een variatie
aan bezienswaardigheden.”
“Loopt u echter langs de vuurtoren naar boven, dan komt u terecht in het oude Urk.”
“Op de Urkerdag, jaarlijks op de zaterdag voor Pinksteren, komt het oude Urk tot
leven.”
“De oude kerk van Schokland.”
“In het schilderachtige Doesburg vindt u, volgens zeggen, het oudste restaurant van
Nederland (De Waag) en het Mosterd- en Azijnmuseum.”
“Gerestaureerde huizen van soms wel vijf eeuwen oud, smalle steegjes, verstilde
hofjes en vooral het ontbreken van winkelketens die oude stadscentra zo op elkaar
doen lijken, maken een rondwandeling hier tot een feest.”
“Arnhem is een groene stad. Na de Tweede Wereldoorlog stonden er nog weinig
huizen overeind, maar iets van de oude stad vindt u in de straten rondom Park
Sonsbeek.”
“Daar staan oude villa’s met art-deco- en jugendstilornamenten.”
“Het witgepleisterde landhuis met de lichtkoepel staat in een bocht van de oude weg
naar Utrecht, tussen pastelkleurige villa’s.”
“In de oudste stad van Nederland kun je niet om de Romeinen heen.”
“Tijdens het bombardement van 22 februari 1944 ging een groot deel van de oude
binnenstad in vlammen op.”
“In de benedenstad, direct achter de Waalkade, vindt u mooie oude gebouwen, zoals
het 16e-eeuwse Weeshuis in de Begijnestraat en het Waaggebouw uit 1612 op de
Grote Markt.”
“Het wordt gedomineerd door een grote vierkante havenkolk met langs de kade
fraaie oude huizen.”
“Het ‘dorp’ Ootmarsum kreeg stadsrechten in 1300 en veranderde sindsdien
nauwelijks van aanzien: bochtige keienstraatjes, pleintjes, mooie oude huizen en
kerken.”
“Het wordt gedomineerd door een grote vierkante havenkolk met langs de kade
fraaie oude huizen.”
“Tijdens de wandeling over de 2 km lange boulevard passeert u mooie oude huizen,
zoals Huize Terschelde en de Gevangentoren.”
“Het is onbetwist de meest buitenlandse stad van Nederland: Maastricht. Het is ook
een erg oude stad.”
“Het oudste deel van de stad bevindt zich ten westen van de Maas, bij de 13e-eeuwse
Sint-Servaesbrug.”
“In den ouden Vogelstruys op het Vrijthof is een van de oudste cafés van Maastricht.
De naam refereert aan de gewoonte van pelgrims om relikwieën te bewaren in
struisvogeleieren.”
“Rijdt u langs de weg verder in de richting van Noorbeek of Sint Geertruid, dan stuit
u op fraai geconserveerde vakwerkhuizen en oude boerderijen.”
“Pas na de watersnood van 1953 ontving Zierikzee herstelgeld en kon het oude
gebouwen restaureren.”
“In de Meelstraat bevindt zich het oudste huis van Zierikzee, het 13e-eeuwse
Tempelierenhuis.”
“Via de straatjes Dam en Mol komt u bij het Maritiem Museum, in de oude
gevangenis het Gravensteen.”
“Langs Havanplein, Havenpark en Oude Haven komt u bij de Noord- en
Zuidhavenpoort en witte ophaalbruggetjes. Van hieruit kunt u om de oude stad
wandelen.”
“Het bevindt zich aan de rand van het oude centrum, vlak bij het Waldeckbastion.”
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“Van oude vissershavens tot de grootste haven ter wereld.”
“Sta tijdens een wandeling dor het dorp stil in de haven, bij het ontroerende
zeemanskerkje, het voormalige weeshuis en Fort De Schans, en geniet van het
slenteren door smalle straten langs mooie oude vissershuisjes.”
“Een leuk museum is het Maritiem- en Juttersmuseum. Hier kunt u de oude
Traanroeiermolen bezichtigen en exposities bezoeken over het maritieme verleden
van Texel en de jutterij, en in het openluchtdeel zien hoe Oudeschild er rond 1900
uitzag.”
“Delft is een prachtige oude stad, met een compact centrum, gekenmerkt door
intieme grachtjes en smalle stegen.”
“Een van de oudste attracties van Rotterdam is de Euromast.”
“Veel forten van de oudste waterlinie kunt u het hele jaar bezoeken.”
“En dan is er nog het Czaar Peterhuisje in het centrum van Zaandam. Het is een oud
arbeidshuisje, gebouwd van scheepshout.”
“Haarlem is een prachtige oude stad, met rondom de Grote Markt een compact
autovrij historisch centrum met kasseienstraatjes.”
“In combinatie met oude ophaalbruggen en de Amsterdamse Poort zal de stad u
regelmatig het gevoel geven dat u een paar honderd jaar terug in de tijd bent gegaan.”
“Het Teylers Museum is het oudste openbare museum van Nederland, gesticht in
1784.”
“Het hotel, gevestigd in het oude hoofdkantoor van de Hollands-Amerika Lijn, is
een populaire bestemming.”
“In een van de oudste huizen aan de Markt vindt u Hotel De Gouden Leeuw.”
“Een van de oudste restaurants van Haarlem, met een middeleeuws aandoend
interieur van ruwe houten tafels, kleine raampjes en karslicht.”
“Een van de oudste Indonesische restaurants in Den Haag […].”
“U bent in het oude havenkwartier, met kleine kroegen en het Chinatown van
Amsterdam.”
“De route, in de zuidwesthoek van de provincie, is wonderschoon, met bochtige
weggetjes die oude waterlopen volgen, kleine dorpen met oude kerkjes, imposante
boerderijen en regelmatig een weids uitzicht op het IJsselmeer.”
“U komt in de Voorstraat, de oude stadsgracht waarlangs Stavoren zich
ontwikkelde.”
“In 1839 werd de oude toren vervangen door de huidige vuurtoren.”
“Veel attracties, hotels en restaurants zijn goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers
en beschikken tevens over een invalidentoilet. Alleen oude gebouwen kunnen soms
problemen geven.”
“Driehonderd jaar oud woudhuisje, dat met gevoel voor historie is gerestaureerd en
voorzien van modern sanitair.”
“Gerestaureerde huizen van soms wel vijf eeuwen oud, smalle steegjes, verstilde
hofjes en vooral het ontbreken van winkelketens die oude stadscentra zo op elkaar
doen lijken, maken een rondwandeling hier tot een feest.”
“Na enige tijd loopt u Camerig binnen, een mooi gelegen dorp met oude, meest witte
vakwerkhuizen.”
“Ook in de winkel straalt alles eco uit, met fruitkistjes als planken en een tafel uit
een oude treinwagon.”
“De oude vesting tussen de vier stadsgrachten is echter ook intiem, met nauwe
klinkerstraatjes en fraaie oude gevels.”
“Het gebouw is modern en opvallend, maar de collectie bevat ook archeologische
vondsten en oude beeldende kunst.”
“Er hangen mooie oude reclameborden aan de muur.”
“Topstukken van de archeologische afdeling zijn onder meer de kano van Pesse (de
oudste boot ter wereld) en het Meisje van Yde (veenlijk).”
“Meer over de Urker geschiedenis vindt u in museum Het Oude Raadhuis: oude
interieurs, een dorpswinkeltje, een visserijzaal, een scheerwinkel en tijdelijke
exposities.”
“U vindt hier zo’n 750 kostbare boeken, waaronder handschriften en incunabelen
(oudste, met losse letters gedrukte boeken).”
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“Van de oude poorten is weinig meer over, maar stapt u van een wal een van de oude
straatjes binnen, dan proeft u direct de historische sfeer van deze Hanzestad.”
“Het museum toont daarnaast oude en moderne beeldende kunst […].”
“Het wat futuristisch ogende Bonnefantenmuseum is een centrum van hedendaagse
en oude kunst, en bovendien als gebouw een bezichtiging waard.”
“Neem vlak bij de Helpoort, de oudste poort van Nederland achter de prachtige
[…].”
“U kunt langs de oude grenspalen een rondwandeling maken […].”
“In de gelagkamer hangen oude schilderijen, ooit als aanbetaling voor het gelag
ontvangen van kunstschilders met geldgebrek.”
“Hier ziet u de beroemde kubuswoningen en het flatgebouw ‘Het Potlood’, maar ook
oude schepen en terrassen aan het water.”
“In het museum voor kerkelijke kunst, het Catharijneconvent, ziet u oude
kerkschatten als handschriften, schilderijen en sieraden.”
“Het Centraal Museum is het stedelijk museum van de stad, met stijlkamers,
stadshistorie en oude kunst, maar ook spraakmakende exposities over moderne kunst
en mode.”
“Liefhebbers vinden hier oude treinen en attributen.”
“De receptie vindt u naast het wereldrestaurant met dezelfde naam en naar boven
gaat u met een oude dienstlift.”
“De hutkoffers, scheepsattributen en oude foto’s wordt de sfeer van
landverhuizingen opgeroepen.”
“De vijf kamers, de studio en het huisje zijn ingericht met oud ogend (opgeknapt)
meubilair dat goed bij de eilandsfeer past.”
“Het Fries Museum is een mix van oude cultuur (archeologie, textiel en Fries zilver)
en moderne Friese kunst.”
“Regelmachtig worden er oude ambachten gedemonstreerd.”
“Net buiten de poort bevindt zich de oudste touwslagerij van Nederland.”
“Een oude traditie: palingvissen.”
“Vaklieden demonstreren oude ambachten, maar ook kunt u zien hoe men heir
leefde, werkte, winkelde ne naar school ging.”
“De ‘schans’ is een woon- en werkbuurt met musea, molens, winkels en oude
ambachten. “
“Ook is er werk van andere oude meesters te zien […], waarop u het Spaarne met
de stadspoort bijna ziet zoals het nu nog altijd oogt.”

Het Beste van Nederland – Rik Zaal
Locaties

-

-

-

-

“In de rest van de Schermer moesten de inrichters van de nieuwe polder meegaan
met de oude strandwallen en dijken van een voormalig veenweidegebied dien a de
drooglegging bleven: […].”
“Het is een prachtig landschap met heidevelden, kleine moerasgebieden, vennetjes,
bloemrijke hooilandjes, oude houtwallen en weinig bos.”
“Na een rampzalige verbouwing in de jaren zeventig, is het paleis aan het begin van
de eenentwintigste eeuw onder leiding van de Limburgse architecten Jo Coenen en
Wiel Arets gelukkig weer in zijn oude luister hersteld.”
“De Brandaris is niet alleen de oudste vuurtoren van Nederland, maar ook de
mooiste.”
“[…] en verder naar het oosten in Leermens een van de oudste kerken (elfde eeuw)
van Groningen […].”
“In het zuidwesten van Zeeuws-Vlaanderen, niet ver van Sluis, staat in Aardenburg,
de oudste stad van Zeeland, een kerk die, net als de hele omgeving, in puin lag na
de gevechten die heir in september en oktober 1944 plaatshadden […].”
“De sarcofagen staan tentoongesteld in het oudste, uit de dertiende eeuw stammende
deel, dat als ware het een kunstgalerie volledig witgeschilderd is.”
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“De Lange Haven is een gracht die in een boog om het oude Schiedam heen gaat,
met vooral aan de oostkant prachtige achttiende- en negentiende-eeuwse panden, die
gebouwd zijn als woningen, pakhuizen en bedrijven van welgestelde
jeneverdistillateurs en graanhandelaren.”
“In het oudste deel van Leiden bevindt zich de Leidse Burcht, die is gebouwd op
een kunstmatige heuvel, een motte, en daarom een motteburcht wordt genoemd.”
“Het prachtige Damplein van Middelburg loopt stuk op de oude haven van de stad,
tegenwoord Prins Hendrikdok geheten.”
“Aan het eind van de oude haven staat een obelisk, die hier in 1824 is opgericht bij
de opening van alweer een nieuwe haven, de Buitenlaven […].”
“Harlingen is een erg mooi stadje met twee prachtige oude havens, die nu
binnenhavens zijn, de Zuiderhaven en de Noorderhaven.”
“De oude hospitaalbunker, waar 36 gewonden konden worden opgenomen en zelfs
geopereerd, ligt aan […].”
“De wonderbaarlijke collectie blijft in de zestien zalen van het oude gebouw te
zien.”
“Toen het stadsbestuur aan het eind van de jaren tachtig zijn intrek nam in de Stopera
op het Waterlooplein, werd het oude stadhuis verbouwd tot hotel.”
“Het oude stadje, dat aan de andere kant ligt van de voormalige vestingwallen die
nu als singels de zuidkant van Doesburg omringen, is erg mooi.”
“Er zijn opmerkelijk veel oude gebouwen intact gebleven, waaronder enkele die
teruggaan tot de vijftiende eeuw.”
“[…] het stadhuis en De Waag, het oude stadsbierhuis dat ook nu nog als eet- en
drinkgelegenheid fungeert.”
“Aan een stadsstraat ie De Pad heet, zien we bovendien een mooie oude
boerenbehuizing.”
“[…] en de nog slechts voor de afwatering dienende oude haven met het sluisje.”
“In dit gebied met zijn prachtige beken, vennetjes, moerasgebieden, hooilandjes,
oude houtwallen en af en toe wat bos, heeft Staatsbosbeheer elf rondwandelingen
bedacht die goed worden gewezen.”
“Vooral op die laatste wandeling zijn de oude houtwallen veelvuldig en
wonderschoon.”
“Onderweg is er voor de wandelaar een uitzichtpunt gemaakt op een oude bunker.”
“Wandelen door oude veengebieden is wat mij betreft veel spannender dan
wandelen in bossen, waaraan de meeste Nederlanders denken als ze aan wandelen
denken.”
“We zien een door struiken overwoekerde oude steenfabriek, waar de klei werd
gebakken die uit de zogeheten Tichelgaten Windesheim werd gestoken.”
“Onder leiding van architectenbureau Krier en Kohl zijn daar vooral oude huizen
gebouwd die nieuw zijn […].”
“In 1993 was het oude hoofdkantoor van de Holland-Amerika Lijn op de pier al
verbouwd tot Hotel New York, maar toen in 1996 de Erasmusbrug werd geopend en
de Kop van Zuid ook over land te bereiken was, werd er op ouderwets Rotterdamse
manier flink aangepakt.”
“Te midden van deze spektakelstukken bevinden zich nog het oude, door Van Den
Broek en Bakema gebouwde en door Benthem Crouwel verbouwde Las Palmas,
waar het Nederlands Fotomuseum gevestigd is, plus nog wat oude pakhuizen die nu
gedeeltelijk als woongebouwen zijn ingericht en de Cruise Terminal.”
“Verder zijn er oude jeeps, alweer bemand met poppen, en is er de cockpit van een
Waco te zien, een van de vele zweefvliegtuigen die, getrokken door Dakota’s, de
parachutisten naar Groesbeek hebben vervoerd.”
“Er zijn prachtige beelden uit de veertiende en vijftiende eeuw, er is een grote
verzameling middeleeuwse schilderijen […] en tussen dat moois door staan allerlei
mooie oude spulletjes.”
“Het heeft bijvoorbeeld echte torentjes op de hoeken en wekt de illusie van oude
stenen te zijn gemaakt.”
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“Je struint door een oude boomgaard, loopt langs een theeschenkerij en passeert de
Ecokathedraal: een uit afval-materialen vervaardigd bouwwerk, waaraan nog
eeuwen kan worden gesleuteld.”
“Daar kun je een blik werpen op de fraaie oude vissershuisjes rondom de oude
vuurtoren, per stoomtrein het polder- en duinlandschap doorkruisen of een
wandeling maken over de zes kilometer lange slenterboulevard, waar ’s zomers vaak
het Kuurorkest speelt.”
“Oude houten loopbruggen leiden je over een labyrint van sloten.”
“Het pad voert onder meer door de Grootegastermolenpolder, een oud
coulisselandschap met een eendenkooi en trilveen.”
“De 45 kilometer lange fietsroute voert je door een van de oudste
cultuurlandschappen van Nederland.”
“Door de gemeentelijke herindeling in 1990 werd het oude gemeentehuis van
Loppersum in één klap overbodig.”
“De oudste studentenkroeg van Nederland bevindt zich niet in studentenbolwerken
als Leiden, Nijmegen of Groningen, maar staat verrassend genoeg in Franeker.”
“Het lijkt een fata morgana, maar het staat er wel degelijk: een stalen skelet in de
vorm van een oud herenhuis. Het gebouw, dat regelrecht uit een sprookjesboek lijkt
te zijn weggeflitst, is een reconstructie van de Uniastate, een statig landhuis dat hier
tot 1878 stond.”
“Je krijgt een rondleiding langs erfstukken uit de oude distilleerderij en ziet stap
voor stap hoe het traditionele kruidenbitter wordt gemaakt.”
“De 63 wandelroutes voeren over zandpaden van de oude essen, langs Drentse
beken en eeuwenoude heidewegen.”
“Vergeet niet om een bezoek te brengen aan het oudste café van Nederland,
Stadsbierhuys de Waag.”
“Skyloftresidentie Lucy GLXY ziet eruit alsof de inzittenden zo kunnen vertrekken
voor een hike door de Melkweg, maar staat stevig verankerd in het dak van een oude
machinefabriek.”
“Je gaat op zoek naar topstukken van meesters als Van Gogh, Picasso, Chagall en
Mondriaan en klimt daarna via een spannende trap naar de glazen opening in het
‘facetoog’: dé plek voor een riant uitzicht over de oude stad.”
“Na het vertrek van de kudde raakte het bouwwerk in verval, maar een paar jaar
geleden werd het tweehonderd jaar oude rijksmonument omgebouwd tot een
authentieke vakantiewoning.”
“Aan de oude weg tussen Zwolle en Ommen, bij Station Dalfsen.”
“Een zorgboerderij, een kooklokaal in een oude dorpsschool en een theeschenkerij
waar je kunt genieten van huisgemaakt gebak: […].”
“In een oud pakhuis in Enschede heeft ‘natuurkunstenaar’ Adriaan Schalken zijn
paradijs op aarde gecreëerd.”
“Maar het Swifterkamp heeft een geschiedenis waar oude steden als Nijmegen en
Maastricht een puntje aan kunnen zuigen.”
“In Doesburg vind je het oudste café-restaurant van Nederland.”
“De oude walburcht Montferland, midden in het Bergherbos, werd door
mensenhanden opgeworpen.”
“Postkamerslaapje. Overnachten in het oude postkantoor.”
“De tijden waarin de silo van de oude coöperatieve malerij vol lag met graan, liggen
alweer ver achter ons.”
“In café-restaurant Una Volta, ondergebracht in het oudste deel van de fabriek […].”
“Tijdens de boottocht wijst de schipper je op bijzondere historische elementen, zoals
delen van de oude stadsmuur.”
“Tuinarchitect Zocher, bekend van het Amsterdamse Vondelpark, nam stukjes van
de oude muur op in de glooiingen van het plantsoen.”
“Daar vind je in de oude stationsrestauratie Restaurant Perron 4/5 volgens Tollius.”
“In een monumentaal pand op het terrein van de oude Prodent-fabriek.”
“Het oude Huys te Haer kwam zwaar gehavend uit de […].”
“Ooit was de oude verkeerstoren van Schiphol het centrum van het Nederlandse
luchtverkeer.”
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“Binnenkomen is een stuk gemakkelijker dan vertrekken bij In de Wildeman, een
proeflokaal dat is ondergebracht in een sfeervolle oude likeurstokerij.”
“Zuid-Afrikaan Paul Rutzen toverde de oude munitiefabriek op het Hembrugterrein
om tot een overdekte food & lifestyle-markt, waar je volop kan proeven van
exotische gerechten met een Afrikaanse twist.”
“Bewonder het skelet van Chris de potvis in de oude waterkelder […].”
“Tegenwoordig huisvest het oude stoomgemaal een van de meest sfeervolle
restaurants van Noord-Holland: Bij Qunis!”
“Maar onder de rook van Santpoort staat nog een flink deel van een oud kasteel
overeind: de ruïne van Brederode.”
“De Parisienzaal werd ingericht met het art-deco-interieur van het oude
Filmmuseum […].”
“Zeven geïnspireerde culinaire ondernemers namen hun intrek in een oude loods op
Katendrecht en toverden die om tot een dagelijkse ambachtelijke versmarkt.”
“Een bezoek aan het oudste boekenmuseum ter wereld voert je terug naar een
tijdperk ver vóór de e-reader.”
“Brandaris, West-Terschelling. Dit bakstenen monument is de bekendste en oudste
vuurtoren van Nederland.”
“Oude binnenhavens met pakhuizen, sluizen en ophaalbruggen roepen de tijd in
herinnering dat Maassluis bekendstond om zijn stoere loodsen en stoomslepers.”
“De jeneverdampen van een drie eeuwen oude distilleerderij hebben plaatsgemaakt
voor de geur van cacao, maar bij De Bonte Koe in Schiedam draait het nog altijd om
de smaakpapillen.”
“Het café-restaurant, in een oude elektriciteitsfabriek aan rand van de binnenstad,
combineert een rauwe, industriële uitstraling met een rijke geschiedenis en lekker
eten.”
“Vanuit de hotelkamers in de oude watertoren heb je een prachtig uitzicht over het
water.”
“Blauwe Kamer. Ruig wandellandschap met moerassen, galloway-runderen,
konikpaarden én een oude steenfabriek.”
“In Volkssterrenwacht Phillipus Lansbergen, de één na oudste volkssterrenwacht
van Nederland, kun je in zijn voetsporen treden en op ontdekkingsreis gaan naar de
zon en het zonnestelsel.”
“De slopershamer dreigde, maar na een omvangrijke renovatie werd het gebouw in
zijn oude glorie hersteld.”
“Op het zuidpuntje van Walcheren, aan de oevers van de Westerschelde, vind je het
oudste zeefort van West Europa: fort Rammekens.”
“Komen jullie bijtijds achter welk geheim Professor X in zijn oude werkkamer
verborgen houdt?”
“Een gids neemt je mee naar prachtige turfvaartjes, oude bruggetjes en een
beschermd dorpsgezicht.”
“Daardoor kun je de Markt, de vroegere V&D en de oude koorsluiting van de SintCathrienkerk ondergronds passeren.”
“De oudste herberg van Nederland neemt maar liefst vier panden in beslag.”
“De monumentale oude fabriek met de grote, lichte zaal en de intieme ‘wolhokken’
vormt een vanzelfsprekend decor voor de kunstwerken van […].”
“Het café, dat bekendstaat als de hoeskamer vaan Mestreech, is een van de oudste
kroegen van Nederland.”
“Toch maken ze alle drie deel uit van MergelRijk, een ondergrondse
belevingswereld in een oud gangenstelsel naast de steenkolenmijn.”
“[..] een multimediale beleving in de oudste mergelgrot van Nederland.”
“De unieke Cigar Lounge roept onwillekeurig associaties op met een herenclub in
een oude Engelse bibliotheek, maar is dé plek voor een digestief en een goed
gesprek.”
“Je maakt kennis met soldatenbarakken en indrukwekkende wallen, loopt lang het
kruitmagazijn, de kapiteinswoning en de synagoge en tuurt langs de loop van een
oud kanon of de vijand in aantocht is.”
“En in de oude kluis van het gemeentehuis vind je nu een zoutkamer met zoutstenen
uit het Himalayagebergte […].”
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“Een jaar lang trokken Patty Brandhorst en Petra Weel in een oude Renault-bus door
Groningen om ambachtelijk ijs te verkopen.”
“Verkoolde kipkluifjes, voortijdig gedoofde kooltjes en hulpeloos gewapper met
oude kranten.”
“Transitorradio’s, jukeboxen en een oude Red Indian-benzinepomp vormen een
passend decor voor ‘klassiekers’ als de Burning Love Burger.”
“De oude klinkervloeren en de houten vlonders van sigarenfabriek De Olifant zijn
doortrokken van de geur van tabak en cederhout.”
“En de vier bij vier metende Lucy Cube – bovenop een oude vultrechter in het
Deventer havenkwartier – is vooral geschikt voor mensen met een lage body mass
index.”
“Van die vloot is welgeteld één schip overgebleven. De ZS13, de oudste nog
varende botter van Nederland, werd min of meer toevallig door een groep
Zwartsluizer scheepsfanaten in Amsterdam teruggevonden, en is inmiddels weer in
z’n oude glorie hersteld.”
“Lekker varen, oude gevels bekijken en luisteren naar gruwelijke legendes.”
“Een paar jaar geleden vond ondernemer Edwin Weigert bij het Elektrisch
Trammuseum een afgedankte oude tram.”
“Het café onderscheidt zich niet alleen door z’n duurzaamheid (het gebouw is
gemaakt van een oud Schevenings reddingsbrigadepaviljoen en van oude meerpalen
uit de Amsterdamse haven), maar heeft zich ook […].”
“250 jaar later bracht een Paaseilander beeldhouwer de oude kunst nog een keer op
Texel tot leven.”
“En natuurlijk sta je even stil bij de muren van rechter voor- en achterkamer, die zijn
beplakt met het oudste papierbehang van Nederland.”
“De oude toonbank en de snoepblikken staan er nog precies zo bij als 50 jaar
geleden.”
“Je bewondert trofeeën, oude schoenen en historische ballen, geeft commentaar bij
historische beelden en voetbalkrakers en kijkt op een 16 meter breed doek naar het
hoogtepunt uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis: het EK van ’88.”
“De vondst van het zwaard, een van de oudste ijzeren voorwerpen die in Nederland
zijn gevonden, haalde destijds alle kranten.”
“Omringd door indrukwekkende machines en zitjes met oude buizen-tv’s kan je hier
genieten van een Frans-Duitse keuken.”
“Het karakteristieke stationsgebouw uit 1866 werd vier jaar geleden grondig
verbouwd, mét behoud van originele details: hoge ramen en plafonds en een oude
houten trap.”
“De oude geschutskoepel van Fort Resort Beemster lijkt niet de meest voor de hand
liggende plaats voor een belevenisdouche.”
“Het Haagse museum herbergt niet alleen ’s werelds oudste privécollectie
automobielen, koetsen en motorfietsen, maar is ook een bezienswaardigheid op
zich.”

Gedragingen /
handelingen

-

“Welkom bij de plattelandsvariant op het oude kegelen: boerenbowlen.”
“In de Vlaamse Volksspeelhal van Hotel Eetcafé Smits ga je back to basics, en niet
zo’n klein beetje ook. In de hal kan je je uitleven op 14 oude Vlaamse Volksspelen
die zelfs voor de meeste grootouders slechts een verre herinnering zijn.”

Wezens

-

“Een van de oudste en bekendste bomen van ons land, en lange tijd een
verzamelplaats voor geheime eucharistievieringen.”
“Je staat oog in oog met een twaalf meter hoog Brachiosaurusskelet, ziet
prehistorische pootafdrukken en drollen, en maakt kennis met een van de oudste
mensen: Lucy.”
“De vrolijke drinker van Frans Hals en het portret van Willem van Oranje van
Adriaen Thomasz. Key. Je trekt een prachtig, handgemaakt kostuum aan, kruipt in
de huid van een zeventiende-eeuws schildersmodel en laat jezelf vereeuwigen in de
stil van de oude Hollandse meesters.”

