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Hier tien voorbeelden van 
opvallende reisgidsen! Om 
de prijs hoeft u het niet te 
laten. Alle gidsen zijn voor-
zien van duidelijke platte-
grondjes of locatieaandui-
dingen dus verdwalen gaat 
niet lukken. Overlap is er 
inhoudelijk niet. Eerlijk ge-
zegd: koop ze gewoon al-
lemaal!

De spektakel maatschappij.
In 1967 Schreef Guy De-
bord zijn beroemde boek De 
Spektakelmaatschappij waar-
in hij betoogde dat ons dage-
lijkse leven saai is geworden 
omdat alle andere zaken in 
de media worden opgebla-
zen tot iets bijzonders, tot 
een spektakel. Neem daarbij 
Bakas zijn toekomstvoor-
spelling van vakantie vieren, 
dat er sprake is van ‘sensati-
onalisering’ (= de toerist wil 
vooral emotie en beleving en 
is op zoek naar nieuwe uitda-
gingen), dan hebben we het 
receptenboek voor alle tien 
onderstaande reisgidsen. Met 
tips uit onderstaande boeken 
kunnen we meester worden 
in het ‘vakantiesnobisme’ dat 
alles leuk moet zijn, onont-
dekt, heimelijk verborgen en 
extreem bijzonder moet zijn. 

[Noot 01]
[01]= Debord De spektakelmaat-
schappij (2015), pag. 168 e.v. + 
Bakas Nooit meer op vakan-
tie?, pag 146 + Foley Leuk hè? 
(de filosofie van plezier maken) 
(2017), pag. 233-255.
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Atlas of improbable places
isbn 9781781315323 - e 22,00. 
Echt over de hele wereld zijn 
rare plekken. Neem bijvoor-
beeld ‘no man’s land fort’ voor 
de kust van Engeland. Een ei-
land ter verdediging bij een in-
vasie. 224 pagina’s verwonde-
ring!

De rare reisgids
(Nederland in 99 schandalen),
isbn 9789464190718 - e 14,99. 
Bezoek in 5 minuten een lan-
dingsbaan voor Ufo’s, afrit A27 
bij Houten. Echt waar! Of ga 
wandelen in de tuin van de oud 
directeur van de Amro bank! 
Dat vindt hij vervelend maar hij 
moet dat wettelijk toestaan! 208 
pagina’s puur vermaak!

De gekste plek van Nederland 
(deel 1 en 2!)
isbn 97890880300833 + ….901 
- e 14,95. Ooit een hondendrol 
van 3 meter hoog gezien? Ga 
naar Hilversum! Een nageschil-
derde Nachtwacht van Rem-
brandt in Dalfsen. Zelfde af-
meting! Het zwerfsteneneiland 
voor steenfanaten in Maarn. 2x 
239 pagina’s van de ene in de 
andere verbazing hoe weirdo 
Nederland kan zijn!

The 500 hidden secrets of 
Rotterdam
isbn 9789460581786 - e 13,99. 
Oké, voor de Rotterdammer 
niet alle 500 onbekend maar de 
meest stille plekken? De meest 
authentieke cafés? De gekste 
antiek en curiosa winkels? De 
mooiste street art? 256 pagina’s 
met hier en daar kleine won-
dertjes.

How to avoid the other tou-
rist in Amsterdam
isbn 9789082372526 - e 14,99. 
Dit is toch de leukste titel! En 
ja, het is waar: alle uitgestippel-
de wandelingen door Amster-
dam zijn wonderschoon. Zelfs 
die door het centrum zal u ver-
bazen! Bij bezienswaardigheden 
staan kostelijke verhalen, neem 
maar eens de Koekjesbrug in 
de Helmersbuurt. Dat vergeet 
je echt niet meer.  220 pagina’s 
Amsterdamse humor.

Onverwacht dichtbij 
+ Onverwacht verleden
isbn 9789000352067 
+ …..7659 - e 17,99 + 19,99. 
Ooit een hurkende man gezien 
van een kleine 30 meter hoog? 
Gaan we theedrinken in een 
romantisch kerkje annex theefa-
briek in Houwerzijl? Ooit Kes-
sel aan de Maas bezocht? Ga 
met de veerpont! Ga eens naar 
een onderduikhuis in Haarlem 
waar gemiddeld 7 Joden zaten 
ondergedoken in WO 2. Fort 
Rammekens gezien in Ritthem, 
wel uit 1547 hoor! Jan van 

De rare reisgids. 
Kopen!
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Schaffelaar op de grond zien 
liggen, nadat ie van de kerktoren 
in Barneveld is gesprongen? Wat 
steek je hier veel van op! Koop 
ze allebei.

111 plekken in Rotterdam die 
je gezien moet hebben
isbn 9789068687446 - e 16,95. 
De kleinste galerie van Neder-
land? Het balkon van Europa? 
Bier van Kaiser Küttlipp? Ruïne 
Huis ten Berghe? Museum B.J. 
Carlier? Vrouwenhofjes? Ja, be-
kijk dan deze 238 pagina’s om 
het te vinden.

Het waterloop bos
isbn 9789492474070 - e 29,50. 
Het meest bijzondere boek over 
de vreemdste plek in Nederland. 
Vroeger ontoegankelijk maar nu 
te bewandelen. Uw ogen val-
len uit uw kassen. Ga met alle 
buitenlanders die u kent hier 
naar toe. Meer Nederland kunt 
u niet vinden! Lees de verhalen 
en vertel aan iedereen wat hier 
te zien is. Monden vallen open. 
Tipje van de sluier? Bekijk het 
Noordereiland en de spoortun-
nel eens heel anders! Dit is echt 
30 e waard! DOEN!! 


