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w המ�זי��� ה�ר��י

 .E3 6 מפה .Linnaeusstraat 2
טרֹוֶּפנמוזיאום טל' 020-5688215. 

# 10:00-17:00 מדי יום, 5 
בדצמבר, 24 בדצמבר, 31 

בדצמבר 10:00-15:00. ¢ 1 בינואר, 
30 באפריל, 5 במאי, 25 בדצמבר. 

 www.tropenmuseum.nl
טרֹוֶּפנמוזיאום ג'וניור טל' 
020-5688233. # לתוכניות 
מיוחדות בהולנדית בלבד 

(התקשרו או ראו באתר). ¢ כמו 
 6 & .14 ,9 v .בטרֹוֶּפנמוזיאום

www. = - 0 8 7
kindermuseum.nl

בנייתו של המכלול הענקי, שנבנה 
עבור המכון הקולוניאלי ההולנדי, 

הושלמה ב־1926 על פי תכנונם של 

האדריכלים מ"א וי' ניּוֶקרְקן. 
החזית מעוטרת בסמלי 

האימפריאליזם, כגון אפריזים 
מאבן עם תגליפים של 
איכרים שותלים אורז. 

ב־1978 הושלמו שיפוצים 
במבנה, והמכון הטרופי 

המלכותי נפתח בתור מוזיאון 
(Tropenmuseum), שבו 
אולם מרכזי ענקי ושלושה 

מפלסים של גלריות. יעדיו של 
המכון הם חקר חייהן של 

האוכלוסיות הילידיות באזורים 
הטרופיים וסיוע להן. התערוכות 
מתמקדות בחיי היומיום, בחינוך 

ובקולוניאליזם.

 ה�רמי��ז� 
e �מ��רד�

Nieuwe Herengracht 14. מפה 8 
 ,9 ,4 v .020-5308751 'טל .E5

Q .14 ואֶטרלֹוּפלָיין. 4 
מוזיקתיאטר. # מדי יום 

10:00-17:00 (בזמן תערוכות בלבד). 
& מתחת לגיל 16 הכניסה 
חופשית. ¢ 1 בינואר, 30 

באפריל, 25 בדצמבר. 7 - = 
www.hermitage.nl

בשנות ה־90 המוקדמות של המאה 
ה־20 נבחרה אמסטרדם על ידי 
מוזיאון הרמיטאז' הרוסי בסנט 

פטרבורג כעיר האידיאלית לפתוח 
בה שלוחה של המוזיאון. במוזיאון 

 Hermitage) המקומי
Amsterdam) מוצגות תערוכות 

מתחלפות הניזונות מהאוסף 
העשיר של ההרמיטאז'; בשנת 

2004 הושק הרמיטאז' אמסטרדם 
בתערוכה מרהיבה של תכשיטי 

��ל�� �ה  ���� ה�
t ��ד�כ�ר

 ,12 ,4 v .Pieter Lodewijk Takstraat
25. ¢ לציבור.

בעקבות חוק הדיור שחוקק 
ב־1901, שבאמצעותו ביקשה 

מועצת העיר לחסל את תופעת 
משכנות העוני ולשנות את 

מדיניות הדיור, הוקם פרויקט 
 Huizenblok) הדיור ֶדה דאכֶראט
De Dageraad - 'הזריחה') למען 

משפחות עניות. האדריכל ה"ּפ 
ּבֶרלאכֶה תכנן את פרברי העיר 

באופן שימזג בין עשירים לעניים 
על ידי העמדת בתיהם אלה מול 

אלה. אחרי מותו של ּבֶרלאכֶה 
אימצו את רעיונותיו ּפיט קרמר 

ומיכיל ֶדה קלֶרק. בשנים 1918-23 
הם תכננו את המכלול הזה, אחת 
הדוגמאות המובהקות לסגנון של 

אסכולת אמסטרדם (ראו עמ' 
142-3), עבור איגוד הדיור ֶדה 

דֶאכראט.

y מ�זי��� המרד

Plantage Kerklaan 61. טל' 
v .020-6202535 6, 9, 14. # ג'-ו' 
10:00-17:00, שבת וב' 12:00-17:00. 

¢ 1 בינואר, 30 באפריל, 25 
בדצמבר. & 6 7 8 - 0

Verzets-) במוזיאון המרד
museum), שפעם שכן בבית כנסת 
 - Nieuw Zuid) לשעבר בניּו זָאּוט

הדרום החדש) וכיום נמצא 
בּפלנטאזֶ'ה, מוצג אוסף מרתק של 

פריטים המתעדים את פעילותם של 
אנשי המחתרת ההולנדית במלחמת 
העולם השנייה. המוזיאון הוקם על 
ידי חברי המחתרת לשעבר ומעלה 

על נס את אומץ לבם של 25,000 
האנשים שהיו מעורבים במרד 

באורח פעיל. בתצוגה אפשר לראות 
מסמכים מזויפים, כלי נשק, קטעי 

סרטים, תצלומים וציוד לסוגיו.
ב־1945 הסתתרו בהולנד 300,000 

איש, כולל יהודים והולנדים 
שהתנגדו לנאצים. אירועים 

זהב יווניים מהמאות השישית עד 
השנייה לפנה"ס. הרחבתו של 

המוזיאון צפויה להסתיים בסוף 
.2008

q ר����ד�ל�

 .9 v .F5 6 מפה .Middenweg 72
@ 41, 101, 152, 157. גנים טל' 

020-5687811. # מזריחה עד 
שקיעה.

בחלקה הראשון של המאה ה־18 
בנו רבים מעשיריה של אמסטרדם 

 Plantage-בתי נופש מדרום ל
Middenlaan, על קרקעות 

מיובשות שנקראו ואֶטרגראפסֵמיר. 
 (Frankendael) בית פראנֶקנדאל

המהודר בסגנון לואי ה־14 הוא 
השריד האחרון מאותם בתים. הוא 

סגור לציבור, אך אפשר להתרשם 
היטב מהחזית המקושטת מכיוון 

Middenweg. כאן גם תוכלו 
לראות מזרקה שעיצב ב־1714 

איגנאטיּוס ואן לֹוכֶט�ן 
(1685-1732), ּפַסל שמילא יחד 

עם בנו תפקיד מרכזי בהתפתחותו 
של סגנון לואי ה־14 באמסטרדם. 

המזרקה, בגן שבחזית הבית, 
מעוטרת באלי־נהר המתרווחים 

בנינוחות על צדם.
הגנים מאחור שוחזרו, והם 

פתוחים לקהל. מאחורי הבית יש 
גינה קטנה מוקפדת, ומאחוריה 

משתרע גן בסגנון אנגלי. במקום 
יש גם חלקות ירק פרטיות.

אוסף המסכות המרשים כולל 
 מסכות פריון עשויות נוצות 
מזאיר ומסכות־עץ מגולפות 

ממרכז אמריקה. ביצירת־הענק של 
חריט סכָאּוְטן מ־1819 בעסת נייר 

ובץ צבוע משתקפים החיים 
בסורינאם.

שאורגנו על ידי אנשי המחתרת, 
כמו 'שביתת פברואר' שבאה 

בעקבות הגליית היהודים, מומחשים 
בתצוגות שבהן אפשר לראות היכן 

הסתתרו הנרדפים וכיצד הבריחו 
אליהם מזון.

 �לבר� 
i ��מ�ר����

 v .A5 5 מפה .Albert Cuypstraat
4, 16, 24, 25. # ב'-שבת 

.9:30-17:00

המסחר באלברט ָקאּוּפמארְקט 
(Albert Cuypmarkt) החל 

ב־1904. כיום מתארים אותו בעלי 
הדוכנים כ'שוק הידוע ביותר 
באירופה' - באמצע השבוע 

פוקדים את המקום כ־20,000 איש, 
ובשבתות אף פי שניים מזה. ב־325 

הדוכנים מוכרים דגים, עופות, 
גבינות, פירות, ירקות, בגדים ומה 
לא. המחירים הם מהנמוכים בעיר.

r ���יית היי���

Stadhouderskade 78. טל' 
v .020-5239666 16, 25. # ג'-א' 

10:00-18:00. ¢ 1 בינואר, 25 
בדצמבר.& 7 = מתחת לגיל 

18 הכניסה בליווי הורים בלבד.

במבנה העתיק מ־1867 שכנה פעם 
מבשלת היינקן. כיום יש במקום 

 Heineken) תערוכה
Experience) המסבירה כיצד 

מכינים בירה, שגולת הכותרת בה 
היא אולם הטעימות.

u RAI �מ��רד�

Europaplein. טל' 0900-2678373. 
 # .62 ,15 @ .RAI £ q .4 v

תלוי בתערוכה. בירורים: ב'-ו' 
8:30-17:30. & ^ 7 עם ליווי. 

www.rai.nl

אמסטרדם RAI הוא אחד ממרכזי 
התערוכות והכנסים הגדולים 

בהולנד. מדי שנה מתקיימים בו 
יותר מאלף אירועים, ממופעי קברט 

ועד תערוכות סוסים וירידי סחר. 
יריד הסחר הראשון באמסטרדם 

היה תערוכת אופניים שהתקיימה 
ב־1893. האירועים הבאים היו 

תערוכות מכוניות שהפכו לאירוע 
 Rijwiel) RAI שנתי שנודע בשם
Automobiel Industrie). מכלול 

המבנים הנוכחי נפתח ב־1961, 
ומאז הורחב מספר פעמים.

המזרקה של איגנאטיּוס ואן 
לֹוכֶט�ן בבית פראנֶקנדאל

חזיתו המקושטת של בית פראנֶקנדאל

בטרֹוּפֶנמוזיאום, מציג עוטה 
המבנה הפינתי המרשים של פרויקט הדיור ֶדה דאכֶראטמסכת מגן מבאלי בצורת טיגריס

חלל הפנים של אמסטרדם RAI בזמן יריד

למלונות ולמסעדות באזור זה ראו עמ' 392-395 ו־410-414

1 4 01 4 1

  

אזור היֹורדאן (Jordaan) ממערב 
לחראכֶטנחֹורְדל, עדיין נשאר רשת של 
תעלות צרות וסמטאות מלאות אופי. 

עשרות חנויות מוזרות נפתחו בין 
בתי הפועלים מהמאה ה־17, 

ובהחלט כדאי להציץ בהן. מוכרים 
כאן הכול: מבגדי מעצבים ועד 

כיורים ישנים. גם ברים ובתי 
קפה חומים נמצאים כאן בשפע 
ובקיץ שולחנותיהם פולשים גם 

אל המדרכות. בטיול לאורך 
חראכֶטנחֹורְדל תוכלו להציץ אל 

בתי תעלה מהיפים בעיר, 
וביניהם בית 
ּבארטֹולֹוטי.

למלונות ולמסעדות באזור זה ראו עמ' 392-395 ו־410-414
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. תיאטרמוזיאום
בית ּבארטֹולֹוטי, כיום משכנו של 

תיאטרמוזיאום, נבנה ב־1617 על ידי 
הנדריק דה ַקייזר עבור הבנקאי 

האמיד גּולֶלמֹו ּבארטֹולֹוטי, לשעבר 
יצרן שיכר 2

ָהאּוס ֶמט ֶדה הֹופְדן
השם 'הבית עם הראשים' מתייחס 
לששת פסלי הראש הקלאסיים של 

אפולו, דמטר, מארס, מינרבה, בכחוס 
ודיאנה המוצבים בכניסתו 4

מפת איתור
ראו מפת רחובות 1

ֶדה ֶארסֶטה 
הֹולאנדסכֶה 

לֶפֶנספֶרזֶֶקרינגס ּבאנק, 
בַקייזֶרסחראכט פינת 

לֶליחראכט, הוא דוגמה 
נדירה לסגנון האר נובו 

ההולנדי. את המבנה 
תכנן חריט ואן ַארֶקל 

ב־1905.

. וֶסֶטרֶקרק
הכנסייה, שתכנן הנדריק דה 
ַקייזר, היא מקום קברו (הלא 

מסומן) של רמברנדט, ובה גם 
התקיימה חתונתם של המלכה 

ביאטריקס והנסיך קלאוס 
ב־1966 3

. בית אנה פרנק
במשך שנתיים הסתתרו בני 

משפחת פרנק וארבעה אנשים 
נוספים בדירת מסתור קטנה 

בקומה העליונה מאחורי 
ארונית ספרים מסתובבת (ראו 

עמ' 108-9) 1

ֶאֶחלאנטירסחראכט 
היא תעלה מקסימה 

עטורת עצים ביורדאן, 
ולשפתה מיזוג מעניין 
של אדריכלות עתיקה 

וחדשה. נופים יפים 
נשקפים מן הגשרים 

הרבים החוצים אותה.

תעלת ּבלּומחראכט 
השקטה הייתה פעם מרכז 

של יצרני צבעים.

1 0 61 0 7

ניּוֶאה 
זַייֶדה

ָאאּוֶדה 
זַייֶדה

טבעת 
התעלה

0 75
מ'

ניּו
מארְקט

בית העירייה והאופרה הענק, שילוב חריג בחלקה העתיק של העיר

יי�ה ז� ���ה  ��

אתרים ומבנים היסטוריים
ָאאּוֶדַמנָהאּוסּפֹורט 6

ַאגניֶטנקאּפֶל 5
בית חברת הודו המזרחית 

ההולנדית 7
ואך 2

טריּפֶנָהאּוס 8
u מֹונֶטלּבאנסטֹו�ן
i סכֵיּפבארטָהאּוס
o סכראי�ירסטֹו�ן

y ּפינטֹוָהאּוס

בתי אופרה
q סטאטָהאּוס־מּוזיקתיאטר

מוזיאונים
בית רמברנדט 0

r המוזיאון לתולדות היהודים
מוזיאון החשיש והמריחואנה 4

כנסיות ובתי כנסת
ָאאּוֶדה ֶקרק a ראו עמ' 76-77

t בית הכנסת הפורטוגלי
זָאּוֶדרֶקרק 9

e כנסיית משה ואהרן

כל האתרים
רחובות ושווקים

w ואֶטרלֹוּפלַיין
p זֵיַדייק

ניּומארקט 3
רובע האורות האדומים 1

חלק המזרחי של אמסטרדם ה
לשם  השנים  במשך  זכה 

 Oude ָאאּוֶדה זַייֶדה (
Zijde - הצד הישן). במקור הוא 
השתרע על רצועה צרה בגדה 
בין  האמסטל,  של  המזרחית 
ַדמראק לָאאּוֶדזַיידס פֹורּבּורכו�אל. 
במרכזו נבנתה הָאאּוֶדה ֶקרק, 
הכנסייה העתיקה ביותר בעיר. 

בתחילת המאה ה־15 החל הָאאּוֶדה זַייֶדה 
להתפשט מזרחה. התפשטות זו נמשכה אל 
תוך המאה ה־17. לגידול הזה תרם רבות 

היהודים מפורטוגל.  זרם הפליטים 
הכנסת  בית  נבנה  באותה תקופה 
העתיק ביותר מבין הארבעה בעיר, 
שבו שוכן כיום המוזיאון לתולדות 
היהודים. בתי הכנסת מילאו במשך 
מאות שנים תפקיד מרכזי בחיי 
הקהילה היהודית בעיר. בתקופת 
תור הזהב (ראו עמ' 50-51), היה 
הָאאּוֶדה זַייֶדה מרכז סחר חשוב. 
סירות יכלו להגיע דרך הֶחלֶדרסקאֶדה עד 
לניומארקט, למקום שבו נשקלו הסחורות 

בוואך, לפני שהוצעו למכירה בשוק.