-

-
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“Leiden. Old town with a rich academic life where the tulip was introduced to
Holland – a short way from today’s bulbfields.”
“Move on to Haarlem (p140) for a day, strolling around the compact old quarter and
viewing the masterpieces of the Frans Hals Museum (p142).”
“Begin with a harbor boat tour and visit either the Museum Boijmans van Beuningen
(p212) or the Maritiem Museum Rotterdam (p213), before poking around the old
quarter of Delfshaven (p213).”
“Continue as on the one-week tour to Haarlem (Keukenhof in season), Den Haag,
Delft and Rotterdam, but add a day for a walk through the old university town of
Leiden (p186).”
“Polish off your trip by exploring the old Hanseatic town of Deventer (p265).”
“These intriguing old fortresses are knotted around the middle of the country for a
convenient five-day circuit (one castle per day).”
“Monnickendam (p148) is a fine place to start – I never tire of the classic old
buildings on Noordeinde.”
“Clusius became director of the Hortus Botanicus in Leiden – Europe’s oldest
botanical garden – and became an expert in cross-breeding tulips that could thrive
in Holland’s cool climate and fertile delta soil.”
“The Hoge Veluwe, established in the 1930s, is one of the largest and oldest parks
and was once the country retreat of the wealthy Kröller-Müller family.”
“The Pieterskerk (p176) in Utrecht is the oldest church of this style in the
Netherlands.”
“From there, continue to Broek in Waterland (p148), a pretty town with old, wooden
houses.”
“The route leads beyond the church to the Markt; turn right to glimpse the
Campveerse Toren, towers which formed part of the old city fortifications.”
“The old town is spread over a network of concentric canals (grachten).”
“The old town is so compact that you can usually get from A to B within 20 minutes
without taking tram or bus.”
“The world-class Van Gogh Museum (p109) and Rijksmuseum (p108) are close to
the old centre.”
“Once part of the old harbor, Damrak today is an agonizing stretch of souvenir
shops, exchange bureau and cramped hotels.”
“The Beurs van Berlage is the old stock and commodities exchange designed by
renowned architect HP Berlage.”
“The location of the city’s oldest surviving building (1306) is one of Amsterdam’s
great moral contradictions: it’s in full view of the Red Light District, with passersby getting chatted up a stone’s throw from the church walls.”
“The oldest dyke in the city, Nieuwendijk (Map p92) used to link up with the road
to Haarlem, and its businesses served (read: fleeced) - 164 -ravelers on their way to
market.”
“The house at No 34 dates from around 1465, giving it claim to being the oldest
maintained wooden house in the country.”
“Just west of Prinsengracht lies the Jordaan, the old working-class quarter that’s
widely regarded as the hippest place to live in central Amsterdam.”
“Ascend the 465 steps through several levels including a cute little museum, and
you’ll be rewarded with a splendid view of the old town.”
“The Jordaan also has many hofjes – private courtyards surrounded by old
almshouses.”
“East of Nieuwmarkt square there are panoramic views over the Oude Schans canal
towards the striking Montelbaanstoren, a proud old defensive tower.”
“Under the traffic circle, Tun Fun is a kiddie playground built in an old underpass.”
“The oldest zoo on the European continent, Artis has an alphabet’s soup of wildlifealligators, birds, chimps and so on up to zebras.”
“This area is about modern housing, but some splendid façades of old gabled homes
remain along Wittenburgergracht.”
“Cross the broad Nieuwezijds Voorburgwal towards the Singel to arrive in the heart
of the old merchants’ district.”
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“Oud Zuid is a good neighbourhood for cycling with the kids in tow – wide streets,
parks and fine old residential areas.”
“Historic hotels in the old centre have been upgraded but you’ll still come across
places without air-con or a life (elevator).”
“Room 12 in the old attic store is the most popular double.”
“One of the best places to try delicious, filling Dutch pancakes (savoury or sweet) is
at this restored old warehouse.”
“Pier 10. Perched at the end of a pier behind Centraal Station, this old toll station
offers harbor views worthy of a Monet painting.”
“Decorated like an old Victorian library, this enormous two-storey bar hums with a
young, ridiculously cute gay clientele and an increasing number of straights, who
flirt on the upstairs Chesterfield sofas.”
“The top-floor restaurant affords a stunning panorama over the old town.”
“The Golden Age ports of Hoorn and Enkhuizen have engaging old centres and the
latter an excellent open-air museum.”
“To the east of Amsterdam, the leafy forests of Het Gooi are a refuge for urbanites
and the towns of Muiden and Naarden have remarkable old fortresses worth a visit.”
“The main square of the old town is Grote Markt, flanked with restaurants and cafés
and a clutch of historical buildings.”
“Its wonderful old hofje is one of Haarlem’s prettiest (see boxed text below).”
“The Teylers Museum is the oldest museum in the country (1778), named after
philanthropist-merchant Pieter Teyler van der Hulst.”
“Hotel Amadeus. Enjoying a brilliant spot, Amadeus is nestled in a row of old gabled
houses on the main square.”
“This leafy site 2.5km east of the old centre enjoys a lakeside location and rents
canoes and paddle boats.”
“This quirky old place has shipping knick-knacks and a schooner sailing right over
the bar.”
“The old harbor along Haringburgwal is famous for its fish smokehouses, and you
can poke your head inside for a glimpse of the process.”
“Stands selling smoked eel and other fruits of the sea are clustered around the old
harbor – just follow your nose.”
“Best escape the hordes of camera-toting visitors and explore some of the pretty
streets behind the harbor for a glimpse of what the old Volendam was really like.”
“The old harbor district is about 400m to the southeast.”
“Its dreamy canals, hand-operated drawbridges and old shipping warehouses make
Edam an intriguing place to wander through, and for some reason it attracts relatively
few visitors – except during its famous cheese market in summer, that is.”
“On the western side of Kaasmarkt stands the old Kaaswaag, the cheese weigh house
with a free display on the town’s chief product.”
“Forecourt diners enjoy views of the old town hall.”
“In the Waaggebouw, the towering old weigh house.”
“Housed in the attractive old De Boom brewery, the Nationaal Biermuseum has a
decent collection of beer-making equipment and wax dummies showing how the
suds were made.”
“Some have balconies with views of the weigh house and old town.”
“The old town lies about 500m southeast of the train station.”
“The old quarter begins about 1km southwest of the train station.”
“It’s virtually opposite the old weigh house.”
“Housed in the old cheese warehouses, the Museum of the 20th century is devoted
mainly to household goods and modern inventions.”
“This family-run guesthouse lies in a quiet street just east of the old centre, with a
bar and restaurant.”
“This imposing pile couldn’t be much more central, serving hot ciabatta sandwiches
and salads on the terrace outside the old weigh house on the main square.”
“The yacht-filled buitenhaven (outer harbor) and the narrower Oude Haven (Old
Harbour) bisect the town roughly east to west; canals encircle the old centre.”
“At the other end of Westerstraat stands the 16th-century Waag (weigh house) on the
old cheese market, and nearby the classical town hall, modelled after the Amsterdam
town hall that once stood on the Dam.”
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“The old harbor is choc-a-bloc with historic pleasure boats, the polished schooners,
smacks and tjalks of a slower era.”
“For a special postmark drop your letters at the old post office from Den Oever.”
“Free parking is behind the train station, it’s 200m to the old centre along the pretty,
mast-filled outer harbor.”
“About 12km northwest of Enkhuizen lies Medemblik, the oldest port on the
Ijsselmeer dating back to the 12th century.”
“The old town is only 1km across and thus quickly absorbed.”
“Part of the answer lies here, in the old pump station outside Medemblik.”
“The Museum Stoomtram departs from the old train station where there’s a small
display of railway artefacts (free).”
“Oosterend is a quiet hamlet with distinctive architecture and Texel’s oldest church
(12th century).”
“Tourist Office. In the old barracks has an English-language leaflet with a selfguided walking tour of the town.”
“The sole hotel within the old town walls is splendidly renovated with four simple
but atmospheric rooms (only one has private shower and toilet).”
“Ringed by a street network defined by the old city walls, the centre of Hilversum
measures about 1.5km across and it easy to navigate.”
“With all the plush old villas on the outskirts, you’d expect the city to have an
interesting core.”
“Three nice restaurants share a pretty old weaver’s barn on the eastern side of town.”
“The star attraction in Flevoland are the Bataviawerf museum at Lelystad, old
fishing villages such as Urk and Schokland and the bird-filled nature reserve of
Oostvaardersplassen.”
“Utrecht is bisected by two canals, the Oudegracht and Nieuwegracht, the old and
new canals (from the 11th and 14th centuries).”
“A third canal called the Singel surrounds the old core.”
“Almost all sights within Utrecht’s old town are within 10 minutes’ walking distance
of each other.”
“They surround the old church chapter house where the Treaty of Utrecht was signed
in 1579, forming a military alliance of the northern provinces.”
“Walking down Voetiusstraat from behind the cathedral leads you to Pieterskerk.
Built in 1048, it is the oldest Romanesque church in the Netherlands.”
“The streets are quiet and stretch 1km to the southern tip of the old town.”
“A section of the Singel called the Stadsbuitengracht has its own turn as a lovely
canal on the eastern side of the old quarter […].”
“[…] of the old quarter where it follows many parks built on the site of the old
fortifications.”
“You can find refuge out back in De Oude Hortus, the old botanical garden with
venerable trees and plants collected by the Dutch during their world exploits.”
“The Nederlands Spoorwegmuseum has a good collection of historic locomotives in
an old train station building.”
“The Museum voor het Kruideniersbedrijf has original cans and packages of
yesteryear in a replica of an old grocery.”
“In the base of an old water tower, the Nederlands Waterleidingmuseum takes a hard
look at what happens to water before and after humans use it.”
“There are one-hour canal boat trips that trace a circular route through the old town.”
“Canoes and kayaks are available for hire on an old arm of the Rhine.”
“This charming old mansion overlooks a canal on the fringes of a nature reserve,
6km east of the city centre in Bunnik.”
“Forget the unglamourous name and instead focus on the atmospheric old building
(1870) and views of the old church square.”
“Do as the discerning locals do: avoid the cluster of wharf-side restaurants on the
Oudegracht in the dead centre of the old town near the town hall.”
“Largely ignored by foreign visitors, the egg-shaped old town offers quiet strolls
along canals and narrow alleys that still ooze medieval atmosphere.”
“Much of Amersfoort’s appeal comes from wandering the old centre, which has a
couple of attractive little canals and over 300 buildings from before the 18 th century.”
“Amersfoort’s surviving old church is the Sint Joriskerk.”
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“Amersfoort is a day trip from Utrecht for most visitors, but if you wish to linger
there are nice hotels in the old town.”
“Just beyond the old town gate of Kamperbinnenpoort, this small hotel is run by a
lovely host and the rooms are smart and cheery.”
“The major cities are worthy of a day or more: Leiden for its university culture and
old town, not to mention proximity to the bulb fields; […].”
“Gouda is a perfect little old canal town and Dordrecht surprises many who don’t
overlook it.”
“Within easy reach of these bigger cities are Leiden, a great old university town, and
Gouda and Delft, which are just plain enjoying.”
“Home to the country’s oldest university, Leiden’s effervescent, intellectual aura is
partly generated by the 20,000 students, one-sixth of the population.”
“Today Leiden is a typical old Dutch town with a refreshing overlay of vibrancy
from the students.”
“Old Leiden is a compact town.”
“Stadscafé van der Werff. In a leafy stretch on the site of the old fortifications.”
“The neighbouring 1565 old town hall is a splendid example of Dutch Renaissance
architecture.”
“It is housed in an old hospital.”
“‘The Salmon ‘is in an old hotel with big windows looking out onto the enormous
Markt.”
“Old Delft.”
“Centrally located in the old weigh house, right on the Markt square.”
“Dark, moody and in an evocative and obviously very old building.”
“The Oude Haven area, near the Blaak train, metro and tram station, preserves bits
of the oldest part of the harbor, some of which date from the 14 th century.”
“One of the oldest surviving districts, Delfshaven was once the official seaport for
the city of Delft.”
“On the south side of the Koningshaven, in the middle of an old dock district being
reborn as a trendy neighbourhood, there is a solemn reminder of the recent past.”
“Worth visiting, this old place is on a great stretch of road near tons of good shops
and other cafés and bars.”
“Nieuwe Binnenweg is a vivacious mix of stylish restaurants, dive-y coffee shops,
old boozers and stores selling used CDs, vintage clothing, and plastic/fluorescent
clubbing baubles fit only for the wildest nightspots.”
“Much of this legacy remains and you can spend a delightful day wandering the
oval-shaped old town.”
“In the old town, most of the sights are on or near the three old canals, the
Nieuwehaven, the Wolwevershaven and the Wijnhaven.”
“Just a bit further on the right is the Augustinerkerk, an old church with a façade
dating from 1773.”
“As you walk northeast you pass many of the oldest houses in town, many from the
early 1600s.”
“Circling to the south, you see the Kuipershaven, the street along the
Wolwevershaven, another old canal lined with beautifully restored old wine
warehouses and filled with many pleasure boats.”
“As you walk along here, you’ll see artists at work in their studios in the old
buildings.”
“Away from the old town, the Dordrechts Museum has works by local artists.”
“By far the best choice – and often the only choice – in the old centre of Dordrecht,
this is a classic old place with brilliant views of the converging waterways and
ceaseless shipping.”
“For those arriving by car or motorcycle, plan on parking just outside the old town
at one of the many carparks near Statenplein.”
“The fortifications built by these Sea Beggars in 1595 can still be traced in the pattern
of the main canals encircling the old town.”
“There is a fairly large old Jewish Cemetery on the Walensingel.”
“It’s a small, family-run establishment, a pleasant walk away from the centre on a
beautiful old cobbled street.”
“This is an old concert hall with a plush interior.”
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“The Walcheren peninsula is a very enjoyable place for biking as you can combine
journeys to old towns with time at the beach.”
“At the waterfront, the Campveerse Toren was part of the old fortifications.”
“Not as vivacious as Groningen to the east, the city’s quiet old streets are good for
wandering.”
“The old town is compact and easily traversed on foot.”
“The N357, which connects Leeuwarden with the Ameland ferry port at Holwerd,
23km north, passes some of the oldest settled parts of Friesland – an excellent route
for driving or riding.”
“You’ll soon see the highest terp in Friesland with a lovely old church perched on
top.”
“The Waterpoort dates from 1613 and is the former gateway to the old port.”
“Of all the old Frisian ports, only Harlingen has kept its link to the sea.”
“After a few decades in limbo, the villagers are now attracting tourists to the towns’
old streets and many charms.”
“The national park has a visitors centre in an old power station in town.”
“The old centre is nicely compact and entirely ringed by canals.”
“On the western side of town, the canalside streets of Hoge Der A and Lage Der A
are lined with old buildings that were once used as breweries.”
“A gay club and bar in a huge old storehouse.”
“From the parking area and tourist office, you pass through two gates and across
three drawbridges over the moats, before you reach the old town proper.”
“Tourist Office. Just outside the main entrance of the old town.”
“Inside the walls at the core, Bourtange’s old town consist of a few dozen restored
buildings along little streets radiating off a three-shaded central square, the
Marktplein”
“Among the old buildings are several that were used by the militia, including
officers’ quarters and large stone barracks.”
“In the old town, there are two places to eat on the Marktplein.”
“No cars are permitted and owners can’t alter the old buildings in uncharacteristic
ways.”
“This old Hanseatic League town is an undiscovered gem.”
“It maintained its prosperous trading ties for centuries, evidence of which you’ll see
in its richly detailed old buildings.”
“Next door, the town hall has a similarly old part (15th century) and an incongruous
newer part.”
“A few important bits of the old town either survived the war or have been
reconstructed.”
“Oosterbeek. An old suburb 5km west of Arnhem, Oosterbeek was the scene of
heavy combat during Operation Market Garden.”
“Maria Hoeve – a listed WWOOF site – is an old farm in Hoenderloo operating on
an ‘honesty basis’.”
“One highlight is the old harbor.”
“The old streets around Kruisstraat and Snellestraat make for enjoyable aimless
strolling.”
“At the end of Sint Bernardusstraat, the Helpoort is the oldest surviving town gate
in the Netherlands (1229).”
“A disco in an old church that opens after midnight at weekends; the cover charge
is around €4.”
“Maastricht has a grand old train station with numerous services.”
“Travellers with mobility problems will find the Netherlands fairly well equipped
despite the limitations of some older buildings.”
“Travellers with mobility problems will find the Netherlands fairly well equipped
despite the limitations of some older buildings.”
“The Universiteitsmuseum de Agnietenkapel has portraits of humanist giants like
Erasmus, a collection of amusing old public-health posters and some fantastic
stained glass in the Gothic chapel.”
“This district, lying south of the broad Stadhouderskade, probably got its name from
its straight and narrow streets that are said to resemble the stems of old clay pipes.”
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“Carefully prepared modern Dutch dishes like suckling pig or wild bass are served
in this charming 17th-century herb warehouse, complete with old steel weights and
measures.”
“Decorated with old chemist bottles and vintage posters, this ex-pharmacy has a
pleasant terrace that fills with media types for afternoon drinks.”
“This place has 52 old vats full of liqueurs and jenever rented out to members to
help themselves.”
“The cutest shops include an Albert Heijn colonial supermarket, a cheesemaker and
a popular clog factory with exhibits of pointy old footwear.”
“After the fishing industry died, Monnickendam reinvented itself as a yachting
resort, and today the beautiful old trawlers catch mainly pleasure-seekers.”
“The harbor bristles with splendid old tjalken, botters and klippers, historic boats
available for group hire and a skipper if need be.”
“The Edams Museum has a so-so collection of old furnishings, porcelain and
silverware, spread over three cramped floors.”
“The tourist office organizes 1,5-hour boat tours on old botters in summer, weather
permitting.”
“Continue all the way down Jufferenstraat, through the old gate at the end of
Vischpoortstraat and into the harbor itself, where a small flotilla or pleasure and
fishing boats can take you on a boat tour.”
“At Oude Haven, at the east end of town, the Noordhavenpoort and the
Zuidhavenpoort are old city gates from the 16th and 14th centuries respectively.”
“At the end of the street is Blauwpoort, another old trading gate.”
“This place might have stood model for an old Dutch painting.”
“Once deals are struck the porters whisk the cheeses on wooden sledges to the old
cheese scale, accompanied by a zillion camera clicks.”
“The show begins as barges laden with baskets of produce float in beneath the feet
of the auctioneer, who encourages visitors to bid on the old auction clock.”
“Thirty handsome old steam engines from Holland, England and Germany are fired
up for demonstrations in summer months, and kids can stoke small coal-fired models
on Wednesdays and weekends.”
“Artefacts include old aircraft or bits thereof, such as the cockpit of a 1913 Fokker.”
“The paneled interior is graced with old advertising plaques and pics of rock stars;
the owner is obviously a Doors fan.”
“It takes a hard look at cycling, ice skating, and swimming, but the best section
covers the origins of golf with collections of old colfstokken (golf clubs) and stitched
leather golf balls.”
“The countryside around this small town on the Nederrijn river is dotted with old
wooden tobacco-drying sheds.”
“The house has a modest display of witchcraft history in the loft upstairs, and at the
end of your visit you’ll be invited to step onto the old scale.”
“The Legermuseum has a collection of old Dutch military hardware displayed in a
restored 17-th century arsenal.”
“Exhibits focus on items from everyday life through the ages, such as the
(purportedly) oldest surviving wooden shoe.”
“The highlight of the town is the Eise Eisinga Plenatarium, the world’s oldest
working planetarium.”
“There’s everything here from farmhouses and old trams to working windmills.”
“The cheapest rental option are botters, old fishing boats with long, narrow leeboards
and sleeping berths for up to eight passengers.”
“Admission is about 25% cheaper in September – an old Artis tradition.”
“In the centre of Grote Markt stand the 17th-century Vleeshal, a former meat market,
and the Verweyhal, an old fish market; both serve as modern art annexes of the Frans
Hals Museum.”
“Café Lindenboom. Over by the old fish market is this cosy bar where talkative
locals live it up on the canal terrace.”
“Pick up a block of white licorice candy to add to hot milk – an old Dutch tradition.”
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“If you’re looking for ribaldry head to Amsterdam, for old Dutch charm to nearby
Delft.”

Wezens

-

“It’s a pastiche of modest old residences and a few modern carbuncles, all squashed
into a skewed grid of tiny lanes and peppered with bite-sized cafés and shops.”
“You can stroll down beside this canal and back north through Nieuwegracht, a
peaceful stretch of plush canal houses that are towered over by grand old elms.”
“The 17th-century Lakenhal houses the Municipal Museum, with an assortment of
works by old masters, as well as period rooms and temporary exhibits.”
“One of the greatest Dutch old masters, Johannes Vermeer lived his entire life in
Delft, fathering 11 children and dying an age 43, leaving behind a mere 35 incredible
paintings.”

-

Culture Smart! Netherlands – Sheryl Buckland
Locaties

-

“Also in September, the Jordaan Festival is held in one of the oldest parts of
Amsterdam.”

Objecten

-

“Children are out in force, too – selling their old toys or clothes, and playing
musical instruments to earn a bit of money from passers-by.”

Wezens

-

“However, they are sometimes too tied up with family and old friends to have
much time over to invest in new ones.”

Cruising Guide to the Netherlands – Brian Navin
Locaties

-
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“The latest polders, was and south Flevoland and the planned Markerwaard, have a
feature which is useful to cruising yachtsmen: experiment has shown that a
continuous band of deep water around the polder maintains the correct ground-water
table in the neighbouring ‘old’ land.”
“The Randmeren lakes have subsequently been developed as recreational areas of
water with carefully landscaped banks and many facilities, including those for
fishing and cruising, with the ideal combination of old Zuiderzee towns such as
Spakenburg, Harderwijk and Elburg on the east and south banks and brand new
yacht havens on the west and north banks.
“Routes 15, 16 and 17 cover much of the old Zuider Zee and are provided with
several museums of marine archaeology all of which have good nearby yacht
harbours as cruising objectives.”
“Middelburg, capital of Zeeland, was badly bombed in the Second World War but
has been beautifully restored and in some cases replicas of old buildings have been
built.”
“The western basin of WSV Goeree is a yacht harbour and the eastern basin the old
fishing harbour.”
“Dordrecht is the oldest city in Zuid-Holland at one of the world’s busiest river
junctions with a fascinating waterfront, the 17th-century Groothoofdspoort gate at
the junction of three rivers, a Gothic Grote Kerk, many beautifully gabled streets
like the Wijnstraat, and two museums – the Dordrecht and the Van Gijn – which pay
tribute to the city’s painters […] and its island history as centre of the early polder
experiments. “
“Middelharnis is the old municipal centre of Overflakee, and has a lovely 17thcentury town hall.”
“En route, Maassluis is a pleasant residential town with an old fishing harbour and
its Churchisland, in the midst of an industrial region.”
“There are lakes, windmills, and interesting old towns and villages, and the final part
of the route is past Schiphol Airport on the 17th-century Ringvaart van de
Haarlemmermeerpolder […].”
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“The Cruquius Museum, the old steam-pumping stations of the
Haarlemmermeermpolder, is on the approach to Heemstede.”
“Haarlem, built on a network of canals off the river Spaarne with serrated moated
ramparts on its northern side, is another city with a charter dating from the 13th
century and a wealth of old buildings. “
“The scenery on all of the Great Rivers is varied: industrial and residential buildings,
spires of old towns, long stretches of open countryside with pasture land, market
gardens and fruit orchards often obscured by the dykes, many ferries, and graceful
sweeping road and railway bridge-spans of many differing shapes on reach after
reach.”
“Arnhem, municipal centre of Gelderland, was of course badly damaged during the
war but has been extensively restored, some old buildings being completely rebuilt.”
“Wijk bij Duurstede. N bank in an old meander of the river with a ‘dead end’.”
“It has an ample share of old frontier fortress towns with some, often limited,
mooring facilities, although most are close to the towns.”
“Like Arnhem, Nijmegen has had to be rebuilt, but there are many places of interest,
including remains of the 15th-century town walls, a weigh-house (waag), a cloth
market, the Belvedere Tower restaurant with views over the river, old houses on the
Waalkade, an 11th-century chapel and several museums.”
“Zaltbommel, like Tiel is an old Hanseatic League town, which survived the war
better with most of its historic circular defence works in place.”
“From Alkmaar southwards this is a similar type of cruise to Routes 8 and 9,
continuing through old Noord-Holland, with no navigational worries, winding
canals many bridges, a lake, two old towns and much to see on the canal banks.”
“Alkmaar: street in the old city.”
“Medemblik is a small very old and beautiful town, with a harbour fringed by trees,
a 13th-century castle, Kasteel Radboud, and picturesque gabled town houses and
cottages.”
“Den Oever has an artificial harbour and lock complex through the western end of
the Afsluitdijk, but its old village is one of the four on the ex-island of Wieringen,
the others being Oosterland, Hypolytushoef, and Westerland, with many old house
and churches.”
“There are two entrance locks to Enkhuizen through the Enkhuizerzanddijk: the
older Krabbergatsluizen is for commercial vessels only; the Jachtensluis through the
Naviduct over the road tunnel in the dyke is for pleasurecraft.”
“The route below for yachts within the 12.5m height limit crosses the IJmeer past
the strange isolated hump of Pampus island, and follows the old southern shore of
the Zuiderzee along the Randmeren channels close to the Flevoland bank.”
“To starboard the trees are in clumps, you can skin and eat your gerokt paling straight
off the bone from greasy fingers, wander around crowded old market places, or trip
over the thick warps of a row of well-preserved botters at the quaysides.”
“Huizen is a rapidly growing town, with an old fishing harbour, although the western
yachting complex is practical rather than picturesque.”
“Nijkerk is 2km or more from the yacht harbour but is another old town with a 15thcentury church, and a weigh-house housing the Netherlands Electricity Museum.”
“Most shoals are on S and E ‘old’ side of channel.”
“Although this is the deepest water route through the lake with generally 3-5m
soundings there are a few much shallower patches on the northern shores of the old
land (i.e. from Lemmer to Kornwerderzand).”
“Franeker university was suppressed by Napoleon but he left alone Holland’s oldest
student tavern, the De Bogt Fan Gune which is worth visiting.”
“Groningen is the capital of the province and retains its old university.”
“The town has rapidly developed since the discovery of natural gas and salt in the
area, but apart from a windmill standing on the old ramparts there is not a great deal
of tourist interest.”
“At the junction of the old and new Eemskanaal in the approach to Delfzijl, there
are two options: to take the port-hand channel, then trough an opening bridge […].”
“Moorings S bank of Zandsloot, E of old bridge, and in the Terhornster and
Terkaplester Poelen.”
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“After settling on the firm bottom against the harbour wall, a trip on hired bicycles
is called for to visit the three villages of Ballum, Hollum and Buren, two with old
churches.”
“Hollum has a small museum in one of the many old ‘Captains’ houses’.”
“In the middle of this area, the buoyed channel passes through a gap in the remains
of an old dyke joining Ameland to Holwerd.”
“Spakenburg is a lovely, narrow, traditional fishing harbour with a fine collection
of well preserved, non-yacht-converted, old wooden fishing botters, and a wide
market area.”

The Rough Guide to the Netherlands – Martin Dunford, Phil Lee & Suzanne Morton-Taylor
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“Travelling in this part of the country is easy, with trains and buses that are fast,
inexpensive and efficient; highlights include easy-going Haarlem; the old university
town of Leiden; Delft, with its attractive medieval buildings and diminutive, canalgirded centre; and the gritty port city of Rotterdam, festooned with prestigious
modern architecture.”
“To the north of Amsterdam, the old Zuider Zee ports of Enkhuizen and Hoorn are
very enticing, as is the small town of Alkmaar, with its unashamedly touristy cheese
market, and the small villages and unspoilt dunescapes of the coast.”
“To the south, the provinces of Overijssel and Gelderland are dotted with charming
old towns, notably Deventer and Zutphen, while their eastern portions herald the
Netherlands’ first few geophysical bumps as the landscape rolls up towards the
German frontier.”
“This lively market town feature an intricate old quarter of canals and picturesque
bridges, plus a stunning cathedral.”
“This atmospheric, laidback city in the far south, squeezed between the porous
Belgian and German borders, offers a worldly outlook and a superb old quarter.”
“This beautiful inland lake, formerly the Zuider Zee, lies at the heart of the
Netherlands and represents the country as its watery best, with charming old ports
like Hoorn and Enkhuizen and former islands like Urk to explore.”
“Only fifteen minutes from the capital, but a place apart, with a nice old centre and
plenty to see, including the fantastic Frans Hals Museum.”
“Perhaps the most enchanting of the old Zuider zee ports, its face firmly turned
towards the water around its busy inner harbours, and with the excellent Zuider Zee
Museum as a bonus.”
“If you thought Den Haag lacked character, thing again: this lovely old bar has
oodles of atmosphere.”
“The country’s oldest brewery turns out a limited range of dark and blond beers plus
a particularly tasty, cherry-coloured Dubbelbock.”
“TNT has closed many of the old post offices, replacing them with counters within
large stores and supermarkets, though these can be difficult to track down.”
“In Amsterdam and most of the other major cities, the most obvious difficulty you’ll
face is in negotiating the cobbled streets and narrow, often broken pavements of the
older districts, where the key sights are often located.”
“The oldest part of the city is the Old Centre, an oval-shaped area dating from the
thirteenth century and featuring a jumble of antique streets and narrow little canals.”
“Just beyond the reach of the Red Light District is Nieuwmarkt, a fairly mundane
start to the Kloveniersburgwal, which forms one of the most beguiling parts of the
Old Centre, with a medley of handsome old houses lining the prettiest of canals.”
“Just beyond the harbour is the imposing bulk of the Beurs, the old Stock Exchange
– known as the ‘Beurs van Berlage’- a seminal work designed at the turn of the last
century by the leading light of the Dutch Modern movement, Hendrik Petrus
Berlage.”
“Accessed via a fancy little gateway on the north side of Spui, the Begijnhof consists
of a huddle of immaculately maintained old houses looking onto a central green –
their back turned firmly against the outside world.”
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“After they had lost their original church, the Catholic beguines were allowed to
celebrate Mass inconspicuously in the Begijnhofkapel, which they established in the
house opposite their old church.”
“The church dates from the early seventeenth century when, with the Protestants
firmly in control, the city’s Catholics were only allowed to practice their faith in
private – such as here in this clandestine church (schuilkerk), which occupies the loft
of an old merchant’s house.”
“Its seaward end is home to a couple of the oldest bars in the city and the jazz
trumpeter Chet Baker famously breathed his last here in 1988 […].”
“The delightful Tassenmuseum Hendrikje is home to a superb collection of
handbags, pouches, wallets, bags and purses from medieval times onwards,
exhibited on three floors of a sympathetically refurbished grand old mansion.”
“Behind the house are the formal gardens, a neat pattern of miniature hedges graced
by the occasional stone statue, and framed by the old coach house.”
“There’s a warm, relaxed community atmosphere here which is really rather
beguiling, not to mention a clutch of old and handsome canal houses.”
“From Bloemgracht, it’s a few metres north to Egelantiersgracht, where, at no. 12,
Café ‘t Smalle is one of the Amsterdam’s oldest cafés, opened in 1786 as a
proeflokaal – tasting house for the (long-gone) gin distillery next door.”
“Entry is via a modern annexe, but you’re soon into Rembrandt’s old house, where
a string of period rooms has been restored to something resembling their appearance
when the artist lived here.”
“It’s all very low-key – and none the worse for that – and the gardens make a relaxing
break on any tour of central Amsterdam, especially as the café, in the old orangery,
serves tasty lunches and snacks.”
“The front of the building has been refurbished to display a list of the dead and an
eternal flame along with a small exhibition on the plight of the city’s Jews, but the
old auditorium out at the back has been left as an empty, roofless shell.”
“Here, on the far side of the bridge, old brick warehouses stretch along much of the
quayside, distinguished by their spout gables, multiple doorways and overhead
pulleys.”
“One of the city’s most popular attractions, Het Scheepvaartmuseum (Maritime
Museum) occupies the old arsenal of the Dutch navy, a vast sandstone structure built
on the Oosterdok in the seventeenth century.”
“As an alcoholic counterblast to all this culture, the area is also home to the Heineken
Experience – a hoppy hop round the old brewery with tasting included.”
“A comfortable, four-star hotel occupying a pair of sympathetically modernized old
canal houses in a great location, a brief stroll from the Spui.”
“Appealing, low-key hotel located in an old high-gabled house along a quiet stretch
of canal.”
“In an old canal house, this small, family-run hotel is one of the city’s top budget
options, with great-value double rooms – both en suite and with shared facilities.”
“In a handsomely renovated old convent on the edge of the Oosterpark, this hip fourstar hotel comes complete with split-level rooms and minimalist décor.”
“Converted from an old schoolhouse, College is one of the most elegant and original
recent additions to Amsterdam’s hotel scene.”
“Lovely, cosy little place in an old courtyard, where the shop and café sell a truly
international range of coffees and teas.”
“One of the older proeflokalen, it offers a wide range of its own flavoured jenevers
that used to be distilled down the street.”
“In a handsome old canal house, this bar boasts impressive wooden décor – from the
longest of bars to the wall wood-and-glass cabinets […].”
“Proud of itself for being the Jordaan’s (and Amsterdam’s) oldest bar, dating from
1624 […].”
“One of Amsterdam’s oldest cafés, ‘t Smalle opened in 1786 as a proeflokaal – a
tasting house for the (long-gone) gin distillery next door.”
“This pleasant little bar occupies an old and now solitary gabled house, which stands
sentry by the lock gates opposite the Rembrandthuis.”
“Claims to be the city’s oldest bar and is certainly one of its more beguiling, a
neighbourhood joint that pulls in an easy-going crowd.”
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“Housed in an old large industrial building to the southeast of the city centre, this
combined multi-arts venue offers some of the best club night in town […].”
“Originally a brewery, this modishly restored old canal house has been a theatre,
cinema and concert hall until it was gutted by fire in 1990.”
“Europe’s oldest gay leather bar, with two bars and a raunchy cellar.”
“Here, along this deeply indented coast, lies a string of old seaports which flourished
from the fourteenth to the eighteenth century on the back of the sea trade with the
Baltic.”
“Northeast of the capital, the old Zuider Zee ports of Marken, Volendam and Edam
are a bit touristy in summer, but have considerable charm if you visit off-season.”
“Further nor, Hoorn and Enkhuizen were once major Zuider Zee ports, and their
historic wealth is reflected in a scattering of handsome old buildings.”
“Most of Noord-Holland is located north of Amsterdam, though the borders of the
province also dip round the city, taking in an area known as Het Gooi, where the
highlights are the small town of Muiden with its castle and the old fortified town of
Naarden.”
“This good-looking old town is home to the outstanding Frans Hals Museum and
makes a lovely base for exploring the southern part of the province and the nearby
coast.”
“This handsome old Zuider Zee port of slender waterways is worth a visit in its own
right, but it has the excellent Zuiderzeemuseum thrown in too.”
“It’s a short stroll form the Grote Markt to the River Spaarne, whose wandering
curves mark the eastern periphery of the town centre, and are home to the country’s
oldest museum, the Teylers Museum.”
“[…] that marks the nearby Bakenes Hofje, at Wijde Appelaarsteeg 11: founded in
1395, it is Haarlem’s (and indeed the country’s) oldest hofje, with a delightful
enclosed garden.”
“Just off the Grote Markt, this lively and extremely appealing brown bar, housed in
an old fish shop, is decked out in traditional Dutch-café style; it has occasional live
music too.”
“Haarlem used to be known for its beer, and this converted old church is home to
the Jopen microbrewery which is successfully reviving the old traditions.”
“Cosy bar with a covered outside terrace, tucked away on Botermarkt on the edge of
the old centre.”
“Partly as a result, the grand plan was abandoned and, after much governmental
huffing and puffing, the Markermeer was left alone ant thus most of the old Zuider
Zee remained water.”
“The price was the demise of the old Zuider Zee fishing fleet, and today these placid,
steel-grey lakes are popular with day-tripping Amsterdammers, who come here in
their droves to sail boats […].”
“These begin on the coast just a few kilometres north of Amsterdam with the
picturesque old fishing village of Marken and the former seaport of Volendam, just
up the coast.”
“From here, it’s a couple of kilometres further to Edam, the pick of the local bunch,
a small and infinitely pretty little town of narrow canals and handsome old houses.”
“Kerkbuurt is quieter and less touristy than Havenbuurt, its narrow lanes lined by
ancient dwellings and a row of old eel-smoking houses, […].”
“[…] one of which is now the Marker Museum at Kerkbuurt 44, furnished as an old
fishermen’s cottage and devoted to the history of the former islands and its fishing
industry.”
“There’s not much to it now, but it has the same sleepy charm of the other old Zuider
Zee ports, and one or two attractions to divert you on your way to Volendam and
Edam.”
“Facing the bridge is the Edams Museum, which occupies an attractive old house
whose crow-stepped gables date back to 1530.”
“[…] it’s 23 guest rooms distributed among two immaculately restored old houses
and three cottage-like buildings round the back.”
“The old Zuider Zee ports of Hoorn, 15km north of Edam, ‘rises from the sea like
an enchanted city of the east, with its spires and its harbour tower beautifully unreal.”
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“Most notable of the numerous paintings are the militia portraits of Jan Rotius in the
old Council Chamber – […].”
“East of Rode Steen, Grote Oost is shadowed by fine, decorated old mansions, some
of which house antique shops and art galleries, and one of which, the Affiche
Museum, […].”
“[…] along with a number of other shops and businesses, and old school-room,
various collections of household appliances, including some fantastic old radios, and
a room full of Barbies and Kens in all their various incarnations.”
“In a sympathetically revamped old building right on the harbour, this relatively
upscale restaurant offers first-rate French cuisine […].”
“Café-restaurant fashioned out of the antiquated paraphernalia of the old municipal
weigh-house, and with tables outside to watch the action on the square.”
“It’s not a big place – about twenty minutes’ walk from end to end – but the town
centre, with its ancient streets, slender canals and pretty harbours, is wonderfully
well preserved, a rough circle with a ring of bastions and moat on one side, and the
old sea dyke on the other.”
“Beyond the Drommedaris is the picturesque Buitenhaven, a jangle of sailing boats
and barges, while immediately to the east is the oldest part of town, an
extraordinarily pretty lattice of alleys, quays, canals and antique houses.”
“The main event, however, is the so-called Museumpark, whose main entrance is
about 100m to the north along Wierdijk, and which stretches north along the seaward
side of the old dyke that once protected Enkhuizen from the Zuider Zee.”
“There are many highlights, and just about everything is worth seeing, but the best
include a reconstruction of Marken harbour as of 1900, a red-brick chapel and
assorted cottages from Den Oever, old fishermen’s houses from Urk, a post office
and a pharmacy, which has a marvellous collection of ‘gapers’ – painted wooden
heads with their tongues out, which where the traditional pharmacy’s sign”.
“The slightly plainer of Enkhuizen’s two campsites, fitting snugly onto an old
bastion.”
“To get there, follow Vijzelstraat north off Westerstraat, continue along
Noorderweg, and turn left by the old town ramparts – a fifteen-minute walk […].”
“Nautical Medemblik, just over 20km north along the coast from Enkhuizen is one
of the oldest towns of the Netherlands, a seat of Frisian kings until the seventh
century and later a Zuider Zee port of some importance.”
“Kist’s old home is these days a tottering wooden structure, enclosed within a brick
museum erected in 1822, and comprises just two small room, decorated with a
handful of portraits […].”
“The town is also dotted with fine old buildings, but is best known for its muchtouted cheese market, an ancient affair that these days ranks as one of the most
extravagant tourist spectacles in Noord-Holland.”
“[…] and it received a boost more recently when the northern part of the old moat
was incorporated into the Noordhollandskanaal, itself part of a longer network of
waterways running north from Amsterdam to the open sea.”
“Turn left at the tower along Bierkade and you’ll soon reach Luttik Oudorp, another
attractive corner of the old centre, its slender canal jammed with antique bars.”
“Otherwise, the town holds little of interest beyond its ferry connections to the island
of Texel, and the recent development of the old dockyard complex of Willemsoord,
which stretches don to the ferry terminal for Texel.”
“In an old building right on the main street, this place is one of the island’s most
enticing prospects, with stylish and very comfortable rooms.”
“Nine spick-and-span, modern double rooms, all decorated with naval scenes, in a
sympathetically modernized old building.”
“An unassuming little place in a pair of oldish cottages on the main street.”
“At the far end of the town on the old ramparts is the Muiderslot, one of the country’s
most visited castles.”
“Look at a postcard of Naarden, about 8km east along the A1 from Muiden, and it
seems as if the old town was created by a giant pastry-cutter, […].”
“Naarden’s old town is readily explored on foot – it’s only 1km long and about 800m
wide.”
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“There are three trains hourly from Amsterdam Centraal Station to Naarden-Bussum
train station, about 4km from the old town […].”
“[…] Naarden has spread well beyond its original fortifications – with local buses
linking the train station with the old town.”
“Housed in the old arsenal shopping complex across the canal form Naarden’s main
street […].”
“A short hop from Amsterdam is Leiden, a university town par excellence, with an
antique centre latticed by canals and dotted with fine old buildings.”
“A lovely little town and one-time home of Vermeer, with one of the prettiest market
squares in the Netherlands and picture-perfect canals flanked by old mansions.”
“Planted in 1587, this is one of the oldest botanical gardens in Europe, a mixture of
carefully tended beds of shrubs, ancient gnarled trees and hothouses full of tropical
foliage.”
“Here and there, a row of cottage recalls the time when Katwijk was a busy fishing
village, but there are no real sights as such with the possible exception of a chunky,
old lighthouse by the beach on the southern edge of the resort […].”
“Easily the most appealing hotel in town – a cosy, very Dutch place that occupies a
sequence of old canal-side houses in the centre.”
“Inhabiting an old building in an attractive corner of the town centre, this popular,
informal restaurant has a short but well-chosen menu covering all the Dutch basics.”
“Frequently disregarded until the development of central government in the 1800s,
Den Haag’s older buildings are a comparatively subdued and modest collection,
with little of Amsterdam’s flamboyance.”
“To the west of the Binnenhof, by contrast, are the narrow streets of the old centre,
where the key building is the Grote Kerk.”
“At the time of writing, the museum is closed for major renovation of the old
mansion and expansion of the adjacent Sociëteit de Witte in which a new museum
wing will be housed.”
“Squeezed together in this fine old house, with its stuccowork and splendid staircase,
are some exquisite paintings, […].”
“The Museum Gevangenpoort on the west side of the Hofvijver, is sited in the old
town prison, which is itself squeezed into one of Den Haag’s medieval, fortified
gates.”
“Several of the prison’s old cells have survived too, including the ridderkamer for
the more privileged captives.”
“To the rear of the Oude Stadhuis are the plodding symmetries of a later extension,
and next door rises the deconsecrated mass of St Jacobskerk, or the Grote Kerk easily
the pick of Den Haag’s old churches.”
“Wedged against the seashore about 4km north of the centre of Den Haag, the old
fishing port and harbour of Scheveningen is now the Netherlands’ biggest coastal
resort […].”
“This charming, privately owned hotel is an old, mostly eighteenth-century
townhouse.”
“Scheveningen’s only beach hostel is located in the old centre of the fishermen’s
village and within walking distance of the beach and the Scheveningen nightlife.”
“Immensely appealing café-bar housed in an old and cavernous brick-vaulted weigh
house.”
“Good old traditional bar and neighbourhood joint down a narrow side street.”
“Delft boasts a clutch of fascinating old buildings, one of them – the Prinsenhof –
holding an enjoyable collection of Golden Age paintings.”
“This medium-sized, privately owned hotel occupies an old townhouse that was
once the home of the artist Jan Steen.”
“Very popular with tourist both inside, in a cosily kitted-out old terrace house, and
outside, on a patio barge.”
“Smart and polished restaurant in an old canal-side townhouse just south of the
Markt.”
“Smart but informal French restaurant in old, vaguely rustic premises serving
nouvelle cuisine with care and precision.”
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“Other city highlights include Oude Haven, the city’s oldest harbour, ravaged during
World War II but sympathetically redeveloped, and Delfshaven, an antique harbour
that managed to survive the bombs pretty much intact.”
“[…] the Europoort, jutting out into the North Sea some 25km to the west of the old
town.”
“The shape and feel of the Leuvehaven, Rotterdam’s first artificial harbour, has been
transformed by the Boompjes freeway, which scoots along the top of the old
enclosing sea dyke.”
“The Oude Haven is also a lively spot in summer, where outdoor terraces line up
overlooking the old harbour […].”
“[…] while the Westelijk Handelsterrein, and old warehouse area, now holds a
dozen very fashionable restaurants, bars and art galleries.”
“Rotterdam’s only brewery is located in the old council hall, which dates back to
1580 and has an attractive terrace overlooking Delfshaven.”
“Housed in an old cinema in front of Off Corso, this style-conscious club is best
known for its frequent Latin house nights.”
“[…] since Gouda’s charms lie elsewhere, especially in the splendid stained-glass
windows of St Janskerk, and the winsome jumble of old canal-side buildings along
Westhaven […].”
“[…] Westhaven which rambles off towards the old Tolhuis (toll house) beside the
Hollandsche Ijssel River, on the southern edge of the town centre.”
“Apart from the Heksenwaag, there’s not much else to see in Oudewater, but it is a
pleasant place, whose old brick houses spread out along the River Hollandsche Ijssel
as it twists its way through town.”
“An extremely cosy old place with a tiled fireplace and oodles of wood panelling
just opposite the Heksenwaag.”
“Eclipsed by the expansion of Rotterdam – and barely touched by World War II –
Dordrecht’s old centre has survived in excellent nick, its medley of eighteenth- and
nineteenth-century warehouses, townhouses and workers’ terraces strung along its
innermost canals and harbours.”
“Jutting out into the River Maas, the old part of Dordrecht is interrupted by the three
concentric waterways that once protected it from assault.”
“The Wolwevershaen is home to an eye-catching mixture of old boats and barges,
some of which date back to the 1880s, and is framed by several fine old mansions,
one of which has been turned into the Museum Sinom van Gijn […].”
“Its highlights are some eighteenth-century Brussels tapestries and a fine
Renaissance chimneypiece of 1550, transferred from the old guild house of the
arquebusiers.”
“The Waterbus passenger ferry service from Rotterdam drops passengers within
easy walking distance of the old centre, a couple of hundred metres from the
Groothoofdspoort.”
“About 1.5km east of the centre, this hotel is located in an old, converted watermill
with 37 rustic but smart rooms, some with great views.”
“But persevere: much of Utrecht’s old centre has survived intact, with its network
of canals, […].”
“[…] cobbled lanes and old gabled houses at their prettiest around the Domkerk, the
city’s cathedral.”
“Kromme Nieuwegracht, just to the east of the Domkerk, is one of the city’s most
delightful streets, its medley of fine old buildings overlooking a slender canal and
its string of mini-footbridges.”
“The Strowis is situated in the old centre near St Janskerk, 1km east of the station.”
“The old centre of Utrecht literally heaves with inexpensive cafés, bars and
restaurants, especially along the Oudegracht canal.”
“Grand old farmhouses define the region: their thatched roofs slope almost to the
ground and are crowned with uleboerden, white gables in the form of a double swan
once used as a deterrent to evil spirits.”
“An old market town lying at the heart of an agricultural district, Leeuwarden was
formed from the amalgamation of three terpen that originally stood on an expanse
of water known as the Middelzee.”
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“It perhaps lacks the concentrated historic charm of many other Dutch towns, but
it’s an amiable old place, with a couple of decent museums.”
“Its most appealing feature is its compact and eminently strollable old centre, almost
entirely surrounded and dissected by water.”
“Tucked away near the Princessehof Museum, the delightfull small Boomsma
Beerenburg museum is housed in the old distillery where they used to make the herbflavoured gin that is regional speciality.”
“Housed in a grand old mansion, it’s a nice place for a drink too, with great music
and lovely bar snacks […].”
“Right on the Stadhuis square, this is the old centre’s oldest bar, and a thoroughly
welcoming place it is too, […].”
“[…] this is the old centre’s oldest bar, and a thoroughly welcoming place it is too,
[…].”
“Today, it’s a quiet country town with a spruce old centre, the highlight of which is
an intriguing eighteenth-century planetarium.”
“[…] the Museum Martena in the old Martenahuis of 1498, with bits and pieces
relating to the former university and its (obscure) alumni.”
“An ancient and salty old port that serves as the ferry terminus for the islands of
Terschelling and Vlieland, it’s something of a centre for traditional Dutch sailing
barges, a number of which are usually moored in the harbour.”
“Its historic importance is reflected in a fine old centre of sixteenth- to eighteenthcentury houses, sandwiched between the pretty Noorderhaven and the more
functional Zuiderhaven canals.”
“The last of the old factories closed in 1933, but the demand for traditional crafts led
to something of a recovery, and the opening of new workshops during the 1970s.”
“The first stop after this is Sneek, after which the race takes in Hindeloopen and the
other old Zuider Zee towns, plus Dokkum in the north of the province, before
finishing back in Leeuwarden.”
“Sneek’s train and bus stations are five minutes’ walk from the old centre […].”
“It’s less touristy than the surrounding towns, with a busy and attractive central
street, Marktstraat, bisected by a canal, and a couple of especially handsome old
buildings.”
“Makkum’s VVV is in the old Waag at Pruikmakers hoek 2 […].”
“Housed in an old post office, this is basically an Italian restaurant, but oddly one
with no pasta on the menu.”
“There’s probably no better place to stay in Makkum than this tastefully renovated
old villa with large, beautifully furnished rooms that have nice bathrooms […].”
“The VVV is located in the old Waag at Merk 4 […].”
“The exquisitely pretty village of Hindeloopen juts into the Ijsselmeer, and is very
much on the tour-bus trail. Outside high summer, however, and in the evening when
most visitors have gone home, it’s peaceful and very enticing, a tidy jigsaw of old
streets, canals and wooden bridges that are almost too twee to be true.”
“By far the most charming option is to sleep in this old tiny house that once served
as a residence for the wives and children of ships’ captains when they were at sea;
the entire place is decorated in old Hindeloopen style.”
“Named after the Frisian god Stavo, Stavoren is the oldest town in Friesland and
was once a prosperous port; it’s now both the end of the train line and the departure
point for ferries to Enkhuizen.”
“This was the commercial centre of the old town and is marked by a series of ancient
gables, including that of the Admiraliteitshuis which serves as the town’s museum.”
“There’s not much else to see beyond a couple of windmills, quiet walks along the
old ramparts and all sorts of things named after St Boniface as penance for the locals’
early misdeeds.”
“West-Terschelling today is a rather unappealing sprawl of chalets, bungalows and
holiday complexes that spreads out from what remains of the old village, […].”
“Prime exhibits here include maps of the old coastline illustrating Terschelling’s
crucial position, various items […].”
“Once a centre of the Dutch whaling industry, it has more than its fair share of cafés,
hotels and tourist shops, though quite a bit of the old village has also survived.”
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“Of the smaller villages that dot the island, the prettiest place to stay is Hollum, a
sedate settlement of old houses and farm buildings west of Nes.”
“There are a couple of small museums here, if you’re into all things marine: the
Sorgdragermuseum, Herenweg 1, in and old commandeurshuis; and the Vuurtoren,
or lighthouse, dating from 1880, which offers great views over the island.”
“Although the oldest parts of the church were built in around 1180, most of it dates
form the mid-fifteenth century, the nave being a Gothicized rebuilding undertaken
to match the added choir.”
“The grandeur of much of the building has disappeared under a welter of concrete,
glass and plastic suspended ceilings, but the old first- and second-class waiting
rooms have survived pretty much intact, and have been refurbished as restaurants.”
“The cosy courtyard is also a great location for a romantic dinner, and the downstairs
lounge is lovely, very well designed in the context of the old building.”
“The rooms vary from grand antique-filled affairs with large bathrooms in the
original old mansion, to simpler, more up-to-date affairs in the back annexe.”
“Located in one of the town’s oldest buildings just outside the city walls, the smallest
restaurant in Groningen serves mains such as barramundi or lamb shoulder for
around €16.95, in an agreeable atmosphere.”
“With a dancefloor overlooked by pious figures of Christ, this is central Groningen’s
old rockers’ bar with loud music most nights, and life sounds on Sundays from
4pm.”
“Located in the old Lloyds Insurance building, this is a convivial bar with the Bij
den Boven restaurant on the first floor: […]”
“Cosy, narrow old bar, very comfy and the pick of the many places on the Grote
Markt.”
“[…] but it does boast a large slab of empty coastline where the Lauwersmeer
National Park is home to extensive wildlife, the seal sanctuary of Pieterburen, and
the pick of the old manor houses that dot the province, Menkemaborg in Uithuizen.”
“To the southeast of Groningen, the old frontier village of Bourtange has been
painstakingly restored, offering an insight into eighteenth-century life in a fortified
town, while nearby Ter Apel holds a rare survivor form the Reformation in the
substantial remains of its monastery.”
“The design of the village is similar to that of Naarden and is best appreciated as you
walk around the old bastions of the star-shaped fortress.”
“Just 5km from Pieterburen, the village of Eenrum hosts what is officially the
smallest hotel in the world, an old grocery shop that was transformed into a oneroom hotel in 1989 by a former governor of Groningen.”
“On the southern edge of Brink, spread over a pleasant group of old houses, the
Drents Museum is perhaps the only thing that makes a stop in Assen worthwhile.”
“Built around some old interlocking canals, the museum consists of a series of
reconstructed villages that track through the history of the colonies. It’s inevitably a
bit folksy, but very popular […].”
“The three provinces that make up the eastern Netherlands – Flevoland, Overijssel
and Gelderland – are home to a string of lovely country towns, whose long and often
troubled history is recalled by a slew of handsome old buildings.”
“The boundary separating Flevoland from the province of Overijssel runs along the
old Zuider Zee shoreline and it’s here that the region comes up trumps with a string
of one-time seaports, most strikingly the pretty little towns of Elburg, Kampen and
Blokzijl.”
“[…] Veluwe, an expanse of heath, woodland and dune that sprawls down from the
old Zuider Zee coastline to Arnhem, incorporating the Nationaal Park de Hoge
Veluwe.”
“Encased within its old fortifications, this engaging old town boasts a distinguished
cityscape not to mention several fine restaurants and bars.”
“[…], this engaging old town boasts a distinguished cityscape not to mention several
fine restaurants and bars.”
“Not so long ago, it was a dowdy sort of place, but it has recently attracted substantial
investment and the results are plain to see in a flush of modern buildings and the
revival of its old harbour, […].”
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“[…] and Zwollslipped into a sort of provincial reverie from which it is now
emerging with much of its old centre intact and well preserved.”
“The Stedelijk Museum, on the west side of the city centre, is divided into two havles
– a modern wing, which hosts temporary exhibitions, some of which are very good
indeed, and the old wing in the eighteenth-century Drostenhuis.”
“The old town walls.”
“[…] it stretches out along Aan de Stadsmuur, on the south side of the old harbour.”
“[…] a mighty brick construction whose spiky turrets stand guard over the southern
entrance to the old town.”
“From Zwolle train station, it’s 10min walk to the Grote Markt in the centre of town:
head north along Stationsweg and then proceed east round the old moat.”
“One of the region’s – if not the country’s – most unusual deluxe hotels, the Librije’s
has been shoehorned into Zwolle’s old prison, a stern, square stone building dating
from the mid-eighteenth century.”
“Many of the prison’s original features have been left intact – from the thick wooden
doors through to the bars on the windows – and one of the old cells has been left
untouched […].”
“Attractively chic restaurant in a lovely old building, and with a finely judged menu
of both French and Dutch dishes.”
“It only takes a couple of hours to explore central Kampen: its medley of handsome
old buildings spread over six streets that run parallel to the river – and are themselves
bisected by the Burgel canal.”
“In recent years, the town has become a popular day-trip destination, awash with
visitors who come here to wander the old streets, a handsome collection of brick
cottages bleached ruddy-brown by the elements beneath dinky pantile roofs.”
“Entering Elbrug from the southeast, it’s a few metres form the town moat to the
Museum Elburg, which is housed in a severe-looking, old brick convent and displays
a rambling collection focused on the town’s history.”
“From the Kazematten, a lovely, leafy one-hour stroll takes you right round the old
ramparts.”
“In Elburg, buses drop passengers just outside the southern entrance to the old town
near the tourist office.”
“The tourist office has list of private rooms and B&Bs and will phone around to
make a booking on your behalf; try to get a room in the old centre and come early
in the day in high season, when accommodation can get tight.”
“Drained in the early 1930s, the Noordoostpolder was the first major chunk of land
to be salvaged and during the process two old Zuider Zee islands – Urk and
Schokland – were joined to the mainland.”
“Easily the most interesting town on the Noordoostpolder is Urk, a burgeoning
harbour, shipyard and fishing port, where a series of narrow lanes – and tiny terraced
houses – indicate the extent of the old village before it was topped and tailed by new
housing estates.”
“Wandering around the old village of Urk, which cuddles up to the north side of the
harbour, is a pleasant way to pass an hour or two.”
“Nearby, the conspicuous lighthouse marks the southwesterly tip of the old village
– with another, larger sandy beach just along the lakeshore back towards the
harbour.”
“In the former town hall, in the centre of the old village, the Museum Het Oude
Raadhuis is an enjoyable folksy affair with a series of displays devoted to all things
Urk-ian.”
“There are examples of the islanders’ distinctive traditional costume, down to the
fancily painted clogs, a recreated fisherman’s home from the 1930s an old barber’s
shop, […].”
“Buses to Urk cut a circuitous route through the village’s sprawling outskirts. The
stop to get off at is just north of the traffic roundabout on the Singel, from where it’s
a three-minute walk to the harbour and the old village.”
“The VVV is in the same building as the Museum Het Oude Raadhuis, in the centre
of the old village at Wijk 2-2.”
“Among Urk’s handful of B&Bs, this is perhaps the pick, a cosy little place in an
old fisherman’s cottage a couple of minutes’ walk from the tourist office.”

- 180 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

“In an old harbourside building, this is the smartest restaurant in Urk, a neat and
modern place where they serve the freshest of seafood with main courses averaging
around €20.”
“Footsteps away from the main museum building, is the old village church, […].”
“[…] a plain, rather dour building dating from 1834, and a portion of the old
stockade, which once protected the village form the sea.”
“The N331 heads north from Zwolle via the old Zuider Zee coastline at Zwartsluis,
once the site of an important fortress, when west for 11km to Vollenhove.”
“Its former role as a flourishing seaport is recalled by the remains of its bastions and
ramparts, which now nudge up against the Vollenhover Kanaal, as does its old
harbour, a cramped, circular affair encased within steep grassy banks.”
“It backs onto Kerkplein, once the heart of the old seaport […].”
“[…] the old seaport and now home to several handsome old buildings, most notably
the elegant, arcaded Raadhuis and the seventieth-century Latin School, now an
antique shop, which boasts charming crow-stepped gables.”
“At the very heart of Vollenhove, this is the best restaurant in town, a smart and
fairly formal place in the old Raadhuis with charming antique décor.”
“Across the street from the Hotel de Harmonie in the northern part of Giethoorn, this
appealing canal-side hotel occupies several intelligently converted old buildings and
its restaurant has a pleasant terrace.”
“Today, Deventer makes for a pleasant stop, with a handful of fine old buildings and
a good bar and restaurant scene.”
“From the east side of the Brink, near the Waag, Rijkmanstraat leads in to the
Bergkwartier, an area of old housing that was tastefully refurbished during the 1960s
in one of the region’s first urban renewal projects.”
“Among the platoon of cafés that line up along the Brink, this is perhaps the most
distinctive. It’s a lovely old-fashioned place – the oldest cake shop in town – where
they serve a tasty cup of coffee along with the local specialty, Deventer Koek, a
spiced and very chewy gingerbread biscuit; mind your fillings.”
“Deventer is short of places to stay, but this lovely family-run hotel has nine cosy
rooms occupying an old terrace house whose stepped gable façade dates back to the
1640s.”
“Zutphen, 13km south of Deventer, is everything you might hope for in Dutch
country town: there’s no crass development here and the centre musters dozens of
old building set amid a medieval street plan that revolves […].”
“From St Walburgiskerk, cross the old town moat to Martinetsingel, which curves
east to the Drogenapstoren – […].”
“In a fine old, eighteenth-century mansion across from St Walburgiskerk, this hotel
could be a tad better than it actually is […].”
“[…] pleasant cityscape as you proceed along Kerkstraat with its medley of old
shops and stores.”
“Located immediately to the north of Arnhem, the Nederlands Openluchtmuseum
comprises an impressive collection of old Dutch buildings.”
“Just north of the train station, in a lovely, leafy residential part of Arnhem awash
with fine old mansions, the hotel overlooks a slender canal near the assorted
greenery of Sonsbeek Park.”
“This family-run B&B occupies an attractive old house in a leafy suburb just to the
north of the city centre – and within easy reach of the Hoge Veluwe National Park.”
“Almost certainly the oldest town in the Netherlands, Nijmegen sits on the southern
bank of the River Waal some 20km from Arnhem.”
“[…] but the failure at Arnhem put Nijmegen on the front line for the rest of the war.
The results are clear to see: the old town was largely destroyed, and, give or take the
odd recreated building.”
“Near the Grote Markt, one of Nijmegen’s oldest and grandest buildings is the
Commanderie van St Jan, once a medieval hospital.”
“Footsteps from the Grote kerk, this is the oldest bar in town, a typical brown café
with a lovely wooden façade and offering a wide array of beers and jenevers.”
“Zeeland has mile upon of sandy beach and wide-open landscapes, but many of its
old towns and villages have been badly mauled by the developers.”
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“Two have, however, survived – Middelburg, with its splendid old centre, and
Veere, every inch a nautical, seafaring port.”
“Maastricht is one of the most vibrant cities in the Netherlands. With its cobbled
streets and fashionable boutiques in the old town, contemporary architecture in the
Céramique district […].”
“Though its claim to be the oldest town in the Netherlands is disputed by Nijmegen,
Maastricht was certainly settled by the Roman, who took one look at the River Maas
[…].”
“This bustling market town has a picturesque old quarter of alleys and little bridges.”
“From Mechelen en Gulpen, you’re within striking distance of Valkenburg to the
north, approached through the old town.”
“From here, the main Grotestraat leads up through the pedestrianized old centre
[…].”
“[…] to the old Grendelpoort arch beyond which is the town’s second focal point,
Grendelplein.”
“The 105 old prison cells have become 36 luxurious rooms equipped with all mod
cons behind the original cell doors.”
“What little there was old Eindhoven was bombed to smithereens during World War
II, […].”
“Beneath the graceful townhouses of the old city flows the Binnendieze, its gloomy
depths spanned by small wooden bridges.”
“You enter beneath the oldest part of the cathedral, the western tower, blunt and
brick-clad, it’s oddly prominent amid the wild decoration of the rest of the exterior
[…].”
“The southern limit of Den Bosch is marked by the old city walls.”
“Next to the old camp are the walls of a high security prison, giving the location a
rather eerie feel.”
“The office, housed in De Moriaan, the oldest brick building in town, stocks the
Tourist Information Guide and Walking tour ‘s-Hertogenbosch, which unearths all
kinds of historical and architectural nuggets.”
“The Nederlands Textielmuseum is housed in an old mill with an adjacent modern
glass building and displays aspects of the industry relating to design and textile arts.”
“The city’s newest museum, the MOTI, Museum of the Image, is well worth a visit
– and not just for its location in one of Breda’s oldest buildings, the Beyerd. Founded
as a hospice in 1246 to provide shelter for pilgrims, it later became an old men’s
home.”
“Located in an old theatre, this eetcafé mainly attracts families and people on a tight
budget with its extremely cheap three-course meals for only €13.50.”
“Bergen-op-Zoom, just 30km north of Antwerp, is an untidy town, a jumble of old
and new buildings that are the consequence of being shunted between various
European powers from the sixteenth century onwards.”
“Little was spared of old Bergen-op-Zoom: […].”
“[…] near the entrance to the Markiezenhof, the Gevangenpoort is practically all
that remains of the old city defenses […].”
“Located in an old warehouse with a great waterfront terrace, this maritime-themed
restaurant serves fabulous food, such as lobster soup, salads and lambs racks.”
“The town centre holds many fine old buildings dating from its heyday: their ornate
workmanship leaves you in no doubt that the Scottish wool trade earned a bundle
for the sixteenth- and seventeenth-century burghers of Veere.”
“Afsluitdijk completed separating the old Zuider Zee (now the Ijsselmeer) from the
North Sea.”
“[…] but by the end of the war there were only a few thousand left, rendering the
old Jewish quarter – the Jodenhoek – deserted and derelict.”
“[…] but in 1967 they dissolved themselves and many of their supporters moved on
to the squatter movement, which was opposed the wholesale destruction of low-cost
(often old) urban housing as envisaged by many municipal councils.”
“With Nieuwmarkt at its head, Kloverniersburgwal is one of the city’s most
charming canals, a long, dead-straight waterway framed by a string of old and
dignified facades.”
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“The museum is entered via the old servants’ door, which leads into the basement,
where there’s a small collection of porcelain and earthenware on display.”
“Fascinating old photographs illustrate the (English and Dutch) text along with a
host of original artefacts, from examples of illegal newsletters to signed German
death warrants and, perhaps most moving of all, farewell letters thrown from the
Auschwitz train.”
“The old brewing facilities with their vast copper vats are included on the self-guided
tour (allow an hour or so) but for many the main draw is the free beer you get to
quaff at the end in the bar – two drinks, and a souvenir glass.”
“Laidback neighbourhood brown bar, at the corner of Leidsegracht, with rickety old
furniture and a mini-terrace beside the canal.”
“Well-established if somewhat frugal bar and mini-brewery in the old public baths
adjoining the De Gooyer windmill.”
“If you want to stay in Volendam, there’s no better place than this wonderfully oldfashioned hotel, whose maze of corridors and creaking old floor harbour a range of
decently furnished rooms, the nicest of which overlook the water.”
“[…] while upstairs, the Edams Museum (same times & tickets) comprises a handful
of old Dutch paintings; the most curious is the portrait of Trijntje Kever, […].”
“[…] along with a number of other shops and businesses, and old school-room,
various collections of household appliances, including some fantastic old radios, and
a room full of Barbies and Kens in all their various incarnations.”
“One of the old city gates, the Drogenapstoren takes its name from the time when
the town trumpeter, one Thomas Drogenap, lived here.”
“Of the town’s several B&Bs, this one is in a particularly pleasant location just
outside (and facing back onto) the old town walls.”
“Zutphen’s train station is on Stationsplein on the north side of the town centre: from
here, it’s a couple minutes’ walk south along Stationsstraat to the narrow
passageway that leads through the old city wall to the town centre.”
“The village itself, across the car park from the museum, is vary quaint, basically a
string of attractions, focused on old crafts – a clog-making workshop, bakery and
cheese farm – and throwback nostalgia: there’s a museum of old clocks, an old-style
Albert Heijn grocery, and even a B&B.”
“In Room 7, the bottom of the old wooden staircase marks the spot where William
the Silent was assassinated on July 10, 1584.”
“The older paintings are in one wing of the first floor, and those from the late
nineteenth century onwards in the other.”
“The Wolwevershaen is home to an eye-catching mixture of old boats and barges,
some of which date back to the 1880s, and is framed by several fine old mansions,
one of which has been turned into the Museum Sinom van Gijn […].”
“[…] and indeed Utrecht’s two key museums, the Centraal and the Catharijne
Convent, both of which have an enjoyable collection of old Dutch paintings, are out
of the immediate centre to the south.”
“Now the oldest working planetarium in the world, it was built by a local
woolcomber, Eise Eisinga.”
“The town is also known for its regional speciality, Beerenburg, a herb-flavoured
gin, that you can buy at the Weduwe Joustra Shop, at Kleinzand 32, which retains
its original nineteenth-century interior, with the old barrels and till.”
“Sneek’s main square is Martiniplein, whose ponderous sixteenth-century
Martinikerk is edged by an old wooden belfry, though it’s a grand, in-the-round
space inside.”
“Other rooms exhibit old maps, including a lovely one of Friesland in the eighteenth
century, […].”
“On a sunny day, watching the old wooden ships go by and listening to the clink of
halyards is as an enjoyable pastime as any.”
“There is also the much-vaunted Pesse canoe, the oldest water vessel ever found:
dating from around 6800 BC, it looks its age.”
“This popular and extremely cosy restaurant, in antique premises with a tiled floor
and old Dutch photos on the wall, […].”
“[…] where the men once met to shoot the breeze as confirmed by a set of old
photos; fishing tackle; landscape paintings – […].”
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“Supplementing these older paintings are more modern works by the likes of Carel
Willink, Pyke Koch and Raoul Hynckes as well as a lively programme of temporary
exhibitions of modern art.”
“From its modest beginnings in 1975 when it specialized in old master paintings, the
TEFAF now claims to be the world’s leading fine art and antiques fair, attracting
visitors from all over the world.”
“[…] it has a good selection of new English-language titles, and you get a great view
of the old restored frescoes, while you browse.”
“Old Philips relics give the nod to its former function, and many industrial elements
have been carefully saved.”
“Inside, the basement of the museum hosts a permanent exhibition on a hundred
years of Dutch graphic design, from magazine covers to old propaganda posters.”
“[…] and the Koor Kerk retains the oldest decoration, including a fine Nicolai organ
of 1478.”
“This small hotel has only nine rooms, all elegantly furnished with old Chesterfields
and the like.”
“The Museum Schotse Huizen is housed in two former merchant’s buildings […].
Originally combined offices, homes and warehouses for the merchants, they now
hold a rather lifeless collection of local costumes, old books, atlases and furniture,
along with an exhibit devoted to fishing.”
“The first caisson holds construction machinery used in the 1950s, scale models
showing the extent of the damage, old photographs and original newsreel footage
beamed onto the wall.”
“In one half, the old meat market, the Vleeshal, which boasts a flashy Dutch
Renaissance façade, houses the town’s modest archaeological museum in its
basement.”
“Haarlem used to be known for its beer, and this converted old church is home to
the Jopen microbrewery which is successfully reviving the old traditions.”
“The village itself, across the car park from the museum, is vary quaint, basically a
string of attractions, focused on old crafts – a clog-making workshop, bakery and
cheese farm – […].”
“What started as a small gathering over forty years ago is now in the Guinness Book
of Records as the oldest unbroken festival in Europe.”
“[…] the house as a sturdy, compact elegance and is one of the very few mansions,
or borgs, of the old landowning families to have survived.”
The monastery is surrounded by extensive beech woods and magnificent old horse
chestnut trees; follow one of the marked walks or simply ramble at your leisure.”
“Inside is a permanent collection of old masters and contemporary fine art,
including works from the Minimal Art and Arte Povera movements.”

Why the Dutch are Different – Ben Coates
Locaties

-

-

“Dordrecht, however, was undeniably charming: a warren of spindly old buildings
tilting over rust-coloured brick streets dusted with fallen leaves.”
“Old church towers and tall houses often exhibited an alarming sideways tilt.”
“On top of the bridge the carnival parade was in full swing. A long line of trucks
crept across the water towards the old town, each decorated with jazzy flags and
soggy paper bunting.”
“I jumped in and followed the crowd deeper into the old city, a warren of cobbled
streets and fancy boutiques spreading west from the water.”
“Close to the German border it was still possible to see old wartime bunkers adorned
with graffiti aimed at visiting Germans: ‘Zimmer frei!’, ‘Rooms available’!”
“To the left were the remnants of the old city: tall townhouses of red brick, with
sloping roofs and pulleys poised to hoist furniture up five skinny floors.”

-
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“Tracking the river, the train trundled over a around dozens of small harbours. Some
of them were quite pretty, lined with old wooden sailing barges and churches, but
most were more industrial, housing solid barges, tugboats and brightly coloured
police cruisers.”
“However, some concessions to modernity had been made – unable to identify the
‘gopher wood’ stipulated in the Bible, Huibers had resorted to building a
Scandinavian pine skin over the metal hulls of several old barges that had been
welded together.”
“They gamble and burn old shoes instead of incense… After mass they go out in
their disguises … [and] incite filthy songs and obscene gestures’.”
“Behind the memorial, the tip of the Erasmusbrug, the great white bridge over the
Maas, was just visible in the distance over cranes and the masts of old sailing
barges.”
“The first fifteen patients to use the equipment died, perhaps because it was made
from sausage skins and old washing machine parts.”
“They frequently brought with them a cart filled with old wooden packing boxes,
[…].”
“A small flotilla of boats appeared through the mist on the Maas: first a speedboat
filled with waving Zwarte Piets, then two old tugboats puffing like pipe smokers,
and then Sinterklaas’s own larger ship.”
“Eventually, having paid an exorbitant ‘Express’ fee, I left my old passport with a
friendly Jamaican woman and was told I could collect the new one later that
afternoon.”

Amsterdam & The Netherlands – Rick Steves & Gene Openshaw
Locaties
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“Utrecht Bustling university city with the Netherlands’ largest medieval old town
and its best railway museum.”
“In 1953, severe floods breached the old dikes, killing 1,800 and requiring a major
overhaul of the system.”
“To the east of Damrak is the oldest part of the city (today’s Red Light District), and
to the west is the newer part, where you’ll find the Anne Frank House and the
peaceful Jordaan neighborhood.”
“Flanking Damrak on the east is the city’s oldest area (today’s Red Light District)
and the revitalized waterfront around the train station.”
“West Amsterdam has tree-lined canals fronted by old, gabled mansions, as well as
many of my recommended accommodations and restaurants.”
“And to the north is the old “Haarlem dike” - Haarlemmerstraat and Haarlemmerdijk
- which is emerging as a trendy, youthful zone for shopping and eating.”
“Leidseplein: this is the tourists’ nightlife center, with edgy nightclubs, the famous
Bulldog Coffeeshop (marijuana), and the venerable city theater (Stadsschouwburg).
From here, trams #2 and #5 (but not #1) leave the old town, […].”
“Alexanderplein: A grand gate that was part of the old city wall graces this
intersection, convenient to the Tropical Museum.”
“The ferry deposits you in an industrial wasteland (a vacant old warehouse just past
the modern MTV headquarters building is filled with artist studios, wacky ventures,
and a noisy skateboard hall).”
“This famous brewery, having moved its operations to the suburbs, has converted its
old headquarters into a slick, Disneyesque beerfest—complete with a beer-making
simulation ride.”
“Still a working theatre, it’s a delightful old place to see first-run movies (always in
their original language – usually English – with Dutch subtitles).”
“Begijnhof. Stepping into this tiny, idyllic courtyard in the city center, you escape
into the charm of old Amsterdam.”
“One of the oldest botanical gardens in the world, it dates from 1638, when
medicinal herbs were grown here.”
“Take a Dutch sampler walk from one end of the old center to the other, tasting all
that Amsterdam has to offer along the way.”
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“The train station and art museum—designed by the same architect—stand like
bookends holding the old town together.”
“To the left of Damrak is the city’s old (oude) town.”
“Towering above the old part of town is St. Nicholas Church. It was built in the
1880s, when Catholics—after about three centuries of oppression—were finally free
to worship in public.”
“As you stroll along Damrak, look left. There’s a marina, lined with old brick
buildings.”
“Panning past Damrak, see the proud old De Bijenkorf (“The Beehive”) department
store.”
“In about 1650, the old medieval Town Hall was replaced with this one.”
“[…] Keizersgracht (named for the Holy Roman Emperor and also lined with fine
mansions); and Prinsengracht (less swanky, lined with old warehouses and smaller
homes, the liveliest of the canals).”
“Warmoesstraat. You’re walking along one of the city’s oldest streets.”
“Amsterdammers call this area De Wallen (“The Walls”), after the old retaining
walls that once stood here.”
“It’s the oldest part of town, […].”
“[…] with the oldest church.”
“Historically a port city, Amsterdam always had sailors in need of entertainment—
and as far back as the 1400s, there were prostitutes walking with red lanterns and
working mostly in inns in De Wallen, the oldest surviving residential neighborhood
in town.”
“Pause at Pill Bridge and enjoy the canal and all the old buildings with their
charming gables. “
“Near the next bridge, on your left at #14, is an old brick building with red shutters.”
“The old wooden house near here (at Zeedijk 1, now a café) was once a tavern,
sitting right at what was then the water’s edge.”
“For centuries, the area languished as Amsterdam’s grimy old sailors’ quarter.”
“Thousands of hard-drug addicts wandered the neighborhood and squatted in old
buildings.”
“Built in 1899, Amsterdam’s old post office was, like so many buildings in this
soggy city, constructed atop a foundation of pilings—some 4,500 of them, in this
case.”
“Just one window wide, it’s typical of the city’s narrow old merchants’ houses, with
a shop on the ground floor, living space in the middle, and storage in the attic.”
“The Singel canal was the original moat running around the old walled city.”
“Mingled among the old houses are a few modern buildings. These sleek, gray-metal
ones are part of the university.”
“To the right is the old town.”
“Check out the house that’s kitty-corner across the bridge, at Herengracht 150. It has
features you’ll find on many old Amsterdam buildings.”
“The quiet canal is lined with trees and old, narrow buildings with gables—classic
Amsterdam.”
“This one, from 1613, is one of the oldest in Amsterdam.”
“Enter through the modern hall (to the right of the old townhouse), where you’ll find
the ticket desk, gift shop, lockers, and WC.”
“The room’s colors are those seen in countless old homes—white walls, ocheryellow beamed ceiling, oxblood-red landing, and black floor tiles.”
“Hotel de Leydsche Hof, a hidden gem located on a canal, doesn’t charge extra for
its views. Its four large rooms are a symphony in white, some overlooking a treefilled backyard, others a canal, but be prepared for lots of stairs. Frits and Loes give
their big, elegant, old building a stylish air.”
“Café Luxembourg is a venerable old bistro with a tired “grand café” interior and
tables (some in a heated veranda) looking right out on Spui Square.”
“Café ’t Smalle is a good place for a light lunch. The interior is a classic old scene
and you can’t get better canalside seating (Egelantiersgracht 12).”
“Admittedly, the line separating a brown café from a plain old bar is blurry, but here
I’ve recommended my favorites.”
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“South Strip: Starting from Spui and heading west, Wijde Heisteeg is the shortest of
the little streets, with a fun old sign shop, a deli, and some clothes shops.”
“The Jordaan. Once a working-class district, this colorful old neighborhood is now
upscale—a veritable wonderland of funky shops.”
“The town gate, no longer needed as part of its fortification, welcomes all into
Haarlem’s old center.”
“Meat Market (Vleeshal): The fine Flemish Renaissance building nearest the
cathedral is the old meat hall (1603), built by the rich butchers’ and leatherworkers’
guilds.”
“After a fire destroyed the old church (1328), the Grote Kerk was built over a 150year period (c. 1390-1540) in the late Gothic style of red-and-gray brick, topped with
a slate-covered wood roof and a stacked tower bearing a golden crown and a rooster
weather vane.”
“(The frugal Dutch recycled the old tower, using it to cap the Bakenesser church, a
short walk away.)”
“This small museum, across the street from the Frans Hals Museum, offers a glimpse
of old Haarlem.”
“Famous as the oldest museum in the Netherlands, Teylers is a time-warp
experience, […].”
“On your left, a few minutes out of Amsterdam, you should be able to see an old
windmill (you can visit a similar one in Haarlem).”
“Exit the train into one of Holland’s oldest stations, adorned with Art Nouveau decor
from 1908. Welcome to Haarlem.”
“In the old town.”
“The old sturdy tower around which the Town Hall is built was originally a prison.”
“In the middle of the square, on the right, step into the tranquil green park, an old
monastic herb garden.”
“Hotel Johannes Vermeer, a lesser value than others listed here, owns a fine location
in an old cigar factory facing a canal with a garden courtyard in the back.”
“t Postkantoor Restaurant fills the big old post office (which closed in 2005) with a
rollicking energy.”
“Hoorn: This strollable town boasts the fascinating Westfries Museum—a creaky
old house crammed with an engaging collection from the Dutch Golden Age.”
“[…] get a dose of the youngest (1986) province of Flevoland (its capital, Lelystad,
is home to some land-reclamation museums), and visit Schokland, an old fishing
island left high and dry by the draining of the Zuiderzee.”
“Tourist Information: Alkmaar’s TI, in the old Weigh House, sells a €2.50 town
walking tour brochure […].”
“[…] Weigh House (Waaggebouw), used since the 16th century for weighing
cheese. (It was converted from an old chapel.)”
“Beer Museum. This hokey old museum, in a former brewery, covers beer
production across the centuries—from the days of barrels to the earliest bottling
plants.”
“Zaanse Schans (ZAHN-zeh shahns), a hodgepodge of loosely related attractions in
a pretty park with old houses, feels less like a museum than Arnhem’s or
Enkhuizen’s open-air museums.”
“But having a canal to the sea caused such severe flooding in town—cracking walls
and spilling into homes—that one frustrated resident even built a floating cellar
(which you can visit in what’s now Edam’s oldest house).”
“It offers steep stairs and 23 low-ceilinged rooms in a cozy collection of five ancient
buildings in the old center of Edam.”
“Hoorn, with 70,000 people, is a big enough city that it has 21st-century urban
problems and unsightly sprawl around the old core.”
“The helpful TI is located in the Westfries Museum on Roode Sten, the main square
of the old center […].”
“The Hoorn train station is about a half-mile from the old center.”
“The old building with the brightly colored facade is the Westfries Museum
(described next).”
“The museum has two sections: the outdoor part (Buitenmuseum) with more than
100 historic buildings from around the Zuiderzee relocated right here, and, 200 yards
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away, the indoor museum (Binnenmuseum), filling a fine old merchant’s home and
warehouse.”
“One of the oldest ports in the area, it has a Hanseatic League heritage and
characteristic lanes and fortified buildings huddled around its old harbor.”
‘Medemblik has three main sights: a bakery museum, the Kasteel Radboud (former
castle, now a fortified mansion), and the Stoommachine Museum (an old pump
station turned steam-engine museum just outside of town).”
“There were ecological concerns: Fishermen in villages like Urk and Marken
reported that they could no longer harvest the increasingly unsalty lake, dismantling
the local economy. (Nowadays, these old fishing towns host more pleasure craft than
serious fishing boats.)”
“With its prestigious university, this pleasant small city—which was also the
birthplace of Rembrandt—is the Netherlands’ answer to Cambridge or Oxford. It
offers visitors a low-impact, fun-to-explore cityscape of canals and old ivy-covered
university buildings, as well as more and better museums than other Dutch cities of
its size (American Pilgrim Museum closed Sun-Wed; other museums closed on
Mon).”
“With about 120,000 residents, Leiden is slightly bigger than Haarlem or Delft. The
neatly oblong old center is lassoed by its former moat (singel), and the two branches
of the Rhine River merge at its center—creating an inviting network of canals big
and small.”
“Since 1988, it has been a subsidized housing complex for local seniors—who must
negotiate a very old building with no elevators.”
“Those who pay admission can explore the sprawling grounds, with an extensive
collection of Japanese plants, a fine rose garden, and a complex of restored old
greenhouses […].”
“From the top of the stairs, note the towering Gothic Hooglandse Kerk (Highlands
Church). Now get down from the wall and walk toward the church. About halfway
along the side of the church, on the corner of Beschuitsteeg, is the oldest house in
town.”
“Dr. Jeremy Bangs, an American historian, has filled the oldest house in Leiden
(from the late 1360s, including the original fireplace and floors) with an eclectic
collection of historical items.”
“When the time came to rebuild, Rotterdammers decided to leave their salty old
town as a memory, and started from scratch to build a boldly modern city.”
“Dating from 1917, it’s one of a handful of old Rotterdam structures that wasn’t
destroyed in World War II.”
“Imagine that this area looked much like Amsterdam, with canals lined by old
buildings before the bombs fell. The skinny, green bell tower marks the Beurs-World
Trade Center, a major office building and convention center.”
“St. Lawrence Church. This is the oldest surviving structure in Rotterdam
(completed in 1525)—a rare survivor of the 1940 Nazi bombing campaign.”
“Singel means “moat,” and this north-south stretch of grassy canals defines the edge
of what was old Rotterdam. From here, you have several options.”
“The Netherlands’ crossroads city, Utrecht has a thriving old center with unique and
inviting canalside embankments, the towering remains of a half-ruined church, a
variety of fun museums (including the country’s best railroad museum, an endearing
throwback candy shop, and a quirky collection of music-making machines), and a
huge student population to keep things humming.”
“Most of the sights are contained within or just outside the harp-shaped old town
(Binnenstad)—which takes about 15 minutes to traverse on foot from end to end.”
“That's because it is: Utrecht was the biggest city in the Netherlands for centuries
(from about 1100 until 1550), and still has the country's largest surviving medieval
old town.”
“And yet, this old and young city also looks to the future, with ambitious plans to
reverse some of the grim architectural choices of the postwar period, and make
welcoming Utrecht even more so.”
“The closure of Dutch post offices left a big question mark for historic old buildings
like this one, which is considered an important landmark of the architectural
transition from the ornamented Jugendstil/Art Nouveau of the 1920s to the
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straightforward functionalism of the 1930s (a period collectively called the
“Amsterdam School”).”
“Past the end of the post office, just across the busy road, look for the sculpture of
The Thinker as a hare, by Welsh sculptor Barry Flanagan. Between the buildings,
look for a classic old water tower.”
“Be sure to explore the sprawling grounds, which include a giant playground, an
enormous turntable for locomotives, an old shunting yard (used to supply steam
locomotives), a thought-provoking exhibit on the use of railway cars in World War
II and the Holocaust, and temporary exhibits.”
“Arnhem’s old town—nowhere near as charming as similar towns in the
Netherlands—is just across the busy ring road from the train and bus stations”
“Restaurants with outdoor seating cluster around the square called Korenmarkt and,
a few steps deeper into the old town, around Jaansplaats.”
“You’ll enjoy a huge park of windmills, old farmhouses and other buildings
relocated from throughout the Netherlands, traditional crafts in action, and a pleasant
education-by-immersion in Dutch culture. It’s great for families.”
“Old townhouses and gables in Amsterdam’s Jordaan neighborhood and Red Light
District.”
“Whatever happened to peaceful, tolerant, quaint old Holland? That’s what the
Dutch want to know. The Muslim immigration issue has forced the Dutch to confront
a difficult paradox—how to be tolerant of what they perceive to be an intolerant
culture.”
“Pluk de Nacht—outdoor film festival on the site of an old harbor
(www.plukdenacht.nl), Amsterdam”
“Take it all in, then pause to watch the clouds blow past stately old gables—and see
the Golden Age reflected in a quiet canal.”
“This gives a fun peek at the fifth-biggest harbor in Europe (nearby Rotterdam is
number one); old wheat silos now renovated into upscale condos; and the shoreline
of north Amsterdam, […].”
“The top floor quickly tells 500 years of bag and purse history—from before the
invention of pockets—with a few choice and beautiful old pouches, crocheted
stocking-purses, leather wallets, and tiny cases to hold your valuables.”
“The Erotic Museum in the Red Light District is five floors of uninspired paintings,
videos, old photos, and sculpture […].”
“The finale is a chance to explore below the decks of an old tall-masted ship and
gaze at a royal barge.”
“The former entrance hall and ante-room are covered floor-to-ceiling with old
paintings.”
“The pleasant café has a shaded courtyard and old lockers for the orphans’
uniforms.”
“Moorage spots are prized and grandfathered in, making some of the junky old boats
worth more than you’d think.”
“Looking west down the canal, check out the junky old boats that litter the sides.”
“With a lined forehead, a bulbous nose, and messy hair, he peers out from under
several coats of glazing, holding old, wrinkled pages.”
“$$$ Hotel Brouwer—woody and old-time homey—has a tranquil yet central
location for its eight rooms with Singel canal views. With the owner retiring soon,
it may have a few rough edges, but old furniture and soulful throw rugs provide
loads of character.”
“Café ’t Papeneiland has Delft tiles, an evocative old stove, and a stay-awhile perch
overlooking a canal with welcoming benches.”
“The excellent Enkhuizen Zuiderzee, an hour north of Amsterdam, is a re-creation
of an early 1900s fishing village, where kids can get candy samples from the
pharmacist and craft a ship out of old wooden shoes; if you have extra time, spend
it in the pleasant town of Enkhuizen.”
“Antiekcentrum Amsterdam isn’t just an antique mall—it’s a sprawling warren of
display cases crammed with historic bric-a-brac (including lots of smaller items,
easily packed home), and all of it for sale. You’ll find everything from old helmets
and medals to vintage blue tiles […].”
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“You’ll find 70 dealers offering 17th-century furniture, old Delftware, Oriental art,
clocks, jewelry, and Art Nouveau doodads.”
“On the wall to the left of the café hangs an old map of “Harlemum.” It shows the
walled city in 1688, with ramparts and a moat.”
“Inside the iron cage on the chapel’s back wall is an old wood-and-iron chest that
served as a safe for the church’s cash and precious documents—such as those papers
granting the power to sell forgiveness.”
“The Waag. Step inside (now a fun bar/restaurant) to see its huge timbers and part
of the old massive scales.”
“Visiting the Museum: The ground floor uses old paintings, video projections, and
other displays to tell the story of William of Orange, […].”
“It has a fun and convivial vibe both in its spacious wood-and-brick living room—
decked out with sofas and old carpets—and in its big back courtyard.”
“The museum also has old equipment (much of it still used for today’s cheese
market), such as big scales, wagons, cheese-barrows, […].”
“[…] and (upstairs) old presses for squeezing the last bit of whey out of the cheese
molds.”
“This fragrant and very modest “museum” displays old bakery equipment (including
cookie molds) and sells what it bakes.”
“From the cellar to the attic, via creaky spiral staircases and upon floorboards
recycled from old ships, you’ll explore lavish period rooms filled with actual
artifacts of the age.”
“The old locks, once they were shut, protected the fleet from changing tides.”
“This space shows off temporary exhibits (some of which relate to the Zuiderzee),
as well as an impressive hall filled with nine old Zuiderzee boats.”
“From prehistoric times through the Middle Ages, much of what is today the
Northeast Polder was farmed (many old tools have been discovered).”
“The big, pivoting fins on the sides of the older ships, called swords, can be dropped
when necessary to stabilize the boats without needing fixed keels.”
“You’ll see a replica of an operating theater with a wraparound movie (ask for an
English showing), lots of old scientific equipment and textbooks, antique exercise
equipment and doctors’ tools, and the gruesome, larger-than-life anatomical models
of Dr. Louis Auzoux.”
“Walk east on Schiedamsweg for about three blocks, and you’ll emerge at the top of
historic Delfshaven (on your right)—an idyllic canal pulled straight out of a Vermeer
painting: old boats, a cantilevered drawbridge, and even a windmill still churning
away in the distance.”
“First opened as an actual grocery store in 1873, today it’s staffed by grannies selling
traditional Dutch candies, and boasts an attic crammed with old bottles, soaps,
matchboxes, ration coupons from World War II, and more.”
“The DOMunder experience lets you wander among giant old pillars in a
subterranean visitors center 15 feet below the square.”
“Visiting the Museum: The ambitious, well-presented museum combines a
remarkable collection of old train cars with a modest, Disney-style amusement
park.”
“[…] and a lavishly re-created mining village from 19th-century England (with a
replica of the world’s oldest passenger train car, from 1829).”