מקרא
 מפת רחובות מאוירת 

ראו עמ' 72-3
תחנת חשמלית

תחנת מטרו

נקודת עלייה לסירת המוזיאונים

Waterlooplein

Nieuw 
markt

הגעה
הדרך הפשוטה ביותר להגיע 

לָאאּוֶדה זַייֶדה היא לנסוע 
בחשמלית לכיכר ָדם 

(חשמליות מס' 1, 2, 4, 5, 9, 
13, 14, 16, 17, 24 ו־25) ומשם 
ללכת ברגל לאורך ַדמסטראט. 
לחלופין, סעו בחשמלית מס' 9 

או 14 ישירות לואטרלֹוּפלַיין, 
או במטרו לניּומארקט.

אהרן, מכנסיית 
משה ואהרן

7 1

0 250
מ'

כיצד להשתמש במדריך זה

ה ז ך  י ר ד מ ב ש  מ ת ש ה ל ד  צ י כ 6

תמונות ואיורים. הסקירות לאורך הספר 
נוגעות בנושאים מאדריכלות ועד גידול 
ועל  על מסעדות  המלצות  צבעונים. 
מלונות תמצאו בפרק מידע שימושי. הפרק 
חשוב לדעת כולל טיפים ומידע נחוץ, 
ממערכת הטלפונים בהולנד ועד אמצעי 

תחבורה וביטחון אישי.

דריך זה יסייע לכם להפיק את מ
בהולנד.   מביקורכם  המיטב 
הפרק היכרות עם הולנד ממפה 
בהקשר  אותה  וממקם  המדינה,  את 
התרבותי וההיסטורי. הפרקים המוקדשים 
לאזורים השונים, וכן הפרק אמסטרדם, 
סוקרים אתרים חשובים, בלוויית מפות, 

אמסטרדם
אמסטרדם מחולקת לחמישה 

אזורים תיירותים. לכל אזור 
מוקדש פרק, הנפתח בסקירת 
האתרים הנכללים בפרק. כל 

האתרים ממוספרים, ומסומנים 
במפת האזור. המידע המפורט 

על כל אתר נמסר לפי סדר 
המספרים במפה.

 מפת האזור1
להקלה על ההתמצאות, 

כל האתרים הנסקרים מוספרו, 
ומסומנים במפת האזור. 

האתרים במרכז העיר מסומנים 
גם במפת הרחובות של 
אמסטרדם, בעמ' 150-9.

מפת התמצאות מסייעת 
לכם לזהות היכן אתם 

נמצאים ביחס לשאר אזורי 
מרכז העיר.

ברשימת כל האתרים מפורטים 
האתרים המרכזיים בפרק, 

בחלוקה לנושאים: כנסיות, 
מוזיאונים וגלריות; בניינים 

היסטוריים, כיכרות וגנים.

מסלול ההליכה המומלץ 
מסומן בקו אדום מקווקו.

כל העמודים בפרק אמסטרדם 
מסומנים באדום.

מפת הרחובות 2
המאויירת מעניקה 
 לכם מבט ממעוף הציפור 

על האזורים המרכזיים 
המתוארים בפרק.  

הכוכבים מציינים אתרים
מומלצים במיוחד.

 מידע מפורט3
תיאור מפורט של 

האתרים. כל סקירה כוללת 
כתובות, שעות פתיחה ומידע 
שימושי נוסף. מקרא סמלים 

תמצאו בקפל הכריכה 
האחורית

נהר ואל האדיר, אחד מנתיבי־המים העיקריים של הולנד

אחריו  הבאים  הרוזנים 
י  ח ט ש ת  א ו  ב י ח ר ה
וחלשו  בהצלחה  השפעתם 
גם על אזור פֵילּו מצפון, על 
ועל  לדרום־מערב  ּבֵייטּוֶאה 
 .(341 עמ'  (ראו  זּוטפֶן  מחוז 

העיר  למחוז  סופחה  ב־1248 
וֶחל�ה  נָייֵמיכֶן,  האימפריאלית 
בו.  להתחשב  שיש  לכוח  הפך 
הצטרפו  המחוז  מן  ערים  מספר 

לברית ערי ָהנזֶה, וב־1339 העלה הקיסר 
הגרמני את המחוז לדרגת דוכסות. כוחם 
על  איים  בורגונדי  בני  של  הגובר 
ֶחלֶדר עד שב־1543  עצמאותם של רוזני 
לידיו  השטח  את  להעביר  הדוכס  נאלץ 
ֶחלֶדרלאנט  הפך  כך  החמישי.  קרל  של 

לחלק מהולנד.
כיום  מתבטא  המחוז  של  העשיר  עברו 
הביניים,  ימי  מתקופת  הרבים  במבנים 
המבוצרות  ובערים  בטירות  בכנסיות, 

בֶחלֶדרלאנט.  למבקרים  הממתינים 
העולם  מלחמת  סוף  לקראת 
ובפרט  כולו,  האזור  היה  השנייה 
ם  ו ק י מ ה ת  ו ל ע ב ם  י ר ע ה
ונָייֵמיכֶן,  ָארנֶהם  האסטרטגי 
כבדה.  לחימה  של  זירה 
בָארנֶהם  הגבורה  פעולות 
ן  ו א י ז ו מ ב ת  ו ח צ נ ו מ
 , ר י ע ה ל  ש י  ר י ו ו א ה
את  סוקר  ן  כֶ י ֵמ י י נָ ב ן  או י ז והמו
מן  העיר  של  הארוכה  ההיסטוריה 
לימי  ועד  הרומאים  שלפני  התקופה 
שלטון העריצות של האימפריה הרומית.
אתרים  הרבה  לכם  מזומנים  במחוז 
של  ביותר  היקר  הנכס  אך  מודרניים, 
ֶחלֶדרלאנט הוא מגוון הנופים הטבעיים, 
עמק  ועד  בצפון  והיערות  הבור  משדות 
והאזורים  המרהיב  ייטּוֶאה  ּבֵ נהר 
ָאכֶטרהּוק  של  היפים  החקלאיים 

(Achterhoek) בדרום.

מחסן תבואה מן המאה ה־17 ליד וינֶטרסבָייק

שם ֶחלֶדרלאנט (Gelderland), המחוז הגדול ביותר של הולנד. מקור בשם המחוז מן ה

המאה ה־11, ֶחל�ה, שהיה קשור בעיר הגרמנית גֶלֶדרן שמעבר לגבול. העיר היתה 

אחוזתו הפיאודלית של ֶחרארט ֶדה רֹוסיֶחה, שנכדו ֶחרארט השני מוואסנברג הכריז 

על עצמו כרוזן ֶחל�ה ב־1104.

3 3 1

מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ' 399 ועמ' 418-9
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 g .825 * .2B מפת הכבישים
@ Emmalaan 66 n, ֶדן ּבּורך 

(0222-314741). ) ג'.

ב־1900 כלל כפר הדייגים לשעבר 
ֶדה קֹוך (De Koog) כנסייה 

(שהוקמה ב־1415), חוות ומספר 
בתים. המתקן הראשון שהוקם 

לתיירים היה ּבאדהֹוטל 
(Badhotel) - לימים מלון פרינסס 
 (Hotel Prinses Juliana) יוליאנה
- שגינתו שהשקיפה על הים. כיום 
יש 20,000 מקומות לינה לתיירים 

במלונות, בפנסיונים ובאתרי 
הקמפינג בֶדה קֹוך. מרכז העיירה 

נמצא בדֹורּפסטראט 
(Dorpsstraat), שבו בתי קפה, 

מזללות ומועדונים. מוקדי העניין 
לתיירים הם פארק המים קאלּונָה 

 Eco)וֶאקֹומא�ה (Calluna)
Mare), מרכז מידע לאזור ואֶדנזֵיי 

ולים הצפוני (ראו עמ' 449).

2

 .6,000 * .2B מפת הכבישים
 Emmalaan 66 n @ g

(0222-314741). ) ב' לפני 12:00.

־ֶדן ּבּורך היא העיירה הראשית בֶט
קֶסל, והיא ממוקמת במרכז האי. 
בסביבות שנת 1300 בוצר הכפר 
באמצעות סוללה וחפיר, שכיום 

 (Burgwal) הם הרחובות ּבּורכבאל
 .(Parkstraat) ופארקסטראט

־בעבר היה נערך שוק כבשים באפ
ריל ובמאי בחרּונּפלאץ 

(Groeneplats), הכיכר המרכזית 
־של ֶדן ּבּורך, שבה ניצב בית העי

רייה של היום. כיום מתקיים יום 
הכבשים ביום ב' הראשון של 

־חודש ספטמבר. בהמשך, ליד ּבי
נֶנּבּורך (Binnenburg), או הטירה 

הפנימית, ניצבת ֶהרפֹורמֶדה 
 - Hervormde kerk) ֶקרק

כנסייה פרוטסטנטית) מן המאה 
ה־15, הבנויה בסגנון הגותי 

1

 מפת הכבישים 2B. * אין. 
n אזור ֶדן ֶהלֶדר (0223-671333).

 ,(Noorderhaaks) נֹורֶדרהאקס
הנודע גם בכינוי ראזֶנֶדה ּבֹול 

(Razende Bol - 'כדור סוער'), 
הוא שרטון־חול חשוף ממערב לֶדן 

ֶהלֶדר, מרחק שני ק"מ וחצי מן 
החוף. זרמי הים גורמים לאי לנוע 

מזרחה לעבר ֶטקֶסל, ואז מופיע 
'כדור סוער' חדש באותה נקודה 

ממערב לֶדן ֶהלֶדר. חיל האוויר 
ההולנדי משתמש לפעמים באי 

לאימוני ירי, אך מותר עדיין לבקר 
־במקום. השיט והשחייה כאן מסו

כנים בגלל הזרמים החזקים. חובבי 
הרפתקאות מבקרים בנֹורֶדרהאקס 

בקביעות באמצעות סירות או 
מסוקים - השממה המוחלטת 

־במקום, שאשליות אופטיות נפו
צות בו, היא אבן שואבת לחובבי 

פעילויות־האתגר.

המאוחר. קֹוכֶרסטראט 
(Kogerstraat) משתרע לאורכה 

של הּבינֶנּבּורך. כאן ממוקם 
Oudheid-) הָאאּודָהיידקאֶמר

kamer), מוזיאון לעתיקות השוכן 
בבניין ציורי מן המאה ה־16, 

ששימש בעבר כפנסיון. כיום יש בו 
חדרים תקופתיים, תצוגה של 

חפצי־חן ויצירות אמנות בעליית־
הגג וגינת ירק.

לאורך חומות העיירה עוברים כמה 
רחובות מעניינים של חנויות, כמו 

למשל ו�ייפרסטראט 
(Weverstraat). יש גם מספר 

מסעדות מצוינות בוארמּוסטראט 
.(Warmoesstraat)

באזור
מדרום לֶדן ּבּורך משתרע אזור 
משתפל שבו נמצא הֹוכֶה ּבֶרך 

(Hoge Berg - 'הר גבוה'), גבעה 
בגובה 15 מ' שממנה נשקף נוף 

־יפהפה של האי כולו. למסלול הלי

כה מומלץ, לכו לאורך סקילֶּפאדי�ה 
(Skille paadje) מקבר הֵחיאֹורחים 

(לוחמי מחתרת שמתו כשנלחמו 
בגרמנים ב־1945) לכפר הדייגים 

ָאאּוֶדסכילד (Oudeschild); בדרך 
תעברו על פני חומות הכבול ודירי 

הכבשים.
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 g .2. * איןB מפת הכבישים
@ # מדי השנה; החלק הצפוני 
סגור מ־1 במרץ עד 1 בספטמבר 

Emmalaan 66 n, ֶדן ּבּורך 
.(0222-314741)

האזור הטבעי הייחודי ֶדה סלּופֶטר 
(De Slufter) הוא אזור של ביצות 
מליחות המשתרעות על פני שטח 

של 4500 דונם. שטחו מכוסה 
בצמחי מלחה כגון ארֶמריה ימית 
ואזוביון, והוא מהווה אזור רבייה 

והאכלה חשוב למינים רבים של 
ציפורים. ֶדה סלּופֶטר וֶדה ָמאּו 

(De Muy) הסמוך, שם מתרבים 
הכפנים, הם אזורים נהדרים לטיול 

ברגל.
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 g .450 * .2B מפת הכבישים
@ Emmalaan 66 n, ֶדן ּבּורך 

(0222-314741). ) ה'.

 Den) כמו ֶדן ּבּורך, ֶדן הֹורן
Hoorn) ניצב על קרקעות חימר 
שהורבדו על ידי קרחונים. יש בו 

 Hervormde) ֶהרפֹורמֶדה ֶקרק
kerk - כנסייה פרוטסטנטית) 

־ייחודית בעלת צריח כנסייה מחו
דד; חצר הכנסייה נבנתה ב־1425. 
הכפר כולו שוחזר להפליא, וניתן 

לו מעמד מוגן של אתר לשימור.

6

 .1,150 * .1C מפת הכבישים
 Havenweg 10 n g

.(0562-451111)

פלילאנט (Vlieland) הוא הקטן 
שבאיי ואֶדנזֵיי - במקומות 
מסוימים באי המרחק שבין 

הוואֶדנזֵיי לים הצפוני אינו עולה 
על ק"מ אחד. שלא כמו האיים 

האחרים, פלילאנט מכוסה כולו 

בדיונות, ואלה מכוסות בזוהר 
הסגול של שיחי הָאבְ�ׁש, של ידיד־
החולות ושל שיחי אשחר. במזרח 

האי נשתלו בסביבות שנת 1900 
חורשות המספקות מעט גיוון לנוף 

האחיד.
־בדרום האי נמצאת העיירה היחי

Oost-) דה, אֹוסט־פלילאנט
Vlieland), שם עוגנת המעבורת 
־שמגיעה מהארלינגֶן. הרחוב הרא

שי רצוף בניינים עתיקים. אחד 
מהם, טרֹומּפ'ס ָהאּוס 

(Tromp’s Huys; 1576), היה 
שייך פעם לאדמירלות אמסטרדם, 
וכיום שוכן בו מוזיאון עם ציורים 

מן המאה ה־19. בין הבתים כאן 

מפרידות סמטאות צרות הנקראות 
'גלֹוּפֶן' (gloppen). אין כאן מקום 

למכוניות, אפילו לא לאלה של 
תושבי האי עצמם.

־הדרך הטובה ביותר לטייל בפלי
לאנט היא באופניים; אפשר 

לכסות את שטחו של האי כולו 
ביום אחד. מאֹוסט־פלילאנט רכבו 
־לכיוון מערב לאורך שבילים העוב

רים בדיונות או נמתחים לאורך 
ּפֹוס־ לקו־החוף של הוואֶדנזֵיי עד 

טָהאּוס (Posthuys - בית 
הדואר), לכאן היה מגיע במאה 

ה־17 מאמסטרדם הדואר למשלוח 
לארצות מעבר לים, אותו היו 

מעמיסים על הספינות שעמדו 
להפליג. אם תמשיכו מערבה תגיעו 

 ,(de Vliehors) לֶדה פליהֹורס
אזור טבעי מעניין שאפשר לטייל 
בו אם לא מתקיימים בו תמרונים 

צבאיים. זהירות: אתם עלולים 
להיתקע כאן בסחף החול הרך. פה 

שכן בעבר הכפר העשיר וֶסט־
פלילאנט (West-Vlieland), עד 

שהגלים סחפו אותו, לאחר שננטש 
בשנת 1736.

נֹורֶדרהאקס נמצאת מעל לפני המים בזמן הגאות כבר כמה 
עשרות שנים

נֶֶדרלאנדס ֶהרפֹורמֶדה ֶקרק בֶדן ּבּורך (1481)

צמחי מלחה צומחים ומשגשגים על קו המים בֶדה סלּופֶטר

סורק חופים בֶטקֶסל

בית מועצת־הכפר באֹוסט־פלילאנט

2 7 22 7 3

E ָאאּודָהיידקאֶמר
Kogerstraat 1, ֶדן ּבּורך. # 2 באפריל-
נובמבר: ב'-ו' 10:00-12:30 ו־13:30-15:30. 