Gedragingen /
handelingen

-

“Alkmaar: This likeable town is jammed with gawking tour groups on Friday
mornings, when it holds its ye olde traditional cheese market (early April-early Sept
only).”

Ondervindingen

-

“Gebr. Hartering, named for the brothers Paul and Niek Hartering, applies the trendy
“nose-to-tail” philosophy to Dutch cooking, assembling an interesting array of old
and new flavors.”
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Bijlage 36

Kwalitatieve resultaten van het begrip ‘ouderwets’

Nederland voor Nop – Aad Struijs
Eten / drinken

-

Gedragingen /
handelingen

-

“Men serveert er een ouderwets ‘opgedofte koffie’, zoals de Twentenaren en bakje
troost met een lekkernij noemen.”
“Er zijn ook perken met geneeskrachtige planten, ouderwetse groenten, een
kruidentuin en een vijver.”
“De nostalgie is ook letterlijk te proeven, want het kruidenierswinkeltje verkoopt
brokken, ulevellen, duimdrop en vijftig andere ouderwetse lekkernijen.”
“Elke vierde woensdag in juli zet Joure tijdens een ouderwetse boerenbruiloft de
klok terug naar 1850.”
“Bezoekers kunnen dan zien, ruiken en proeven hoe op een ouderwetse manier in en
met houtblokken gestookte over de beroemde vlaaien worden gebakken.”
“De ouderwetse kruidenteelt herleeft in het Noordwijks Kruidenwinkeltje.”

Nederlands Culinair Erfgoed – Hein van Beek & Paul Blomberg
Locaties

-

“Een echte ouderwetse banketbakkerij, een zaak die respect afdwingt.”

Eten / drinken

-

“Bakkerij Brouwer is een ‘Echte Bakker’, bekend om ouderwets ambachtelijke
producten als roggebrood, oudewijvenkoek en speculaas.”
Culemborg. Worstenmakerij Burggraaf. “Ouderwetse balkenbrij.”
Papekop. Hoeve Spoorzicht. “Ouderwetse zuivel op z’n best.”
“Hier kun je nog een ouderwetse Polonaise bestellen, Moscovisch gebak, petitfours
of een Transvaalse Berg, ook wel een profiterol genoemd.”

-

Gedragingen /
handelingen

-

“De varkenswangen worden nog steeds op de ouderwetse manier klaargemaakt.”
“Zijn bakbloedworst wordt nog steeds op de ouderwetse manier gemaakt, evenals
zijn andere producten.”
“Bij Bakkerij De Kof wordt alles nog met de hand gemaakt. Op de ouderwetse
manier.”

Capitool Reisgidsen Nederland – Gerard M.L. Harmans
Locaties

-

“Comfortabele kamers; ouderwetse gelagkamer.”
“In dit ouderwets gezellige familiepretpark stelen Jul de Muis en zijn vriendjes de
show. “

Objecten

-

“De omafiets, het ouderwetse standaardmodel damesfiets, is in het straatbeeld
gebleven […].”

Eten / drinken

-

“Bij Loetje, een eetcafé in een rustige buurt, krijgt u ouderwetse Hollandse
gerechten als biefstuk en lever geserveerd.”

Wat & Hoe Reisgids Nederland – Tineke Zwijgers
Locaties

-

“Op camping Te Hooi en te gras in Boijl staan vijf plaggenhutten om een pleintje. Ze
hebben een bedstee, houtkachel en ouderwets kookhoekje, maar helaas ook een
gewoon pannendak.”
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-

Eten / drinken

-

Ondervindingen

-

“Het is echter allesbehalve een ouderwetse tuin, waar je naar dieren in hokken kijkt.”
“Ouderwetse uitspanning in Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen.”
“In Den Burg is het ouderwetse snoepwinkeltje In de Soete Suyckerbol voor
kinderen een feest en voor ouderen een bron van nostalgie.”
“In diverse plaatsen zijn ouderwetse snoepwinkeltjes te vinden, zoals De Zoete Inval
in Egmond aan Zee, […].”
“In de badkamer een ouderwets bad op pootjes.”
“Tussen Valkenburg en Kerkrade rijdt het ‘Miljoenenlijntje’, een ouderwetse
stoomtrein.”
“Neem op het Sint-Agathaplein even een kijkje in Winkeltje Kouwenhoven. Hier
kunt u ouderwets snoep- en speelgoed kopen.”
“Ouderwets snoep en drop, maar ook Friese lekkernijen als suikerbrood en dumkes
koop u in Leeuwarden bij […].”
“U kunt ook gewoon ouderwetse koffie-met-een-koekje nemen.”
“Vooral het gelijknamig café is aardig; het combineert een ouderwetse biersfeer met
eigentijdse meubels.”

Het Beste van Nederland – Rik Zaal
Gedragingen /
handelingen

-

“In 1993 was het oude hoofdkantoor van de Holland-Amerika Lijn op de pier al
verbouwd tot Hotel New York, maar toen in 1996 de Erasmusbrug werd geopend en
de Kop van Zuid ook over land te bereiken was, werd er op ouderwets Rotterdamse
manier flink aangepakt.”

1000 Dingen Doen in Nederland – Jeroen van der Spek
Locaties

-

“Bij de entree vind je een restaurant met een speeltuin en een ouderwets lunapark.”

Objecten

-

“Een ouderwetse kabelbaan met stoeltjeslift […] brengt je naar de 68 meter hoger
gelegen Wilhelminatoren.”
“Je maakt kennis met ouderwetse gebruiksvoorwerpen, zoals de voetenstoof en de
lampetkan, herontdekt hopeloos uit de mode geraakt meubilair […].”
“Of de kapperswinkel die ruim vijftig jaar heeft bestaan en onlangs door de eigenaar
aan het museum werd geschonken – een ouderwets cultuurgoed dat over een paar jaar
‘zomaar’ antiek kan zijn.”

-

Eten / drinken

Gr. 030. “Ouderwets snoepgoed. Droppie.”
“Het restaurant heeft zich toegelegd op ouderwetse, vergeten én gevierde groenten in
alle smaakcombinaties.”
“De groenten in de culinaire proeftuinen op Landhoeve Rijkel zijn niet alleen
ouderwets, maar zelfs middeleeuws.”

-

Ondervindingen

-

“Hoewel attracties als de Tollende Muis en de Reuzenschommel niet voor angsthazen
zijn ingericht, blijft de sfeer van het attractiepark prettig ouderwets.”

Wezens

-

“Bij Ezelstal de Edelingen in Zelhem kun je een ouderwetse pakezel huren.”

Lonely Planet The Netherlands – Jeremy Gray & Reuben Acciano
Locaties

-

“The comfy rooms have a 1960s air to be relished by the retro-minded, and patrons
can waltz in an old-fashioned ballroom which is lined with heavy velvet curtains.”

- 192 -

Objecten

-

“Get drunk on charm in old-world Delft.”

-

“Members of the local Reformed Church avoid the euro like the plague, preferring to
settle their debts with old-fashioned guilders or by direct debit.”
“Ladies in old-fashioned aprons sell sweets and tea in decorative containers that
make nice souvenirs.”

-

Gedragingen /
handelingen

-

“As indicated by Van Gogh’s Potato Eaters, the main ingredient in old-fashioned
Dutch cooking is potatoes.”

Ondervindingen

-

“Spend one day each in Delft (p204), for its exquisite porcelain factories and oldworld charm, and Den Haag (p193), the refined capital of Zuid Holland known for
its prestigious art galleries – don’t miss the Mauritshuis (p195) collection with works
from Vermeer to Warhol.”
“Old Dutch Restaurant Le Pompador. Even the name can’t take away the oldeworlde flair of a place where faded yellow light falls from Art Deco lamps.”
“If you’re here in summer, the number of day-tripping tourists will probably make
you wish you weren’t; in winter its old-world charm and narrow, canal-lined streets
make a pleasant day trip from Rotterdam or Den Haag.”

-

Cruising Guide to the Netherlands – Brian Navin
Ondervindingen

-

“Monnickendam, although now surrounded by teeming yacht harbours, retains a
quiet old-world charm within its narrow streets. There are eel smokeries around the
harbour, a restaurant in the weigh-house, and the Speeltoren archaeological
museum.”

The Rough Guide to the Netherlands – Martin Dunford, Phil Lee & Suzanne Morton-Taylor
Locaties

-

-

-

-

“Though they’re no longer common, you may also come across proeflokaalen or
tasting houses. Originally the sampling premises of small distillers, there are now
small, old-fashioned bars that only serve spirits (and maybe a few beers) and
sometimes close early (around 8pm).”
“The Allard Pierson Museum is a good, old-fashioned archaeological museum in a
solid Neoclassical building.”
“Arguably Amsterdam’s best steakhouse, an old-fashioned, darkly lit, woodpanelled affair dating back to the 1940s.”
“This lovely old-fashioned bar has an ancient wood an tile interior that still boasts
its original low bar and shelving.”
“Lovely maintained, old-fashioned brown café with a loyal clientele.”
“Delightfully old-fashioned sweetshop, selling all sorts of mouthwatering Dutch
sweets, piled up in glass jars – a great place to try Dutch liquorice (drop).”
“There was a time when no self-respecting Netherlander would go anywhere without
his pipe and although those days are long gone, this old-fashioned tobacconists, with
its wood panelling and glass display cabinets, sells top-quality pipe tobacco and an
outstanding range of cigars and cigarillos.”
“Founded in 1774 by a wealthy local philanthropist, one Pieter Teyler van der Hulst,
the museum is delightfully old-fashioned, its wooden cabinets crammed with fossils
and bones, crystals and rocks, medals and coins, all displayed alongside dozens of
antique scientific instruments of lugubrious appearance and uncertain purpose.”
“Large, old-fashioned French restaurant that focuses on classic French food –
everything from bouillabaisse to pot au feu and oysters and seafood.”
“Right on the north side of the harbour, this old-fashioned place serves a decent
smoked eel sandwich as well as more substantial, mainly traditional Dutch dishes.”
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“If you want to stay in Volendam, there’s no better place than this wonderfully oldfashioned hotel, whose maze of corridors and creaking old floor harbour a range of
decently furnished rooms, the nicest of which overlook the water.”
“An atmospheric, old-fashioned kind of place for a drink, with nautical knick-knacks
hanging on the walls and lots of tableaus outside on the quay.”
“Located on Delft’s most atmospheric square, this café is famous for its home-baked
apple pie with whipped cream – an absolute hi – served in an old-fashioned woodpanelled setting.”
“All old-time favourite, where they rustle up a tasty and filling range of home-made
Dutch staple dishes in resolutely old-fashioned premises – there’s been no tacky
modernization here, witness the wood panelling.”
“There’s a relentlessly old-fashioned restaurant at the front, where a three-course
dinner menu costs €32.50.”
“Among the platoon of cafés that line up along the Brink, this is perhaps the most
distinctive. It’s a lovely old-fashioned place – the oldest cake shop in town – where
they serve a tasty cup of coffee along with the local specialty, Deventer Koek, a spiced
and very chewy gingerbread biscuit; mind your fillings.”
“Much of the centre is pedestrianized and, without a supermarket in sight, the town’s
old-fashioned shops still flourish, as do its cafés and, in a quiet sort of way, its bars.”
“Endearing, old-fashioned neighbourhood bar, with well-worn décor, a good range
of brews both on top and in the bottle – and a splendid wooden stairway.”
“Good Dutch-French cooking at moderate prices, an excellent array of beers, and
occasional live jazz, all in an old-fashioned setting decorated with aged cognac
barrels.”

Objecten

-

“This boutique hotel brilliantly mixes the traditional and contemporary in its five
large rooms and suites, with flat-screen TVs, DVD players, sumptuously equipped
bathrooms and wi-fi throughout merging seamlessly with the beams, old-fashioned
beds, paintings and fabrics that show off this seventeenth-century mansion at its best.”

Eten / drinken

-

“The museum works very hard to be authentic: sheep and goats roam the
surrounding meadows and its smokehouses smoke (and sell) real herring and eels,
the sweetshop sells real old-fashioned sweets, the beautifully kept schoolrooms
offer geography and handwriting classes, and there’s even a woman in a 1930s
furnished house who will make you a traditional Dutch lunch.”
“The décor is very girly, with pink walls covered in rickety racks and old-fashioned
plates.”

-

Ondervindingen

-

“This centrally located hotel combines modern design with old-fashioned cosiness
with 69 well-equipped rooms [...].”

Why the Dutch are Different – Ben Coates
Locaties

-

Ondervindingen

-

“It was, an information sign at the roadside explained, the largest concentration of
old-fashioned windmills in Europe.”
“Although the intensity of the debate about Zwarte Piet was difficult to understand,
it was indicative of something I found fascinating about the Netherlands – the fact
that despite the country’s liberal reputation, it could in some ways be an oldfashioned and even intolerant place.”
“After the old-world charm of Dordrecht and the scenic boat ride, arriving in
Rotterdam felt like entering another world.”

Amsterdam & The Netherlands – Rick Steves & Gene Openshaw
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Objecten

-

-

Eten / drinken

-

“Hotel Parkzicht, an old-fashioned, no-frills, dark-wood place with extremely steep
stairs, rents 13 big, plain, and somewhat frayed rooms on a street bordering
Vondelpark.”
“Greetje features sidewalk seating, an old-fashioned bar, a portrait of chef René’s
mother Greetje above the door, and a split-level, blue-tiled dining zone.”
“Amsterdam’s old-fashioned fish stands (haringhandel) sell cheap herring
sandwiches and other salty and fishy treats, usually from easy photo menus.”
“Proeflokaal Arendsnest. Awash in wonderful old-fashioned décor, it displays the
day’s 52 rotating Dutch beers (not a single Belgian one) “on tap/on draft” on a big
chalkboard.”
“Cost and Hours: €16, free for kids 3 and under, Tue-Sun 10:00-17:00, closed Mon,
at east edge of town in old-fashioned Maliebaanstation, […].”
“As you travel through the countryside, make a point to look out the window for a
glimpse of the Netherlands both past and present. Overstuffed cows moo contentedly
in pastures, canals big and small turn pristine fields into graph paper, old-fashioned
windmills spin, sleek modern bike paths trace canals and train tracks, idyllic pea
patches burst with produce watched over by little potting sheds, and so on.”
“The much lower-lying building at the tip of land (with the copper-domed turrets) is
the jarringly old-fashioned Hotel New York.”
“Cost and Hours: €16; Tue-Sun 10:00-17:00, closed Mon, at east edge of town in oldfashioned Maliebaanstation, […].”
“In the far-left corner, you’ll see the Winkeltje Kouwenhoven old-timey candy shop,
where candies are still made the traditional way.”
“The old-timey pub De Twee Zwaantjes (a few doors to the right) features singalongs
and live music, occasionally including the mournful songs of the late local balladeer
Johnny Jordaan.”
“Look for pickled herring (takeaway stand on the square), local cheese (Gouda and
Edam—tasty shop a block away on Barteljorisstraat), French fries with mayonnaise
(recommended old-time fries place behind the church on Warmoesstraat), and, in the
summer, stroopwafels (waffles with built-in syrup) and poffertjes (little sugar
doughnuts, cooked on the spot).”
“Haarlem’s old-time windmill, located just a 10-minute walk from the station and
Teylers Museum, welcomes visitors with a short video, a little museum, and fine town
views.”
“Train enthusiasts will enjoy the steam-train museum at the Hoorn station. Just across
the tracks are an old-time station, a workshop where steam trains are maintained,
[…].”
“Brabant Café, in the “village” of Budel, resembles an old-fashioned farmhouse café
and offers desserts and snacks.”
“Café Villa Zeezicht has the better interior, with all the romantic feel of a classic Old
World café. The interior is crammed with tiny tables topped by tall candlesticks, and
wicker chairs outside gather under a wisteria-covered awning.”
“Hotel de Emauspoort, picture perfect and family-run, is relaxed, friendly, and ideally
located one block from the Markt. The 26 rooms, decorated with pleasantly oldfashioned wooden furniture and named for sea heroes and Delft artists, overlook a
canal or peek into the courtyard.”
“Getting Around: A free, old-fashioned tram does a lazy counterclockwise circle
around the museum grounds, making six stops (well-marked on park maps).”
“The museum’s free pedestrian corridor—lined with old-time group portraits—is a
powerful teaser.”
“Spaarne 66 Restaurant Bar. The Lemmers girls (a mom and her daughters) run this
cozy eatery, with a woody, old-time interior and fine outdoor canalside seating (light
lunches, Mediterranean/Dutch dinner plates, daily in summer 10:00-23:45, closed
Tue in winter, Spaarne 66, tel. 023/551-3800).”
“Friethuis de Vlaminck is your best bet for a cone of old-fashioned, fresh Flemishstyle fries […].”
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Gedragingen /
handelingen

-

“The Zuiderzee Museum is a delight to explore, with something for all the senses—
smell the wood fires and tanning vats, savor a bite of aged cheese and old-fashioned
licorice, watch a windmill turn, hold a lump of coal, and catch the sound of wooden
clogs on a brick road.”

-

“Start with the Golden Age portraits. These are ordinary middle-class people,
merchants, and traders, dressed in their Sunday best. They come across as good
people—honest, businesslike, and friendly. Remember, the Dutch got rich the oldfashioned way—they earned it.”
“You’ll feel like a whistle-stop presidential candidate as the train plods through the
Dutch countryside. Enjoy the purely Dutch scenery on this serene, old-fashioned
joyride.”
“Netherlands Open-Air Museum: Holland’s original and biggest open-air museum is
also one of its best, sprinkling traditional buildings from around Holland across a
delightful park, and populating them with chatty docents to give you a flavor of oldtime lifestyles.”

-

-

Ondervindingen

-

-

-

-

“Arriving by boat, first wander through the colorful Havenbuurt (“Harbor
Neighborhood”), then head for the charming Kerkbuurt (“Church Neighborhood”) to
get a taste of Marken’s old-time charm.”
“Hotel Leeuwenbrug, a former warehouse and now a business-class hotel, has 32
classic Dutch rooms (some with canal views), Old World atmosphere, a generous
breakfast buffet, and a helpful staff.”
“(You can do this while waiting for your tour boat to depart, or in lieu of the cruise;
if you’re on foot, note that the views get better the farther down the embankment you
go, with the best just before the Veerhaven harbor—a rare bit of Old World charm.)”
“West Amsterdam (which includes the Jordaan) has Old World ambience, with quiet
canals, traditional Dutch architecture, and candlelit restaurants.”
“Wiechmann Hotel’s 37 pricey rooms are sparsely furnished with just the dark-wood
essentials, but they’re spacious, and the gezellig (cozy) public areas are chock-full of
Old World charm.”
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Kwalitatieve resultaten van het begrip ‘historisch’

Nederland voor Nop – Aad Struijs
Locaties

-

-

-

-

-

-

-

“De collectie is ondergebracht in het historische Rectorshuis, voorheen een Latijnse
school uit 1783.
“In deze historische tabaksschuur richtte het Utrechtse Landschap een
informatiecentrum en een winkeltje in.”
“Elke derde zondag van de maand (met uitzondering van juli en augustus) vindt de
Kunst Kijk Route plaatsen culturele wandeling door de historische binnenstad van
Amersfoort.”
“In een historisch pand op de hoek van de Breestraat en het Onze-Lieve-Vrouweplein
zetelt het Centrum Beeldende Kunst Provincie Utrecht.”
“In de grootste historisch binnenstad van Europa weerspiegelt de rijkdom van die
Gouden Eeuw nog steeds in talloze monumenten, kerken, kapitale woonhuizen langs
de grachten en in de kunstwerken in de Amsterdamse musea.”
“Door dat verhaal, op deze historische plek, krijgt een bezoek aan de Hollandsche
Schouwburg een extra indrukwekkende dimensie.”
“Alles wat te maken heeft met het zetten van onze nationale volksdranken koffie en
thee staat op aantrekkelijke wijze opgesteld in een historisch winkeltje in het Koffieen Theemuseum.”
“Een aantal historische vemen en pakhuizen is gerenoveerd en kreeg een nieuwe
bestemming.”
“Baron d’Amblaing van Giessenburg, luitenant der Jagers, legde in 1884 de basis voor
het historisch museum.”
“Niet omdat het dorp zoveel architectonische juweeltjes of historische hoogstandjes
te bieden heeft.”
“Culemborg Bijvoorbeeld is de naam van een groots opgezet evenement in het
historisch centrum.”
“[…] het Hofje van Pauw (met historische interessante regentenkamer in het
poortgebouw uit 1707) […].
“Een van de historische juweeltjes is de Moriaan, uit het begin van de 13de eeuw.”
“Het kunstenaarsgenootschap Pulchri Studio, opgericht in 1847, organiseert in haar
historische pand vijftig wisselende tentoonstellingen per jaar van schilderijen,
beelden grafiek en nieuwe kunstuitingen.”
“In de historische Ridderzaal opent zij officieel het nieuwe parlementaire jaar met het
uitspreken van de troonrede tijdens een gezamenlijke vergadering van de Eerste en
Tweede Kamer der Staten-Generaal.”
“Eigenlijk is het een samenvoeging van zes historische gebouwen.”
“De schitterende historische binnenstad is elke eerste zondag van de maand van 12
tot 17 uur het decor voor een cultureel festijn.”
“De bewegwijzerde route Rondje Dordt rijgt de fraaiste monumenten in de historische
binnenstad aaneen tot een aantrekkelijke wandeling.”
“In de voormalige Augustijnenkloosterkerk aan de Voorstraat 216 vond in 1572 de
eerste openbare hervormde kerkdienst in Nederland plaats. Historische grond dus.”
“Kunstrondje Dordt is de naam van een wandelroute langs 66 kunsthandels, galeries,
antiek- en curiosazaken, antiquariaten en bijzondere atelierwinkels in de historische
binnenstad van Dordrecht.”
“Deze historische kruidentuin in de binnenstad van Elburg bestaat uit een kloostertuin
en een apothekerstuin.”
“De Botterdagen vallen elk jaar samen met de Open Monumentendagen. Voor
liefhebbers van historische gebouwen is er keuze genoeg, […].”
“[…] het vestingstadje telt niet minder dan 250 historische panden.”
“Verder biedt het museum onder meer een historische maquette die, samen met
voorwerpen, de relatie toont tussen de markt en een aantal belangrijke historische
gebouwen aan dit plein, zoals de synagoge, de N.H. Geertruidskerk en de r.-k.
Gertrudiskerk.”
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“In dit fraai gerestaureerde historische pand in het beschermd stadsgezicht van
Gramsbergen zetelt het Historisch Cultureel Informatiecentrum.”
“In het historische pand van de voormalige onderofficiersmess is onder andere de
collectie van het roemruchte Regiment Wielrijders geparkeerd.”
“Het 17de-eeuwse Huis Aerdt is een historische plek.”
“Aan de hand daarvan kan men een eigen wandeling samenstellen langs de wallen,
grachten, ravelijnen, bastions, de geruïneerde fundamenten van het oude kasteel, der
talloze historische panden, waaronder […].”
“Ook vele historische gebouwen zijn in oude vorm bewaard.”
“De oud-Hollandse binnenstad van Leiden is een opeenstapeling van historische
gebouwen.”
“Aan de rand van het historisch centrum kan men over en langs de middeleeuwse
omwalling wandelen.”
“Decennia lang was de historische binnenhaven ‘Bassin een vervallen en vergeten
stukje Maastricht.”
“t Bassin veranderde weer in een historische binnenhaven, met de grandeur van
weleer, toen dit plein van water de schakel vormde tussen de Maas en de ZuidWillemsvaart.”
“In juni is de historische binnenhaven ’t Bassin een week lang het decor voor de
Havenfeesten.”
“Middelburg telt elfhonderd historische gebouwen en is daarmee de vijfde
monumentenstad van Nederland.”
“De Heeren Zeventien, het dagelijks bestuur van de VOC, zetelden afwisselend in
Amsterdam en in het Oost-Indisch Huis op de Dam in Middelburg. Dit VOCmonument is in de Tweede Wereldoorlog uit het stadsbeeld gebombardeerd en niet
herbouwd. Op de historische plek staat nu een flatje.”
“Het wandelpark achter dit historische landhuis, met zijn 18de-eeuwse uitkijktorentje,
is vrij toegankelijk.”
“Ondanks de zware vernielingen in de Tweede Wereldoorlog bezit de stad aan de
Waal nog steeds een middeleeuwse kern met tweehonderd historische panden.”
“Eigenaren van particulieren tuinen in de historische kern van Noordwijk-Binnen
zetten hun tuinhek uitnodigend voor tuinliefhebbers open.”
“Vele vakwerkhuizen en andere historische gebouwen – waaronder het in rococostijl
opgetrokken stadshuis – verlenen het stadje een ongekende charme.”
“Men wandelt langs historische panden, kunstwerken en andere
bezienswaardigheden.”
“Bij hofjes denk je meestal aan historische huisjes rond een pleintje met een pomp,
waar minderbedeelden van een verzorgde oude dag konden genieten.”
“Bij de Oude Haven vindt men de opvallende Kubuswoningen van architect Piet Blom
uit 1984, het Witte Huis en de historische scheepswerf.”
“Langs de jachthaven staan restaurants en exclusieve winkels in een historische en
tegelijkertijd hypermoderne omgeving.”
“In de Leuvehaven laat het Havenmuseum de historische haven van Rotterdam
herleven.”
“Delfshaven is het enige stukje historisch Rotterdam, dat tijdens de Duitse
bombardementen gespaard bleef.”
“Het museum is gevestigd in een rijtje historische panden.”
“Wie meer over de dramatische geschiedenis wil weten, kan terecht in het museum
aan de voet van het historisch kerkje op de Middelbuurt 3 in Ens.”
“Door de Nederlandse regering zijn de volgende monumenten voorgedragen voor een
plaats op de Werelderfgoedlijst: de historische binnenstad van Amsterdam […]; de
prehistorische vindplaatsen bij Swifterbant; de prehistorische vindplaatsen op donken
in het oosten van de Alblasserwaard […].”
“In het bezoekerscentrum vindt men een schilderachtig straatje van historische
veenwerkershuisjes.”
“Dat alles speelt zich af in de historische omgeving van de Voorstraat.”
“Het bijzondere gebouw in het historische hart van Vlissingen is een uniek samenspel
van oud en nieuw.”
“Men kan er bijvoorbeeld rondsnuffelen in duizenden oude foto’s, de historische
bibliotheek en de Historie Topografische Atlas.
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“Maar het is natuurlijk wel historische grond.”
“Iedere eerste zondagmiddag van de maan leidt het Cultureel Rondje bezoekers tussen
half twee en vijf uur door de historische binnenstad, waar zo’n twintig galeries de
deuren openzetten en wisselende exposities tonen.”
“Een klein historisch museum duikt in de geschiedenis van de psychiatrie in Wolfheze
vanaf 1906.”
“Later verhuisde het originele interieur naar een historisch pandje op de Zaanse
Schans.”
“De uitbreidingsdrang van talloze gemeentebesturen die in de 18de en 19de eeuw als
een olifant door de porseleinkast stampten, betekende het einde voor veel historische
gebouwen.”
“Als gevolg daarvan wemelt het in het schilderachtige stadje van de historische
panden.”
“De zetel van het stadsbestuur is een fraaie combinatie van moderne architectuur en
historische gebouwen uit de 15de, 16de en 17de eeuw.”
“Het park biedt een schitterend uitzicht op het historische havenfront van Dordrecht.”
“Een groep (oud-)verpleegkundigen houdt zich onder de paraplu van de Stichting
Historisch Verpleegkundig Bezig (SHVB) bezig met het verzamelen, selecteren,
conserveren, inventariseren en beheren van een collectie historisch verpleegkundig
materiaal.”
“Amsterdam is de stad met de meeste historische gevelstenen.”
“Vroeger telde Amsterdam duizenden historische gevelstenen.”
“Aan de muur van het Amsterdam Historisch Museum prijkt een aantal historische
gevelstenen, afkomstig van gesloopte panden.”
“Rechters hijsen zich dan in historische kledij en spreken recht wat krom is.”
“Liefhebbers van klassieke techniek kunnen hun hart ophalen tijdens de Horse Power
Run, een rit van historische motoren, gebouwd voor 1915.”
“De laatste zondag van juni steken veel inwoners van de stad zich in historische
kledij voor de traditionele Maria Ommegang.”
“Dit bruisende bourgondische feest met onder meer wagenspelen,
muziekgezelschappen in historische kledij, kermis, kunstmarkten, braderie e.d., […].
“Elk jaar op 1 april doen Brielenaren in historische kledij de inname van de stad nog
eens dunnetjes over.”
“Het Regiment Intendance Troepen werd opgericht in 1905 en heeft zijn eigen
historische verzameling in Bussum.”
“In het seizoen organiseert het museum elke zondag rondritten met historische
trams.”
“De KB bezit enkele tientallen bijzondere collecties, waaronder historische kranten,
affiches, kaarten, middeleeuwse handschriften, oude drukken, abla amicorum en
brieven van schrijvers, boekbanden, kinderboeken en de grootste collectie schaak- en
damliteratuur ter wereld.”
“Liefhebbers van klassieke techniek kunnen hun hart ophalen tijdens de Horse Power
Run, een rit van historische motoren, gebouwd voor 1915.”
“Verder biedt het museum onder meer een historische maquette die, samen met
voorwerpen, de relatie toont tussen de markt en een aantal belangrijke historische
gebouwen aan dit plein, zoals de synagoge, de N.H. Geertruidskerk en de r.-k.
Gertrudiskerk.”
“Gestoken in historisch verantwoorde kledij en met fraaie replica’s van wapens en
andere uitrustingsstukken exerceren de schutters om vervolgens de kanonnen af te
vuren.”
“Ook is er een permanent museum, dat aan de hand van archeologische vondsten,
historische voorwerpen, oude gebruiksartikelen, curiosa en devotionalia een beeld
geeft van de ontwikkeling van Goirle en de wijze waarop de Brabanders vroeger in
deze streek leefden en werkten.”
“Binnenhavenmuseum Turfsingel is een drijvend openluchtmuseum van historische
bedrijfsvaartuigen.”
“Het zijn het Infanterie Museum, het Infanterie Schietkamp Museum en de
historische verzameling van het Korps Nationale Reserve, de NatRes.”
“Het museum toont ook historisch materiaal van het kasteel.”
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“Folklore. De Hippofeesten zorgen elk hemelvaartsweekend voor veel folklore met
historische rijtuigen, ringsteken, paarden, rijtuigen, zang en dans.”
“Bezoek beslist ook de haven en het Houten Hoofd. Het is de ankerplaats voor de
historische bruine vloot.”
“Hij mag dan amper een halve eeuw oud zijn, het bezit een fraaie collectie historische
beeldhouwwerken in hout en steen, borduur-, edelsmeed- en geelgieterskunst.”
“In de stijlvolle kamers, waar eens de bankcommissarissen vergaderden, kunnen
bezoekers nu het historisch materiaal bestuderen.”
“Op het historische Bätzorgel van de Vredeskerk aan de Voorstraat 35 worden op de
dinsdagavonden in juli en augustus concerten gegeven.”
“Dat gebeurt aan de hand van onder meer historische vondsten, bewegende wateren molenmodellen, geluidsobjecten, computermodellen en videofilms.”
“Gratis is een bezoek aan de collectie historische vliegtuigen uit het begin van de
vorige eeuw, die onder de naam Vroege Vogels staat geparkeerd in een grote hangar.”
“In de Hemel mag men gratis een blik werpen in de brouwzaal, met zijn imponerende
ketels en een verzameling historische attributen die betrekking hebben op bier
brouwen, distilleren, azijn- en mosterdproductie.”
“Liefhebbers van klassieke techniek kunnen hun hart ophalen tijdens de Horse Power
Run, een rit van historische motoren, gebouwd voor 1915.”
“Maar mooi of niet, het is wel een bijzondere ervaring om in ’t twee-duuster in een
leeg en mistig landschap naar de in historische kledij gestoken blazers te luisteren,
die zich de longen uit het lijf persen om vier tot zeven tonen aan het meterslange
instrument te ontlokken.”
“In een monumentale omgeving ankeren hier historische zeilschepen.”
“Vanaf de kades van de Oude Haven en het Haringvliet is een vloot historische
binnenvaartschepen te bewonderen.”
“Daar vindt men ook Nederlands grootste vloot stoomschepen, omringd door motoren zeilschepen, drijvende bokken en historische havenwerktuigen.”
“Naast de verzameling historische voorwerpen bouwde het museum al in de jaren
vijftig, onder leiding van de bezielende directeur en tv-persoonlijkheid Pierre
Janssen, een befaamde collectie moderne kunst op.”
“Binnen en buiten staan vliegtuigen, waaronder historische ‘kisten’, lesvliegtuigen,
helikopters en straaljagers van de Koninklijke Luchtmacht en Marine Luchtvaart
Dienst.”
“Liefhebbers van historische auto’s kunnen kun hart ophalen tijdens de Oldtimerrit
Walcheren (vaak een zaterdag in juni).”
“Er bestaan plannen om van de Wereld weer een echt hotel te maken, met handhaving
van de historische details.”
“De historische collectie schenkt aandacht aan de archeologie, de Middeleeuwen, het
geslacht Horne, […].”
“Boeren en boerinnen in historische kleding voeren de kazen met oude brikken aan.”
“Nog ieder jaar viert de stad op 8 oktober de historische overwinning van de
Nederlandse troepen.”
“Het Deutzenhofje is een karakteristiek voorbeeld van het historische, typisch
Nederlandse gebruik om testamentair een liefdadige instelling in het leven te roepen,
die zowel de stichter tot eer strekte, als de begunstigden van een beschermde oude
dag verzekerde.”
“Een historisch volksfeest omlijst dat unieke schouwspel.”
“Elke derde zondag in juli vindt in het centrum van het dorp een historische
wasdemonstratie plaats.”
“De Franse ballonvaarder Jean Pierre Blanchard steeg op in de paleistuin en zag zijn
historische vlucht eindigen in Zevenhuizen.”
“Ze zijn rijk versierd met bijbelse, historische en allegorische voorstellingen […].”
“Landgoed Nienoord in Leek fungeert elke laatste zondag van de maand april als start
en finish van de Horse Power Run, een historische rit van klassieke motorfietsen.”
“Met een historisch schouwspel, een braderie, optredens van muziekverenigingen,
de jaarlijkse schapenkeuring en andere evenementen viert Oostvoorne begin juni de
Jacoba van Beierendag.”
“Een keer per jaar is de hoge Woerd het toneel van een historische kaasmarkt.”
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“Al vijf generaties lang wordt op dit historische landgoed fruit geteeld.”
“Historische straatjes en gevels, en dat op een steenworp afstand van Noordzee,
duinen en natuurreservaten.”
“In de mooie historische steden zoals Leeuwarden, Sneek, Franeker en Hindeloopen
sta je oog in oog met de geschiedenis van het Friese volk.”
“Vanaf Graaf Bernstorff heb je vanaf het heerlijke terras een mooi uitzicht op het
historische centrum van Schiermonnikoog, het eiland met de brede stranden, de
indrukwekkende natuur en de schone lucht.”
“Restaurant Onder de Linden ligt op een werkelijk mooie stek, aan de Markt in het
centrum van historische Sneek, vlak bij het monumentale stadhuis.”
“Dwalen over grachten, langs historische gebouwen – ooggetuigen van de
bloeiperiode van de stad in de Middeleeuwen.”
“Het rijke verleden van de provincie komt op diverse plekken tot leven, de aan de
Overijsselse IJssel gelegen Hanzesteden Zwolle, Kampen en Deventer hebben op
historisch gebied veel te bieden.”
“De Bottermarck is in het historische centrum van Kampen gevestigd.”
“Maar ook de diverse historische landgoederen, kastelen en paleizen en de
pittoreske steden en dorpen waar het rijke handelsverleden tot leven komt, dragen
tot die schoonheid bij.”
“De verschillende historische steden, zoals Amersfoort, Woerden en natuurlijk
Utrecht, verraden een rijk handelsverleden.”
“De allerlekkerste streekgerechten en dat ook nog eens in een historische setting.”
“Dit historische veertiende-eeuwse pand heeft een prachtig monumentaal
restaurant.”
“Brouwerij De Molen is gevestigd in een historische korenmolen uit 1697.”
“Gevestigd in het noorden van deze historische stad houdt banketbakker Matthijs
Stoffer zich met zijn personeel zes dagen per week bezig met het maken van allerlei
banket.”
“Eigenaars Jules en Lida Struyk restaureerden enkele jaren geleden het aanliggende
historische pand om er een herberg – De Emauspoort – van te maken.”
“Het restaurant is gevestigd in een historisch pand dat al rond 1680 druk bezocht
werd als herberg.”
“Daarnaast oefenen natuurlijk de verschillende historische steden een enorme
aantrekkingskracht uit, met Den Fosch met zijn Sint-Jan, gebouwd tussen de
veertiende en zestiende eeuw en de gezellig Markt als favoriet.”
“Hierop staan werkelijk prachtige oude recepten, deze komen uit historische
kookboeken […].”

Capitool Reisgidsen Nederland – Gerard M.L. Harmans
Locaties

-

-

“Bezienswaardigheden in het kort somt de bezienswaardigheden op per categorie:
historische gebouwen en monumenten, straten, pleinen en grachten, musea en
kerken.”
“Vierdaags bourgondisch eet- en drinkfestijn op het historische Vrijthof.”
“Op deze dag kunt u historische monumenten bezichtigen die de rest van het jaar
niet voor publiek toegankelijk zijn.”
“Historische gebouwen, monumenten en bruggen.”
“U ziet er voorwerpen die verwijzen naar de Bijbel en maquettes van historische
plaatsen, zoals de Tempel van Jeruzalem, en archeologische vondsten uit Egypte.”
“In dit interactieve bezoekerscentrum van de historische Heineken Brouwerij
(1868) komt u meer te weten over het wereldberoemde gerstenat tijdens een
rondleiding.”
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“Het gezicht van West-Nederland wordt in hoge mate bepaald door de oude havenen handelssteden met een rijk verleden, dat zich laat bekijken in fraaie musea en
historische centra.”
“Milieuorganisaties zetten zich in voor ontwikkeling en behoud van natuurwaarden
en historische landschappen.”
“In de 14de eeuw werd begonnen met landaanwinning, waardoor veel historische
stadjes die vroeger op eilanden in de zee werden gebouwd, midden in het landschap
kwamen te liggen.”
“Enkhuizen, een prachtig historisch vissersstadje aan het IJsselmeer.”
“Het 12de-eeuwse stadje telt vele historische gebouwen, zoals de bont beschilderde
waag.”
“De dwangburcht Kasteel Radboud, in 1288 gebouwd door graaf Floris V, is een
historisch museum met leuke kinderactiviteiten.”
“De Verweyhal en de Vleeshal zijn twee historische gebouwen aan de Grote Markt
die behoren bij het Frans Halsmuseum.”
“Het hofje is grondig gerestaureerd en huisvest nu het belangrijkste historische
museum van Haarlem en Zuid-Kennemerland.”
“Het historische centrum van Amersfoort is nog grotendeels intact”
“In Montfoort, gelegen aan de Hollandse Ijssel in de Lopikerwaard, zijn
verschillende historische gebouwen te zien, waaronder de St.-Janskerk.”
“Rokerijen, visserswoningen en de historische scheepswerf herinneren nog aan deze
tijd.”
“Tijdens de Tweede Wereldoorlog gingen veel historische gebouwen verloren,
maar de laatgotische Cuneratoren, die werd gebouwd tussen 1492 en 1531, bleef
gespaard.”
“In Madurodam ziet u Nederland in het klein: replica’s van historisch interessante
gebouwen zoals het Binnenhof in Den Haag, Amsterdamse grachtenpanden en de
Rotterdamse Euromast, […].”
“Aan het eind van de 17de eeuw werd het centrum herbouwd en sindsdien is de
historische binnenstad weinig veranderd – aan de door bomen omzoomde grachten
staan nog altijd de gotische en renaissancistische huizen met hun schilderachtige
geveltjes.”
“Dit gotische gebouw, een voormalig klooster, huisvest het historisch museum van
Delft, waar Willem van Oranje werd vermoord.”
“De haringvangst bracht welvaart: 17de-eeuwse gebouwen sieren de historische
stadskern, zoals de Grote Kerk […].”
“Het historisch museum van Rotterdam, toont schilderijen en textiel en herinnert
aan het bombardement.”
“Deze oase van historie en cultuur in de moderne, zakelijke stad bestaat uit enkele
straten met historische panden en een kleine haven met oude zeilschepen.”
“De historische haven- en vestingstad Brielle heeft een beschermd stadsgezicht.”
“Het 15de-eeuwse stadhuis beheerst het stadsbeeld van het historische plaatsje
Veere.”
“Aan de Markt komen het historische centrum en de moderne haven bij elkaar, met
het Havenkanaal en het stadhuis uit 1599.”
“De Grote Markt met zijn Brabantse sfeer is het centrum van de historische stad.”
“Terrasjes vindt u ook aan de historische stadshaven, waar ’s zomers vaak
evenementen worden gehouden.”
“Tot de mooiste en historisch interessantste kastelen (borgen) in Groningen behoren
de middeleeuwse Fraeylemaborg in Slochteren, de Menkemaborg in Uithuizen en
de lieflijke borg Verhildersum in Leens.”
“Op de zolder zijn historische werkplaatsen ingericht, waaronder een
timmermanswerkplaats en een smederij.”
“De geschiedenis van het historische stadje is nauw verbonden met die van de heren
op de Fraeylemaborg.”
“De historische Fraeylemaborg in Slochteren.”
“Het landschap koestert een unieke historische erfenis: 52 hunebedden uit het
neolithicum.”
“Historisch houten voetpad door het veen.”
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“Dit is nu nog altijd goed te zien aan het relatief grote historische centrum van deze
plaatsen.”
“Het plaatsje […] heeft een historisch centrum met enkele 15de- en 16de-eeuwse
monumenten.”
“Maar de bezoeker van Zuid-Nederland komt ook voor de historische centra van
steden als Den Bosch, Breda, Thorn en Maastricht, voor de fraaie natuur van
Kempen, Peel en de Zuid-Limburgse heuvels, voor moderne, bedrijvige steden en
voor rustige, landelijke dorpjes.”
“De sluizen bij de historische vestingstad Willemstad.”
“Gevelstenen zijn er te over in het historische centrum van Den Bosch.”
“Aan de Markt staan historische gebouwen als De Moriaan (delen uit de 12de
eeuw), het stadhuis en een beeld van de schilder Jeroen Bosch.”
“In de historische wijk Uilenburg, vlak bij de Markt, wemelt het van cafeetjes en
restaurants.”
“Niet ver van de kerk ligt de Urselinenhof, een voorbeeld van geslaagde nieuwbouw
in een historische centrum.”
“Ten zuidoosten van Weerst ligt het witte stadje Thorn, dat met zijn pittoreske
straatjes en huizen, historische hoeven en monumentale Abdijkerk oost als een
openluchtmuseum.”
“U kunt overnachten in de luxehotels van de grote hotelketens, maar het is ook goed
toeven in oude kastelen, boerenhoeves, historische gebouwen en woonhuizen die
omgebouwd zijn tot hotel, pension, hostel of bed-and-breakfast.”
“De ene keer overnacht u in een eenvoudig woonhuis, de andere keer in een
historisch pand.”
“Een van de oudste hotels van Amsterdam, in een historisch pand.”
“Comfortabele kamers in twee historische panden.”
“Comfortabele kamers in twee zeer sfeervolle historische panden.”
“Gevestigd in een historisch pand in het centrum van Wijk bij Duurstede.”
“Uniek hotel in een historisch pand met drie zeer royale, stijlvol ingerichte luxueuze
suites.”
“Gevestigd in een historische watertoren, met fraaie uitzichten.”
“In een verbouwd historisch pand in het centrum, 5km van strand en bos.”
“Sfeervol historisch gebouw met hedendaags comfort.”
“Luxe hotel met gerenommeerd restaurant in pachthof van historisch landgoed,
omgeven door park en tuinen.”
“In een fraai historisch pandje eet u in een ontspannen sfeer de heerlijkste (FransNederlandse) gerechten.”
“De Librije is ondergebracht in een historisch pand met een klassieke eetzaal.”
“Nederlands topmeubelontwerper Jan des Bouvrie heeft in de historische
wapenopslagplaats Studio het Arsenaal in Naarden zijn eigen winkel.”
“Op historische kaarten is te zien dat de huidige provincies Noord- en Zuid-Holland
in de middeleeuwen voor bijna de helft uit water bestonden.”
“Nederland telt een bijzonder groot aantal historische kerkorgels.”
“Buiten ligt een aantal woonboten en indrukwekkende historische schepen
afgemeerd.”
“In de voormalige werkplaats is een verzameling historische stoommachines
bijeengebracht.”
“In het Museum Betje Wolf zijn stijlkamers en historische voorwerpen te zien.”
“In de Schepenhal van het Binnenmuseum staan veertien historische schepen in vol
ornaat tentoongesteld.”
“De dwangburcht Kasteel Radboud, in 1288 gebouwd door graaf Floris V, is een
historisch museum met leuke kinderactiviteiten.”
“De Verweyhal en de Vleeshal zijn twee historische gebouwen aan de Grote Markt
die behoren bij het Frans Halsmuseum.”
“Het hofje is grondig gerestaureerd en huisvest nu het belangrijkste historische
museum van Haarlem en Zuid-Kennemerland.”
“Kanonniers in historisch tenue geven geregeld demonstraties.”
“In dit museum ziet u (kunst)historische voorwerpen van de middeleeuwen tot de
21ste eeuw.”
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-

-

-

“De getoonde voorwerpen bestrijken moderne kunst, oude kunst, mode en
historische kostuums, toegepaste kunst, design en Utrechtse stadshistorie.”
“U kunt er meet- en weeginstrumenten, anatomisch materiaal, een ‘rariteitenkabinet’
en nog veel meer historische voorwerpen bekijken.”
“Het Eerste Friese Schaatsmuseum in Hindeloopen biedt naast een verzameling oude
schaatsen, oorspronkelijke werkplaatsen, sleden en historisch materiaal een unieke
tentoonstelling over 90 jaar Elfstedentocht.”
“In gemeentemuseum het Hannemahuis, met een historische collectie, is een kamer
gewijd aan de Harlinger schrijver Simon Vestdijk.”
“Verder vindt u er een tentoonstelling over de Elfstedentocht, verschillende originele
werkplaatsen (smederij, houtbewerking), een sledenverzameling en allerlei
historisch materiaal als oude tegels en prenten.”
“Er zijn enkele interessante historische waterputten te zien.”
“In Helmond valt het kasteel uit 1402 op, dat nu dient als Gemeentemuseum, met
historisch materiaal en een verrassende collectie moderne kunst […].”
“In het restaurant zit nog een historische schouw.”
“In de overdekte tentoonstellingsruimte en op een groot buitenterrein zijn vele
historische vliegtuigen te bewonderen, waaronder een Fokker driedekker, een
Spitfire, en Dakota en oude straaljagers.”
“Bovendien kunt u tijdens uw bezoek een rondvlucht maken in een historisch
vliegtuig […].”

Gedragingen /
handelingen

-

“Bij de waterpoort het Spanjaardsgat, bij het Kasteel, zou in 1590 de historische list
met het Turfschip zijn uitgevoerd […].”

Wezens

-

“Hans zelf en de arts in het boek zijn historisch.”

Wat & Hoe Reisgids Nederland – Tineke Zwijgers
Locaties

-

-

-

“Historisch Nederland. Van Hunebed tot het Huis van Oranje.”
“Tijdens de Monumentendag zijn historische monumenten open die anders niet te
bezichtigen zijn (2e zaterdag van september).”
“Een wierde met een historisch kerkje en mooie oude huizen rondom – Garnwerd
is een van de mooiste voorbeelden van zo’n typisch Gronings dorpsgezicht.”
“De leukste plaatsen om te winkelen zijn historische stadjes en dorpen die veel
toeristen trekken.”
“Ook de stad zelf is een ontdekkingstocht waard. De beroemde grachtengordel, het
historische havenkwartier en de imposante Dam stralen de grandeur van zowel het
oude als het nieuwe Amsterdam uit.”
“Nu zijn de eilanden in het Oostelijk Havengebied omgebouwd tot trendy
woonwijken met een knipoog naar de historische grachtengordel.”
“De Sumatrakade en Javakade voeren u oostwaarts lans het IJ, en daartussen liggen
dwarsgrachtjes die doen denken aan de grachten in het historisch stadscentrum.”
“Dit hotel strekt zich uit door maar liefst 25 historische grachtenpanden, tussen de
Prinsengracht en de Keizersgracht.”
“Dat is niet terecht. Leeuwarden heeft met zijn historische centrum, het Fries
Museum, keramiekmuseum Princessehof en ‘scheve toren’ Oldehove alles in zich
voor een boeiend verblijf.”
“Het is gevestigd in twee historische panden en toont een overzicht van de
scheepvaart sinds de 17e eeuw.”
“t Oal Kroegje is een gemoedelijk en historisch ogend dorpskroegje op de Markt,
waar u ook eenvoudig kunt lunchen en dineren.”
“Er zijn vier paaltjesroutes, variëren van 2 tot 7 km, die vanuit het dorp een deel van
de historische omgeving van de strafkolonie belichten.”
“Met een collectie van ruim 85.000 voorwerpen is het Drents Museum hét museum
om in korte tijd een beeld te krijgen van historisch en hedendaags Drenthe.”
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-

-

-

-

-

“Oud en nieuw land. Heuvelachtig terrein en laaggelegen polders. Historische
plaatsen en moderne kunst. De regio Oost-Nederland kenmerkt zich door een
variatie aan bezienswaardigheden.”
“Langs de Ijssel en de voormalige Zuiderzee vindt u historische Hanzesteden.”
“Begin uw reis door Oost-Nederland ‘op’ Urk & Schokland. Neem de tijd voor deze
historische locaties in het nieuwe land en rijd voor een late lunch naar Blokzijl.”
“Een historisch plekje is eetcafé de Fanfare langs het Binnenpad.”
“Nog altijd rijgen fraaie historische stadjes zich hier aaneen, zoals Kampen,
Zutphen en Doesburg.”
“Maak ook een wandeling door het historische centrum.”
“Met zijn Posbank, rijk dierenleven, historische schaapskooi en interessant
bezoekerscentrum is Nationaal Park Veluwezoom een populaire wandel- en
fietsbestemming.”
“De Nederlandse ‘oranjegekte’ wordt afgewisseld door het interieur van een
historisch grachtenpand.”
“Van het Groene Kruisgebouw uit de jaren vijftig tot de herenboerderij uit Beerta of
de historische winkel uit Krommenie.”
“In de stad zelf vindt u weinig herinneringen aan de Romeinse tijd. Ook naar andere
historische gebouwen moet u actief op zoek gaan.”
“Wie vanaf de toren van d Nicolaaskerk op de historische kern van Elburg neerkijkt,
ziet het meteen.”
“U komt eerst op de Vischmarkt, een gezellig plein met historische panden en
terrassen.”
“In de dependance kunt u een historisch vissershuisje bekijken.”
“In de historische gewelvenkelder kunnen groepen terecht.”
“Historische havensteden, fraaie vestingen en religieuze monumenten vormen
bijzondere bestemmingen.”
“De herberg is onderdeel van Het Vlaemsche Erfgoed, een schilderachtig
museumstraatje met historische winkels en werkplaatsen.”
“Als het museum open is, kunt u in de historische herberg iets eten en drinken, onder
andere […].”
“Knusse B&B met drie kamers in monumentaal pand midden in de historische
vesting.”
“Het is te vinden in de historische kern van het witte stadje, niet in een wit huis, wel
in kamers waarin de kleur wit nadrukkelijk verwerkt is.”
“In Zeeland winkelt u vooral leuk in kleine historische stadjes en dorpen.”
“U vindt hier de vier grote steden, plus tal van kleinere, maar ook belangwekkende
historische steden.”
“Neem aan het eind van de middag uw intrek in een van de historische
vissersplaatsen, verken een of meer van deze plaatjes en geniet van het uitzicht op
het IJsselmeer.”
“Historische vissersplaatsen.”
“Het is gevestigd in zes historische panden, waarvan er een is “ingericht zoals een
vissersfamilie er honderd jaar geleden in woonde.
“Tijdens een wandeling door historisch Delft komt u herinneringen aan hen tegen.”
“De Leuvehaven met het Maritiem Museum, een rondvaart door een wereldhaven,
de trendsettende Erasmusbrug, een overtocht met de knusse watertaxi naar Hotel
New York, en als dessert enkele historische havens: een dagje maritiem Rotterdam
laat veel bezoekers achter met het gevoel: waarin een klein land groot kan zijn.”
‘Wilt u een echt historische haven zien, neem dan de metro naar Delfshaven en
maak een wandeling over de schilderachtige Voor- en Achterhaven. Zo zag
Rotterdam er ooit uit!”
“Dwars door het historische centrum van Utrecht stromen de Oude- en
Nieuwegracht.”
“Dichtbij ziet u de daken, stegen en pleintjes van het historische centrum.”
“In het Muiderslot en Slot Loevestein kunt u in een historisch decor iets eten en
drinken.”
“Er zijn ‘buurtjes’ nagebouwd van steden en dorpen langs de Zuiderzee, vaak met
historische huizen, schuren en werkplaatsen.”

- 205 -

-

“Haarlem is een prachtige oude stad, met rondom de Grote Markt een compact
autovrij historisch centrum met kasseienstraatjes.”
“Gezellig studentenstad met compact historisch centrum.”
“De locatie is dan ook fantastisch. U kijkt uit op de havens, de Maas, de Erasmusbrug
en aan de overkant een stukje historisch Rotterdam.”
“In dit historische pand aan de haven van Oudeschild eet u sfeervol en zo veel
mogelijk van het eiland zelf.”
“Amsterdam: de historische havenstad.”
“Door Molkwerum heen komt u al snel weer bij de weg onderlangs de dijk, die u
rechtsaf volgt, langs een camping. Vlak voor Hindeloopen passeert u het historische
Badpaviljoen, de moeite van een korte stop waard.”

Objecten

-

“De herinnering daaraan vindt u aan de Leidse grachten, waarvan het Rapenburg de
bekendste is: prachtige historische gevels van woningen waarin patriciërs,
wetenschappers en textielfabrikanten woonden.”

Gedragingen /
handelingen

-

“Nederland is een echt evenementenland. Veel muziek- en filmfestivals, maar ook
historische feesten, markten, folkloristische festivals en culinaire evenementen.”

Ondervindingen

-

“Van de oude poorten is weinig meer over, maar stapt u van een wal een van de oude
straatjes binnen, dan proeft u direct de historische sfeer van deze Hanzestad.”

Wezens

-

“Maar ook internationaal en nationaal keramiek, vervaardigd door historische en
hedendaagse kunstenaars.”

1000 Dingen Doen in Nederland – Jeroen van der Spek
Locaties

-

-

-

Objecten

-

-

“Onlangs werd de historische doorgang in het Noorderbolwerk in ere hersteld.”
“Tijdens de boottocht wijst de schipper je op bijzondere historische elementen,
zoals delen van de oude stadsmuur.”
“En idyllischer, want de werven, 13e-eeuwse wandelkades ver onder straatniveau,
vormen een uniek stukje van de historische binnenstad.”
“Op deze elektronische driewieler toer je geruisloos door de historische binnenstad
van Amersfoort.”
“[…] toer je geruisloos door de historische binnenstad van Amersfoort.”
“Een tocht door de historische driehoek, per veerboot, stoomtram en trein, is een
van de meest nostalgische reisjes die je door Nederland kunt maken.”
“Eindeloos op de plaats van een misdrijf blijven rondhangen en op zoek gaan naar
de kogelgaten: het zouden uitingen zijn van ongegeneerde sensatiezucht, ware het
niet dat je je op historische grond bevindt en het misdrijf de beroemdste moord
betreft uit de vaderlandse geschiedenis, die op Willem van Oranje.”
“Historische pakhuizen, fraaie ophaalbruggen en donkerbruine cafés: het pittoreske
Delfshaven is een van de weinige buurten van Rotterdam die de bombardementen in
1940 overleefde.”
“Op scheepswerf De Delft, vlak bij het historische Delfshaven, wordt met man en
macht gewerkt aan een reconstructie van de indrukwekkende driemaster.”
“Vergeten eten. Historische groentehof.”
“Historische stationnetjes zoals Eys en Schin op Geul – eens hét douaneknooppunt
van Zuid-Nederland – vervolmaken de reis terug in de tijd.”
“[…] een bezoekerscentrum in een leegstaand deel van de historische oesterputten
in Yerseke.”
“De tijden van de Rode Baron en Biggles herleven bij Vliegend Museum Seppe: een
fraaie verzameling historische vliegtuigen, zoals […].”
“Je bewondert trofeeën, oude schoenen en historische ballen, geeft commentaar bij
historische beelden en voetbalkrakers en kijkt op een 16 meter breed doek naar het
hoogtepunt uit de Nederlandse voetbalgeschiedenis: het EK van ’88. “
“Historische gevels en spannende speciaalzaken.”
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Gedragingen /
handelingen

-

“[…] een historische treinrit, gekoppeld aan een vaartocht per salonboot over de
IJssel.”

Lonely Planet The Netherlands – Jeremy Gray & Reuben Acciano
Locaties

-

-

-

-

-

Objecten

-

-

“This shiny new hotel, run by the University of Amsterdam, offers high-class
apartments spread over seven historical buildings, all equipped with designer
furniture and kitchenettes – and all reachable by lift.”
“The main square of the old town is Grote Markt, flanked with restaurants and cafés
and a clutch of historical buildings.”
“The Netherlands’ rich heritage is most palpable in its historic towns.”
“This popular route from Amsterdam through the historic Dutch cities of Haarlem,
Den Haag and Rotterdam is a mere 103km; the sheer variety of charms will make a
week flash by.”
“Lunchtime is wisely spent at the Pannekoekenmolen, a pancake house in a
historical water mill tucked away at Molenweg 2a.”
“The piece de resistance is the replica of the Amsterdam, a beautiful historic square
rigger moored alongside the museum.”
“Historic hotels in the old centre have been upgraded but you’ll still come across
places without air-con or a life (elevator).”
“This elegant, historic hotel on Amsterdam’s prime patch of real state make up for
any size issues you have.”
“Wander the historic settlements at Enkhuizen’s Zuiderzeemuseum.”
“The wealth of historic buildings, courtyards and posh antique shops lends an air of
refined elegance to a town that’s the curator of a truly great archive of Golden Age
paintings – the Frans Hals Museum.”
“Its residents are genuine, rather than actors who go home at the end of the day, and
its historic structures were brought from around the country.”
“The most interesting historic buildings include the town hall on Langestraat.”
“About 200m further north, the long, pedestrianized Westerstraat runs parallel and
is lined with impressive historic buildings.”
“Southeast of Amsterdam, this historic town at the mouth of the Vecht river is
renowned for its red-brick castle, the Muiderslot.”
“The historic quarters are to the east from the centre of the city, but reaching the
streets from the train station means traversing Hoog Catharijne, a modern,
claustrophic shopping mall that will leave you gasping for air when you finally get
outside.”
“The historic centre was razed.”
“The historic neighbourhood of Delfshaven is a further 3 km west.”
“Café ‘t Bolwerk. ‘t Bolwerk is on the ground floor of the historic White House
tower on Oude Haven.”
“Middelburg is the somnolent historic capital, while the coast along the North Sea
is lined with beaches beyond the ever-present dykes.”
“Although the Germans destroyed the town’s historic centre in 1940, much has been
rebuilt and you can still get a solid feel for what life must have been like hundreds
of years ago.”
“A smart place in a historic building right on the waterfront.”
“The Fries Museum is spread over two historic buildings, the Kanselarij, a 16thcentury courthouse, and the Eysinghaus, a mansion fom the late 1700s.”
“Venlo, the major town, has a small historic quarter near the train station.”
“On the adjacent lot, the shiny new Zaans Museum runs temporary exhibitions of
historical objects of the Zaan river communities, often with a dramatic or artsy twist
such as audiovisual light shows.”
“Particularly worthwhile are its historical paintings – highlights here include four
large group portraits of prominent schutters or civic guards by Jan A Rotius (162466), wearing ruff collars and smug expressions.”
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-

Wezens

-

“The buildings host displays of historical and contemporary art.”
“Using interactive displays and historical artefacts, visitors can ‘relive’ the strategic
decisions and tactical actions of the various campaigns and battle locations.”
“Drive the 18km northeast along the dyketop road to see the historic sailboats
dotting the Ijsselmeer, and you reach my absolute favourite, the town of Enkhuizen
(p158) and its extraordinary Zuiderzeemuseum (p158).”
“The Tram Museum Amsterdam isn’t really a museum, but a starting point for
historic trams that clang from here to the Amsterdamse Bos recreation area – a great
1,25-hour outing.”
“Take the historic tram from Haarlemmermeer Station or bus Nos 170, 171 or 172
from Centraal Station.”
“Round the day off riding a historic tram at the Tram Museum Amsterdam.”
“The harbor bristles with splendid old tjalken, botters and klippers, historic boats
available for group hire and a skipper if need be.”
“The Museum Stoomtram isn’t a museum in the traditional sense but rather a
historic locomotive that puffs an hour between Hoorn station and Medemblik.”
“The old harbor is choc-a-bloc with historic pleasure boats, the polished schooners,
smacks and tjalks of a slower era.”
“Its 70 historic aircraft includes a replica of the Wright Brother’s 1902 Flyer, Baron
von Richthofen’s WWI triplane, a Spitfire and a Dakota.”
“You’ll see dozens of historic fishing boats moored around the harbor including the
brown-sailed botters with gleaming wooden hulls and oversized leeboards.”
“There’s a re-created late-19th-centruy classroom, historical dentistry tools (ouch!)
and just way too many models of medical maladies.”
“The Nederlands Spoorwegmuseum has a good collection of historic locomotives
in an old train station building.”
“Just so that no-one will think it doesn’t have something for everyone, the museum
also has displays of historic irons and ironing boards.”
“It’s a decent place for a stroll, especially if you take time to look at the large
collection of historic boats.”
“The Openlucht Binnenvaart Museum has a collection of historic inland waterway
boats that fills much of the basin.”
“Boats come in all shapes and sizes from canoes to motor boats to small sailing boats
to large and historic former cargo sloops.”
“Rembrandt, with his use of light and shadow, created shimmering religious scenes
and led the historic artists of the golden age.”

Culture Smart! Netherlands – Sheryl Buckland
Locaties

-

“This is the chance to see inside historical buildings that are usually closed to the
public.”

Gedragingen /
handelingen

-

“Local festivals and fairs are held in many towns nationwide. These are often
celebrations of historical events or of specific folk traditions. They give a special
insight into the history and customs of the different parts of the Netherlands.”

Wezens

-

“The historical St. Nicholas (Sinterklaas) was Bishop of Myra in Lycia, in
present-day Turkey, in the fourth century CE.”