¢ 1 בינואר, פסחא, חג השבועות 
הנוצרי (יום א' השביעי אחרי פסחא), 

25, 26 ו־31 בדצמבר. &

E טרֹומּפ'ס ָהאּוס
Dorpsstraat 99, פלילאנט. טל' -0562 
451600. # מאי-ספטמבר: ב'-שבת 

10:00-12:00 ו־14:00-17:00; נובמבר-מרץ: 
ד' ושבת 14:00-17:00. ¢ 1 בינואר, 

פסחא, ֶּפנֶטקֹוסט (חג השבועות הנוצרי 
- יום א' השביעי אחרי פסחא). &
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חאסֶטרלאנט

ֶן נ ֶפ ה  ֶד ָאאּו

לָאּוֶברסֹוך

הֹולֶברט

ויֶברט

מאקּום

ְסטאפֹו�ן
ּבאלְק

ָאאּוֶדמירדּום

וֹולפֶכָה

ְח�אּו

ָארנֶבאלט

לָאּובֶרסמיר

דֹוקּום

ליבארֶדן

ֵּבייטסֶטרסבאך

ְסנֵיק

ּבֹולסבארט

וֹורקּום

הינֶדלֹוּפֶן

ְסלֹוֶטן

תיָאלְפְסטאדיֹון

ָאּפֶלסכָה

פְראנֶֶקר
הארלינגֶן

ט נ א ל ס י ר פְ

�ייסֶטרּבֹוס

הי�נפֵין

מחוז פְריסלאנט מפורסם בזכות שדותיו רחבי־הידיים והמשקים החקלאיים 
הבנויים בסגנונות הקֹוּפ־האלס־רֹומּפ (kopp-hals-romp) והסֶטלּפ (stelp). פרט 

לכך התברך המחוז בנופים 
טבעיים מגוונים. בדרום־

מערב נמצאים הְפריֶסה ֶמ�ן 
(Friese meren - האגמים 

הפְריזיים) הפופולריים, 
בעוד שצפון המחוז 
מתאפיין בתעלות 

מתעקלות, בכפרי ֶטרּפ 
(terp - כפרים השוכנים 

על אדמה מוגבהת 
להגנה מפני שיטפונות) 

ובצריחי כנסיות שגגותיהן 
משוחים בזפת. 

חאסֶטרלאנט שבדרום 
מתאפיינת בצוקים ובאזורים 
מיוערים, ואילו הְפריֶסה ו�אּוֶדן 

(Friese wouden - היערות 
הפְריזיים) שבפינה הדרום־

מזרחית של המחוז, על 
יערותיהם, אדמות 

הבור והחולות 
הנודדים 

שבהם, 
מזכירים 
את נופי 

ְד�נֶתה.

כל האתרים

w ָאאּוֶדה פֶנֶן
r ָאּפֶלסכָה

ּבֹולסבארט 5
e ּבֵייטסֶטרסבאך

דֹוקּום 2
הארלינגֶן 4
הינֶדלֹוּפֶן 7
וֹורקּום 6

חאסֶטרלאנט 8
ליבארֶדן 1
ְסלֹוֶטן 9
ְסנֵיק 0

פְראנֶֶקר 3
q תיָאלְפְסטאדיֹון

תחבורה
קל ונוח להגיע לפְריסלאנט: הכבישים 
 A32(ממזרח־למערב) ו־ A7 המהירים

(מדרום־לצפון) חוצים את המחוז, והגישה 
לרכבות ולאוטובוסים פשוטה ונוחה. ברוב 

העיירות והכפרים הגדולים יותר יש תחנות 
רכבת; לאילו שאין בהם תחנת רכבת אפשר 

להגיע באוטובוסים. מהארלינגֶן, מהֹולבֶרט 
(Holwerd) או מלָאּובֶרסֹוך אפשר להגיע 

לאיים בהפלגה קצרה בסירה. במחוז יש גם 
רשת טובה של כבישים פנימיים, של מסלולי 

הליכה ושל שבילי אופניים.

מקרא
כביש מהיר

כביש ראשי

כביש משני

דרך נופית

מסילת רכבת ראשית

מסילת רכבת משנית

גבול המחוז

הֶטרּפ של הֹוכּבָיינטּום, ממערב 
לדֹוקּום, הוא הגבוה ביותר בכל 

פְריסלאנט

ראו גם
• מלונות עמ' 400-401

• מסעדות עמ' 419-20

תעלת הים בוִירּום

בתים עם גמלון לאורך ֶהט דיּפ בְסלֹוֶטן לינֶדפאלָיי הציורית בוֹולפֶכָה, ליד תיָאלְפְסטאדיֹון

הדגל
הפְריזי

נֹורֶדרהאפֶן בהארלינגֶן

סמלים נוספים במפה ראו קפל הכריכה האחורית

2 9 3 2 9 2

0 10
ק"מ

שוברי גלים מבטון
העמודים נוצרו על האי המלאכותי נֶלטי�ה יאנס ואז 
הושטו בסירות מיוחדות ליעדם. המשימה האדירה 

הזו משכה תשומת לב תקשורתית רבה.

סכר תומכות פתוח־למחצה
בנייתו של אֹוסֶטרסכֶלֶדֶקרין ארכה 13 
שנים ועלתה 3.6 מיליארד אירו (שני 

שלישים מן העלות הכוללת של מפעלי 
הדלתא). אחרי דיונים ממושכים הוחלט 

לא לחסום את שפך הנהר ולשמר את 
הסביבה המליחה של שפך הנהר. נבנה 

כאן סכר מרובה־תומכות פתוח־
למחצה בעל 62 שערי הזזה, שנסגרים 

בממוצע אחת לשנה במהלך סופות 
עזות. מאפיין זה שומר על מליחות 

המים, והוא שאפשר לשמר את 
הביצות המליחות הייחודיות 

ואת מישורי הבוץ של 
אֹוסֶטרסכֶלֶדה.

התלים
תלים מעשה ידי 
אדם, כגון אלה 

שליד ּבֹורֶסלֶה, נבנו 
במאות ה־11 

וה־12 כדי לגונן על 
חוות ועל כפרים 

מפני המים.

מפעלי הדלתא
למפעלי הדלתא יש השלכות מרחיקות לכת על 
הנוף ועל הסביבה. איי זֵילאנט, שחוברו 

אל היבשת, אינם מנותקים עוד 
משאר הולנד.

לעמודים התומכים 
יש יסודות מוצקים.

הגנה קרקעית 
מונעת מן האדמה 

להיסחף בזרמים.

1

במהלך מאות שנים התמקדה ההיסטוריה 
של הולנד במאבקם של התושבים בים 

המאיים לפלוש. אחרי השיטפונות 
ההרסניים של 1953, שהיכו קשות בזֵילאנט, 

החל המאבק האמיתי לשלוט בסכנת הים 
אחת ולתמיד. כעת דומה שההולנדים 
הצליחו להוריד למינימום את האיום 

בשיטפונות על ידי בניית תעלות וסכרים 
ובאמצעות סגירת כל המפרצים ולשונות 
הים שהיו חשופים לגאות. לכל הפעולות 
הללו היתה השפעה מרחיקת לכת על קו 

החוף ועל הנוף.

הלילה הגורלי של 1953
בליל 31 בינואר 1953 

התרחש מאורע שנחשב 
לבלתי־אפשרי בעת החדשה. 

גאות האביב בשילוב עם סערה 
משתוללת פרצו את התעלות 

וסחפו אותן עמן. 1835 בני 
אדם איבדו את חייהם.

סערות
סערות הן חלק מחיי היום־יום 

בזֵילאנט: סערות בים או 
במישורים שיובשו, סערות 

שמסלקות את קורי העכביש 
וסערות שמהוות סכנת חיים.

לּוקטֹור ֶאט ֶאֶמרגֹו
 Luctor et) המימרה הזו בלטינית
Emergo), שפירושה "אני נאבק 

וזוכה בניצחון", נמצאת על 
סמלה של זֵילאנט, שעליו 
מתנוסס האריה ההולנדי 

ומחצית גופו שקועה במים. 
התמונה הזו מתארת באופן 

הולם מאוד את מאורעות 
השיטפון של 1953.

נֶלטיֶה יאנס, מרכז לימודי בנושא הים

השערים הנעים 
נסגרים רק כאשר 
פני המים גבוהים.

עמודים תומכים 
מבטון נושאים 
את משא הים.

 כביש נבנה 
מעל הסכר.

שרוול הרוח
כששרוול הרוח מתמלא נשמעת 

צפירת אזהרה, ועדיף שלא לחצות 
את הסכרים ואת הגשרים שבין 
האיים ברכב. זהירות 

מונעת אסון.

מידע שימושי

 4-5A. Dijkgraaf מפת הכבישים
Gelukweg, ּבּורך־האמסֵטיֶדה. 

טל' 0111-652702. @ 104. # 
אפריל-אוקטובר: מדי יום 

10:00-17:30; נובמבר-מרץ: ד'-א' 
10:00-17:00. ¢ 1 בינואר, 25 
בדצמבר. & 7 - 0 =

פארק המים נֶלטיֶה יאנס
פארק־הנושא נֶלטי�ה יאנס (Neeltje Jans) נבנה על אי מלאכותי שהוא 
חלק ממחסום הסערות אֹוסֶטרסכֶלֶדה (Oosterscheldekering). שוברי 

הגלים הורכבו כאן ואז נלקחו בסירות מיוחדות ליעדם. עכשיו 
משהסתיימה בניית הסכר, משמש האי בעיקר למטרות בילוי וחינוך. 

כאן תוכלו ללמוד הכל על 
מפעלי הדלתא בכלל ועל 

השימושים השונים של 
אֹוסֶטרסכֶלֶדֶקרין בפרט; תוכלו 
לראות את הסכר 'מבפנים' ואז 

לצאת לשיט בסירה ולראות 
אותו 'מבחוץ'. יש כאן גם שטח 

מגודר לדולפינים, ותוכלו 
לחוות סימולציה של סופת 

הוריקן.
מלונות ומסעדות באזור זה ראו עמ' 398-9 ועמ' 418

2 4 62 4 7
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כל אזור מסומן בצבע שונה 
כדי להקל על החיפוש.

הולנד לפי אזורים
המדינה חולקה ל־12 אזורים, 
שלכל אחד מהם מוקדש פרק 

נפרד. הערים והאתרים 
המעניינים ביותר בכל אזור 

מסומנים במפת האזור.

 הקדמה 1
־בתת פרק זה נסק
רים נופי האזור, עברו 

ואופיו, התפתחותו לאורך 
ההיסטוריה ומה שניתן 

למצוא בו היום.

 מפת האזור 2
מציגה את הכבישים 
הראשיים ואת האתרים 

המעניינים והחשובים באזור. 
במפה תמצאו גם טיפים 

לנסיעה ברחבי האזור, 
במכונית או ברכבת.

  מידע מפורט3
בפרק זה מתוארים הערים 
ומוקדי העניין החשובים באזור. 

האתרים נסקרים לפי סדר 
המספרים במפת האזור. תחת 

כל עיר או עיירה, נסקרים המבנים 
והאתרים החשובים המצויים בה.

מסגרות מאירות היבטים מעניינים 
של האתרים המרכזיים.

עבור כל האתרים המרכזיים, מופיעה רשימת 
מידע שימושי למבקרים, בה תמצאו את כל 

הפרטים הנחוצים לתכנון הביקור באתר.

 האתרים המרכזיים 4
בולנד לכל אחד מאלו 

מוקדשת כפולת עמודים אחת 
או יותר. חתך תלת מימדי של 

מבנים היסטוריים חושף את 
פנים הבניין. הערים המעניינות 

ביותר מוצגות אף הן באיור 
תלת מימדי, המעניק לכם 
מבט ממעוף הציפור על 

האתרים החשובים.



נוף של דלפט )1660 לערך(, יצירת מופת של יוהאנס ורמר

ולנד הקטנה, המשתרעת בין ה
האיים הפריזיים שמצפון ובין 

 , ם ו ר ד ב ש ט  נ א ל י ז
ם  י פ ו נ ע  פ ש ב ת  ר ד ה ת מ

ומקומות מעניינים - חופים 
חוליים נהדרים, כפרים ציוריים 
ותוססות.  מתקדמות  וערים 
השילוב מרשים עוד יותר לאור 
העובדה ששליש משטחה הנוכחי 

של הולנד היה בעבר קרקעות ים 
שיובשו. "אלוהים ברא את 
"אבל  לומר,  נהוג  הארץ", 
ההולנדים בראו את הולנד". מים 
ומסחר הם שעיצבו את ההיסטוריה 
וכל מטייל לומד עד  של הולנד, 
מהרה כי המדינה מסבירת הפנים 
והפתוחה הזו מכלכלת היטב את 

צעדיה בשני תחומים אלו.

לגלות את הולנד

אמסטרדם

תעלות יפהפיות  •
אחוזות מתקופת תור הזהב  •

אוצרות אמנות   •
בַרייקסמוזיאום

בתי קפה 'חומים' נעימים  •

אמסטרדם )Amsterdam( היא 
אמנם אחד ממרכזי התרבות 
הגדולים, ובכל זאת היא עיר 

נינוחה מאוד. יש בה שפע שכיות 
חמדה של מיטב האמנים, 

ובניינים יפים במרכז עתיק הטובל 
בתעלות מקסימות. התעלות 

עצמן מעוטרות בעצי בוקיצה 
ובגשרים קמורים, ומקיפות את 

בתי־הגמלונים שבנו לעצמם 
סוחרים ובנקאים הולנדים )עמ' 
62-3(. אלו הזמינו במאה ה־17 

יצירות מאת אמנים, למשל מאת 
רמברנדט ואן ַריין, אשר תמונתו 

הידועה משמר הלילה מוצגת 
בַרייקסמוזיאום )עמ' 122-3( – 

מוזיאון שהוא אוצר בלום של 
אמנים דגולים, המציג בין היתר 

יצירות מאת יוהאנס ורמיר, 
פראנס האלס ויאן סֵטין. ליד 

הַרייקסמוזיאום שוכן מוזיאון ואן 
גוך )עמ' 126-7( המציג יותר 

ממאתיים ציורים - האוסף הגדול 

ביותר בעולם של יצירות האמן, 
והביקור בו מומלץ ביותר. מוזיאון 
סֶטֶדלַייק )המוזיאון העירוני; עמ' 

128-9( מציג אוסף עשיר של 
אמנות מודרנית. מגוון 

המוזיאונים בעיר רחב ביותר: 
החל מבית אנה פרנק והתצוגות 

המרגשות שבו )עמ' 108-9(, 
וכלה בתערוכות המוקדשות למין, 

לצבעונים או לחשיש. בכל פינה 
בעיר ניצבים מבנים מופלאים. 

כנסיית וֶסֶטרֶקרק המעוטרת )עמ' 
110( ומבני המשרדים 

המעוצבים לגדת נהר הַאיי הם רק 
שתי דוגמות מני רבות. ברובע 
האורות האדומים )עמ' 74( 

מצאו מלחים פורקן עוד במאה 
ה־14, וכיום זהו אזור של ברים 
מפוקפקים, בתי בושת וחנויות 

מין המוארות באור ניאונים. 
הקפה תופס מקום של כבוד 

בתרבות הולנד )עמ' 68-9(, ואין 
ספק כי בתי הקפה הנוחים 

והנעימים ביותר הם בתי הקפה 
ה'חומים', שזכו לכינויים הודות 

לצבעו של חיפוי העץ הפנימי ושל 
החלל האפל והמזמין. מקצתם בן 

400 שנים. רבים מהם חבויים 
בסמטאות הזעירות של היֹורדאן, 

לשעבר רובע הפועלים וכיום אזור 
פופולרי מאוד )עמ' 106-7(.