Cruising Guide to the Netherlands – Brian Navin
Locaties

-

“Nothing in East Anglia can compare with the spectacular Afsluitdijk or with the
yachting lock in the Krammersluizen complex, or with the hundreds of lifting
bridges in densely populated urban areas which open on the approach of a mast, or
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-

Objecten

-

with the thousands of historic gabled houses and windmills, magnificently
preserved despite Holland’s devastation during Second World War.”
“It is now a yachting complex with a large village, some interesting houses, a
windmill, a small lighthouse, and a historic navel dry-dock (1804), built and
operated with the help of a steam engine and pump and in use until 1930.”
“Zaltbommel, like Tiel is an old Hanseatic League town, which survived the war
better with most of its historic circular defence works in place.”
“The Wantij passes the SW side of Sliedrechtse Biesbosch, a historic and
picturesque part of the Biesbosch between the Beneden and Nieuwe Merwedes.”
“This is a lively seaside resort with a Victorian casino, recreation centre, beaches,
and pier, as well as an interesting shopping street and historic fishing harbour.”
“Den Haag, the Dutch seat of government and of the International court of Justice is
only a short distance away by tram along the delightful, tree-fringed
Scheveningenweg. It has a plethora of museums, art galleries, royal palaces and
historic buildings.”
“Places of interest in the polders east of Alkmaar range from three to 12km E of the
canal, so bicycles are useful. There are historic churches, windmills or museums at
Broek op Langedijk, Heer Hugowaard, Obdam, Schermerhorn, Graft, De Rijp, and
Middenbeemster.”
“To starboard, across shallows which used to be tidal mudflats, are historic trading
and fishing towns on the ‘Oude Land’ and to port the ‘Nieuwe Land’ which emerged
from the Zee in 1967 as far as Hardersluis and ten years earlier on the reaches
beyond.”
“There is a 15-th century town hall, and an abbey with an 85m tower to climb, which
also houses the Zeeland Museum with its local costumes, jewellery and historic
artefacts.”

The Rough Guide to the Netherlands – Martin Dunford, Phil Lee & Suzanne Morton-Taylor
Locaties

-

-

-

-

-

“Heading east from here, you reach Noor-Brabant, gently rolling scrub-and farmland
which centres on the historic cities of Breda and ‘s Hertogenbosch, and the more
modern manufacturing hub of Eindhoven, home to electronics giant Philips.”
“The Netherlands’ most handsome provincial town with plenty of historical
attractions and the most classically beautiful canal-riven Dutch town centre.”
“Long-distance routes weave through the cities and countryside, often linking up to
local historic loops and scenic trails.”
“For nine days, international musicians perform classical music at historic locations
in the city centre.”
“For two days in September, monuments and historical attractions that are normally
closed or have restricted opening times throw open their doors to the public for free.”
“It’s here that you’ll find two of the city’s most historically important buildings –
the Koninklijk Paleis and the Nieuwe Kerk – as well as the industrialized eroticism
of the Red Light District.”
“Touring this historic chain of towns in southwest Friesland is really one of the best
introductions to the region – and overall they are as enticing a group of places as
you’ll find anywhere in the country.”
“A region that prospered during the sixteenth-century heyday of the Zuider Zee
trade, Friesland is focused around eleven historic cities and seven lakes, […].”
“Located in three historical buildings, with a cosy lobby, classy restaurant and
canal-side terrace […].”
“Historical buildings have been restored and refurbished, regaining their historical
functions as bakeries, carpenters’ shops, farms and smithies, […].”
“On the east side of the village, fifteen minutes’ walk from the tourist office, this is
an excellent-value and very peaceful hotel, located in a historical building with
lovely gardens and a sun terrace.”
“Perhaps the most historic watering hole in the centre of Groningen, a beautiful finde-siecle bar and restaurant with a reading bench down the middle and covered
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booths at the side – quite a Groningen institution, with many of its original fixtures
and fittings still in place.”
“Thorn as one small museum, the Museum Land van Thorn, in the historic heart of
the village.”
“Eindhoven is not your typical Dutch city and has few historical sights of interest.”

Objecten

-

“Inside there’s a small museum holding local historical bits and pieces.”
“The Limburgs Museum, near the train station, houses the city’s historical
artefacts.”

Gedragingen /
handelingen

-

“[…] the creator of Centraal Station, built the city’s Rijksmuseum, an imposing
edifice designed in an inventive and especially attractive historical style.”
“Historical buildings have been restored and refurbished, regaining their historical
functions as bakeries, carpenters’ shops, farms and smithies, […].”

-

“It perhaps lacks the concentrated historic charm of many other Dutch towns, but
it’s an amiable old place, with a couple of decent museums.”

Ondervindingen -

Wezens

-

“Without doubt, however, Rembrandt was the most original historical artist of the
seventeenth century […].”

Why the Dutch are Different – Ben Coates
Locaties

-

-

-

-

-

-

Objecten

-

“Just as Parisians must tire of fireworks over the Eiffel Tower, and Egyptians yawn
at the sight of pyramids at sunset, a couple of years in the Netherlands had made me
rather blasé about pretty little towns with historic churches and canals.”
“Although the historic centres of Dutch cities were often a achingly pretty, outside
them much of the country was a New Jerseyesque sprawl of motorways, drivethrough restaurants, backlit billboards and monolithic superstores.”
“However, the city’s nautical heritage received a serious blow during the Second
World War, when Nazi bombing raids erased much of the historic centre.”
“Stretching across the river was the ancient Sint Servaasbrug, or Saint Servatius
Bridge, a long, low span of seven stone arches leapfrogging their way towards the
historic city centre.”
“Set back from the chaos, atop a shallow flight of stairs in a corner of the square,
was the historic heart of the city: a pair of great churches standing side by side like
mismatched twins, so close that they almost touched one another.”
“Even by the high standards of Dutch historic architecture, the two imposing
buildings, each honouring a different religion, made an impressive sight.”
“There are notable exceptions, including the admirable National Institute for Study
of Dutch Slavery and Its Legacy, but I found it difficult not to read something into
the fact that while London’s monument to slavery was situated in the very heart of
the city, a few metres from the Houses of Parliament, Amsterdam’s sat largely
unnoticed in a park outside the city’s historic centre.”
“Most of Rotterdam’s historic core – once said by a New Yorker correspondent to
be as idyllic as Oxford’s Cherwell – had been obliterated.”
“Sadly, in the rush to clean up, many of the historic canals and harbours that had
survived the bombing were filled with rubble.”
“More than half a century after Albert Camus wrote that Amsterdam’s concentric
canals resembled the circles of hell, parts of the historical canal district had become
a dingy warren of brothels, kebab shops for the suddenly hungry, and tacky souvenir
emporiums selling ‘Stoner Simpson’ T-shirts and bongs.”
“At some invisible signal, the marchers stopped for a group photo, smiling and
waving against a backdrop of the historic church clock tower and the futuristic
Markthal, twin temples of mammon and God.”
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“Another historical traveller had been even more succinct, proposing a
mathematical formula to summarise the landscape in these parts: ‘grass + water’.”
“In the time-honoured tradition of great historical figures, as a child William did
not seem destined for particular greatness.”

Amsterdam & The Netherlands – Rick Steves & Gene Openshaw
Locaties

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

“In Amsterdam you can see Vincent van Gogh’s Sunflowers...and climb through
Captain Vincent’s tiny houseboat museum. Besides the city’s many historic sights,
you’ll explore everyday neighborhoods, with their chiming carillons, cannabis
coffeeshops, and one-of-a-kind fashion boutiques.”
“Beyond Amsterdam, you’ll discover the hidden charms of Haarlem, where a market
bustles around an historic church.”
“Central Amsterdam—the historic core—runs north-south from Centraal station
along Damrak, passing through two major city squares (Dam and Spui) and ending
at the Mint Tower.”
“This pleasant area is famous for its four grand canals – named Singel (the original
moat), Herengracht (Gentleman’s Canal) and Keizersgracht (Emperor’s Canal), and
Prinsengracht (Prince’s Canal) – that circle the historic core.”
“The Southern Canal Belt—the next ring of canals south of the historic core—is
spacious and dotted sparsely with a few intimate museums, art galleries, and antique
shops along Nieuwe Spiegelstraat, plus recommended B&Bs.”
“Waterlooplein: This large square perched on the edge of the historic Jewish
Quarter is close to Rembrandt’s House, Gassan Diamonds, Blawbrug (“Blue
Bridge”), the Waterlooplein Flea Market, and Hermitage Amsterdam.”
“At the very end is a meticulous reconstruction of the historic, gay-friendly Café ’t
Mandje, with its jukebox, cut-off ties, and an explanatory video about the owner.
Your tour is over. (Now, if only that beer tap worked.)”
“Nearby: Enjoy a scenic drink or snack at the historic black-brick Café de
Sluyswacht, across the street.”
“Reopening after the war, recent renovations have joined four historic former
synagogues together to form the museum’s single modern complex.”
“Visiting the Portuguese Synagogue: This grand structure brings together both old
and new—a historic synagogue that today serves a revived Jewish community.”
“To the left of Damrak is the city’s old (oude) town. More recently, that historic
neighborhood has become the Red Light District […].”
“Dam Square. This is the historic heart of Amsterdam.”
“Circle to the right to the church entrance. While the church is historic, there’s not
much to see inside other than 2,500 gravestones in the floor (the most famous is for
Rembrandt’s wife, Saskia).”
“On a fiets (bike), a speedy local can traverse the historic center in about 10
minutes.”
“On this street, you can see three different examples of renovation. At house #9, it
was done cheap and dirty: A historic (but run-down) home was simply torn down
and replaced with an inexpensive, functional building with modern heating and
plumbing.”
“The church was hidden within the businessman’s own home. From the outside, it’s
a typical townhouse on a historic canal.”
“On this tour we’ll get to see a bit of both—the one-of-a-kind church, and a rare
glimpse inside a historic Amsterdam home straight out of a Vermeer painting.”
“The museum’s one-way route (and this chapter’s tour) will take you through living
spaces in the front of the townhouse, then the secret church, and finally the “back
house” (achterhuis, a common feature in historic townhouses).”
“These hotels, a half-mile apart, both face historic canals.”
“Wiechmann Hotel’s 37 pricey rooms are sparsely furnished with just the dark-wood
essentials, but they’re spacious, and the gezellig (cozy) public areas are chock-full
of Old World charm. Expect lots of stairs and no elevator in this historic building
(some canal views, back rooms are quiet, nicely located at Prinsengracht 328 […].”
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“The Artis is a convenient escape from the bustle of Amsterdam. Besides legions of
plants and animals, these historical grounds also feature a planetarium, aquarium,
insectarium, and butterfly pavilion.”
“Three of Amsterdam’s historic churches have extensive music programs.”
“Nearly everything of interest (except the porcelain factories) is contained within
Delft’s almost perfectly oval-shaped, canal-laced historic core.”
“The historic center of Delft, the rectangular Markt is bookended by the 14thcentury New Church at one end (with a statue of legal scholar Hugo Grotius out
front) and the 15th-century Town Hall at the other. The Markt is bordered by
characteristic buildings—a mix of shops, cafés, and homes.”
“Edam’s Museum: Edam’s Oldest House. This 400-year-old historical home, across
the bridge from Dam Square, provides a fun peek at what all these old canal houses
once looked like inside”
“The museum has two sections: the outdoor part (Buitenmuseum) with more than
100 historic buildings from around the Zuiderzee relocated right here, and, 200
yards away, the indoor museum (Binnenmuseum), filling a fine old merchant’s home
and warehouse.”
“The train departs from the Museum Stoomtram historical depot behind the main
train station […].”
“Most of the Netherlands’ most historic and interesting cities—as if purposefully
arranged by the tourist board—line up along a single train line that runs south from
Amsterdam.”
“Often-overlooked Leiden is tucked between Amsterdam and The Hague on
Holland’s busy north-south rail line. If you have only a few hours to spare, hop out
at the station, throw your bag in a locker, and follow my self-guided walk in this
chapter. The pretty and historic core can be appreciated in a two-hour stroll; with
more time, you can dip into some of Leiden’s fascinating museums.”
“This two-mile self-guided walk begins at the train station, curls through the center
of the city to reveal its university and Rembrandt connections, climbs up to Leiden’s
historic castle, then loops right back to where you started.”
“This historic complex was founded in the 1590s—back when understanding plant
life went hand-in-hand with the medical sciences.”
“Dominating the middle of the complex is the historic Knights’ Hall (Ridderzaal),
where the two houses meet jointly on special occasions.”
“Rotterdam. But the city also respects its past, with a few historic buildings mixed
in, and lots of stories to be told.”
“If you’re desperate for cute canals—ride the metro to the historic Delfshaven
quarter.”
“Photos of post-WWII Rotterdam are startling: A scant few historic buildings still
stand—barely—and the outlines of the streets around them are barely visible.”
“In the 1970s, there were plans to build a superhighway right through the Old Harbor
area, but local Flower Power demonstrations kept this historic zone intact.”
“You’ll pass under the black, top-heavy Rotterdam Centre tower and the
Leuvrehaven metro stop (another option for a quick return to the station). Just
beyond, step down to dock level and walk alongside the historic port area called...”
“Today it’s a strangely picturesque mix of old and new, with a few historic harbour
buildings and a rash of glittering towers that try to keep to the footprints of the
original street plan.”
“Walk east on Schiedamsweg for about three blocks, and you’ll emerge at the top of
historic Delfshaven (on your right)—an idyllic canal pulled straight out of a
Vermeer painting: old boats […].”
“The historic building, which was the home of Holland America Line in the days
when Ellis Island-bound emigrants departed from here, is still used by Holland
America (among others) as a starting point for many Northern European cruises
[…].”
“This historic market square (one of many in this trade crossroads) is still busy with
an outdoor market every Wednesday, Friday, and Saturday.”
“The closure of Dutch post offices left a big question mark for historic old buildings
like this one, […].”
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“Also be prepared for SAIL Amsterdam, a festival featuring tall ships and other
historic boats held every five years (next in 2020).”
“You can see the historic first fluorescent crayon from San Francisco in the 1950s.”
“Greeting a new day by descending steep stairs and stepping into a leafy canalside
scene—graceful bridges, historic gables, and bikes clattering on cobbles—is a fun
part of experiencing Amsterdam.”
“It’s a fun mix of exhibits, historic locomotives, and rides, including a roller coaster
and miniature train.”
“Antiekcentrum Amsterdam isn’t just an antique mall—it’s a sprawling warren of
display cases crammed with historic bric-a-brac (including lots of smaller items,
easily packed home), and all of it for sale.”
“Batavia Yard. Tour a replica of a 17th-century sailing ship built for the Dutch East
India Company, the VOC Batavia, and see how workers currently are building a
second vessel—a replica of the 17th-century Dutch battleship De 7 Provinciën, one
of the largest historical naval reconstructions in the world.”
“On your left, notice the fine collection of historic houseboats from the 1880s
through the 1920s.”
“[…] to visit the Boerhaave Museum, with its bizarre and fascinating collection of
historical science exhibits.”
“Dr. Jeremy Bangs, an American historian, has filled the oldest house in Leiden
(from the late 1360s, including the original fireplace and floors) with an eclectic
collection of historical items.”
“You’ll see a few houseboats, and a shipyard used for repairing historic vessels.”
“As you walk, notice in the distance the Harbor Museum (Havenmuseum). While
the collection is of most interest to sailors, you’re free to walk down along the
embankment, where you can peruse the open-air collection of historical ships and
equipment.”
“The recently inaugurated main hall, called World 4, is filled with historic
locomotives and carriages.”
“SAIL Amsterdam, held every five years (next festival 2020, tall ships and historic
boats, www.sail.nl).”
“Girl with a Pearl Earring (Tracy Chevalier, 1999). Historical portrait of artist
Johannes Vermeer and his maiden servant in 17th-century Delft […].”
“Larae Malooly, an American expat who’s now thoroughly local, gives lively
cultural and historic tours with a fun twist.”
“NEMO. This waterfront science museum for children offers a world of hands-on
explorations, from building a bridge to conducting historical experiments to sending
a package halfway around the world.”
“Museum Stoomtram. Just across the tracks are an old-time station, a workshop
where steam trains are maintained, and the departure point for a historical steam
train journey […].This ride is part of the Historic Triangle loop (described later).
Note the museum is only open days when the train is running.”
“Across the river is the island neighborhood called Noordereiland, whose low-lying
buildings were largely spared the bombs of World War II, and retain a certain
historic charm today.”
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Bijlage 38

Kwalitatieve resultaten van het begrip ‘uniek’

Nederland voor Nop – Aad Struijs
Locaties

-

-

-

-

-

-

“Toch is de ‘Betuwse Toren van Pisa’ uniek.”
“Uniek zijn ook de zogeheten muurhuizen, een combinatie van woon- en pakhuzien.”
“Sfeervol en uniek is ook Chinatown in en rond de rosse buurt (Nieuwmarkt en
omgeving).”
“Het monument onderscheidt zich van andere oorlogsgedenktekens vooral door zijn
unieke vormgeving.”
“Opvallend in deze unieke uiting van de art nouveau zijn de smeedijzeren decoraties,
tegeltableaus, de overdadige toepassing van galerijen, erkers, balkons en dakkapellen,
alsmede de gebrandschilderde ramen en wandschilderingen in de stijl van de
Amsterdamse School.”
“Het
Spaarndammerplantsoen,
een
complex
arbeiderswoningen
van
woningbouwvereniging Eigen Haard. […]. Het ontwerp is van architect M. de Klerk.
Zijn unieke complex omvat het Spaarndammerplantsoen 33 tot en met 103, […].
“In een wijde boog rondom Amsterdam werd tussen 1880 en 1920 een uniek stelsel
van verdedigingswerken aangelegd: de Stelling van Amsterdam.”
“Het resultaat is zo uniek, dat het complex een plaats kreeg op de lijst van de duizend
belangrijkste 20ste-eeuwse gebouwen in de wereld.”
“Het Fochteloërveen is uniek in Noord-Europa, omdat hier het laatste grote stuk
‘levend’ hoogveen te vinden is.”
“Het dubbeldorp is daarmee uniek in de wereld.”
“Het is de navel van een uniek gebied met afwisselende wandelmogelijkheden en
mooie vergezichten.”
“[…] is het gebouw niet alleen nationaal, maar ook internationaal uniek.”
“De Kruidentuin van het Begijnhof is uniek, omdat er elk jaar 120 verschillende
soorten éénjarige kruiden worden gezaaid en geoogst.”
“Hier bevindt zich ook een nog functionerende boerderij binnen de muren en dat is
uniek in Nederland.”
“Wie alles over het unieke moerasgebied wil weten, kan zijn licht opsteken in
Bezoekerscentrum de Hollandsche Biesbosch.”
“Een bezoek aan het Houtvester Kuhnhuis laat zich prima combineren met een
wandeling over het nabijgelegen Boomkroonpad. Het pad is uniek in Nederland.”
“De Loonse en Drunense duinen zijn het grootste stuifzandgebied van Europa. Het is
een uniek en avontuurlijk wandelgebied.”
“Het bomenpark is uniek in Europa, door zijn grote verzameling van 750
verschillende rododendrons die inheems zijn in het Himalayagebergte tot een hoogte
van tweeduizend meter.”
“Dit unieke natuurgebied van ruim tweeduizend hectare is een van de laatste stukken
hoogveen in Nederland. Hier kan men het mystieke veen ervaren en een idee krijgen
hoe Drenthe er honderd jaar geleden uitzag.”
“Op enkele honderden meters van de Krabbegatsluis bevindt zich een uniek
bouwwerk: het eerste naviduct van Nederland.”
“Gelukkig maar, want het eeuwenoude duinbos is een uniek natuurgebied met een
bloeiende flora en fauna.”
“Het is even zoeken naar de kerk van Haarlo, want het unieke achtkantige gebouw
gaat bijna helemaal schuil achter hoge bomen.”
“Het stuw- en sluizencomplex ligt in een toeristische fietsroute, die door de
Linnerweerd loopt, een uniek uiterwaardenlandschap meteen rijke flora en fauna.”
“De Sint-Petruskerk met zijn 75 meter hoge Beekse toren, uitgevoerd in Brabantse
baksteengotiek, vormt het middelpunt van het Vrijthof, een uniek marktveld dat
terecht beschermd dorpsgezicht is.”
“Soep vooraf, gevolgd door een warme mini-maaltijd en een toetje en kopje koffie
toe. En dat nog gratis ook. Dat is mogelijk in de unieke winkel Try-Me.”
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“De 15de-eeuwse Sint-Willibrordusbasiliek beheerst het stadsbeeld en is uniek door
zijn torenspits.”
“Maar wat bleef is de woeste schoonheid van het unieke natuurgebied, met als
stralend middelpunt het Kootwijkerzand, het grootste actieve stuifzandgebied van
Europa.”
“Boven op de muur staan drie torenwoningen die uniek zijn in Nederland.”
“Het unieke staaltje industrieel erfgoed dateert uit 1804 en is uitgerust met drie
zaagramen.”
“Wetenschappers uit binnen- en buitenland komen naar dit unieke geologische
monument kijken.”
“De Beemster is zo uniek in de wereld, dat de UNESCO de 17de-eeuwse polder op
de Werelderfgoedlijst plaatste.”
“Bezienswaardigheden zijn onder andere de schilderachtige dorpjes zoals
Grootschermer, Graft en De Rijp, de ‘verzonken molenwieken’ aan de Noorddijk in
Noordbeemster en de vijf forten van de Stelling van Amsterdam, het unieke stelsel
van verdedigingswerken rond de hoofdstad […].”
“Het natuurinformatiecentrum laat bezoekers op speelse wijze kennismaken met de
Gelderse Poort: een uniek natuurgebied in het hart van de denkbeeldige driehoek
Arnhem, Nijmegen en het Duitse Emmerich.”
“Het dorp is uniek van opzet en eigenlijk een bouwkundig openluchtmuseum.”
“De 15de-/16de-eeuwse Nederlandse-hervormde kerk van Nijeveen is uniek.”
“Tussen Norg, Smilde en Appelscha strekt zich het Fochteloërveen uit. Het
moerasgebied is uniek in Noord-Europa, omdat hier het laatste grote stuk ‘levend’
hoogveen te vinden is.”
“De natte valleien in de duinen van Oostvoorne zijn uniek in Europa.”
“Orvelte is uniek.”
“Een gedeelte ontwikkelde zich tot een uniek natuurgebied.”
“Op het landgoed vindt men onder meer een fraai Jugendstil landhuis uit 1908, met
koetshuis en tuinmanswoning, een unieke gerestaureerde druivenkas, alsmede een
schitterende watertoren, waarvan de kelder in de winter dienst doet als logeeradres
voor vleermuizen.”
“Aan de voet van de Grebbeberg strekt zich het unieke rivieroeverreservaat de
Blauwe Kamer uit.”
“Fort Rammekens, het oudste zeefort van West-Europa, staat midden in het
natuurgebied Rammekenshoek, dat gedeeltelijk wel vrij te zoeken is, met
uitzondering van het broedseizoen. Het is een uniek krekengebied, met oeverlanden
en wandelbos.”
“Aan de voet van het mistroostige woud van schoorstenen, opslagtanks, chemische
fabrieken en overslagbedrijven op de Maasvlakte liggen enkele unieke
natuurgebieden.”
“Deze natte duinvalleien zijn uniek in Europa.”
“Een unieke parel aan de groene kroon van Roosendaal is het bosgebied Wouwse
Plantage.”
“Vandaag de naam Bierkerk. Boven de ingang van het unieke godshuis met zijn
fabrieksramen staan twee jaartallen door elkaar: […].”
“Tussen Norg, Smilde en Appelscha strekt zich het Fochteloërveen uit. Het
moerasgebied is uniek in Noord-Europa, omdat hier het laatste grote stuk ‘levend’
hoogveen te vinden is.”
“De volkomen ronde dorpskom, genaamd ’t Loug, met daarbinnen een kerkgracht en
een kerk, is een beschermd dorpsgezicht en uniek in Nederland.”
“Wie een wandeling door Urk maakt, mag de zogeheten ginkies niet missen. Ze zijn
uniek in Nederland.”
“Zo’n ‘kerkenkruis’ is uniek.”
“Het centrum is uniek in Nederland en onderscheidt zich van andere musea en
herinneringscentra, doordat niet uitgegaan wordt van een collectie, maar van een
concept.”
“De ‘werven’ van Utrecht zijn uniek.”
“[…] het Rietveld Schröderhuis. Toch is dit huis zo uniek, dat de UNESCO het op
de Werelderfgoedlijst plaatste, samen met wereldtoppers […].”
“Het Odapark is een unieke locatie.”
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“Op de grens van Wijhe en Olst liggen de unieke Duursche Waarden.
“De unieke steengroeve is elke eerste zaterdag van de maanden april tot en met
november geopend.
“Het unieke, weidse polderlandschap bracht veel kunstenaars in vervoering.”
“Bezienswaardigheden zijn de unieke gemetselde sarcofagen ui de 14de en 15de eeuw
die tijdens restauratiewerkzaamheden tevoorschijn kwamen.”
“De klok zelf is niet zo bijzonder, maar de toren is sinds 1858 voorzien van een uniek
astronomisch torenuurwerk, dat door middel van draaiende bollen onder andere de
maanstand laat zien. Het is een van de weinige kerktorens in ons land, waarin een
dergelijk mechanisme is aangebracht en daarom bezienswaardig.”
“In de Edelstenenboetiek hangt een unieke wereldkaart, die geheel is ingelegd met
edelstenen.”
“Het is gevestigd in een van de oudste en mooiste gebouwen van de universiteit en
toont onder meer unieke heldere kwartskristallen, vuistgrote paarse kubussen van
fluoride, doorzichtige gipskristallen van bijna een halve meter lang […].”
“Tot het boekenbezit behoren driehonderd incunabelen of wiegendrukken, de
nalatenschap van de voormalige universiteit van Harderwijk, brieven, een unieke
verzameling oosterse handschriften en enkele befaamde literaire collecties.”
“Te zien zijn unieke vondsten, gedaan tijdens opgravingen in de binnenstad.”
“Uniek is de collectie bruidsboeketten, sieraden, siervoorwerpen en trendy
woondecoraties, waarin schelpen, bloedkoralen, parelmoer, camee’s, cultivé- en
osmendiaparels zijn verwerkt.”
“De huidige molen is aanzienlijk jonger, maar bezit een uniek stukje techniek,
namelijk het oudste gegoten aandrijfwerk voor molenstenen.”
“Behalve hellebaarden, morgensterren en pieken is er een unieke verzameling
zogeheten haakbussen te zien.”
“[…] de Sint Anthonis- of Oosterkerk aan de Grote Oost met unieke
gebrandschilderde ramen […].
“Uniek in Nederland zijn de waardevolle 15de-eeuwse beelden van de Meester van
Elsloo.”
“De toren van de Nederlands-hervormde Grote of Sint-Nicolaaskerk is uniek voor
ons land.”
“Deze zogenaamde balgstuw is uniek in de wereld.”
“Te midden van al die breekbare schoonheid krijgt de bezoeker ook een unieke
collectie pijpen en bruidskoppen voorgeschoteld.”
“Museum Bouten van Boudje toont aan de hand van 850, soms unieke strijkbouten
en andere attributen, hoe van af de 18de eeuw de was werd gestreken, geplooid,
geperst en gemangeld.”
“Het instrument is tamelijk uniek, in heel Europa zijn er slechts drie te vinden.”
“De unieke vondst werd overgebracht naar de kelder van het godshuisje en zodanig
gerestaureerd, dat duidelijk te zien is hoe klokkengieters eeuwen geleden te werk
gingen.”
“Uniek is het interieur van het classicistische koor in Italiaanse stijl van Moretti.”
“Naast de Nederlands-hervormde kerk in Wijnjeterp staat een unieke klokkenstoel.”
“Een historisch volksfeest omlijst dat unieke schouwspel.”
“De enige middeleeuwse stad in Drenthe is elk jaar op de tweede maandag van
november het decor van een unieke ganzenmarkt.”
“Tijdens het Fiësta del Sol en Confetti Straattheater smelten cultuur en entertainment
samen tot een uniek festival met muziek- en theateracts.”
“Het is een uniek folkloristisch festijn, waarbij de benen van de paarden in zee
worden gewassen.”
“De broodweging is een uniek volksgebruik.”
“Verwelken kan het jaarlijkse corso in Lievelde niet, want de praalwagens zijn niet
opgetuigd met bloemen, maar beplakt met kleine stukjes wol. Dat maakt het
Wolcorso uniek in Europa.”
“De unieke Abrahamdag heeft een internationaal tintje door de deelname van
vijftigers uit België, Duitsland en Groot-Brittannië.”
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“Ootmarsum is op de zaterdag voor Pasen en op de eerste paasdag het decor voor een
uniek paasgebruik, het vlöggelen.”
“In dit ‘Herinneringscentrum voor de Toekomst’ is een unieke interactieve
tentoonstelling ingericht over vooroordelen, het zondebokverschijnsel en het verzet
tijdens de Tweede Wereldoorlog en in het heden.”
“Uniek zijn de twee watercipressen, de oudste bomen van deze soort buiten de
natuurlijke groeiplaats China.”
“In de collectie bevinden zich enkele unieke loofbomen, waaronder de Oostenrijkse
eik, de altijd groene steeneik en een 75 jaar oude Hongaarse eik.”
“Een bezoek aan de unieke boom is goed te combineren met een wandeling door de
kasteeltuin van Huis Ruurlo.”
“Op de Boschplaat vormde de natuur stille, vochtige valleien, met unieke
plantensoorten, vlinders en een van de grootste vogelkolonies van ons land.”

Nederlands Culinair Erfgoed – Hein van Beek & Paul Blomberg
Locaties

-

“Landgoed Rhederoord ligt op een unieke plek in Nederland, de locatie is fraai
gelegen aan de rand van de Veluwe.”

Eten / drinken

-

“Daarnaast tref je een uniek assortiment van verse producten aan, variërend van
sterk gerookte pastrami tot de delicate gerookte eendenborst.”

Gedragingen /
handelingen

-

“Vandaag de dag worden alle producten – variërend van mihoen tot mosterdsoep –
op ambachtelijke wijze bereid volgens uniek, geheime receptuur.”

Ondervindingen

-

Veulen. Geitenkaasmakerij de Bokkesprong. “Geitenkaas met een unieke smaak.”

Capitool Reisgidsen Nederland – Gerard M.L. Harmans
Locaties

-

-

-

-

“In het Scheepvaarthuis is nu vijfsterren Grand Hotel Amrath Amsterdam gevestigd,
met unieke ruimtes voor restaurant, lounge, zalen, suites en kamers.”
“Er is een unieke MicroZoo gepland met microben, schimmels en bacteriën.”
“Het unieke slikkengebied van de Oosterschelde bleef zo behouden.”
“Het unieke Flessenscheepjes Museum in het 17de-eeuwse spuihuisje bezit op zijn
terrein de grootste collectie ter wereld.”
“Rotterdam Zoo, oftewel Diergaarde Blijdorp is in verschillende opzichten een
unieke dierentuin.”
Tiengemeten. “Het 1050 ha grote eiland is een uniek natuurontwikkelingsgebied.”
“Zo blijft het water zout en het unieke schorren- en slikkengebied van de
Oosterschelde gespaard.”
“De 14de-eeuwse stadhuis met zijn voor Nederland unieke belfort is na 1945 in oude
stijl hersteld, inclusief het carillon met het beeld dat de bijnaam Jantje van Sluis
draagt.”
“Het noordoosten van Nederland telt vele verschillende landschapstypen, zoals de
unieke Waddenzee, waarvan de zand- en kleiplaten bij eb droogvallen, het
veengebied in Zuidoost-Groningen, de feeërieke heidevelden in Drenthe, het weidse
[…].”
“De Oostvaardersplassen, gelegen tussen Lelystad en Almere, vormen een uniek
natuurgebied.”
“Deze boog van Waddeneilanden en de Waddenzee daarbinnen vormen samen een
uniek natuurgebied, een van de laatste streken in West-Europa waar nog echte
wildernis voorkomt.”
“Noordelijker ligt het unieke natuurgebied De Slufter.”
“Het unieke 450 ha grote natuurgebied De Slufter, waar de Noordzee vrij toegang
heeft, is begroeid met zoutminnende vegetatie als Engels gras en lamsoor.”
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-

-

-

Objecten

-

-

Gedragingen /
handelingen

-

-

Ondervindingen

-

“Het noordwesten telt een groot aantal ‘wierden’ (terpen), in het noorden vindt u een
uniek waddengebied en in het zuidoosten liggen de karakteristieke veenkoloniën.”
“Het unieke natuurgebied rond het Lauwersmeer leent zich bij uitstek voor een
wandeling.”
“Het landschap koestert een unieke historische erfenis: 52 hunebedden uit het
neolithicum.”
“Het unieke Boomkroonpad.”
“De geschiedenis leeft in elf hunebedden (met het unieke langgraf op de Schimmer
Es), de urnenvelden en prehistorische akkers en de 12de-eeuwse toren aan de
Hoofdstraat.”
“Plannen om het te ontwateren gingen niet door, omdat hier een uniek natuurgebied
ontstond.”
“Behalve om zijn grote verzameling moderne kunst, waaronder 278 werken van
Vincent van Gogh, is het museum vermaard om zijn unieke beeldentuin.”
“Absoluut de moeite waard is de voor Europa unieke Librije van de St.Walburgiskerk.”
“Uniek voor Nederland zijn de oude aardlagen die in Winterswijk aan de oppervlakte
komen, zoals in de kalksteengroeve.”
“Uniek zijn de stuifzanden van het monument de Loonse en Drunense Duinen.”
“Het Limburgse landschap met zijn glooiende heuvels is uniek voor Nederland.”
“Het 1600 ha grote Nationaal Park De Meinweg ten oosten van Roermond is van
grote schoonheid. In dit unieke terrassenlandschap heeft Staatsbosbeheer zes
wandelroutes uitgezet.”
“Uniek, voordelig designhotel in het WTC-gebouw.”
“Uniek hotel in een historisch pand met drie zeer royale, stijlvol ingerichte luxueuze
suites.”
“Dit unieke hotel is op palen in zee gebouwd en via een loopbrug bereikbaar.”
“In veel plaatsen […], maar daarnaast zijn er in alle steden en dorpen ook unieke
winkels en boetiekjes te vinden met kleding, gebruiksvoorwerpen of hebbedingetjes.”
“De voor Nederland unieke, 9de-eeuwse Vikingvondsten zijn, deels in replica, op
[…].”
“Het gebouw herbergt nu een gevangenismuseum met een unieke verzameling
martelinstrumenten.”
“Hoewel het vooral beroemd is om zijn unieke collectie oude meesters, is het
museum gewijd aan alle facetten van de Nederlandse en internationale kunst en
kunstnijverheid.”
“Op een serie van zes unieke wandtapijten, tussen 1593 en 1604 gemaakt in opdracht
van de Zeeuwse Staten, zijn zeeslagen afgebeeld uit de Tachtigjarige Oorlog.”
“Acht jaar later werd er het interessante Nationaal Rijtuigmuseum gesticht, met een
unieke collectie.”
“Het Princessehof […] herbergt een unieke collectie keramische objecten van
internationaal belang: Aziatische, hedendaagse en Europese keramiek en tegels.”
“Het Eerste Friese Schaatsmuseum bezit een unieke verzameling oude schaatsen.”
“De oorspronkelijke fresco’s in het koor, een unieke erfenis, verkeren helaas in zeer
slechte staat.”
“In Vledder […] zijn in het voormalige gemeentehuis aan de Brink de Museum
Vledder gevestigd, met een unieke afdeling valse kunst.”
“In de unieke Sacramentstoren in het koor worden de hosties bewaard.”
“De heuvels en door rivieren uitgeslepen dalen zijn bedekt met de unieke grondsoort
löss, die verder in Nederland niet voorkomt.”
“Het Eerste Friese Schaatsmuseum in Hindeloopen biedt naast een verzameling oude
schaatsen, oorspronkelijke werkplaatsen, sleden en historisch materiaal een unieke
tentoonstelling over 90 jaar Elfstedentocht.”
“De haven van Harlingen biedt uniek verblijf voor 2 personen in de vuurtoren, een
havenkraan of een reddingsboot.”
“Het uitbundige publiek zorgt tijdens belangrijke internationale wedstrijden voor een
unieke sfeer.”
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Wat & Hoe Reisgids Nederland – Tineke Zwijgers
Locaties

-

Objecten

-

“Zo is het unieke natuurgebied de Biesbosch ontstaan na de Sint-Elisabethsvloed en
leidde deze ramp tevens tot de Hondsbossche Zeewering.”
“Het Verdronken Land van Saeftinghe is beschermd natuurgebied, waar het getij
van de Westerschelde vrij spel heeft. Dit levert een uniek landschap op van slikken
en schorren, vol planten en bloemen die gedijen in brakke grond.”
“Een uniek museum is ten slotte Panorama Mesdag.”
“Unieke werven en werfkelders langs de grachten, een huis op de
werelderfgoedlijst van Unesco en een museumaanbod om van te watertanden.”
“Het uitgestrekte, moerasachtige landschap van de Oostvaardersplassen is uniek.”
“De panden dateren uit de 17e en 18e eeuw en elk van de kamers heeft een unieke
inrichting, die iets toont van de kenmerkende Amsterdamse architectuur.”