סייפן, עוף 
ארוך רגליים

צפון הולנד

המסורת העתיקה של   •
הארלם

טחנות רוח בזאנֶסה סכאנס  •
שוקי גבינות עתיקי יומין  •

העבר מתעורר לחיים   •
בֶאנקָהאּוזְן

בקרבת אמסטרדם תמצאו 
מקומות מרתקים המתחרים ללא 

קושי בקסמיה של עיר הבירה. 
לעיר העתיקה הארלם מרכז עתיק 

ושמור, ובו מתנשאים חרֹוֶטה 
ֶקרק האדירה ובניינים הבנויים 

בסגנון הולנדי קלאסי ובסגנון אר 
דקו )עמ' 182-5(. מוזיאון 

פראנס האלס )עמ' 186-7( בעיר 
הוא אתר חובה לחובבי אמנות. 
מצפון נמצאת זאנֶסה זכאנס על 
טחנות הרוח שבה, שכמו נלקחו 

מספרי תמונות )עמ' 175(. 
הנמלים העתיקים של הֹורן )עמ' 
178( ושל מֹוניֶקנָדם )עמ' 174( 

לאורך חופיו של ַאייְסלֶמר הם 
עדות לשגשוג הרב שידע האזור 
בימים עברו. בחצי האי הפריזי 

שבמערב, בכפר הדייגים לשעבר  בניינים הדורים לאורך תעלותיה של אמסטרדם

הובלת סחורה בשוק הגבינות 
של אלקמאר, צפון הולנד
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ֶאנקָהאּוזְן, שוכן זָאּוֶדרזֵימוזיאום 
)מוזיאון ים הדרום( המרתק, 

מוזיאון פתוח המתאר את חיי 
הכפר בעבר )עמ' 176-7(. השוק 

המפורסם ביותר מבין שוקי 
הגבינות ההולנדיים המסורתיים 
הוא השוק המתקיים בָאלקמאר 

)עמ' 181(.

אוטרכט

מגדל הדֹום הנוסק לשמים  •
האדריכלות המקורית   •

והחדשנית של בית ריטפֶלט
מאזני משקל למכשפות   •

בָאאּודְבאְטר

הנהר פֶכט משתרך לו בעצלתיים 
 )Utrecht( דרך מחוז אוטרכט
הקטנטן. אצילים רבים הקימו 

במחוז זה בתי נופש )עמ' 198(. 
עצמה אדירה ניתנה בעבר 

להגמוני הכנסייה בעיר אוטרכט, 
והשפעתם עדיין ניכרת בעיר 

האוניברסיטה העליזה. דֹומטֹוֶרן, 
מגדל הכנסייה המתנשא אל על, 
הוא הגבוה ביותר בהולנד )עמ' 
202(. המבנה המרתק של בית־

שֶרֶדר ריטפֶלט, בעל הקירות 
הנעים )עמ' 204(, הנו אבן דרך 
בתנועת ֶדה סַטייל. זוג מאזניים 

לשקילת מכשפות וסיפור האמונה 
התפלה הכרוכה בהם, הם מוקד 

המשיכה של העיירה ָאאּוְדבאְטר 
המנומנמת )עמ' 197(.

דרום הולנד

שדות צבעונים מבהיקים  •
ציורים של רבי האמנים   •
הגדולים בָמאּוריצָהאּוס

עיצובים נועזים ברוטרדם  •

האזור המאוכלס ביותר בהולנד 
הוא מקום משכנה של הממשלה 

ומרכז התעשייה, אולם ניתן 
למצוא כאן גם אזורים נרחבים 

של נוף קסום בעלי כרי מרעה 
שופעים, טחנות רוח ופרות 

הרועות באחו. אם תבואו באביב, 
תזכו לראות את שדות פרחי 
הפקעות מתפרצים במתקפת 
צבעים עזים, כמו גם את גני 

קּוֶקנהֹוף )עמ' 213(. ליידן 
מפורסמת בגניה האקזוטיים 

בהֹורטּוס ּבֹוטאניקּוס )עמ' 216( 
ובזכות האוניברסיטה שבה, 

העתיקה ביותר בהולנד. בהאג 
שורה אווירה של הדר מעודן, 

שהרי זוהי העיר שבה הייתה פעם 
הצרפתית שפתם של בני המעמד 
הגבוה )עמ' 218-221(. בעקבות 

פשרה עם אליטת הסוחרים של 
הולנד, הפכה העיר למושב 

הפרלמנט, אם כי לא לבירת 
המדינה. בָמאּוריצָהאּוס המרשים 
תוכלו לראות את יצירת המופת 

של ורמיר נערה עם עגיל פנינה 
)עמ' 222-3(. עבודות האריגה 

ומבשלות השיכר שמו את דלפט 
על המפה, אולם העיר ידועה 
בעיקר בזכות כלי החרסינה 

הכחולה הייחודיים שבה )עמ' 
229(. הנמל העמוס ביותר בעולם 

נמצא ברוטרדם, עיר המתגאה 
בארכיטקטורה יוצאת דופן )עמ' 

230-3( ובאוספי אמנות, כגון 
האוסף שבמוזיאון ּבֹוימאנס ואן 

ּבּונינגֶן )עמ' 234-5(.

זֵילאנט

מנזר זֵיאּו במיֶדלּבּורך  •
סוללות אדירות בדלתא נגד   •

שיטפונות
בתים עתיקים בזיריקזֵי  •

אין עוד מחוז בהולנד החש את 
נחת זרועו של נפטון כמו מחוז 

זֵילאנט )Zeeland( הקטן. אגמים 
ושפכי נהרות מחלקים את הנוף 

לאיים ולחצאי־איים ונוסכים 
תחושת בידוד על הקהילות 

החיות בהם. בעבר הלם המחוז 
להפליא את צורכיהם של 

הנזירים, כפי שמתועד במוזיאון 
מנזר זֵיאּו במיֶדלּבּורך )עמ' 250(. 

כיום הסכרים שנבנו במסגרת 
'פרויקט ייבוש הדלתא' מרסנים 

את תנודות הים, והם מהווים את 
אחד מפלאי ההנדסה ההולנדיים 

)עמ' 247(. מאות מבנים, 
שחלקם עוד מימי הביניים, ואשר 

זכו להכרה רשמית כמבנים 
היסטוריים, שוכנים בזירקזֵיי 

העתיקה )עמ' 252(.

האיים הפריזיים 
המערביים

ביצות עשירות בציפורים   •
ובעופות מים

היערות האפלים של ֶטְסל  •
דיונות פראיות סחופות־  •

רוחות
שרשרת האיים החוליים הזאת 

היא אחד היעדים הנידחים 
והקסומים ביותר באירופה. 
לאורך חופי ואֶדנזֵיי קיימות 

ביצות המהוות מקום קינון ורבייה 

פרחים ססגוניים בגני קּוֶקנהֹוף, דרום הולנד

דיונות ושמיים בהירים באיים הפריזיים המערביים
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חביב על עופות נודדים )עמ' 
268-9(. אחד התחביבים 

הייחודיים למקום הוא הואדלֹוְּפן 
)wadlopen( - הליכה במישורי 

הבוץ הנחשפים בשפל )עמ' 
271(. האי הגדול והמגוון ביותר 

הוא ֶטְסל, על רצועות החוף 
הארוכות, יערות האורן האפלים 
והכפרים המנומנמים שבו )עמ' 
272(. סכירמֹוניקֹוך הוא מקום 

מושלם לטיולים ברגל וחף לגמרי 
ממכוניות )עמ' 275(. האי הקטן 

ביותר, פלילאנט, עשוי כולו 
דיונות ועוד דיונות )עמ' 273(.

חרֹונינגְן

העיר חרֹונינגְן התוססת  •
בית חולים לכלבי ים   •

בפיֶטרּבּוְרן
מבצר 'כוכב' בּבּוכטאֶרה  •

בימי הביניים התעשר המחוז 
 )Groningen( הצפוני חרֹונינגְן
בזכות החקלאות, ולימים בזכות 

קשריו לערי הסחר שהיו חלק 
מברית ערי ההנזה. החקלאות 

עדיין תופסת מקום משמעותי 
בכלכלת המחוז, אולם האזור ידוע 

גם בטחנות הרוח, בטירות 
ובֶטרּפים שבו - תלים 

מלאכותיים עתיקים שנועדו 
למגורי אדם במקרים של 

שיטפונות. חרֹונינגְן העתיקה היא 
בירת המחוז. זוהי עיר 

אוניברסיטה שוקקת חיים, ובה 
תמצאו את מוזיאון חרֹונינגְן 

החדיש, האוצר אוספי אמנות, 
ארכיאולוגיה והיסטוריה )עמ' 
284-5(. בית החולים לכלבי ים 
בּפיֶטרּבּוְרן מושך מבקרים מכל 

רחבי הארץ )עמ' 287(. 
ּבּוכטאֶרה, מבצר בצורת כוכב 

פריסלאנט

הפאר הפריזי בליבארְדן  •
מרכז החלקה על הקרח   •

בתיאלפסטדיון
גן עדן למלחים בסנֵיק  •

 )Friesland( תושבי פריסלאנט
מיוחדים בשפתם הנבדלת, בענפי 

ספורט כגון פירליֵיְּפן 
)fierljeppen - קפיצה במוט מעל 

תעלות( ובזן ייחודי של פרות 
בצבעי שחור ולבן. מרכז המחוז 

הוא ליבארְדן, העיר שבה התגוררה 
מאטה הארי, הפאם פטאל של 

מלחמת העולם הראשונה, ושבה 
קבע את משכנו בית אוראנז'־נסאו, 

ענף של משפחת המלוכה 
ההולנדית. הפארקים העשירים, 

החצרות והגנים כאן נושאים עדיין 
את חותמה המלכותי של המשפחה 

)עמ' 296(. מאזור זה יצאו כמה 

דֶרנֶתה

אדמות כבול עשירות   •
ואדמות בור

מגאליתים מסתוריים  •

שורשיה הפרהיסטוריים של 
הולנד נעוצים עמוק בדֶרנֶתה 

)Drenthe(, אזור מאוכלס 
בדלילות, שתושביו התקיימו מאז 

ומתמיד על חקלאות. יערות, 
אדמות בור וביצות כבול משרים 

על דֶרנֶתה אווירה של ימים 
קדומים. כאן גם תוכלו לראות 

את המגאליתים הפזורים בו, 
המסמנים אתרי קבורה עתיקים 

)עמ' 307-9(. הריכוז הגדול 
ביותר של מגאליתים נמצא בֶאֶמן 

)עמ' 311(.

אֹופֶֶרְסל

עיירות סחר של ברית ערי   •
ההנזה

התעלות של חיטהֹורן  •

למחוז המזרחי אֹופֶֶרְסל 
)Overijssel( היסטוריה ארוכה 

ומרתקת, רצופה בסכסוכי דת 
ובמלחמות שפה בין ערים יריבות. 

נמל הנהר הציורי של זבֹולֶה 
השתייך לברית ערי ההנזה - 

ברית שחלשה במשך מאות שנים 
על הסחר עם אנגליה ועם  טחנות רוח מקשטות את נופי חרֹונינגְן

מפרשיות בסנֵיק, פריסלאנט

יפהפה, שנבנה לפי הוראתו של 
וילֶם מאוראנז', הוא עתה מוזיאון 

פתוח )עמ' 289(.

וכמה אלופים בהחלקה על הקרח, 
המתחרים בתיאלפסטדיון 

שבהיֶרנפֵין )עמ' 300(. סנֵיק 
מתעוררת לחיים בקיץ, כששייטי 

המפרשיות מגיעים לאגמיה 
המבהיקים )עמ' 299(.
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המדינות הבאלטיות )עמ' 316(. 
מאוחר יותר הצטרפו לברית 

קאמּפְן וֵדיפֶנְטר, שתי ערים יפות 
ועתירות ביצורים )עמ' 317, עמ' 

319(. חיטהֹורן, המוקף בריכות, 
אגמים ותעלות זעירות, הוא כפר 

קסום עתיק יומין )עמ' 318-9(.

פלֵיבֹולאנט

ּבטאביָה: פריגאטה מהמאה   •
ה־17

כפרי דייגים עתיקים  •

המחוז הצעיר ביותר בהולנד, 
שנוסד רק ב־1986, שוכן כולו על 
קרקעות מיובשות. גולת הכותרת 

בפלֵיבֹולאנט )Flevolant( היא 
הּבָטאביָה, שחזור של פריגאטה 
הולנדית מהמאה ה־17, ששקעה 

בהפלגת הבכורה שלה אל איי הודו 
המזרחיים )עמ' 327(. בכפרי 

האיים לשעבר אּורק וסכֹוקלאנט 
בנויות בקתות דייגים, כנסיות 

ואנדרטאות לזכר אלו שקיפחו את 
חייהם בים )עמ' 326(. 

האֹוסֶטרפארֶדרסּפלאְסן היא 
שמורת טבע של אדמות ביצה. 

השמורה תמשוך אליה בוודאי את 
הַצפרים שבכם )עמ' 328(.

ֶחלֶדרלאנט

ּפאלֵיס ֶהט לֹו המרהיב  •
הפארק הלאומי הֹוכֶה   •

פֶלּובֶה
מוזיאון קֶרלֶר־מילר   • 

לאמנות

הדוכסות לשעבר ֶחלֶדרלאנט 
)Gelderland( ידועה במבניה 

העתיקים, בארמונותיה 
ובעיירותיה המבוצרות העומדים 

מאז ימי הביניים. ייחוסו המלכותי 
של האזור גרם לבית אוראנז' 
להקים בו את ּפאלֵיס ֶהט לֹו 

המפואר, שבו התגוררה המלכה 
וילהלמינה עד 1962 )עמ' 

334-5(. הפארק הלאומי ֶדה הֹוכֶה 
פֶלּובֶה הוא הפארק הגדול 

בהולנד, ובתחומו שוכן מוזיאון 
קֶרלֶר־מילר, הכולל יצירות 
חשובות של ואן גוך )עמ' 

338-9(. בארנהם, שהוחרבה 
במהלך קרב קשה במלחמת 

העולם השנייה, שוחזרו כמה 
בניינים והם ניצבים עתה בגאון 
כמו לפני המלחמה )עמ' 340(.

צפון ברבאנט

ֶדן ּבֹוס המשגשגת  •
הקתדרלה הגותית סינט יאן  •

ארמונות ומבצרים   •
מרשימים

המחוז הדרומי הזה אוצר עדויות 
רבות מתקופת הזוהר שלו בימי 

הביניים. לאורך נתיבי סחר 
מרכזיים שגשגו עיירות ובהן 

ֶס'רטֹוכְנּבֹוס, הנקראת גם ֶדן ּבֹוס, 
עיירה עשירה שהקים דוכס 

ברבאנט )עמ' 358-9(. על המרכז 
העתיק שלה חולשת קתדרלת 

סינט יאן הגותית, ובתוכה 
נשתמרו אוצרות רבים )עמ' 
360-1(. בעיירות כמו ּבֶרָדה 
וֵהיזֶה )עמ' 362-5( תוכלו 

לשטוף את העיניים בארמונות 
מרשימים. צפון ברבאנט ידוע גם 

ביפי הטבע שבו, באזורים כגון 
הפארק הלאומי ּביסּבֹוס ודיונות 
לֹונֶסה, העשירים בחיי בר )עמ' 

.)356-7

לימּבּורך

מאסטריכט   •
הקוסמופוליטית

נופי הגבעות  •
העיר המבוצרת פאלֶקנּבּורך  •

על לשון יבשה בין בלגיה לגרמניה 
שוכן לימּבּורך )Limburg(, מחוז 
־נעים ורב־לשוני. בעיר הקוסמופו
ליטית מאסטריכט, שנוסדה עוד 
בתקופה הרומית, יש מוזיאונים 
־מצוינים, מערות מאבן גיר, בזילי
קה מרהיבה ומסעדות מהטובות 
בהולנד )עמ' 372-3(. במוזיאון 

ּבֹונֶפאנְטן שבמחוז יש גלריה 
נפלאה לאמנות מודרנית )עמ' 

374-5(. בניגוד למישורים שבצפון, 
הגבעות המשתפלות של הּופֶלאנט 
זרועות ביערות ובבוסתנים )עמ' 

380-1(. בעיר העתיקה והמבוצרת 
פאלֶקנּבּורך, השוכנת באזור שופע 

טירות, ממתינים לכם כנסייה 
13, קטא־ ־רומאנסקית מן המאה ה

קומבות ורכבל )עמ' 379(.

 קתדרלת סינט יאן, 
צפון ברבאנט

נתיבי המים בחיטהֹורן, אֹופֶֶרְסל

אֹונֶסה־ליפֶה־פָראּוֶוּבָזיליק 
במאסטריכט

ד נ ל ו ה ת  א ת  ו ל ג 1ל 3
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מספרי העמודים בכתב מודגש 
מתייחסים למופע העיקרי.

אָאּובֶהאנדס דיֶרנּפארק  )ֵרינֶן( 
207 Ouwehands Dierenpark

 ,194 ,11 Oudewater ָאאּוֶדבאֶטר
197

 Oude )ָאאּוֶדה זָייֶדה  )אמסטרדם
71-81 Zijde

ָאאּוֶדה ֶקרק 76-7  
מלונות 392  

מסעדות 410  
מפת האזור 71  

קמפוס האוניברסיטה: מפת   
רחובות מאוירת 72-3

ָאאּודָהיידקאֶמר )ּבֹולסבארט( 
297 Oudheidkamer

ָאאּודָהיידקאֶמר  )ֶדן ּבּורך( 
272 Oudheidkamer

ָאאּודָהיידקאֶמר  )נּונסֵּפיט( 
336 Oudheidkamer

301 Oude Venen ָאאּוֶדה ֶפנֶן
 Oude Pekela ָאאּוֶדה ֶּפֶקלָה 

289
 Oude )ָאאּוֶדה ֶקרק  )אמסטרדם

433 ,76-7 Kerk
 Oude Kerk )ָאאּוֶדה ֶקרק  )דלפט

228 ,226
ָאאּוֶדְחראכט  )אוטרכט( 

200 Oudegracht
299 Oudemirdum ָאאּוֶדמירדּום

ָאאּוֶדמירדּוֶמרקליף  
)חאסֶטרלאנט( 

298 Oudemirdumerklif
ָאאּוֶדָמנָהאּוסּפֹורט  )אמסטרדם( 

 ,72 Oudemanhuispoort 
75

 ,351 Oudenbosch ָאאּוֶדנּבֹוס
363

Oudkerk 400 ָאאּודֶקרק
ָאאּוֶדֶקרק ָאן ֶדה אמסטל 

 Ouderkerk aan de Amstel
189

Oudropp 398 ָאאּודרֹוּפ
287 Uithuizen ָאאּוטָהאּוזֶן

86 ,58 Oud, JJP ָאאּוט, יי"פ
ָאאּוט־לימּבּורכס סכּוֶטרֶפסט 

 Oud-Limburgs Schutterfeest
33

ָאאּוטמארְקט  )אמסטרדם( 
34 Uitmarkt

ָאאּולֶנּבּורך  )ֶס'רטֹוכֶנּבֹוס( 
362 Uilenburg

ָאּבָדיימּוזֵיאּום )ֶאחמֹונט( 
188 Abdijmuseum

ָאבֹונטּוֶרנפארק ֶהלֶנדֹוְרן )פארק 
 Avonturenpark )הרפתקאות

435 ,434 ,321 Hellendoorn
)ה(אבות המייסדים 87, 217, 

232
אביב בהולנד 32-3

אבידות ומציאות 445
ָאּבֶל ָטסָמנָקּבינֶט )חרֹוֶטחאסט( 

286 Abel Tasmankabinet
ֶאּבֶנעֶזֶרָהאּוס  )ָאּפינֶָדם( 

288 Ebenhaëzerhuis
 Ewsum, ֶאבסּום, ויכּבֹולט פאן

286 Wigbold van
180 Abbekerk ָאּבֶֶקרק

 Avercamp, ָאבֶרקאמּפ, הנדריק
Hendrick

נוף חורפי עם מחליקים על   
הקרח 122

אגברט השני, הרוזן של 
 Egbert II, Count of פריסלאנט

40 Friesland
אגרטל עם פרחים  )ּבֹוסכָרט; 

222 )Bosschaert
174 ,171 Edam ֶאדאם

419 Aduard ָאדּוָארד
אדוננו בעליית הגג )אֹונְס ליֶפה 
ֵהייר אֹוּפ סֹולֶדה; אמסטרדם( 
91 Ons' Lieve Heer op Solder

Mud flats אדמות בוציות
270-71 Waddenzee ואֶדנזֵי  

ואֶדנצֶנטרּום  )ּפיֶטרּבּוֶרן(   
287 Waddencentrum

ָאדמיָרליָטייטָהאּוס )דֹוקּום( 
297 ,296 Admiraliteitshuis
אדריאנוס השישי, האפיפיור 

241 Adrianus VI
אדריכלות

אסכולת אמסטרדם 142-3  
ּבְָרּבאנט, כנסיות גותיות 350  
בתי תעלה, אמסטרדם 96-7  
המכון לאדריכלות של הולנד   

233
אדריכלות, המכון ההולנדי  

 Nederlands(  NAI )רוטרדם(
 Architectuur Instituut,

233 )Rotterdam
א"ה ָאריֶאנס קאֶּפרס  

 EH Ariëns )אמסטרדם(
429 Kappers

309 Odoorn אֹודֹוְרן
 Odeon )אודיאון  )אמסטרדם

149 ,68
336 Uddelermeer אּוֶדלֶרמיר

422 Uden אּוֶדן
337 Oldenaller  אֹוֶדנאלר

453 AVIS אוויס
אוטובוסים 453, 454
נמל התעופה 451  

אוטובוסים בינעירוניים 452
 Otto אוטו הראשון, מלך גרמניה

40 I, King of Germany
 Otto II, אוטו השני, רוזן ֶחלֶרה

337 Count of Gelre
321 Ootmarsum אֹוטמארסּום

אוטרכט, איחוד  )1579( 53
 Utrecht, אוטרכט, ההגמונים של
 ,207 ,197 ,193 ,40 bishops of

280 ,239
 Utrecht, Peace אוטרכט, הסכם

54 )1713(  of
 ,193 ,11 Utrecht אוטרכט, העיר

200-205
בתי חולים 445  

166 Randstad הראנְְדְסטאט  
מידע לתיירים 441  

מפה 203  
מפת רחובות מאוירת -200  

201
פסטיבלים 35  

 Rietveld ריטֶפלט שֶרֶדר־ָהאּוס  
 ,163 ,11 Schröder-Huis 

204-5
 ,11 Utrecht אוטרכט, מחוז

193-207
בתי אחוזה לאורך הֶפכט 198  

מלונות 396  
מסעדות 416  

מפה 194-5  
402 Ooij אֹוי

אוכל ומשקאות, ראו גם 
מסעדות

בתי קפה באמסטרדם 68-9  
הטעמים של הולנד 408-9  

מה לקנות בהולנד  428  
צדפות 254  
אוכלוסייה 17

אוכלי תפוחי-האדמה  )ואן גוך( 
365 ,55

 Oldehove )אֹולֶדהֹוֶפה  )ליבארֶדן
296

 Olde )אֹולֶדה מאט אּוס  )חיטהֹורן
318 Maat Uus

אֹולֶדנּבארנֶֶפלט, יֹוהאן פאן 
49 Oldenbarnevelt, Johan van
אולימפי, האיצטדיון  )אמסטרדם( 

149 Olympic Stadium
אולם האמנות לילדים וילה זברה 
 Kinderkunsthal Villa )רוטרדם(

233 Zebra
320 Ommen אֹוֶמן

אינדקס
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Eelde- ֶאלֶדה־ּפאֶטרסבֹולֶדה
309 ,37 Paterswolde