Het Beste van Nederland – Rik Zaal
Objecten

-

“Het is een wonder dat deze barokke inrichting, die uniek is in Nederland, gespaard
is gebleven.”
“De sarcofagen staan tentongesteld in het oudste, uit de dertiende eeuw stammende
deel […]. Voor de bezichtiging van deze unieke monumenten is de kerk in het
zomerseizoen dagelijks van twee tot vier open, behalve op maandag.”

1000 Dingen Doen in Nederland – Jeroen van der Spek
Locaties

-

-

-

Objecten

-

Gedragingen /
handelingen

-

“Dan kies je voor een overnachting in de unieke stro-iglo.”
“Leuk hoor, een romantische bruiloft, maar als je écht wilt scoren met een unieke
trouw-locatie laat je alle kastelen, vuurtorens en theepaviljoens links liggen en geef
je je jawoord midden op de Waddenzee.”
“Je struint onder begeleiding van een gids door het unieke natuurgebied Bargerveen
en luistert onderweg naar boeiende verhalen over turfstekers en plaggenhutten.”
“En idyllischer, want de werven, 13e-eeuwse wandelkades ver onder straatniveau,
vormen een uniek stukje van de historische binnenstad.”
“De unieke Cigar Lounge roept onwillekeurig associaties op met een herenclub in
een oude Engelse bibliotheek, maar is dé plek voor een digestief en een goed
gesprek.”
“[…] een unieke infraroodsauna in de stijl van een Hobbithol.”
“Maar voor een iets comfortabeler overnachting ‘tussen de schapen’ boek je een van
de unieke schaapskooien op poten.”
“De indrukwekkende kalksteengroeve, waar de Eerste Nederlandse Cement Industrie
sinds de jaren twintig mergel wint, verandert de komende jaren in een uniek
natuurgebied met een on-Nederlandse uitstraling: nergens liggen de prehistorische
gesteenten en aardlagen zo aan de oppervlakte.”
“Met behulp van een kaart en een cryptische omschrijving ga je in Annen op zoek
naar negen begraven boxen die ieder een uniek stempel bevatten.”
“Draaiorgelmuseum. Een unieke collectie straat-. Dans- en caféorgels, waarvan de
oudste uit 1900 dateert.”
“Je maakt je eerste meters achter een unieke waterskibaan: een sleeplift waaraan een
tiental lijnen gekoppeld is.”
“Een uniek en enerverend avontuur in de ongerepte natuur van Terschelling.”
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Ondervindingen

-

“Tijdens een rondleiding kom je er niet alleen achter hoe de witte wijnen hun unieke
smaak krijgen, maar proef je ook waarom de Zeeuwse condities relatief gunstig zijn
voor de wijnbouw: de provincie heeft de meeste zonuren van Nederland.”

Lonely Planet The Netherlands – Jeremy Gray & Reuben Acciano
Locaties

-

-

“On the same side of the canal, you’ll see the pink granite triangles of the unique
Homomonument at Westermarkt.”
“It’s relaxed as shopping streets go, with the occasional tram going past cosy
restaurants like Sluizer and unique stores like the travel map-and-book specialist á la
Carte (p84).”
“The striking canal wharves, built in the 13th century, are well below street level, a
feature that’s unique to Utrecht.”
“This unique, off-beat restaurant is a cosy place with unexpectedly exotic items –
there’s a great kangaroo dish, for example, cooked in a provincial French style.”
“The town hall has a unique 16th-century wooden tower topped with a statue of
Neptune.”
“There’s a uniquely dense nightlife district, Het Stratumseind, where more than 30
cafés, bars and restaurants within a single stretch of street make it one of the most
concentrated areas in the country.”

Objecten

-

“RonDom. The cathedral’s information office offers unique souvenirs like CDs of
the city’s tinkling carillons.”

Gedragingen /
handelingen

-

“Still, the unique Dutch approach to the game – known as ‘total football’ (in which
spatial tactics are analyzed and carried out with meticulous precision) – fascinates
viewers even when the teams aren’t at the top of the league.”
“Also known as ‘Dutch Renaissance’, this unique style retained the bold curving
forms and rich ornamentations of baroque but merged them with classical Greek and
Roman and also the traditional Dutch styles.”
“The few spectator sports worth seeking out are soccer, field hockey and the country’s
own unique sport, korfball.”

-

-

The Rough Guide to the Netherlands – Martin Dunford, Phil Lee & Suzanne Morton-Taylor
Locaties

-

-

-

Objecten

-

Eten / drinken

-

“Encircling the Old Centre are the canals of the Grachtengordel – or ‘Girdle of
Canals’ – the Singel, followed by Herengracht, Keizersgracht and Prinsengracht, all
dug in the seventeenth century as part of a planned expansion to create a uniquely
elegant urban environment.”
“The small Schaatsmuseum is the best kind of local museum, packed full of stuff,
lovingly presented, that’s utterly unique to its location.”
“The countryside is green and rolling, studded with castles (many of which have been
converted into hotels), seamed with river valleys and dotted with the crooked timberframed houses that are unique to this area.”
“Modern, well equipped and right on the beach, these unique beach houses have great
sea views: they sleep up to five people.”
“Upstairs is plenty of Hindeloopen’s unique painted furniture, which is also for sale
in the museum shop.”
“There are around forty trucks on display, as well as some fine examples of unique
rally cars, though the museum’s pride and joy is its 1968 DAF Siluro […].”
“Just outside Oudeschild on the road to Den Burg, the Texelse Microbrewery offers
regular tours of its premises, starting with a short film and finishing up in the cosy
proeflokaal to tast its unique and excellent brews.”
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Gedragingen /
handelingen

-

“Further up Voorstraat, on the corner of Breedeplaats, the Kaatsmuseum is devoted
to the uniquely Frisian sport of kaatsen.”

Why the Dutch are Different – Ben Coates
Locaties

-

“The houses were taxed according to their width at the front, so a unique shape of
building evolved: narrow fronted but very tall and surprisingly deep, often with a
sizable garden hidden Tardis-like at the back.”

Ondervindingen

-

“For the Dutch, the surrender marked the beginning of five years of hardship and
suffering. In this respect their experience was hardly unique – similarly tragic litanies
of invasion, occupation and oppression filled the first few pages of tourist guidebooks
to almost every country in Europe.”

Amsterdam & The Netherlands – Rick Steves & Gene Openshaw
Locaties

-

-

-

-

-

“This is a unique oasis of tranquility within the city (no mobile phones are allowed,
because “our collection of plants is a precious community—treat it with respect”).”
“It is this unique geography that turned Amsterdam into a center of trade.”
“The Rijksmuseum loans a dozen or so of its minor masterpieces from the Dutch
Golden Age to this unique airport museum, including actual Dutch Masters (free,
daily 7:00-20:00).”
“Two of the attractions here—the Dutch Clock Museum and the tourable, working
windmills—are unique and genuinely interesting.”
“Land is tight on Marken and so are its lanes. They may appear private, but they
actually are public and you’re welcome to explore them. As you walk, notice the
unique architecture, adapted to survive the challenging local conditions.”
“This is home to the unique and excellent American Pilgrim Museum (highly
recommended, but open only Thu-Sat in the afternoon; for details, see “Sights in
Leiden,” later).”
“The Netherlands' crossroads city, Utrecht has a thriving old center with unique and
inviting canalside embankments, the towering remains of a half-ruined church, a
variety of fun museums […].”
“While Dutch cities have no shortage of canals, Utrecht’s are unique for their doubledecker design: an upper walkway, lively with pedestrians and cyclists jostling in front
of pretty townhouses; […].”

Objecten

-

“Mozart, Vivaldi, and Bach—all of whom lived during the heyday of the carillon—
wrote music that sounds great on this unique instrument.”

Gedragingen /
handelingen

-

“Today, prostitution and public marijuana use thrive here, creating a spectacle that’s
unique in all of Europe.”
“His unique style evolved beyond Impressionism—thicker paint, stronger outlines,
brighter colors (often applied right from the paint tube), and swirling brushwork that
makes inanimate objects pulse and vibrate with life.”
“In the 1800s, the Impressionists rediscovered him, and today he’s recognized for his
innovations, craftsmanship, and unique style.”

-

-

Ondervindingen

Wezens

-

“[…] budget travel packages across Europe including accommodations, skip-the-line
sightseeing, and unique local experiences. “
“Continue down to the always-interesting temporary exhibits, the eccentric gift shop,
and the sit-anywhere café, all of which create a unique ambience. Fans of handbags
will love the place, and their partners might, too.”

-

“The Dutch are unique, and observing them is a sightseeing experience all in itself.”

-
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Bijlage 39

Kwalitatieve resultaten van het begrip ‘typisch’

Nederland voor Nop – Aad Struijs
Locaties

-

-

Objecten
Gedragingen
handelingen

/ -

Ondervindingen

-

“Er zijn enkele typische stukjes Biesbosch nagemaakt, compleet met vissen, planten
en slikplaten.”
“Een voormalige wagenmakerij, herberg, boerderij en winkel veranderden in een
heemkundig museum, met onder meer een oud wevershuisje met een inrichting van
rond 1900, een typisch Brabantse langdeelschuur die ooit dienst deed als schuilkerk,
de belkorenmolen De Wilde en een kruidentuin.”
“Elf kilometer lang is de Zaan, de eeuwenoude veenstroom in dat typisch Hollandse
polderlandschap met zijn sloten en weilanden.”
“Het pandje met zijn typische klokgevel is 2,02 meter breed, en zes meter diep.”
“Het Deutzenhofje is een karakteristiek voorbeeld van het historische, typisch
Nederlandse gebruik om testamentair een liefdadige instelling in het leven te roepen,
die zowel de stichter tot eer strekte, als de begunstigden van een beschermde oude
dag verzekerde.”
“Aan de Hoofdstraat staan mooie voorbeelden van typische Zaanse houtbouw.”
“Zo kreeg deze laat-20ste-eeuwse nieuwbouwbuurt een typisch Amsterdamse
‘binnenstadssfeer’, compleet met grachtjes en bruggetjes.”

Nederlands Culinair Erfgoed – Hein van Beek & Paul Blomberg
Locaties

-

Eten / drinken

-

Gedragingen /
handelingen

-

“Bij elke provincie staan recepten opgenomen, van topkoks, maar ook van koks die
in een van die typische streekrestaurants koken.”
“En in dat landschap de boerderijen met hun typische vormen, de kerktorens en
dorpen.”
“Vlak bij de Nieuwkoopse Plassen ligt haar restaurant, verscholen in het typisch
Hollandse landschap.”
“Buiten heb je een prachtig uitzicht op het typische Hollandse landschap.”
“Typisch Den Bosch.”
“De oude traditionele boerderij bevindt zich in een bosrijke omgeving met een zeer
typisch landschap van laaglandbeken.”
“Dit is de plek waar Amerikanen hun mond kunnen vullen met typisch Amerikaanse
chocoladechips, en waar Britten hun kerstmispuddingen kunnen vinden.
“Een typisch toetje.”
“Deze typische Hollandse kaas wordt nog steeds met veel overgave gemaakt.”
“Dit koekje krijg je bij de koffie. Dat is in typysk Frysk koekje!”
“Lam is dan ook een typisch streekgerecht dat je tegen kunt komen op de kaart van
menig restaurant.”
“Balkenbrij is een typisch product van de huisslacht, waarbij een bouillon getrokken
wordt van varkensslachtresten.”
“Ook het typisch Noord-Brabantse worstenbroodje kun je hier kopen, evenals de
hartige zeezoutstengels voor bij de borrel of voor in de soep.”
“Een bezoek aan dit voormalige Zuiderzeestadje is alleen al om de typische Urker
cultuur een bezoek meer dan waard is.”
“Het oude fabriekje is in 1974 uitgebreid tot een ‘werkend’ museum, waar je
kennismaakt met dit typisch Oudhollandse ambacht.”
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Ondervindingen

-

-

“Traditioneel bekend door het overheerlijke magere lamsvlees met die typische présalé smaak.”
“Door de bereiding heeft dit product een erg streekgebonden smaak, want bij de
ontwikkeling van zijn typische smaak spelen vooral de natuurlijke factoren zoals
klimaat, hoedanigheid van de plaatselijke grondsoort, het daarop groeiende gras en de
daarop geteelde gewassen voor de voedering van het vee en grote rol.”
“Goudse boerenkaas heeft dus zijn typische ‘gout du terroir’.”

Capitool Reisgidsen Nederland – Gerard M.L. Harmans
Locaties

-

-

-

Objecten

-

-

“Café Marcella op Amstelveld 21, is een typisch buurtcafé met ’s zomers buiten een
terras.”
“De Kroon, een typisch grand café, opende in 1898 zijn deuren.”
“Een van de typisch Hollandse molens op de Zaanse Schans.”
“In deze woonbuurt staan typische Zaanse huizen, molens en gebouwen.”
“Rijke burgers bewoonden de statige huizen aan de Nieuwegracht, met de typisch
Utrechtse werven, en bouwden armenhuisjes voor hun minderbedeelde stadgenoten.”
“Tussen de steden en de grote rivieren in ligt het typisch Hollandse landschap van
weidse droogmakerijen, dijken, molens, knotwilgen en koeien.”
“U kunt dit typisch Hollandse plassenlandschap het best per fiets of te voet
verkennen of ’s zomers via een boottocht.”
“Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog zijn typisch Waddeneilanden, met
brede stranden, deels beboste duinen, dorpen en polders of kwelders aan de
Waddenzeekant.”
“Aan Vaart en Markt staan nog de typische Asser ‘witte huizen’, statige woningen
uit eind 18de, begin 19de eeuw.”
“Hotel-restaurant De Fortuna in Edam is gevestigd in vijf karakteristieke NoordHollandse herenhuizen uit de Gouden Eeuw, midden in het gezellige centrum van
het typische Hollandse Edam.”
“Ontbijt, lunch, diner of souper in deze grote, typische Parijse brasserie in het hartje
Amsterdam.”
“Eet eetcafé van Piet de Leeuw is een typisch Amsterdamse gelegenheid, die naast
de bekende biefstuk ook diverse visgerechten serveert.”
“Op de lössgronden van Zuid-Limburg vestigen zich landbouwers die, naar hun
typische aardewerk, bandkeramikers worden genoemd.”
“De elegante trapgevel van contrasterende zand- en baksteen, met zijn obelisk en
krulversieringen, is typisch voor de renaissancistische stijl van architect Hendrick de
Keyser.”
“De tuitgevel van Leliegracht 35 is typisch voor pakhuizen.”
“De drie huizen met de typische halsgevels op Reguliersgracht 17, 19 en 21 vormen
een bijzonder gewild woonadres.”
“Dit typisch 17de-eeuwse genrestuk van Frans van Mieris de Oude heeft een
onmiskenbaar erotische lading.”
“U vindt er smalle grachtjes met houten bruggetjes en verschillende mooie
commandeurshuizen met typische gevels.”
“Typische trechterbekers waaraan het trechterbekervolk zijn naam ontleent.
Scherven van dit aardewerk zijn de voornaamste vondsten in de hunebedden.”
“Op straat ziet u vooral nog oudere vrouwen in hun typische blauw met zwarte
kleren.”

Eten / drinken

-

“Zure zult en metworst zijn twee typische Nederlandse worstsoorten.”

Gedragingen /
handelingen

-

“Bovenstaand ‘Familietafereel’ toont een typisch ‘huishouden van Jan Steen’.”
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Wat & Hoe Reisgids Nederland – Tineke Zwijgers
Locaties

-

Objecten

-

-

“De collectie is die van een typisch stedelijk museum, met afdelingen archeologie,
kunstnijverheid en beeldende kunst van vroeger tot nu.”
“Typische forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, uit de 19e eeuw, zijn het Fort
bij Rijnauwen en Fort Asperen.”
“Een typisch verblijfshotel, gericht op individuele reizigers.”
“Het typisch Durgerdammer houten huis dateert uit 1760.”
“Typisch zijn de stadsboerderijen in het centrum.”
“Leuke afsluiter: u kunt zelf op de foto in een typisch Vermeer-decor.”
“Typisch Haags etablissement, waar dames met hun hoedje op in een kroket prikken
en waar kunstenaars en politici graag afspreken.”
“Deze gaat met een bocht naar links en voert u langs de typische groene Marker
huisjes richting haven.”
“Het Gemeentemuseum in het Agnietenklooster besteedt aandacht aan het
visserijverleden, met een portrettengalerij van Elburger vissers, een expositie over
Elburger botters en typische lokale attributen als het aalkistje.”
“Onderweg passeert u regelmatig de typisch Limburgse draaihekjes, stegelkes
genoemd.”

Eten / drinken

-

“Typische zoete Nederlandse exportproducten zijn stroopwafels en drop.”
“Typisch Nederlandse kost is stamppot.”

Gedragingen /
handelingen

-

“De Theefabriek in Houwerzijl biedt in het museum een geurige ontdekkingsreis
door de wereld van de thee, van de plant tot het theedrinken, over de uitvinder van
het theezakje en de typische theecultuur van elk land.”

Ondervindingen

-

“De Zeedijk ademt een typische havensfeer uit, met oude zeemanskroegen en kleine
eethuizen.”

Het Beste van Nederland – Rik Zaal
Locaties

-

-

Gedragingen /
handelingen

-

“Het is een zo ongelooflijk gezicht, die negentien stevige, wat lompe Hollandse
bovenkruiers daar aan weerskanten van het boezemkanaal, dat de molens van
Kinderdijk tot de typisch Hollandse toeristische attracties behoren die iedere
buitenlander gezien wil hebben.”
“De meeste van deze typisch Zeeuwse landschappen bevinden zich in ZeeuwsVlaanderen.”
“We zien een typisch Hollandse watervlakte, waarvan de grootsheid een
Nederlandse Poesjkin nodig zou hebben gehad om hem te beschrijven.”
“Ten noorden van Deventer, in de buurt van Olst, zijn resten te zien van een typisch
Nederlands verdedigingswerk uit de periode van de Koude Oorlog, die hier heeft
geduurd van 1950 tot 1968.”
“Belangrijker nog was de aankoop van twee beelden, Standing Figure en Reclining
Figure, die tegenover het Hilton Hotel aan het Weena bij het beeld zijn geplaatst dat
daar al sinds het midden van de jaren tachtig stond, Seated Woman, in de typisch
Rotterdamse, wat lompe volksmond ‘de drol van De Kooning’ genoemd.”

1000 Dingen Doen in Nederland – Jeroen van der Spek
Locaties

-

“Windmolenpark, Langs de A6, bij de Ketelbrug. Hedendaagse versie van het
typisch Hollandse molenlandschap.”
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-

“En als de houten huisjes in voorgeschreven Marker kleuren je niet in
Zuiderzeesferen brengen, dan doen de typische Marker werven dat wel.”

Objecten

-

“Vissershuisje, draaiorgel en haringkar op de achtergrond en je typical Dutch portrait
is klaar.”

Eten / drinken

-

“Het knalrode Engelse lichtschip, dat tot 1988 dienstdeed als varend baken, werd
omgetoverd tot een sfeervolle foodbar, waar je terechtkan voor typische Britse
gerechten […].”

Lonely Planet The Netherlands – Jeremy Gray & Reuben Acciano
Locaties

-

Eten / drinken

-

Gedragingen
handelingen

/ -

-

-

“South of here, across the beautiful Raamgracht, is the narrow Verversstraat
(Painters’ Street) with a mélange of old and new architecture typical of this area.”
“Also known as Engelse Reet (English Arse), this narrow, ramshackle place from
1893 is typical of the hole-in-the-walls around Spui.”
“Today Leiden is a typical old Dutch town with a refreshing overlay of vibrancy
from the students.”
“The typical pancake kitchen has 90 kinds of pancakes at good prices.”
“The café is casual and typical of the scores that dot the island’s towns.”
“So long in fact that this typical brown café still has bullet holes from the 1672
invasion attempt.”
“Camping Brederwiede is typical of the scores of camping grounds.”
“A typical hiker hut has four bunks, cooking facilities and electricity, but you’ll need
to bring your own sleeping bags, dishes and utensils.”
“Typical Dutch desserts are fruit pie (apple, cherry or other fruit), vla (custard) or
ice cream.”
“‘Spicy cilantro bouillabaisse over giant saffron couscous’ is typical of the fusion
boldness on display.”
“Go to this simple, homey, laidback diner to eat delicious, typically European food
(meat+potatoes+vegetables) at good prices.”
“Zwanestraat has more typical high-street fare.”
“Its menu offers typical Dutch restaurant fare such as satay (chicken or beef),
schnitzel with fries and salad.”
“There’s also a good range of French and Belgian influenced broodjes (filled
breadrolls) and typically Dutch bar snacks from €5 to €10.”
“The perfect place to try some bitterballen or other typical beer-accompanying
snacks.”
“The restaurant reviews in the destination chapters cater to all tastes and budgets with
an emphasis on the most typical cuisines (although good atypical places are included
too).”
“Although early efforts were in the typically dire style of the 1950s and ‘60s, more
recent projects have given Rotterdam a look that’s unique in Europe, by turns vibrant,
ugly, impressive, astonishing.”
“This is typical casual dining out in the Netherlands, though its best dessert hails
from a little further afield; the great tiramisu is €4.50.”

Culture Smart! Netherlands – Sheryl Buckland
Objecten

-

“It is not necessary to give a personal or individual present in these situations. Gifts
may be given on behalf of the company to visitors from other countries. These are
typically corporate gifts with the company logo.”
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Eten / drinken

-

“Typical treats are appelflappen – fried battered apple rings – and oliebollen – a kind
of doughnut with raisins.”
“If you are feeling brave, a typical Dutch dish is raw herring, which you hold by the
tail, dip in diced raw onion, dangle over your mouth and bite. “

Cruising Guide to the Netherlands – Brian Navin
Locaties

-

“But there is much to see meandering through mainly non-industrial and typical early
Dutch canal and polder scenery.”
“The IJssel is typical of the unending interest along this route, passing waterside
towns, shops, a ferry, houses, gardens and private docks.”
“The steelworks close N of Ijmuiden is typical, as is Petten nuclear power station
and the various high light-towers and beacons on the islands.”

The Rough Guide to the Netherlands – Martin Dunford, Phil Lee & Suzanne Morton-Taylor
Locaties

-

-

Objecten

-

Eten / drinken

Wezens

“Footsteps from the Grote kerk, this is the oldest bar in town, a typical brown café
with a lovely wooden façade and offering a wide array of beers and jenevers.”
“Popular with locals, this typical brown café has sand on the floor and a good array
of beers.”
“This typical brown café is as good as any on the lively if unpretentious
Stationsplein.”
“Eindhoven is not your typical Dutch city and has few historical sights of interest.”
“Not your typical Indonesian restaurant, as the owner has a passion for Elvis and
motor cycles which shows in the interior and choice of music.”
“If you were to draw a picture of the archetypal Dutch marketplace, it would almost
certainly look like the Markt in Den Bosch. It’s broad and cobbled, home to the
province’s largest market and lined with typical seventeenth-century houses.”
“Typical brown café with oodles of atmosphere and at least forty beers by the bottle,
mainly attracting an older clientele.”
“The town’s Stadhuis is a typically opulent building, dating from the 1470s, with a
out-of-scale Renaissance tower added a century later.”
“[…] look out for his Vrouwen in de Straat, a typically disconcerting canvas, where
the women’s eyes look out from the picture in a medley of contrasting emotions.”
“[…] the work of Adrian van der Werff is typical.”

-

“If all you want is an original stamppot you’re in the right place – they even serve
this typical Dutch winter dish in summer, for €15.50 a pop.”
“This rattling good yarn, in the Inspector de Kok series, has all the typical ingredients
– crisp plotting, some gruesomeness and a batch of nice characterizations on the
way.”

-

“Being a typical Italian, he can be chaotic but that adds to the atmosphere.”

-

Why the Dutch are Different – Ben Coates
Gedragingen /
handelingen

-

“In typical Dutch fashion, there were no queues, just crowds of people milling
around the counters, ready to barge forwards whenever a gap emerged.”
“In keeping with the pro-American principles of the Marshall Plan, much of the city
was redeveloped in typical American style, with grid-like streets and one of the
world’s first dedicated shopping centres.”

- 226 -

Amsterdam & The Netherlands – Rick Steves & Gene Openshaw
Locaties

-

-

-

-

-

Objecten

-

Eten / drinken

-

-

Gedragingen /
handelingen

-

-

“For others, it’s a pleasant look inside a typical (rich) home with much of the original
furniture and décor.”
“You’ll walk through a typical (tiny) room where girls stand at the window, and a
typical (tiny) back room with a bed and sink where the dirty deed takes place.”
“Just one window wide, it’s typical of the city’s narrow old merchants’ houses, with
a shop on the ground floor, living space in the middle, and storage in the attic.”
“Just across the bridge are several typical Jordaan cafés.”
“Though not exactly a secret (since it’s hard to hide an entire building), the annex
was a typical back-house (achterhuis), a common feature in Amsterdam buildings,
and the Nazis had no reason to suspect anything on the premises of the legitimate
Opekta business.”
“The church was hidden within the businessman’s own home. From the outside, it’s
a typical townhouse on a historic canal.”
“The layout of this one is typical: 12 houses (symbolic of the 12 Apostles) in a Ushape, ringing a central courtyard with a well in the middle and a covered gallery on
the far side.”
“Look up across the canal, at the house marked Het Huis Oudaen, dating from around
1300. This is a typical, ritzy canal house (sometimes called “city castles”) from
Utrecht’s trading heyday.”
“Head back up the way you came to street level. At the top of the stairs, notice that
the big building at the start of Drakenburgstraat is another typical canal house (and
today houses a fun-to-browse design shop, Strandwest).”
“Schoolhouse (#61): Aside from its brick construction (most were made of clay), this
is typical of village schoolhouses from around 1730.”
“Be sure to experience the Dutch institution of the bruin café (brown café)—so called
for the typically hardwood décor and nicotine-stained walls.”
“The furnishings are typical of a wealthy merchant’s home at the time.”
“Alkmaar’s “Great Church” is similar to others in Holland (such as Haarlem’s and
Delft’s). Visit if you want to see a typically austere Dutch interior.”
“Rooms 9 and 10: One of Rembrandt’s most famous works, The Anatomy Lesson of
Dr. Nicolaes Tulp (1632) made him a star in the Amsterdam art scene. Notice the
artist’s uniquely engaging version of a (typically dull) group portrait—inquisitive
faces lean in, hanging on the doctor’s every word.”
“Gouda (which was traditionally traded—not necessarily made—in the town it’s
named for) is typically cow’s milk cheese, and the flavor varies dramatically with
how long it ages.”
“Typical brands are Heineken, Grolsch, Oranjeboom, Amstel, and the misnamed
Bavaria (brewed in Holland).”
“The price ranges suggest the average price of a typical main course—but not
necessarily a complete meal.”
“Typical meals.”
“I’ve assigned each eatery a price category, based on the average cost of a typical
main course.”
“Be aware of typical European road rules; for example, many countries require
headlights to be turned on at all times, and nearly all forbid talking on a mobile phone
without a hands-free headset.”
“Dutch Reformed Chapel (#71): In the typical Dutch style, the church has an austere
white interior, a central pulpit, and wooden pews.”
“The place is small, and a visit takes about as long as a typical session with a
prostitute.”
“At a typical service, the congregation arrives at the start of Sabbath (Friday
evening).”
“A price is agreed on and paid in advance. A typical visit can cost €30-50 for a
promised 20 minutes.”
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Bijlage 40

Kwalitatieve resultaten van het begrip ‘karakteristiek’

Nederland voor Nop – Aad Struijs
Locaties

-

-

-

-

Objecten

-

Wezens

-

“Ballum, het kleinste en meest karakteristieke dorp op Ameland, toont ieder jaar in
juli oude ambachten en technieken.”
“Die verrees rondom de huidige Markt, die met zijn karakteristieke driehoekige
vorm nog steeds het hart van de stad is.”
“De fabriekspoort is inmiddels voorgoed gesloten, maar het karakteristieke
fabrieksdorp Heveadorp is nog steeds te bewonderen.”
“Het bezoekerscentrum huist in een oude boerderij en is een uitstekende start van
een tocht door de Venen, met zijn karakteristieke langgerekte kavels, die het gevolg
zijn van vroegere ontginningen.”
“In een karakteristieke Twentse boerderij toont Museum de Zwemkolk oude
streekgebonden gebruiksvoorwerpen en een kleine collectie archeologische
voorwerpen.”
“De Beemster is de best bewaard gebleven ‘droogmakerij’ van Nederland. Het
karakteristieke landschap met de rechthoekige verkaveling is sinds de 17de eeuw
nauwelijks veranderd.”
“Orvelte is uniek. Het is geen openluchtmuseum, maar een karakteristiek oud
Saksisch esdorp, dat bruist van het leven en de activiteiten.”
“Langs deze fotogenieke steegjes staan karakteristieke huisjes met hun groenwitte
hekjes, waarop vroeger de netten te drogen hingen.”
“Wie een goed beeld wil krijgen van een karakteristiek Zaans dorpje aan het einde
van de 19de eeuw, moet naar de Zaanse Schans.”
“De sluisdeuren hangen in karakteristieke hefportalen.”
“In de rariteitenwinkel, vernoemd naar Dickens boek The Old Curiosity Shop, ligt
allerlei karakteristieke koopwaar uitgestald.”
“In Museum het Wevershuisje – gevestigd in een 17de-eeuwse stadsboerderij met
karakteristieke vakwerkmuren – staat de permanente tentoonstelling ‘Van Vlas tot
Linnen’.”
“Dit zijn gewassen die karakteristiek zijn voor oude tuinen en parken.”

Nederlands Culinair Erfgoed – Hein van Beek & Paul Blomberg
Locaties

-

Ondervindingen

-

“In het karakteristieke dorp Benningbroek staat de West-Friese stolpboerderij ’t
Keerpunt.”
“Met Maastricht als kloppend hart van het karakteristieke heuvellandschap.”
“Op dit bedrijf worden veel soorten appels gekweekt; de bekendste is misschien
wel de Elstar, uitstekend van smaakt met een karakteristiek aroma.”
“Hierdoor blijft de karakteristieke smaak van de kaas bewaard en gaan er geen
vitaminen verloren.”

Capitool Reisgidsen Nederland – Gerard M.L. Harmans
Locaties

-

-

“De Poezenboot, een asiel voor zwerfkatten, is een sympathiek fenomeen aan het
Singel, dat met zijn karakteristieke bochten de hoefijzervorm van de
grachtengordel bepaalt.”
“Ten westen van de grachtengordel ligt de Jordaan, een wijk vol smalle grachten en
karakteristieke straatjes.”
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-

-

“Het karakteristieke Marken, ooit een Zuiderzee-eiland, nu een drukbezocht
vissersdorp aan het IJsselmeer.”
“Bij de ophoging van rivierdijken dreigen karakteristieke dijkhuisjes als deze te
verdwijnen.”
“Gezicht op Rhenen, met zijn karakteristieke Cuneratoren.”
“Juist onder Den Burg ligt het tuinwallenlandschap van de Hoge Berg en in het
westen is de karakteristieke toren van Den Hoorn te zien.”
“Het noordwesten telt een groot aantal ‘wierden’ (terpen), in het noorden vindt u een
uniek waddengebied en in het zuidoosten liggen de karakteristieke veenkoloniën.”
“Karakteristiek zijn de scheven toren Oldehove en het standbeeld Us Mem, een
eerbetoon aan de beroemde Friese koe.”
“Een karakteristiek plekje is het 17de-eeuwse sluishuis aan de haven , met een
houten klokkentorentje.”
“Het dankt zijn karakteristieke vorm aan de veenwinning, die het ontstaan van
plassen en meren tot gevolg had.”
“Hierdoor kent Giethoorn allerlei eilandjes, verbonden door karakteristieke
bruggetjes.”
“Binnen de muren staat de voor de stad karakteristieke 15de-eeuwse St.Maartenskerk met zijn stompe toren.”
“Hotel-restaurant De Fortuna in Edam is gevestigd in vijf karakteristieke NoordHollandse herenhuizen uit de Gouden Eeuw, midden in het gezellige centrum van
het typische Hollandse Edam.”
“Karakteristiek hotel bij het weidse natuurgebied de Eilandspolder.”
“In een karakteristiek oud pandje aan een charmant pleintje in het centrum van
Harderwijk zit dit sterrenrestaurant.”

Objecten

-

“Karakteristieke Sloter trapgevels.”
“Karakteristiek voor Zuidoost-Friesland is de klokkenstoel.”

Wezens

-

“De scholekster is een karakteristieke vogel van de Wadden.”
“[…] met bijbehorende karakteristieke dieren.”

Wat & Hoe Reisgids Nederland – Tineke Zwijgers
Locaties

-

-

“Gaat u voor stijl- en sfeervol met een persoonlijke aanpak, dan zijn de adressen van
Erfgoedlogies een aanrader. U logeert op een oude boerderij, in een landhuis of een
karakteristiek stadspand.”
“De Jordaan is een oude volkswijk en nu een trendy buurt met karakteristieke
straatjes en grachten.”
“Hier vindt u de beroemde Urker ginkies: steegjes met karakteristieke huisjes en
groenwitte hekjes, waarop vroeger de netten te drogen hingen.”
“U passeert boerderijen, woonhuizen en tuinen, en hebt steeds zicht op het water en
de karakteristieke bruggetjes.”
“In 1839 werd de oude toren vervangen door de huidige vuurtoren. Vanwege zijn
karakteristieke vorm werd deze al snel het Paard van Marken genoemd.”
“Er zijn 30 jeugdherbergen, tegenwoordig Stayokay genaamd, in Nederland. Niet
zelden zijn ze in fraaie gebouwen gevestigd, zoals een kasteel of een karakteristiek
oud huis.”

1000 Dingen Doen in Nederland – Jeroen van der Spek
Locaties

-

“Het karakteristieke, rood geschilderde gebouw is sinds kort in gebruik als
gastenverblijf.”
“Het hospitaalcomplex, een onderdeel van de vroegere strafkolonie, is gerenoveerd
tot een karakteristiek én comfortabel hotel.”
“Een spannende slaapplek in een karakteristiek gebouw.”
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-

Objecten

-

Ondervindingen

-

“Chef-kok Walter Muis redde het karakteristieke gebouw van de ondergang en
creëerde een strandtent zoals een strandtent bedoeld is […].”
“Het karakteristieke stationsgebouw uit 1866 werd vier jaar geleden grondig
verbouwd, mét behoud van originele details: hoge ramen en plafonds en een oude
houten trap.”
“De karakteristieke gevel van staal en glas zorgde bovendien voor een
ongebruikelijke portie licht, lucht en ruimte.”
“De sampan, een Chinese rivierboot met fluistermotor, lijkt geknipt voor een
vaartocht over de Gele Rivier. Maar je kunt de karakteristieke boot ook huren voor
een rondje door de Alblasserwaard.”
“Tijdens de Grolsch-brouwerijtour kom je alles te weten over de karakteristieke
smaak van het bier, de ooit als ‘zuinig’ geïntroduceerde beugelfles en de typische
reclames.”

Lonely Planet The Netherlands – Jeremy Gray & Reuben Acciano
Objecten

-

“Until recently, the local women still wore characteristic green and red costumes
[…].”
“[…] green and red costumes that were similar to the also characteristic handcarved furniture.”

The Rough Guide to the Netherlands – Martin Dunford, Phil Lee & Suzanne Morton-Taylor
Objecten

-

-

Gedragingen
handelingen

/ -

“Among the genre paintings is a characteristic Boar Hunt by Roelandt Savery, all
green foliage and fighting beasts, and the careful draughtsmanship of Aert van de
Neer in his Winter Landscape.”
“[…] look out for the shell motif above the windows, a characteristic Groningen
decoration.”
“[…] struck by the brilliance of the Mediterranean light, began to develop his
characteristic style.”