ָאלטיֶסדאך )הארֶדרבָייק( 
 33 Aaltjesdag

329 ,324 ,323 Almere ָאלמיֶרה
379 Elsloo ֶאלסלֹו

189 Aalsmeer ָאלסמיר
ֶאלפסֵטיֶדן  )11 עיירות( 

291 Elfsteden
 Elfstedentocht ֶאלפסֵטיֶדנטֹוכט

299 ,294-5 ,291 ,258
ֶאלקטרישֶה מּוזיאומטראמלָיין  

)אמסטרדם־ָאמסֶטלֵפין( 
 Electrische Museumtramlijn

189
181 ,11 ,10 Alkmaar ָאלקמאר

 ,263 Ellertsveld ֶאלֶרטסֶפלט 
309

אם ותינוקה  )ֶדה חֶרּבֶר( 186
ֶאמאקאֶדה טבֵייֶדה ָאנטיק  
 Emmakade 2 )ליבארֶדן(

429 Antiek
ָאמּבָאכֶטנפסטיבל )נֵיֶדרבירט( 

34 Ambachtenfestival
ָאְמּבְְדָמנסָהאּוס )טיל( 
344 Ambtmanshuis

אמבולנסים 445
 Emma, Queen ֶאָמה, המלכה

218 ,41
 ,267 ,265 Ameland ָאֶמלאנט

274-5
 ,325 ,323 Emmeloord ֶאֶמלֹורט

326
311 ,303 ,12 Emmen ֶאֶמן

אמנות 26-7
ציורי נוף 329  

תמונות מהווי היומיום 123  
ָאמסֶטל, חרסינת 29

 ,69 ,63 Amstel ָאמסֶטל, נהר
105 ,71

ָאמסֶטלסלָאּוֶסן )אמסטרדם( 
135 Amstelsluizen

189 Amstelveen ָאמסֶטלֵפין
ָאמסֶטלֶפלט )אמסטרדם( 

102 Amstelveld
ָאמסֶטלֶקרק )אמסטרדם( 

102 Amstelkerk
 ,18 ,10 Amsterdam אמסטרדם

171 ,61-159
ָאאּוֶדה זָייֶדה 71-81  

אמסטרדם רבתי 131-43  
בידור 146-9  

בתי חולים 445  
בתי קפה 68-9  

הראנְְדְסטאט 166  
הרינג  )טבעת התעלה( -94  

115

טיולים לאורך התעלות 98-105  
יֹורדאן 106-7  

מּוזֵיאּומּבֹוט 455  
מוזיאונים 66-7  

מידע לתיירים 146, 149, 441  
מלונות 392-5  

מסעדות 410-14  
מפות 15, 62-3, 131  

מפות רחובות מאוירות   
מפתח רחובות 150-59  

ניּוֶאה זָייֶדה 83-93  
ניּוֶאה זָייֶדה 84-5  

פסטיבלים 34, 35  
קמפוס האוניברסיטה 72-3  

קניות 144-5  
קרקעות מיובשות 167  

רובע המוזיאונים 117-29  
רובע המוזיאונים 118-19  

רכבת תחתית 455  
תור הזהב 64-5  

תעלות ונתיבי מים 62-3  
אמסטרדם RAI )תחנת רכבת( 

141 Amsterdam RAI
אמסטרדם )איסט אינדיאמאן( 
 ,132 ,130 ,67 Amsterdam

133
 Amsterdam אמסטרדם ארנה

149 ArenA
אמסטרדם, אסכולת 75, 80, 91, 

 ,142-3 ,141 ,115 ,113 ,112
224

אמסטרדם, המוזיאון לתולדות 
 Amsterdams Historisch

92-3 ,66 Museum
מפת רחובות מאוירת 84  

אמסטרָדמֶסה ּבֹוס )ָאמסֶטלֵפין( 
189 Amsterdamse Bos

אמסטרָדמֶסה ואֶטרלָיידינָדאּונֶן 
 Amsterdamse )זאנטפֹורט(

188 Waterleidingduinen
אמסטרָדמֶסה ויֶסלּבָנק 

50 Amsterdamse Wisselbank
אמסטרָדמֶסה ּפֹורט )הארלם( 

185 Amsterdamse Poort
אמסטרָדמְסכֶה ֶפלט 

311 Amsterdamsche Veld
187 Eems, M 'ֶאמס, מ

277 ,275 Ems river ֶאמס, נהר
207 Amerongen ָאֶמרֹונֶן

 Amerongs המוזיאון לתולדות  
207 Historisch Museum

אמריקן הוטל )אמסטרדם( 
112 American Hotel

 ,195 Amersfoort ָאֶמרספֹורט
206

ָאֶמרספֹורטֶסה, סלע 
206 Amersfoortse kei

ֶאנגֶלמּונדּוסֶקרק  )ֶפלֶסן( 
188 Engelmunduskerk

ֶאנגֶלֶסה ֶקרק  )אמסטרדם( 
433 ,87 Engelse Kerk
)ה(אנדרטה הלאומית  

 Nationaal )אמסטרדם(
86 ,85 Monument

אנה הקדושה עם מריה הקדושה 
וישו התינוק )סינט־אנה־ֶטה־

 Van ;דריֶאן; ואן סֶטֶפנסבֶרט
374 )Steffensweert

אנה הקדושה עם מריה הקדושה 
וישו התינוק )סינט־אנה־ֶטה־

דריֶאן; רב־האמן מֶאלסלֹו( 379
אנה פרנק, בית )אמסטרדם( 
 ,66 ,10 Anne Frank Huis

108-9
מפת רחובות מאוירת 106  

 Anton )אנטון פיליפזאל )האג
433 Philipszaal

אנטון ּפיק, מוזיאון )האֶטם( 
336 Anton Pieck Museum

 Antonisz, אנטוניס )זון(, קֹורנֶליס
Cornelis

גילדת גיאורגיוס הקדוש 47  
ֶאנטֶרּפֹוטדֹוק  )אמסטרדם( 

134 ,63 Entrepotdok
316 Anninga, Hib אנינָחה, היּב

307 Anloo ָאנלֹו
321 ,313 Enschede ֶאנסֶחֶדה

 ,173 ,171 Enkhuizen ֶאנקָהאּוזן
178

מוזיאון הים־הדרומי   
)זָאּוֶדרזֵימוזיאום( 11, 163, 

176-7
אנשי הגביעים, תרבות 42, 259, 

367 ,310 ,307 ,306
ֶאֶסביּוסֶקרק  )ָארנֶהם( 

340 Eusebiuskerk
 Eesteren, ֶאסֶטֶרן, קורנליס פאן

326 Cornelis van
308 ,303 Assen ָאֶסן

65 )Quellinus - אפולו )קוֶולינּוס
 ,279 ,277 Appingedam ָאּפינֶָדם

288
336 Apeldoorn ָאֶּפלדֹוְרן

 Paleis Het Loo ּפאלָייס ֶהט לֹו  
334-5 ,13

301 Appelscha ָאֶּפלסכָה
59 Appel, Karel ָאֶּפל, קארל

איש וחיות 129  
נשים, ילדים, חיות 189  

19 Epen ֶאֶּפן
 Apenheul )ָאֶּפנהּול )ָאֶּפלדֹוְרן

336
 ,163 Afsluitdijk ָאפסלָאּוטָדייק

323 ,176 ,170

 Omniversum )אֹומניֶפרסּום  )האג
224

180 ,165 Omringdijk אֹומרינָדייק
אֹונֶטר ֶדה לינֶדן, כנסייה  )תֹוְרן( 

350- Onder de Linden Chapel
378 ,51

)ה(אוניברסיטה, קמפוס  
)אמסטרדם(

מפת רחובות מאוירת 72-3  
אוניברסיטת אוטרכט 193  

Universiteit Utrecht
אוניברסיטת אמסטרדם 72, 78 

Universiteit van Amsterdam
אוניברסיטת לָייֶדן 209, 216  

Universiteit Leiden
אונסק"ו, אתרי מורשת עולמית 

של
ֶדה ּבֵימסֶטר 175  

קו הצפת המים ההולנדי   
החדש 197

קינֶדרָדייק 241  
 Rietveld ריטֶפלט שֶרֶדר־ָהאּוס  

204-5 Schröder-Huis
422 Oss אֹוס

אֹוסטזאנֶן, יאקֹוּב קורנליס פאן 
 Oostzaanen, Jacob Cornelisz

128 van
 Oostelijk אֹוסטלָייק פלֵיבֹולאנט

328 Flevoland
אֹוסטפארֶדרסּפלאֶסן 

 ,258 ,13 Oostvaardersplassen
328 ,262

 Oost-Vlieland אֹוסט־פלילאנט
273

 Oosterschelde אֹוסֶטרסכֶלֶדה
254

אֹוסֶטרסכֶלֶדֶקרין 
 ,162 Oosterscheldekering

246-7
 Us )אּוס ֶמם, פסל  )ליבארֶדן

296 Mem
אֹופיסירן פאן ֶדה סינט 

 Officieren )יוריסדּולֶן )האלס
 )Hals(  van de Sint-Jorisdoelen

186
אופנה  )קניות( 424

אופנוע
 circuit van Assen מסלול ָאֶסן  

308
אופניים 436-7, 456-7

אירועים 457  
בטיחות 456  

בתחבורה הציבורית 456  
 De Hoge ֶדה הֹוכֶה ֵפילּו  

339 Veluwe
המוזיאון הלאומי לאופניים   

ֶפלֹוראָמה  )נָייֵמיכֶן( 343

זהירות בדרכים 456  
טיולים 457  

לאנֶדלָייֶקה פיטסדאך 32  
סיורי אופניים  )אמסטרדם(   

437
פלילאנט 273  

אופרה 432, 433
אמסטרדם 146, 149  

 Overheemparken אֹוֶפרֶהמּפארקן
391

 ,42 ,12-13 Overijssel אֹוֶפָרייֶסל
313-21 ,262 ,258

מלונות 401-2  
מסעדות 420-21  

מפה 314-15  
370 Overloon אֹוֶפרלֹון

אֹוראנז', שושלת 12, 40-41, -54
345 ,334 ,64 ,5

קברים בניּוֶאה ֶקרק  )דלפט(   
228

אור הירח  )מיטֹוראי( 225
 Oerol )אּורֹול, פסטיבל  )ֶטרסכֶלין

274 Festival
 Ortelius, אֹורֶטליּוס, אברהם

39 Abraham
אּורסּולינֶנהֹוף  )וירט( 

371 Ursulinenhof
 Orpheus )אורפיאוס  )ָאֶּפלדֹוְרן

433
310 ,303 Orvelte אֹורֶפלֶטה

326 ,323 ,176 ,13 Urk אּורק
אזורי זמן 442

אזורי חיוג 448, 449
אחד באפריל, חגיגות  )ּבְרילֶה( 

32 First of April celebrations
אחוזות כפריות לאורך הֶפכט 

198
ֶאֶחלאנטירסְחראכט  )אמסטרדם( 

106 Egelantiersgracht
188 Egmond ֶאחמֹונט

 Akhnaton )ָאחנאתֹון )אמסטרדם
149

ָאחניֶטנקאֶּפל )אמסטרדם( 
75 ,72 Agnietenkapel

 Ajax )איאקס )קבוצת כדורגל
149 ,69 ,59

איגואנה, גן החיות לזוחלים 
 Reptielenzoo )פליסינגֶן(

251 Iguana
453 easyJet איזיג'ט

)ה(איחוד האירופי 39, 59
 ,164 IJburg )ָאייּבּורך  )אמסטרדם

167 ,165
ֵאייּבֶרטסהים  )אירנֶבָאּוֶדה( 

 )Eernewoude(  Eibertshiem
301

294 IJlst ָאיילְְסט

)ה(איים המערביים  )אמסטרדם( 
 111

188 ,171 IJmuiden ָאייָמאּוֶדן
איים נעים, רֹוטּוֶמרֹוך 

275 Rottumeroog
167 ,165 ,164 IJmeer ָאיימיר

 Eindhoven )איינדהובן  )ָאיינטהֹוֶפן
364 ,355 ,348

נמל התעופה 451, 453  
380 ,379 Eijsden ָאייסֶדן

 ,170 ,164 IJsselmeer ָאייֶסלֵמיר
174 ,171

 ,313 ,22 IJssel river ָאייֶסל, נהר
344 ,314

192 IJsselstein ָאייֶסלסָטיין
 Eisenga, Eise ָאייֶסנָחה, ָאייֶסה

297
 Eyck, Aldo van אייק, אלדו ואן

326
234 Eyck, Jan van אייק, יאן ואן

453 Aer Lingus אייר לינגוס
ֵאילֶנּבּורך, ָססִקיָה פאן 

 Uylenburgh, Saskia van
78 ,76

אימייל 449
אינדונזיות, מסעדות 406

אירו 447
אישה רוקדת  )קירכנר( 129

איש וחיות  )ָאֶּפל( 129
 Achterberg, ָאכֶטרּבֶרך, ְחריט

219 Gerrit
 ,331 Achterhoek ָאכֶטרהּוק

342 ,341
אכסניות 384

אכסניות נוער 384
ָאלארד ּפירסֹון, מוזיאון 

 Allard Pierson )אמסטרדם(
90 Museum

Allebé, A 'ָאלֶּבֶה, א
השכם לכנסייה 53   

 Alva, ָאלבָה, פרדיננד, דוכס
 ,50 ,41 Ferdinand, Duke of

371
336 Elburg ֶאלּבּורך

 Alewijn, ָאלֶבָיין, קֹורנֶליס
111 Cornelis

 Alblasserwaard ָאלְּבְלאֶסרבארד
241 ,240 ,208

אלברט ֵהיין )זאנֶסה ְסכאנְס( 
175 Albert Heyn

 Albert, Prince אלברט, הנסיך
120 Consort

 Alberts & Van אלברטס ּוואן הּוט
309 ,282 Huut

אלברט ָקאּוּפמארְקט 
 Albert )אמסטרדם(

141 Cuypmarkt
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ּבּונסכֹוֶטן־סּפאֶקנּבּורך 
199 Bunschoten-Spakenburg

ּבֹונֶפאנטֹוּפיָה  )סטודיו פאן 
 Atelier van ;ליסָהאּוט

375 )Lieshout
ּבּוסָחאּוזֶה, פלֹוריס פאן 

215 Buschuyse, Floris van
ּבֹוסכארט, ָאמּברֹוזיּוס 

Bosschaert, Ambrosius
אגרטל פרחים 222  

ּבֹוסמוזיאום  )ָאמסֶטלֵפין( 
189 Bosmuseum

78 Bosch, Theo ּבֹוס, תיאו
 Beukelsz., Willem ּבּוֶקלס, וילֶם

47
 Boerhaave, ּבּורהאֶפה, ֶהרמאנּוס

216-17 Hermanus
 ,277 ,12 Bourtange ּבּורטאניֶה

289
ּבּורים 57

 Borg )ּבֹורך ֶפרהילֶדרסּום  )לֵיינס
287 Verhildersum

310 ,307 ,303 Borger ּבֹורכֶר
103 Boreel, Jacob ּבֹוֵרל, יאקֹוּב

345 Buren ּבּוֶרן
ּבּורסטראֶפרֶסה  )רוטרדם( 

232 Beurstraverse
 Borssele, ּבֹורֶסלֶה, פלוריס פאן

253 Floris van
בורסת ּבֶרלאכֶה )ּבֶרס פאן 

 Beurs )ּבֶרלאכֶה; אמסטרדם
149 ,142 ,91 van Berlage

 Bosch, ּבֹוש, הירונימוס
362 ,359 Hieronymus

בזיליקת אגאתה וברברה 
 Basiliek )הקדושות  )ָאאּוֶדנּבֹוס

 van de HH Agatha en
363 ,351 Barbara

בזיליקת גבירתנו )אֹונֶסה־ליֶפה־
פָראּווֶּבָזיליק; מאסטריכט( 

 Onze-Lieve-Vrouwebasiliek
377 ,376 ,13

בזיליקת הסקרמנט הקדוש  
 Basilica of 380 ,350 )מירֶסן(

the Holy Sacrament
 Begijnhof )ּבֶָחיינהֹוף  )אמסטרדם

87 ,83
מפת רחובות מאוירת 84  

ּבֶטֹונדֹורּפ  )אמסטרדם( 
142 Betondorp

בטיחות 444-5
רכיבה על אופניים 456  

 ,34 Beatrix ביאטריקס, המלכה
 ,209 ,199 ,106 ,59 ,41 ,40

364 ,295 ,221
ביאטריקס, תיאטרון  )אוטרכט( 

433 Beatrix Theater

בידור 430-35
אופרה 146, 149, 432, 433  

אירועי ספורט 148, 149  
אמסטרדם 146-7  

ג'אז 432, 433  
מוסיקה כנסייתית 432, 433  
מוסיקה קלאסית 146, 149  
מועדונים ודיסקוטקים 148,   

149
מחזות זמר וקברטים 147,   

433 ,430-31 ,149
סרטים 431, 433  

קולנוע 147-8, 149  
רוק ופופ 146-7, 149, 432,   

433
ריקוד/מחול 146, 149, 431,   

433
רשימות מופעים 440  

תזמורות, מוסיקה קאמרית   
ומוסיקה מקהלתית 431-2, 

433
תיאטרון 147, 149, 430, 433  
 402 Biddinghuizen ּבידינגָהאּוזֶן

 Biondo, ּביֹונדֹו, ג'ובאני דל
Giovanni del

 St Stephen סטפנוס הקדוש  
375
ביטוח

בריאות 444-5  
רכב 452  

 ,331 ,23 ,22 Betuwe ּבֵייטּוֶאה
344-5

 Beetsterzwaag ּבֵייטסֶטרסבאך
301

36 Beek ּבֵייק
387 Bilderberg ּבילֶדרּבֶרך

 Bilhamer, Joost ּבילהאמר, יֹוסט
128 ,92 ,80 ,76

433 ,149 Bimhuis ּבימָהאּוס
בין הדין הבינלאומי לצדק 

 International Court of Justice
209 ,18

Binnen- )ּבינֶן–דיזֶה  )ֶס'רטֹוכֶנּבֹוס
362 ,354 Dieze

מפת רחובות מאוירת 358  
 ,219 Binnenhof )ּבינֶנהֹוף  )האג

220
מפת רחובות מאוירת 219  

355 ,47 ,13 Biesbosch ּביסּבֹוס
ביצות 268-9

111 Bicker, Jan ּביֶקר, יאן
בירה

המוזיאון הלאומי לבירה ֶדה   
ּבֹום  )ָאלקמאר( 181

ִמבשלת הבירה אּוס ָהייט    
)ּבֹולסבארט( 297

מה לקנות בהולנד 428  

 279 Beerta ּבירָטה
בית החולים האוניברסיטאי של 

 Academisch Hospital אוטרכט
445 Utrecht

בית החולים על שם גבירתנו 
)אֹונֶסה ליֶפה פָראּווֶה 

 Onze )חאסטָהאּוס; אמסטרדם
445 Lieve Vrouwe Gasthuis

בית הכנסת הפורטוגלי  
Portugees- )אמסטרדם(

80 Israëlitische Synagoge
 White )ה(בית הלבן  )אמסטרדם(

110 House
בית העירייה החדש על 

האמסטל  )ואן דר היידן( 89
בית הקברות האמריקני לחללי 

המלחמה )מאְרְחראֶטן( 
381 American War Cemetery

 Tweede )ה(בית השני  )האג(
219 Kamer

בית קפה בלילה  )ואן גוך( 339
132 Blaeu Atlas ּבלָאּו אטלס
 Blijdorp )ּבְלאידֹורּפ  )רוטרדם

232
ּבֶלוּו, תיאטרון  )אמסטרדם( 

149 Bellevue Theater
365 Bloem ּבלּום

 ,62 Bloemgracht ּבְלּומְחראכט
106

Bloemendaal 415 ּבלּוֶמנדאל
ּבְלּוֶמנָפיילין  )ָאלסמיר( 
189 Bloemenveiling
231 Blom, P 'ּבְלֹום, ּפ

ּבְלּוָמרט, אברהם קורנליס 
 Bloemaert, Abraham Cornelisz

202
314 Blokzijl ּבְלֹוקזָייל
433 ,431 Ballet בלט

 ,146 Amsterdam אמסטרדם  
149

 Nationaal Ballet ה(בלט הלאומי(
146

91 Bleys, AC ּבלָייס, א"ס
בני משפחתי  )ואן ָדאּול 

שווארצֶה( 104
בנקים 446-7

שעות פתיחה 441, 446  
 Benthem, ּבֶנֶתם, ֶאבֶרט פאן

295 Evert van
 Besten, Pieter ּבֶסֶטן, פיטר דה

115 de
 )Copier ;בקבוק כחול  )קֹוּפיר

234
 Beeckman, ּבֶקמאן, אנדריס

57 Andries
 Brouwershaven ּבְָראּובֶרסֵהיֶפן

252

אפריקה, מוזיאון )חרּוסּבֵייק( 
344 Afrika Museum

ֶאקֹודרֹום פארק  )זְבֹולֶה( 
316 Ecodrome Park

 Aqua )אקווה דלתא )ּבָראּוניֶסה
253 Delta

389 Aqua Mundo אקווה מּונדֹו
 EcoMare )ֶאקֹומאֶרה  )ֶטקֶסל

435 ,272
149 Exit )אקזיט  )אמסטרדם

אקלים 36-7
Ekels, Jan ֶאֶקלס, יאן

וֶסֶטרֶקרק 110  
401 Eext ֶאקסט

309 Exloo ֶאקסלֹו
 Exloo necklace ֶאקסלֹו, מחרוזת

307 ,43
345 Acquoy ָאקקּוי

ֶאראסמּוסּברּוך  )רוטרדם( 
231 Erasmusbrug

 Erasmus, ֶאראסמּוס, ֶדזיֶדריּוס
75 Desiderius

ֶאראסמּוס, מרכז רפואי  
 Erasmus Medisch )רוטרדם(

445 Centrum
ארבעה מלאכים  )ּפֹומֶּפה( 362

255 Aardenburg ָארֶדנּבּורך
אר דקו 28, 112

 Euromast )ֶארֹומאסט  )רוטרדם
232

 Eurospoor )ֶארֹוסּפֹור  )אוטרכט
35

 Europoort )ֶארֹוּפֹורט  )רוטרדם
237 ,18

ארטיס, גן החיות של אמסטרדם 
 Artis Amsterdam Zoo 

138-9
 Aertsen, Pieter ָארטֶסן, פיטר

128 ,124
אריחים 28-9, 64, 226, 229

ארכיאולוגיה 42-3
מסלול הֵמגאליתים 306-7  
 Swifterbant ְסביפֶטרּבאנט  

327
ָארכֵיאֹון )ָאלֶפן על הריין( 

435 ,434 Archeon
ארמאנדו, מוזיאון )ָאֶמרספֹורט( 

206 Armandomuseum
די לָייֶטר 206  

ארמון המלוכה  )קֹונינקלָייק 
ּפאלָייס; אמסטרדם( 

 ,88-9 ,64 Koninklijk Paleis 
93

המיטב של אמסטרדם 67  
מפת רחובות מאוירת 85  

ארמון חג המולד  )אמסטרדם( 
145 Christmas Palace

ארמונות 
ארמון המלוכה  )קֹונינקלָייק   

ּפאלָייס; אמסטרדם( 85, 88-9, 
93

ארמון השלום  )האג( 221   
Vredespaleis

ּפאלָייס ֶהט לֹו  )ָאֶּפלדֹוְרן( 13,   
 334-5 ,259

ּפאלָייס לאנגֶה פֹורָהאּוט  )האג(   
218 Paleis Lange Voorhout

 Paleis )ּפאלָייס נֹורָדיינֶדה  )האג  
221 Noordeinde

 Paleis ּפאלָייס סּוסטָדייק  
199 ,195 Soestdijk

301 Earnewâld ֶארנֶבאלט
340 ,331 ,13 Arnhem ָארנֶהם

מפה 340  
 Arnhem, Battle of קרב  

340 )1944(
אר נובו

אדריכלות 107, 112, 185  
קדרות 28, 29  

ֶאר.ֶסה.ֶאן-ֶרקריאציֶסנטָרה 389 
RCN-recreatiecentra

ֶארסֶטה הֹולָנדסכֶה 
לֶֶפנסֶפרזֶרֶקרינגס, 
בנק  )אמסטרדם( 

 Eerste Hollandsche
107 Levensverzerkerings Bank

370 ,349 Arcen ָארֶסן
ָארֶסנאלתיאטר )פליסינגֶן( 

433 Arsenaaltheater
Erp 404 ֶארּפ

 Arkel, Gerrit ָארֶקל, ְחריט פאן
107 van

ָארֶקל, יאן פאן, הגמון אוטרכט 
197 Arkel, Jan van

אשה בחדרה  )סֵטיין( 123
אשה בירוק  )פיקאסו( 364

 Escher, ֶאשֶר, ָמאּוריץ קורנליס
220 ,218 Maurits Cornelis

453 Budget Rent a Car באדג'ט
באוהאוס 128

 Bouman, Elias ּבָאּוָמן, אליאס 
80

 Bazel, KPC ּבאזל, קּפ"ס ֶדה
113 de

ּבאטאביָאבֶרף  )לֶליסטאט( 
327 Bataviawerf

 ,13 Batavia ּבאטאביָה, הספינה
327 ,325 ,258

43 Batavians ּבאטאבים
)ה(ּבאטאבית, הרפובליקה 

54 ,41 Batavian Republic
Baat, Jan de ּבאט, יאן דה

סוסו של אֹוֶמה לּוקס 281  

ּבאלֶדריק, ההגמון של אוטרכט 
40 Balderick

306 Balloo ּבאלֹו
 Ballooërkuil )ּבאלֹוֶארֶקל  )רֹולֶדה

310
299 Balk ּבאלְק

341 Baanderheren ּבאנֶדרֶהֶרן
 Backhuyzen, ּבאקָהאּוֶסן, לודולף

Ludolf
הָאיי באמסטרדם, מראה   

מכיוון מזח מּוֶסל 38
Backer, Adriaen ּבאֶקר, אדריאן

מטפלות בבית היתומים   
העירוני 65

באר ּבֹוניפציוס  )דֹוקּום( 
296 Bonifatiusbron

ּבארטֹולֹוטי, בית  )אמסטרדם( 96, 
Bartolotti House 110 ,107

308 Bartje )ּבארטיֶיה  )ָאֶסן
 ,291 Bartlehiem ּבארֶטלהים 

295
 Bartels, Chris בארטלס, כריס

115
199 Baarn ּבאְרן

337 Barneveld ּבארנֶֶפלט
 Barents, Willem ּבָאֶרנץ, וילֶם

274 ,49 ,48
 Bebingehoes )ּבֶּבינגֶהּוס  )ֶאקסלֹו

309
בגדים

כללי לבוש במסעדות 407  
קניות 424  

תלבושות מסורתיות 174, 250,   
320

בד־אנד־ברקפסט 384
Boezem, Marius ּבּוזֶם, מאריּוס

הקתדרלה הירוקה 329  
196 Botshol ּבֹוטסהֹול

 Boijmans, FJO ּבֹוימאנס, פי"א
234

ּבֹוינינגֶן, ד"ג  )דניאל גאורג( ואן 
234 Beuningen, DG van

364 Beuys, Joseph ּבֹויס, יוזף
 Bollard, Sibout ּבֹולארט, סיּבָאּוט

105
 ,32 Bollenstreek ּבֹולֶנסטֵריק

212-13
297 ,294 Bolsward ּבֹולסבארט

124 Bol, Ferdinand ּבֹול, פרדיננד
 Bommel, ּבֹוֶמל, וילֶם פאן

370 Willem van
ּבּונגֶהאּוס  )אמסטרדם( 

98 Bungehuis
בונגלוס, אתרי 388-9

 Boniface, St ּבֹוניפציוס הקדוש
296 ,44-5

Bunnik 396 ּבּוניק
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גשרים
 Erasmusbrug ֶאראסמּוסּברּוך  

231
גשר ֶסרבאטיּוס הקדוש    

)מאסטריכט( 373
טֹוֶרנסלָאּוס  )אמסטרדם( 90  
מאכֶֶרה ּברּוך  )הגשר הצר;    

אמסטרדם( 62, 114-15
קֹוֶרנּבּורסּברּוך  )גשר בורסת   

התירס; לָייֶדן( 215
ֶרחּולירסְחראכט  )אמסטרדם(   

104

 Duyl דָאּול שווארצֶה, תרז פאן
Schwarze, Thérèse van

בני משפחתי 104  
  Duinrell )ָדאּונֶרל  )ואֶסנאר

434 )Wassenaar(
ָדאּוֶפלסָהאּוס  )ָארנֶהם( 

340 Duivelshuis
Dalí, Salvador דאלי, סלבדור

נוף עם ילדה מדלגת בחבל   
234

 Dalempoort )דאלֶמּפֹורט  )חֹורֶקם
240

315 Dalfsen דאלפֶסן
 Dam )דאם, כיכר  )אמסטרדם

64-5 Square
98  

דאנֶסן ּבָיי יאנֶסן  )אמסטרדם( 
149 Dansen Bij Jansen

59 DAF דאף
 Dwingelderveld ְדבינגֶלֶדרֶפלט

310
 ,304 ,303 Dwingeloo ְדבינגֶלֹו

310
 De Acht ֶדה ָאכט ֶאן ֶדה אֹוּפּבָאּו

326 en de Opbouw
)ֶדה( ֶאלאנט ֶדה זֹון לֹות 

 De Eland De )ָחייסלמאן  )דיֶמן
429 Zon Loth Gijselman

)ֶדה( ֶאנגֶלּבֶבארֶדר  )אמסטרדם( 
433 De Engelbewaarder

 De )ֶדה( ֶאפֶטלינג  )קאטסהּוֶפל(
435 ,362 ,355 Efteling

 De-Affaire )ֶדה-ָאֵפייר )נָייֵמיכֶן
343

)ֶדה( ֶארפחֹוירס  )הארט ניּבריק( 
191

 De )ֶדה( ּבאטָקאּוּפ )אמסטרדם(
149 Badcuyp

 De )ֶדה ּבאיֶינקֹורף  )אמסטרדם
145 Bijenkorf

429 De Bijenkorf ֶדה ּבאיֶנקֹורף
 De Buffel )ֶדה ּבּוֶפל  )רוטרדם

230
217 De Burcht )ֶדה ּבּורכְט  )לָייֶדן

ֶדה ּבֵיילדָטאּון, גן הפסלים  
 De Beeldtuin )וינֶטרסבָייק(

342
175 De Beemster ֶדה ּבֵיימסֶטר

36 De Bilt ֶדה ּבילט
ֶדה ּבֶֶפרבָייקֶסה באזאר  

 De Beverwijkse )אמסטרדם(
145 Bazaar

ֶדה ּבראֶקה חרֹונט  )מים מליחים;  
  De Brakke Grond )אמסטרדם

149 )Amsterdam(
 De ֶדה דאכֶראט, דיור ציבורי
 Dageraad public housing 

141
 De Doelen )ֶדה דּולֶן  )רוטרדם

433
328 De Driehoek ֶדה דריהּוק

ֶדה דִרי פלֶסחיֶיס  )אמסטרדם( 
69 De Drie Fleschjes

 De Hallen )ֶדה( האלֶן  )הארלם(
184-5

ֶדה הֹוכֶה ֵפילּו, הפארק הלאומי 
 Hoge Veluwe, Nationaal Park

 ,333 ,263 ,262 ,258 ,13 De
339

 De )ֶדה הֹופטוואכְט  )הארלם
18 Hoofdwacht

 De )דה( הֹוּפ, מזח  )וֹורקּום(
298 Hoop wharf

 De )דה הרמוני  )ליבארֶדן
433 Harmonie

 ,313 De Weerribben דה( וֶריּבֶן(
317

 De )ֶדה זֵייבֶן מארֶקן  )סכֹונֹורד
306 Zeven Marken

 De )ֶדה( ֶחדאכֶניסָראּומֶטה  )ּפּוֶטן(
337 Gedachenisruimte
)ֶדה( חֹויֶר, טחנת הרוח  