Amsterdam & The Netherlands – Rick Steves & Gene Openshaw
Locaties

-

-

-

-

“Self-Guided Walks and Tours take you through characteristic neighborhoods and
interesting museums. In Amsterdam, these include walks through the city center,
Red Light District, and Jordaan neighborhood, plus tours of the Rijksmuseum, Van
Gogh Museum, Anne Frank House, and more. In nearby Haarlem, tour the Grote
Kerk and Frans Hals Museum. In Delft and Rotterdam, take the informative city
walks.”
“This walk takes you from Dam Square—the Times Square of Amsterdam—to the
Anne Frank House, and then deep into the characteristic Jordaan neighborhood.”
“Find a place to enjoy the scene. Belly up to the railing, take a seat on a bench, or
even pause the tour for a drink at one of the recommended characteristic bars that
spill out onto the bridge. Café van Zuylen is famous for its variety of beers, and Café
Villa Zeezicht is popular for its apple pie. Take in your surroundings.”
“While in Amsterdam, be sure to have these three experiences: an Indonesian
rijsttafel dinner, a herring snack at a fish stand, and a drink at a characteristic brown
café.”
“Amsterdam’s characteristic brown cafés.”
“To uncover more of Haarlem’s sights, dodge bikes down the narrow characteristic
lanes.”
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-

-

Objecten

-

-

“The historic center of Delft, the rectangular Markt is bookended by the 14th-century
New Church at one end (with a statue of legal scholar Hugo Grotius out front) and
the 15th-century Town Hall at the other. The Markt is bordered by characteristic
buildings—a mix of shops, cafés, and homes. For more on the Markt, see here.”
“One of the oldest ports in the area, it has a Hanseatic League heritage and
characteristic lanes and fortified buildings huddled around its old harbor.”
“De Waldhoorn, in business since 1812, is a cozy restaurant centrally located in a
characteristic village inn.”
“Notice that some buildings have staircases leading down below the street level to
residences. Looking up, you’ll see the characteristic beams jutting out from the top
with a cargo-hoisting hook on the end.”
“Spijshuis de Dis is driven by the creative energy of chef Jan Boheemen, who cooks
Dutch with attitude. With an open kitchen, inviting menu, friendly service, top-end
beer (local craft or Belgian Westmalle), and great food, the entire eating experience
is a delight. Choose between a characteristic interior or out on a lively square shared
with other restaurants.”
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Bijlage 41

Kwalitatieve resultaten van het begrip ‘zeldzaam’

Nederland voor Nop – Aad Struijs
Locaties

-

“Er zijn zowel droge als zeldzame vochtige heidevelden te vinden.”

Objecten

-

“Schelpengalerie Gloria Maris – genoemd naar een van de zeldzaamste en
kostbaarste schelpen ter wereld – bezit, behalve schelpen en koralen in vele
variëteiten en kleuren, ook een tropisch zeeaquarium met koralen, exotische vissen
en zeeanemonen.”
“De kerk heeft een verrassend interieur met fraaie barokaltaren, zeldzaam
koperwerk en houten beelden, waaronder pronkstukken van de bekende
beeldhouwer Walter Pompe uit Antwerpen.”
“Daaronder bevinden zich zeldzame exemplaren, zoals het eerste
kroonverkenningsinsigne en een insigne van Britse scouts in Egypte.”
“Het Munt- en Penningkabinet van de Spaar- en Voorschotbank toont de
geschiedenis van het geld aan de hand van een zeldzame collectie munten.”

-

-

Wezens

-

-

-

-

-

-

-

-

“Wandelpaden met voldoende bankjes om in alle rust van die schoonheid te kunnen
genieten, kronkelen langs onder meer de varentuin, met 250 verschillende soorten
winterharde varens, de rotstuin met een Alpenkas vol zeldzame gewassen uit het
hooggebergte […].
“Met name in de laagtes groeien veel bijzondere planten, zoals de zeldzame
dennenorchis.”
“Het Cantonspark met zijn zeldzame collectie bomen behoort zonder twijfel tot de
mooiste botanische tuinen in Nederland.”
“Heel bijzonder zijn ook de moerascipressen, de ginkgo’s, een reusachtige
mammoetboom, de prachtige bloeiende zakdoekjesboom, de zeldzame Japanse
beuk, de sneeuwklokjesboom en de tot een monumentale reus uitgegroeide Japanse
kornoelje.”
“Hier ontwikkelde zich een rijke flora en fauna met diverse zeldzame soorten.”
“Het natuurhistorisch museum van het MEC bezig meer dan zeventigduizend
objecten, variërend van zeldzame vlinders, roofvogels, bijzondere planten en
vreemde schelpen, tot het complete skelet van een wolharige mammoet.”
“Het Verdronken Land van Saeftinge is nooit meer op het water heroverd en vormt
nu een 3500 hectare groot natuurgebied met schorren, slikken, geulen, kreken en
zeldzame vogels en planten.”
“Er groeien planten die in het Vechtdal thuishoren, waaronder de zeldzame
vechtanjer, het langbladige ereprijs, het vlasbekjes, poelruit, kattenstaart en
rivierkruiskruid.”
“Zij vreten snelgroeiende grassen en kruiden weg, zodat de aardaker, de langdurig
bloeiende ijzerhard, de kruidige marjolein, de zeldzame wollige distel en andere
kwetsbare planten en kruiden zich volop kunnen ontwikkelen.”
“Er zijn diverse landschapjes gecreëerd: een bosrand, veenplas, moeras, duingebied,
hooilandjes, een afdeling met honderden soorten zeldzame planten, een kweekhoek
en akkertjes met oude graanrassen, zoals spelt, evene, emer en eenkoorn.”
“Er komen ook zeldzame planten voor, waaronder zoutminnende exemplaren.”
“In het voorjaar is hier onder meer de zeldzame holwortel te bewonderen.”
“In het gebied leven ook veel vogelsoorten, amfibieën en reptielen (waaronder de
zeldzame heidekikker en zandhagedis).”
“Zo fladderen er vierhonderd soorten vlinders, waaronder de zeldzame
bosparemoervlinder.”
“Er groeit onder meer het zeldzame plantje teer guichelheil, waarvan de
wetenschappelijke naam Anagallis tenella luidt.”
“Zo ontstaat er een zout leefmilieu, waardoor zeldzame planten en dieren zich er
kunnen vestigen.”
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-

“In de rest van Nederland zijn wilde orchideeën zeldzaam, maar in de Texelse
natuurgebieden komen ze massaal voor.”
“In het fraaie moerasgebied aan de Grebbeweg groeien zeldzame planten.”
“Er scharrelen ook zeldzame landbouwhuisdieren rond.”
“Heesters en bomen omringen de borders, met daarin een grote collectie bloemen
van eenjarig zaaigoed, vaste planten, zeldzame bolgewassen en diverse klimplanten
langs een pergola.”

Nederlands Culinair Erfgoed – Hein van Beek & Paul Blomberg
Eten / drinken

-

“Zachte kazen zoals Meshanger zijn vrij zeldzaam en zijn niet terug te vinden in
de kaasstatistieken van het CBS.”

Wezens

-

“Het gaat om boerenkazen, ambachtelijke vleeswaren, broodsoorten, oude groenteen fruitsoorten, zeldzame gewassen en bijzondere vissen en schaaldieren.”

Capitool Reisgidsen Nederland – Gerard M.L. Harmans
Objecten

-

“Hoewel het zwaartepunt op Nederlands werk ligt (veel etsen van Rembrandt en
zeldzaam werk van Hercules Seghers), ziet u hier ook prenten van […].”
“Tot de 17.000 zeldzame affiches van het Stedelijk behoort dit grafische werk van
de Cubaanse mensenrechtenactivist Asela Pérez.”
“Het topstuk is een 15de-eeuwse, zeer zeldzame bellenspeelklok.”
“De collectie omvat onder meer de beroemde serie Zeeuwse wandtapijten, Zeeuwse
klederdracht en verder 17de-eeuwse schilderijen, 18de-eeuwse porselein en zeldzame
etnografische objecten, die vertellen over de rijke geschiedenis van Zeeland.”

Eten / drinken

-

“Oesters, een zeldzame lekkernij.”

Wezens

-

“In de […] waar zelfs de zeldzame ijsvogel zich thuisvoelt.”
“Bovendien groeien er bijzondere orchideeënsoorten en zeldzame mossen en
paddenstoelen.”
“Ook uniek is dat Blijdorp een eigen gespecialiseerde onderzoeksafdeling heeft, die
een rol speelt bij het fokken van zeldzame diersoorten.”
“De adder, de enige gifslang die Nederland kent, is zeer zeldzaam.”
“Deze vrij zeldzame broedvogel van de Wadden overwintert in antarctisch gebied.”
“Wellicht ziet u de zeldzame grauwe kiekendief, die hier veel voorkomt.”
“In de omgeving groeit de zeldzame kievitsbloem.
“[…] de Lepelaarsplassen, waar zeldzame moerasvogels voorkomen, en de
Oostvaardersplassen.”
“In deze streek komt de zeldzame ijsvogel voor.”

-

Wat & Hoe Reisgids Nederland – Tineke Zwijgers
Wezens

-

“Ook is het een boeiend vogelgebied, waar naast ganzen, smienten en zeearenden
zeldzame soorten worden gespot als blauwborst en waaierstaartrietzanger. “

Het Beste van Nederland – Rik Zaal
Wezens

-

“Het zijn mooie wandelingen waarop we onder meer de kudde zeldzame
landgeiten kunnen tegenkomen die Staatsbosbeheeer hier houdt om grote stukken
van het gebied boomvrij te houden.”
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1000 Dingen Doen in Nederland – Jeroen van der Spek
Locaties

-

“De plassen werden ‘vergeten’ en ontwikkelden zich in recordtijd tot een
zeldzaam moerasgebied, waar veel volgens leven en broeden.”

Objecten

-

“Aan de hand van interviews, instrumenten, zeldzame platen en niet eerder
vertoonde foto’s komt het verleden van de bluesband tot leven.”

Wezens

-

“Daar grazen de zeldzame (maar oer-Hollandse) Brandrode runderen in hun
natuurlijke habitat.”
“Stoere mannen die houthakken, vuur stoken en (h)eerlijke gerechten bereiden. Bij
restaurant Hoog Vuur vind je niet alleen een aantal van deze zeldzame specimens
van het menselijk ras, maar eet je ook nog eens zoals de jagers/verzamelaars dat
ooit bedachten […].”
“Orchideeën bewonderen, door tropisch regenwoud ploeteren en zeldzame planten
spotten uit de woestijngebieden van Namibië: […].”

-

-

Lonely Planet The Netherlands – Jeremy Gray & Reuben Acciano
Locaties

-

“The regal 12-storey building on the corner is the Witte Huis, a rare survivor of the
pre-war period, giving an idea of the wealth Rotterdam achieved thanks to the
shipping industry.”

Wezens

-

“The garden is an oaseis of calm, sheltering numerous rare flowers and plants such
as an ancient Gingko biloba tree.”

The Rough Guide to the Netherlands – Martin Dunford, Phil Lee & Suzanne Morton-Taylor
Locaties

-

“One-star and no-star hotels are rare, […].”
“As a result, each distillery ran a proeflokaal offering free samples, and this is a rare
survivor.”

Objecten

-

“Look out also for the Roman sarcophagi, especially a marble whopper decorated
with Dionysian scenes, several rare Etruscan funerary urns and a platoon of
Egyptian ‘mummies’.”
“At the height of the boom – in the imd-1630s – bulbs were commanding
extraordinary prices: the artist Jan van Goyen paid 1900 guilders and two paintings
for ten rare bulbs […].”
“Some of the woodcarving inside is quite superb, particularly the choir with its rare
misericords from 1470 and the seventeenth-century pulpit, carved from a single oak
tree.”
“If you’re lucky, a rare work by the seventeenth-century Dutch painter Carel
Fabritius […] will be on display, or Rubens’ energetic […].”
“To the southeast of Groningen, the old frontier village of Bourtange has been
painstakingly restored, offering an insight into eighteenth-century life in a fortified
town, while nearby Ter Apel holds a rare survivor from the Reformation in the
substantial remains of its monastery.”
“Examples of his own work are rare – but his followers were many.”

-

-

-

Gedragingen /
handelingen

-

“It was organized by the outlawed communist Party and spearheaded by
Amsterdam’s transport workers and dockers – a rare demonstration of solidarity
with the Jews whose fate was almost always accepted without visible protest in
occupied Europe.”
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Why the Dutch are Different – Ben Coates
Locaties

-

Gedragingen /
handelingen

-

“[…] with Indonesian cuisine offering a rare bright spot among otherwise dire food
options.”
“Such attitudes prevailed partly because before the war, the Netherlands had been a
rare island of tranquility in an otherwise rough neighbourhood.”
“In a rare show of compassion, the commandant himself visited the baby regularly
to check on his progress, and with expert medical care the child slowly gained in
strength, his weight creeping up to five and half pounds.”

Amsterdam & The Netherlands – Rick Steves & Gene Openshaw
Locaties

-

-

-

Objecten

-

Wezens

-

“You can wave them down, find a rare taxi stand, or call one (tel. 020/777-7777).”
“Paradox is the most gezellig (cozy) coffeeshop I found—a mellow, graceful place.
The managers, Ludo and Wiljan, and their staff are patient with descriptions and
happy to walk you through all your options. This is a rare coffeeshop that serves
light meals.”
“It’s the rare place where you can have a beer while you smoke and watch the world
skateboard by (daily 10:00-24:00, later on weekends, Leidseplein 17—see map on
here, tel. 020/625-6278).”
“This is the oldest surviving structure in Rotterdam – a rare survivor of the 1940
Nazi bombing campaign.”
“(You can do this while waiting for your tour boat to depart, or in lieu of the cruise;
if you’re on foot, note that the views get better the farther down the embankment
you go, with the best just before the Veerhaven harbor—a rare bit of Old World
charm.)”
“Don’t miss the downstairs Treasury, containing precious Torah scrolls, ceremonial
objects, textiles, and rare books, plus a slideshow on the history of this beloved
synagogue, known as the Esnoga.”
“Don’t miss the rare bisj poles from New Guinea standing in the center.”
“Within a generation the popularity of these then-exotic flowers—and for a few rare
species in particular—grew from a trendy fad into an all-out frenzy.”
“You’re likely to see animals in the pasture on your right—if so, take a closer look:
They’re rare Dutch breeds, not the high-yield animals used in modern farms. No
longer cost-effective, these special animals are raised by the museum as part of its
mission to preserve a piece of Dutch history.”
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Bijlage 42

Kwalitatieve resultaten van het begrip ‘pittoresk’

Nederland voor Nop – Aad Struijs
Locaties

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

“Op het pleintje bij het pittoreske sluisje staat het standbeeldje van herbergierster
Kaatje.”
“Dit verdedigingswerk is vrij toegankelijk en zeer pittoresk om overheen te
wandelen of te fietsen.”
“Ze zijn te vinden in pittoreske straatjes en aan sfeervolle grachten.”
“Het is een verrassend pittoresk gebied met fraaie havens, Oudhollandse
monumentale gevels, bijzondere eethuisjes, exclusieve restaurants, winkels,
galeries.”
“De bochtige straatjes, geplaveid met maaskeitjes in ingewikkelde patronen, trekken
drommen toeristen die hun ogen komen laven aan de pittoreske witgepleisterde
huisjes uit de 15de tot de 18de eeuw.”
“De meer dan twintig huizen, winkels en molens die hier staan, zijn sinds 1960 in de
omringende polders steen voor steen en plank voor plank afgebroken en op deze
schilderachtige plek herbouwd.”
“Als gevolg daarvan wemelt het in het schilderachtige stadje van de historische
panden.”
“Aan de schilderachtige Zandhoek staat café-restaurant de Gouden Reael, dat
fungeerde als decor voor de gelijknamige bestseller van Jan Mens (1940).
“Bergen is niet alleen schilderachtig, het is sinds 1900 ook een kunstenaarsdorp en
de bakermat van de ‘Bergse Schol.”
“De Grote Kerk is een van de vele monumenten die het schilderachtige
Zuiderzeestadje Blokzijl rijk is.”
“Wie een fietstocht maakt door het Groene Hart van Holland, mag de
schilderachtige weg langs de Vlist tussen Schoonhoven en Haastrecht niet missen.”
“Dwalend door de nostalgische straatjes, over het schilderachtige Marktplein met
vierhonderd jaar oude lindebomen en langs de vele monumenten, stapt de bezoeker
terug in de tijd.”
“Het middeleeuwse stadsdeel, met zijn schilderachtige straatjes, steegjes en
pleintjes, talrijke koopmanshuizen, pakhuizen en andere monumentale panden, is
geheel gerestaureerd.”
“Ze zijn onder meer te vinden langs de schilderachtige havens.”
“In 1977 gebruikte regisseur Willy van Hemert het schilderachtige Eijsden als
levend decor voor zijn beroemde televisieserie Dagboeken van een herdershond, een
loflied op het rijke roomse leven.”
“Het schilderachtige stadhuis – deels gebouwd aan het eind van de 16de eeuw en
deels in 1760 – is een van de fraaiste overblijfselen van de eigen renaissancestijl die
zich rond 1600 in Noord-Nederland ontwikkelde.”
“In het schilderachtige, achttien hectare groot natuurgebied zijn de grachten en
aarden wallen nog goed te herkennen.”
“Langs een van de meest schilderachtige watertjes van Nederland rijgt een
parelsnoer van kastelen en landhuizen zich aaneen.”
“Bezienswaardigheden zijn onder andere de schilderachtige dorpjes zoals
Grootschermer, Graft en De Rijp, de ‘verzonken molenwieken’ aan de Noorddijk in
Noordbeemster en de vijf forten van de Stelling van Amsterdam, het unieke stelsel
van verdedigingswerken rond de hoofdstad […].”
“In het bezoekerscentrum vindt men een schilderachtig straatje van historische
veenwerkershuisjes.”
“Bij het schilderachtige haventje staat een beeld van Hansje Brinker, het dappere
jongetje dat een watersnoodramp wist te voorkomen, door zijn vinger in een gat in
de dijk te steken.”
“Het agrarische Bunschoten en het vissersdorp Spakenburg worden altijd in één
adem genoemd. Het schilderachtige dubbeldorp houdt tradities in ere, zoals een
eigen dialect, een schat aan cultuurhistorie en natuurlijk de kleurrijke klederdracht.”
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Objecten

-

“Dit schilderachtige dorpje ten noorden van Delfzijl is een bezoek meer dan waard,
omdat de eeuwenoude cirkelvormige wierdestructuur hier uitzonderlijk goed
bewaard is gebleven.”

-

“De voorraad (zo’n honderd miljoen stuks) ligt opgeslagen in pittoreske
oesterputten, die dateren van kort na 1870.”

Nederlands Culinair Erfgoed – Hein van Beek & Paul Blomberg
Locaties

-

-

-

“En ten oosten van de provincie zoetwater, het IJsselmeer, de bollende zeilen en de
pittoreske havenstadjes, zoals Enkhuizen, Hoorn en Volendam.”
“De molen is gelegen aan de Zaanse Schans, pittoresk en veel beschreven.”
“Vlak tegen het Groninger Wad aan ligt in een landschap van landerijen en
boomsingels het pittoreske dorpje Leens.”
“In de kop van de provincie liggen de Weerribben, een prachtig waterrijk
natuurgebied, met Giethoorn als pittoreske uitvalsbasis voor een heerlijk dagje
buiten.”
“Maar ook de diverse historische landgoederen, kastelen en paleizen en de
pittoreske steden en dorpen waar het rijke handelsverleden tot leven komt, dragen
tot die schoonheid bij.”
“Elk eiland heeft zijn eigen karakter en men vindt er pittoreske steden als
Zierikzee, Middelburg, Domburg en Veere.”

Capitool Reisgidsen Nederland – Gerard M.L. Harmans
Locaties

-

-

Objecten

-

“Daarachter liggen de bollenvelden, pittoreske dorpjes en welvarende steden met
hun mooie musea.”
“Dit pittoreske dorpje onder de rook van Hoorn werd in de prehistorie al bewoond.”
“Het pittoreske stadje heeft een sfeervol centrum.”
“Het oude en pittoreske zeevaarders- en vissersstadje heeft een eigen dialect, een
eigen klederdracht en een eigen schilderkunst.”
“De binnensteden van ’s Hertogenbosch en Breda en de pittoreske vestingstadjes
Heusden en Willemstad bezitten grote historische waarde.”
“Ten zuidoosten van Weerst ligt het witte stadje Thorn, dat met zijn pittoreske
straatjes en huizen, historische hoeven en monumentale Abdijkerk oost als een
openluchtmuseum.”
“Modern comfort aan een pittoreske gracht in het centrum.”
“Pittoresk hotel in een oude stadsboerderij in het kleinste stadje van Nederland.”
“Sfeervol hotel in een pittoresk dorpje in de mooie Betuwe.”
“Achter een dubbele gordel van grachten en wallen ligt het schilderachtige
vestingstadje Naarden.”
“Met zijn schilderachtige dorpen, molens, boerderijen en kastelen heeft Utrecht de
bezoeker veel te bieden.”
“Aan de Neder-Rijn, die u met de pont kunt oversteken, ligt het schilderachtige
Amerongen.”
“U kunt er eendenkooien bekijken, kanoën, wandelen en fietsen langs
schilderachtige dorpen als Kalenberg, Dwarsgracht, Nederland en Muggenbeet.”
“De schilderachtige haven van vissersdorp Urk.”
“Aan het schilderachtige riviertje de Linge ligt Fort Asperen, […].”
“Voormalig kleermakersatelier aan het schilderachtige dorpsplein.”
“Totaal is dat meer dan 250km fraai wandelpad over boerenland, onverharde wegen,
dijkjes en door schilderachtige dorpen als Kolhorn, Obdam en ’s-Graveland.”
“Aan het eind van de 17de eeuw werd het centrum herbouwd en sindsdien is de
historische binnenstad weinig veranderd – aan de door bomen omzoomde grachten
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staan nog altijd de gotische en renaissancistische huizen met hun schilderachtige
geveltjes.”
Wezens

-

“Op het Ballooërveld dwaalt een schilderachtige schaapskudde.”

Wat & Hoe Reisgids Nederland – Tineke Zwijgers
Locaties

-

-

-

-

-

-

“Het zou een megatoeristische attractie kunnen zijn: de schilderachtige en
romantische Durgerdammerdijk bij Amsterdam.”
“De schilderachtige Durgerdammerdijk.”
“Leuk om te bezoeken is ook de Kapiteinswoning, een van de schilderachtigste
panden van de vesting, uit 1661. U treft er twee stijlkamers aan, met een originele
17e-eeuwse schouw en plavuizen vloeren.”
“De zestien dorpen in het ‘park’ zijn klein en vaak schilderachtig. Ook dieren
voelen zich thuis in dit stille land.”
“In Ootmarsum hebt u tijd om te wandelen door de schilderachtige straten met
hun souvenir- en kunstwinkeltjes.”
“In het schilderachtige Doesburg vindt u, volgens zeggen, het oudste restaurant
van Nederland (De Waag) en het Moster0d- en Azijnmuseum.”
“Vooral in het westelijk deel, tussen Leerdam en Geldermalsen, vindt u een
onnavolgbaar landschap van water, landgoederen, boomgaarden en
schilderachtige dorpen.”
“De wijk Uilenburg […] heeft het middeleeuwse karakter van de stad het best
bewaard. Vooral het over het water gebouwde straatje Uilenburg is
schilderachtig.”
“De herberg is onderdeel van Het Vlaemsche Erfgoed, een schilderachtig
museumstraatje met historische winkels en werkplaatsen.”
“De IJsselmeerkust kenmerkt zich juist door schilderachtige stadjes en
vissershavens.”
“Wilt u een echt historische haven zien, neem dan de metro naar Delfshaven en
maak een wandeling over de schilderachtige Voor- en Achterhaven. Zo zag
Rotterdam er ooit uit!”
“Gouda is de natste stad van Holland: laag gelegen in het veen. […] Het resultaat
mag er zijn: overal ziet u schilderachtige grachten, sluiten, gemalen, molens en
bruggen.”
“In het ‘nautisch kwartier’, de wijken langs het IJ, is nog veel historie terug te
vinden. Tijdens deze wandeling passeert u een aantal schilderachtige plekjes.”
“Daarachter vindt u de Galamagracht en Eegracht, met hun oude huizen,
overtuinen en lindebomen een schilderachtig eindpunt van deze tocht.”
“Schilderachtig grachtje in IJlst.”

Het Beste van Nederland – Rik Zaal
Locaties

-

-

-

“Te midden van de Amsterdamse Wallen, internationaal bekend als ‘Red Light
District’, in een gebied met twee prachtige middeleeuwse grachten, veel mooie
huizen, pittoreske doorkijkjes, maar ook de bij seks- en drugshandel behorende
lelijkheid, bevindt zich het Oudekerksplein.”
“Voor de schilderijen van hun held moeten ze naar het Mauritshuis of het
Rijksmuseum, hier vinden ze aan de zeer pittoreske Voldersgracht wel het
Vermeer Centrum, waar reproducties op ware grootte van alle 34 werken van
Vermeer te zien zijn.”
“Op het meest pittoreske stuk van Schiedam, het gebied rond de achttiendeeeuwse Korenbeurs, komt de Lange Haven samen met de Korte Haven, een
wonderschoon water, waar de aanwezigheid van louter mooie schepen aan de
kades nog een extra attractie is.”
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1000 Dingen Doen in Nederland – Jeroen van der Spek
Wezens

-

“De schilder ging er op zoek naar de ruige, nog ongerepte natuur en de
‘schilderachtige’ boerenbevolking, maar werd tijdens zijn rondreis op het Drentse
platteland geconfronteerd met armoede.”

Lonely Planet The Netherlands – Jeremy Gray & Reuben Acciano
Locaties

-

“The next morning do a walking tour of modern architecture before departing for
Kinderdijk, a Unesco Heritage site with 19 windmills by a picturesque canal.”
“Its six picturesque 17th-century cottages have not only a garden but a stretch of
private canal.”
“One hour’s train journey north of Amsterdam lies the picturesque ringed town of
Alkmaar.”
“[…] while the picturesque Monnikendam to the southeast was built in 1430.”

Cruising Guide to the Netherlands – Brian Navin
Locaties

-

-

-

-

-

Gedragingen /
handelingen

-

“Terneuzen is a picturesque Dutch canal town with an interesting labyrinth of
narrow shopping streets.”
“This is a scenic route with easy, mainly non-tidal navigation through picturesque
Zeeland towns and villages with their minaret spires, church domes, gabled
buildings, cobbled squares and narrow streets.”
“Zierikzee, Goes and Willemstad are three of the most picturesque Zeeland towns,
with cobbled streets, town halls, churches, museums, restaurants, and interesting
harbours.”
“Oude Beijerland – a picturesque yacht harbour.”
“Although slightly longer to Dordrecht than Route 5 there is more room for sailing,
there are more places to stop with better facilities, and there is the additional bonus
of picturesque Willemstad en route.”
“If you are prepared to go through an opening bridge, a lock and other opening
bridges you can lie in this picturesque town’s Turfsingelgracht or
Kattensingelgracht.” (Gouda).
“Haarlem. A picturesque bend on the Binnenspaarne.”
“The Wantij passes the SW side of Sliedrechtse Biesbosch, a historic and
picturesque part of the Biesbosch between the Beneden and Nieuwe Merwedes.”
“Medemblik is a small very old and beautiful town, with a harbour fringed by
trees, a 13th-century castle, Kasteel Radboud, and picturesque gabled town houses
and cottages.”
“Vlaardingen was once a major fishing harbour and has a picturesque fish market,
a fishing museum and yet another town hall from the Dutch Golden Age – the 16th
century.”

The Rough Guide to the Netherlands – Martin Dunford, Phil Lee & Suzanne Morton-Taylor
Locaties

-

-

“Eastern Docklands, Amsterdam. There’s plenty to see in the Netherlands apart from
Amsterdam, but it would be a strange trip that missed out the picturesque capital
altogether.”
’s Hertogenbosch. “This lively market town feature an intricate old quarter of canals
and picturesque bridges, plus a stunning cathedral.”
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ondervindingen

-

“Running east to west along the northern edge of the three main canals is leafy
Brouwersgracht, one of the most picturesque waterways in the city.”
“These begin on the coast just a few kilometres north of Amsterdam with the
picturesque old fishing village of Marken and the former seaport of Volendam, just
up the coast.”
“The artists are, however, long gone and today Volendam is more or less a tourist
target, crammed in season with day-trippers running the gauntlet of the souvenir
stalls arranged along the length of the cobbled main street, whose perky gables line
the picturesque yet workaday harbour.”
“From here, it’s a couple of hundred metres south to the fifteenth-century Speeltoren,
an elegant, pinnacle tower that is all that remains of Edam’s second most important
medieval church, and roughly the same distance again – south along Lingerzijde –
to the impossibly picturesque Kwakelbrug bridge.”
“Beyond the Drommedaris is the picturesque Buitenhaven, a jangle of sailing boats
and barges, while immediately to the east is the oldest part of town, an
extraordinarily pretty lattice of alleys, quays, canals and antique houses.”
“This old-time local favourite quickly fills up after work with young professionals
enjoying the floating terrace on one of The Hague’s most picturesque canals.”
“If little in Rotterdam city centre can exactly be called picturesque, Delfshaven,
goes part of the way there.”
“Today, the Kinderdijk is famous for its picturesque, quintessentially Dutch
windmills, all nineteen lining the main channel and its tributary beside the
Molenkade for some 3km.”
“Since the construction of the Afsluitdijk, Friesland has relied on holidaymakers
drawn to its rich history, picturesque lakes and immaculate villages to replace the
trading routes and fishing industries of yesteryear.”
“Later, the settlers dug canals to transport the peat and the diggings flooded, thus
creating the watery network that has become the number one tourist attraction
hereabouts – and no wonder: Giethoorn is extraordinarily picturesque, its slender
brown-green waterways overseen by lovely thatched cottages, shaded by mature
trees and crisscrossed by pretty humpbacked footbridges.”
“Here, pint-sized houses squash up against each other; look out for the restored
farmhouse opposite Molenstraat 29, and the picturesque Uilenburgstraatje bridge.”
“It’s an easy ride 7km bike ride southwest of Domburg to the quieter beach resort of
Westkapelle, with a picturesque lighthouse and a critical spot where the dyke was
breached during the 1953 flood.”
“Today, it’s a picturesque town of narrow cobbled streets and traditional gabled
facades: encircled by a defensive canal – and best entered by one of two sixteenthcentury water gates – Zierikzee’s centre is small and easily explored.”
“There’s no denying the picturesque charms of the island’s one and only village,
also called Marken, where the immaculately maintained houses, mostly painted in
deep green with white trimmings, cluster on top of artificial mounds raised to
protect them from the sea.”

Why the Dutch are Different – Ben Coates
Locaties

-

-

“Rotterdam is not a beautiful city. A sprawling industrial conurbation of some
600,000 people, the Netherland’s second largest metropolis has none of the canals,
cobbles or picturesque bridges of its more famous rival, Amsterdam, and as such is
rarely troubled by tourists.”
“Narrow streets radiated outwards from the central Dam Square like the spokes of a
bicycle wheel, crossing the canals via dozens of picturesque bridges.”

Amsterdam & The Netherlands – Rick Steves & Gene Openshaw
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Locaties

-

-

-

-

-

-

“Delft Picturesque hometown of Vermeer and Delftware with college-town vibe—
a good base for day-tripping to The Hague and Rotterdam.”
“The trifecta of Dutch reclamation technology is dikes, windmills...and canals.
Picturesque waterways, big and small, course through both cities and the
countryside.”
“Begijnhof Quiet courtyard lined with picturesque houses. Hours: Daily 8:0017:00.”
“Vermeer was born in the picturesque town of Delft, grew up near its Market
Square, and set a number of his paintings there. This may be the view from his front
door.”
“Located where the restaurant-lined Herenstraat meets the picturesque Herengracht
and Singel canals, […].”
“There are a few tables outside facing a picturesque canal (Wed-Mon 10:00-21:00,
closed Tue, vegetarian and fish options, two blocks past Pipe Museum at
Prinsengracht 598—for location, see the map on here, tel. 020/423-6034).”
“Laced with tranquil and picturesque canals, Delft would easily win the cuteness
contest.”
“Edam, Volendam, and Marken. Figure on a day (leaving Amsterdam by 10:00) to
visit these picturesque villages, in the region aptly called Waterland. If you have
only a half-day, choose Edam.”
“The aptly named region of Waterland (VAH-ter-lahnd), just north of Amsterdam
on the west shore of the IJsselmeer, is laced with canals and sprinkled with
picturesque red-brick villages.”
“Hotel de Fortuna, listed earlier, has a lovely restaurant, with a romantic dining room
and seating in a gorgeous garden alongside a picturesque canal”
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Bijlage 43

Kwalitatieve resultaten van het begrip ‘idyllisch’

Nederlands Culinair Erfgoed – Hein van Beek & Paul Blomberg
Locaties

-

“Dit op de Dorpsdijk gelegen idyllische restaurant wordt bestierd door het
ambitieuze echtpaar Ineke en Paul Dekker.”

Capitool Reisgidsen Nederland – Gerard M.L. Harmans
Locaties

-

“De provincie heeft tegen de keer in zijn eigenheid weten te behouden, en daarmee
ook zijn rust en idyllische natuur.”
“[…] ligt het idyllische Uddelermeer, ontstaan in de laatste ijstijd.”
“De dijkjes langs de Linge zijn in het voorjaar eigenlijk te krap voor alle auto’s die
de bloemenpracht van de Betuwe bewonderen. U ziet alles veel beter en gaat op in
het idyllische landschap van populieren, treurwilgen, dijkhuisjes en slaperige
dorpen.”

Het Beste van Nederland – Rik Zaal
Locaties

-

“De ligging aan een idyllisch meertje, de statige, grote en smaakvolle huizen, […].
Meteen al op de Dorpsweg aan het Havenrak, een waterplas die een overblijfsel is
van het in de zeventiende eeuw drooggemalen Broekermeer […].”

Gedragingen /
handelingen

-

“Op de grens van de Limburgse en de Brabantse Peel, ten zuidoosten van Deurne,
gaat de Helenavaart op een idyllische manier van Griendtsveen naar Helenaveen.”

1000 Dingen Doen in Nederland – Jeroen van der Spek
Locaties

-

“De tweepersoonsholen liggen aan de rand van een idyllisch meertje en zijn ook
geschikt voor tweevoeters zonder dikke vacht.”
“Op dit idyllische zandstrand, met zijn kleurrijke houten strandhuisjes, mag je iets
doen wat in de meeste Nederlandse kustgemeentes inmiddels uit den boze is:
overnachten.”

Lonely Planet The Netherlands – Jeremy Gray & Reuben Acciano
Wezens

-

“A terrifying Gothic-style tale of violence, childhood and madness told from inside
the minds of three troubled children of a superficially idyllic family.”

The Rough Guide to the Netherlands – Martin Dunford, Phil Lee & Suzanne Morton-Taylor
Locaties

-

“Here the fourteenth-century St Adriaanskirche is surrounded by a moat and lush
green lawns, encircled by a ring of attractive houses. Complete with waddling geese
and a restored travalje (livery stable), it’s an idyllic setting – although busy at
weekends.”
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Why the Dutch are Different – Ben Coates
Locaties

-

“Gradually, the landscape became less idyllic.”
“Commissioned by the Dutch authorities in the mid-seventeenth century, they
depicted idyllic tropical scenes.”

Amsterdam & The Netherlands – Rick Steves & Gene Openshaw
Locaties

-

-

-

-

-

“Sloep Delen Boat Rental has a fleet of 12-seater boats with silent electric motors.
Captaining your little ship is fun, and you’re just minutes away from the idyllic
canals of the Jordaan neighborhood.”
“Begijnhof. Stepping into this tiny, idyllic courtyard in the city center, you escape
into the charm of old Amsterdam.”
“Peaceful as a Vermeer painting and as lovely as its porcelain, Delft has a special
soul. It feels like an idyllic mini-Amsterdam...urban Holland with training wheels.”
“While cities sprawl to the south, the idyllic area north of Amsterdam is wonderfully
dotted with Dutch clichés: cutesy cobbled villages, gently spinning windmills, and
locals whom you can imagine will actually wear wooden shoes from time to time.”
“The delightful harbor dates to 1837. At its peak in 1890, the fishing fleet here
boasted about 200 vessels. But when the big flood of 1916 spurred construction of
the massive dike 50 miles north of here, the saltwater fishing industry dried up. Enjoy
some kibbeling (local fish-and-chips) at an idyllic eatery on the harbor.”
“As you travel through the countryside, make a point to look out the window for a
glimpse of the Netherlands both past and present. Overstuffed cows moo contentedly
in pastures, canals big and small turn pristine fields into graph paper, old-fashioned
windmills spin, sleek modern bike paths trace canals and train tracks, idyllic pea
patches burst with produce watched over by little potting sheds, and so on”
“Walk east on Schiedamsweg for about three blocks, and you’ll emerge at the top of
historic Delfshaven (on your right)—an idyllic canal pulled straight out of a Vermeer
painting: old boats, a cantilevered drawbridge, and even a windmill still churning
away in the distance.”
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