 De Gooyer )אמסטרדם(
134-5 Windmill

ֶדה ְחרֹוֶטה סֹוסיֶאָטייט  )החברה 
 De Groote )הגדולה; טיל

344 Sociëteit
 De Telegraaf )ֶדה טלגרף  )עיתון

146
De Lutte 401 ֶדה לּוֶטה

273 De Muy )ֶדה ָמאּו  )ֶטקֶסל
)ֶדה( מאנֶטלין, שמורת הטבע 

 De Manteling Nature Reserve
251

 De )ֶדה( מֹוריאן  )ֶס'רטֹוכֶנּבֹוס(
362 ,358 Moriaan

371 De Meinweg ֶדה ָמיינבֶך
 De )ֶדה מירבארט  )אמסטרדם

149 Meervaart
 De ֶדה( סֵטייל, אסכולה באמנות(

204 ,128 ,58 Stijl

 De Schiphorst ֶדה סכיּפהֹורסט
420

 De )דה( סכיֶּפרּבּורס  )ֶאלסלֹו(
379 Schipperbeurs

 De Slufter )ֶדה( סלּופֶטר  )ֶטקֶסל(
273

 De )ֶדה( פֹולקסקראנט  )עיתון(
146 Volkskrant

)ֶדה( פלאסּבלּום, פארק  )חאם( 
 )Chaam(  De Flaasbloem Park

388
285 De Ploeg ֶדה( ּפלּוך(

 De )ֶדה( פליהֹורס  )פלילאנט(
273 Vliehors

 De )ֶדה( פלינט  )אמסטרדם(
433 Flint

 De Passage )ֶדה פסאז'  )האג
429 ,221

)ֶדה( ֶפרחּולֶדה סֶטר  )אמסטרדם( 
99 De Vergulde Ster
272 De Koog ֶדה קֹוך

)ֶדה( קלָיינֶה קֹוֶמדי  )אמסטרדם( 
149 De Kleine Komedie

 De )ֶדה( קראֶקלין  )אמסטרדם(
433 Krakeling

 De )ֶדה( קָרייטּבֶרך  )אמסטרדם(
113 Krijtberg

דואר, סניפים 449
449 Poste restante דואר שמור

Dubuffet, Jean דּוּבּוֶפה, ז'אן
 Jardin d'Émail זָ'רדאן ד'ֶאָמייל  

338
 Dodge, Mary דֹודג', מרי ֵמייּפס

23 Mapes
191 Dudok, Willem דּודֹוק, וילֶם
 Duhameel, דּוהאמיל, ָאלארט

361 Alart
דולפינריום  )הארֶדרבָייק( 

434 ,337 ,332 Dolfinarium
251 Domburg דֹומּבּורך

 Domtoren )דֹומטֹוֶרן  )אוטרכט
202 ,11

 Domkerk )דֹומֶקרק  )אוטרכט
433 ,202

 Doesburg, דּוסּבּורך, תיאו ואן
216 ,204 ,128 ,58 Theo van

296-7 ,294 Dokkum דֹוקּום
240 ,19 Dordrecht דֹורדֶרכט

 Dordrecht דֹורדֶרכט, אגד ערים
166 Randstad

דֹורדֶרכט, הסינודה של 
1618-(  Dordrecht, Synod of

    19(52
 Dortsman, דֹורטסמן, אדריאן

115 ,90 Adriaan
206 Doorn דֹוְרן

365 Deurne דּורנֶה

ּבְָראּובֶרסְחראכט  )אמסטרדם( 
111 ,62 Brouwersgracht

253 Bruinisse ּבָראּוניֶסה
 Bruijn, Pi de ּבָראּון, ּפי ֶדה

219 ,120
ּבָראּוס, מוזיאון  )ּבְָראּובֶרסֵהיֶפן( 

252 Brouws Museum
 Brandaris )ּבראנדאריס  )ֶטרסכֶלין

274
 Brants, ּבראנץ, כריסטֹופל

101 Christoffel
 Braakensiek, ּבראֶקנסיק, יוהאן

Johan
יום הציד 93  

ּבְָרּבאנט, דוכסי 13, 355, 367
ּבְָרּבאנטהאלֶן  )ֶס'רטֹוכֶנּבֹוס( 

429 Brabanthallen
ּבְָרּבאנט, הסגנון הגותי של 350

 ,355 ,348 ,13 Breda ּבֶרָדה
362-3

כניעת העיר  )1625( 363  
 Breda's Museum מוזיאון ּבֶרָדה  

363
 Bredius, ּבֶרדיּוס, אברהם

220 Abraham
 Brueghel, Jan ברויגל, יאן האב

the Elder
נוף עיר מכיוון הנהר 375  

 Brueghel, Pieter ברויגל, פיטר
362

מגדל בבל 235  
 Bruyn, Sophia ּברּוין, סופיה דה

128 de
403 Brummen ּברּוֶמן

340 Bronbeek ּבְרֹונּבֵייק
202 Bruna, Dick ּברּונָה, דיק
ּבְרֹונֹובֹו, בית חולים  )האג( 

45 Bronovo Hospital
 ,333 Bronkhorst ּברֹונקהֹורסט

341
ּברֹונקהֹורסט, האן פאן 

89 Bronckhorst, Han van
 Broek in ּבְרּוק ִאין ואֶטרלאנט

178 Waterland
198 Breukelen ּבְרּוֶקלֶן

444-5 Health care בריאות
 British Airways בריטיש איירווייז

453 ,29
ּבְָרייטנֶר,  ג'ורג' הנדריק 

 ,125 Breitner, George Hendrik
365 ,224

241 ,32 Brielle ּבְרילֶה
 Brinker, Hans ברינקר, הנס

297 ,23
)ה(ברית הנוצרית דמוקרטית 
 Christian Democratic(  CDA

59 ,20 ,19 )Alliance

 Hanseatic ברית  )ערי( ָהנזֶה
313 ,277 ,12 League

 Bergen op Zoom ּבֶרכֶן אֹוּפ זֹום
363 ,356 ,352 ,55

 Bergen School ּבֶרכֶן, אסכולת
181

ּבֶרלאכֶה, הנדריק ּפטרוס 
 ,240 ,142 ,141 Berlage, HP

338
 Beurs van בורסת ּבֶרלאכֶה  

142 ,91 Berlage
המוזיאון העירוני של האג    

 Gemeentemuseum Den )האג(
224 Haag

 Bernhard, ברנהרד, הנסיך
121 Prince

ּבֶרנולט, ההגמון של אוטרכט 
 Bernold, bishop of Utrecht

202
 Berckheijde, 'ּבֶרקָהייֶדה, חריט א

Gerrit A
ֶהֶרנְחראכט 105  

השוק הגדול, הארלם 184, 187  
שוק הפרחים ובית העירייה    

93
בתי חולים 445

בתי כנסת
בית הכנסת הפורטוגלי    

)אמסטרדם( 80
בתי מחסה )אוטרכט( 

200 Almshouses
Hofjes ראו גם הֹופיֶיס, חצרות  

בתי מרקחת 444
בתי סירה

אמסטרדם 103  
בתי קברות

בית הקברות האמריקני לחללי   
המלחמה  )מאְרְחראֶטן( 381

מאסטריכט 372  
בתי קפה

אמסטרדם 68-9  
קפה-אינטרנט  449  

ג'אז 432, 433
אמסטרדם 146-7, 149  

ג'אז הים הצפוני  )האג( 33  
לָייצֶה ג'אזוויק 35  

ג'אז בדיּוקָטאּון  )ֶס'רטֹוכֶנּבֹוס( 
33 Jazz in Duketown

 North )ג'אז בים הצפוני  )האג
33 Sea Jazz

115 Garland, Judy גארלנד, ג'ודי
גבינה

174 Edam ֶאדאם  
239 Gouda ָחאּוָדה  

מה לקנות בהולנד 428  
מוזיאון הגבינות  )ָאלקמאר( 81  

 Alkmaar שוק ָאלקמאר  
181 market

גבינות, המוזיאון  )ָאלקמאר( 
181 Kaasmuseum

127 Gauguin, Paul גוגן, פול
גויה ִאי לּוסיֶינֶטס, פרנסיסקו 

 Goya y Lucientes, חֹוֶסה ֶדה
125 Francisco José de

גולף 437
ג'ו'ס פליכֶרבינֶקל  )אמסטרדם( 

145 Joe's Vliegerwinkel
גז טבעי 271, 277, 288

גילדות 74
גילדת גיאורגיוס הקדוש  

)אנטוניס)זון( 47
 Gimborn, Max גימּבֹורן, מקס פון

206-7 von
Gin ג'ין

מוזיאון האלכוהול ֶדה ֶחקרֹונֶדה   
ּבראנֶדרסֶקֶטל  )סכיָדם( 

 Gedistilleerd Museum De
229 Gekroonde Brandersketel

גינון, מרכזים 425
גלריות ראו מוזיאונים וגלריות
גלריית הנסיך וילֶם החמישי  

 Galerij Prins Willem V )האג(
220 ,218
גמלונים 96

)ה(גן הבוטאני העתיק  )אוטרכט( 
203 Old Botanical Garden
גן החיות העירוני  )ָארנֶהם( 
 ,434 ,340 Burgers' Zoo 

435
גן החיות לזוחלים איגואנה     

 Reptielenzoo )פליסינגֶן(
251 Iguana

ראו גם אקוואריומים  
Gent- גֶנט־ֶטרנֹוזֶן, תעלת

255 Terneuzen canal
גניבות 444

גני חיות
ָאאּובֶהאנדס דיֶרנּפארק  )ֵרינֶן(   

207
ָאֶּפנהּול  )ָאֶּפלדֹוְרן( 336  

ָארטיס  )אמסטרדם( 138-9  
ּבלָיידֹורּפ  )רוטרדם( 232  

גן החיות העירוני  )ָארנֶהם(   
434 ,340

נאטּורּפארק לֶליסטאט 327  
נֹורֶדר דיֶרנּפארק  )ֶאֶמן(    

311
גנים ראו פארקים וגנים

Johns, Jasper ג'ספר, ג'ונס
ללא כותרת 129  

81 Greves, Fred גֶרבס, פרד
 Garibaldi, גריבאלדי, ג'וזפה

363 Giuseppe



4 6 84 6 9 ס ק ד נ י סא ק ד נ י א

 ,33 Harderwijk הארֶדרבָייק
337 ,332

193 Haarzuilens הארזָאּולֶנס
 Hartgring, WP הארטכרין, ו"פ

29
 Hart Nibbrig, 'הארט ניּבריק, פ

F
 De Erfgooiers ֶדה ֶארפחֹויֶרס  

191
הארינְקְסָמסָטֶטה  )ּבֵייטֶסרסבאך( 

301 Harinxmastate
 ,294 ,292 Harlingen הארלינגֶן

297
 ,162 ,10 Haarlem הארלם

182-7
הראנְְדְסטאט 166  

מוזיאון פראנס האלְס 10,   
186-7

מפת רחובות מאוירת 182-3  
 Haarlemmermeer הארלֶֶמרמיר

188 ,164
הארלֶמרּפֹורט  )אמסטרדם( 

111 Haarlemmerpoort
 Haarlem Station הארלם, תחנה

185
283 Haren האֶרן

 Habsburg, הבסבורג, שושלת
41 ,40 House of

 Intocht הגעתו של סנטה-קלאוס
35 van Sinterklaas

הדלת המסתובבת של סניף 
הדואר  )וֶרקמן( 285

 Hobbema, הֹוּבֶָמה, ָמיינֶדרט
Meindert

שביל מיֶדלהארניס 241  
הודו המזרחית, בית החברה  

 Oost-Indisch Huis )אמסטרדם(
78 ,73

362 Heusden הּוזֶדן
 Hotel de הוטל ֶדה ּבּוֶרנקאמר

387 Boerenkamer
 Hotel )הוטל ֶדה וֶֶרלט  )ואכֶנינגֶן

337 De Wereld
 Hotel )הוטל ניו יורק  )רוטרדם

237 New York
הֹוי, יאקֹוּב ושות'  )אמסטרדם( 

145 Hooy, Jacob & Co
293 Hogebeintum הֹוכֶּבָיינטּום

 Hoge Berg )הֹוכֶה ּבֶרך  )ֶטקֶסל
272 ,262

 Hoogstraat )הֹוכסטראט  )לָייֶדן
215

Hooch, Pieter de הֹוך, פיטר ֶדה
דיוקן משפחה מנגנת 50-51  

303 Hoogeveen הֹוכֵֶפין
 Hoogersmilde הֹוכֶרסמילֶדה 

42

הֹולאנדֶסה מאנֵז'  )אמסטרדם( 
121 Hollandse Manege
הֹולּבָיין מכירות פומביות 

של אמנות ועתיקות  
 Holbein Kunst-en )ָרייֶסן(

429 Antiekveilingen
372 Hollewijn, Ber הֹולֶבָיין, ּבֶר

275 Hollum הֹולּום
 Holthuysen, הֹולטָהאּוֶסן, פיטר

114 Pieter
387 Holiday Inn הולידיי אין
הולנדי, המכון לאדריכלות  
 Nederlands )רוטרדם(

233 Architectuur Instituut
הולנדי, מרכז ההזמנות 

 Netherlands Reservations
387 Centre

 Nederlandse הולנדית, האופרה
146 Opera

הולנדית, המועצה לתיירות 
  Netherlands Board of Tourism

441 )NBT(
 Holland, Counts of הולנד, רוזני
 ,209 ,197 ,193 ,184 ,40 ,39

220 ,219 ,218
254-5 Hulst הּולסט

הּולסט, אדמירל אברהם ואן ֶדר 
 Hulst, Admiral Abraham van

76 der
 Holst, Roland הֹולסט, רֹולאנט

365
 Hulsterloo )הּולסֶטרלֹו  )הּולסט

255
הומואים ולסביות, מטיילים

מלונות 387  
מענה טלפוני להומואים   

 Gay & Lesbian וללסביות
387 Switchboard

הומרוס 137
הּונֶּבֶֶדן  )מגאליתים( 

306-7  Hunebedden
הֹונדסּבֹוסכֶה זֵייבֶרין 

 Hondsbossche Zeewering 
169

309 ,258 Hondsrug הֹונדסרּוך
Hoenderloo 402 הּונֶדרלֹו

378 Hoensbroek הּונסּבְרּוק
הֹונתֹורסט, ֶחרארט פאן 

 ,64 Honthorst, Gerard van
123

הכנר העליז 27  
68 Hoppe )הֹוֶּפה  )אמסטרדם
Hoeve- הּוֶפה־לֹוחיס נֶֶדרלאנט

387 Logies Nederland
190 ,51 Hooft, PC הֹופט, ּפ"ק

 Hofjes )הֹופיֶיס  )חצרות פנימיות
111 ,97

ּבֶָחיינהֹוף  )אמסטרדם(   
87 ,84 ,83 Begijnhof

לָייֶדן 216  
סינט אליזבת'ס חאסטָהאּוס    

 St Elisabeth's )הארלם(
185 Gasthuis

סינט חירטָראּודהֹופיֶה    
 St Geertruidshofje )ְחרֹונינגֶן(

282 ,281
ֶּפלסֶטרחאסטָהאּוס  )ְחרֹונינגֶן(   

282 Pelstergasthuis
קלאס קלאסהֹופיֶה    

 Claes Claeszhofje )אמסטרדם(
111

 ,349 ,13 Heuvelland הּוֶפלאנט
380-81 ,369

 Hoek van הּוק פאן הולנד
167 ,22 Holland

 Hortus הֹורטּוס ּבֹוטאניקּוס לָייֶדן
 ,214 ,11 Botanicus Leiden

216
 Hortus )הֹורטּוס האֶרן  )האֶרן

283 Haren
274   Hoorn )הֹוְרן  )ֶטרסכֶלין

 ,10   Hoorn )הֹוְרן  )צפון הולנד
178

הֹורסֶטרבֹולט  )זֵיבֹולֶדה( 
329 Horsterwold

החברה ההולנדית להגנה על 
 Vogelbescherming ציפורים

268 Nederland
 )Fabritius ;החוחית  )פאבריציוס

223
החלפת כסף 446
החלקה על הקרח

ֶאלפסֵטיֶדנטֹוכט 291,    
294-5

המוזיאון הְפריזי הראשון   
להחלקה על הקרח  )הינֶדלֹוֶּפן( 

295
קאטסמוזיאום  )מוזיאון לכדוריד   

ְפריזי;  ְפראנֶֶקר( 297
תיאלפסטאדיון  )היֶרנֵפין( 12,   

300
החלקה על הקרח, המוזיאון  ל- 
297 Kaatsmuseum )ְפראנֶֶקר(
 Het Oerd )ֶהט אּורט  )ָאֶמלאנט

274
 Het )ֶהט( ָארֶסנאל )פליסינגֶן(

435 ,434 ,251 Arsenaal
)ֶהט( ּבֶָהאּודן ָהאּוס  )ֶטרסכֶלין( 

274 Het Behouden Huys
הטבע ואמנות המספר  )מרץ( 

374
191 ,190 Het Gooi ֶהט חֹוי

 Het )ֶהט( ְחראבֶנסֵטיין  )לָייֶדן(
214 Gravensteen

45 ,44 Dorestad דֹורסטאט
 Dibbets, General דיּבֶטס, גנרל

372
דיג 437

דיונות 168-9
דיוקן האמן עם שבע אצבעות  

)שאגאל( 128
דיוקן משפחה מנגנת  )ֶדה הֹוך( 

50-51
דיוקן עצמי בדמות השליח 

פאולוס  )רמברנדט( 64, 124
דיוקן עצמי בכובע קש  )ואן 

גוך( 66
דיוקן עצמי  )מאלֶביץ'( 129

דיוקן עצמי עם ָססִקיָה  
)רמברנדט( 78

דיוקן עצמי  )רמברנדט( 73
 Dietrich, Marlene דיטריך, מרלן

115
 Dyck, ָדייק, פלֹוריס ְקלֶסזֹון פאן

Floris Claeszoon van
186 Stilleven טבע דומם  

די לָייֶטר  )ָארמאנדֹו( 206
דילֶמן־קרּומֶּפלמאן, ברנארד 

 Dülmen-Krumpelmann, פון
Bernard von

ילדים רוחצים בנחל 308  
342 Diesburg דיסּבּורך

 ,313 ,12-13 Deventer ֵדיֶפנֶטר
320 ,316

 Deventer ֵדיֶפנֶטר, יריד הספרי
320 Boekenmarkt

311 ,306 Diever דיֶפר
 Dikke Toren )דיֶקה טֹוֶרן  )זיריקזֵי

252
דירות להשכרה 385

 Dürer, Albrecht דירר, אלברכט
125

321 Delden ֶדלֶדן
226-9 ,209 Delft ֶדלפט

מפת רחובות מאוירת  226-7  
 ,11 Delftware דלפט, חרסינה
 ,228 ,226 ,224 ,187 ,64 ,28

427 ,229
ֶדלפסהאֶפן  )רוטרדם( 

232 Delfshaven
277 Delfzijl ֶדלפָסייל

 Delta Air Lines דלתא איירליינס
453

 Delta Works ה(דלתא, מפעלי(
246-7 ,23 ,17 ,11

ֶדן ּבֹוס ראו ֶס'רטֹוכֶנּבֹוס
272 Den Burg ֶדן ּבּורך

Den Dolder 416 ֶדן דֹולֶדר
273 Den Hoorn ֶדן הֹורן

 ,36 ,33 Den Helder ֶדן ֶהלֶדר
178 ,171

 Daendals, ֶדנדאלס, הרמן וילֶם
336 Herman Willem

Daniels, René דניאלס, ֶרנֶה
ּפלאֶטחרֹונֶדן 374  

 Drouwenerzand דָראּובֶנֶרזאנט
309

419 Drachten דראכֶטן
דראֶקנסָטיין  )לאֶחה פירסכֶה( 

199 Drakenstein
דרֹוֶחנאּפסטֹוֶרן  )זּוטֶפן( 
341 Drogenapstoren

דרום הולנד 347-81
הּוֶפלאנט 380-81  
לימּבּורך 367-81  

מפה 348-9  
נֹורד ּבְָרּבאנט 355-65  

קרנבל 352-3  
קתוליות ואמונה 350-51  

דרֹוֶמדאריס  )ֶאנקָהאּוזן( 
178 Drommedaris

327 ,323 Dronten ְדרֹונֶטן
396 Driebergen דריּבֶרכֶן

253 ,243 Dreischor דָרייסחֹור
 Drees, Willem דריס, וילֶם האב

58 Sr
דרכונים 442

 Drentse Aa ְדֶרנצֶה ָאה, נהר
309 ,305 river

 Drents )ְדֶרנְץ, מוזיאון  )ָאֶסן
308 Museum

 ,258 ,42 ,12 Drenthe דֶרנֶתה
303-11 ,263 ,259

מלונות 401  
מסלול המגאליתים 306-7  

מסעדות 420  
מפה 304-5  

דת 18-19
קתוליות ואמונה 350-51  

דת, מלחמות  )1566( 50, 52-3, 
360 ,238 ,163

 Hague School האג, אסכולת
239 ,224 ,125

 Den(  The Hague )האג  )ֶדן האך
218-25 ,209 ,18 ,11 )Haag

בית הדין הבינלאומי לצדק 18  
בתי חולים 445  

הראנְְדְסטאט 166  
ָמאּוריצָהאּוס 11, 162, 219,   

222-3
מידע לתיירים 441  

מפה 221  
מפת רחובות מאוירת 218-19  

פסטיבלים 33, 34  
האג, המוזיאון להיסטוריה  )האג( 

 Haags Historisch Museum
219

81 Hudson, Henry האדסון, הנרי
 Huijdecoper, ָהאּוֶדקֹוֶּפר, יואן

198 Joan
 Huysum, Jan האּוזּום, יאן ואן

van
טבע דומם עם פרחים ופירות   

125 ,66
415¬Huizen ָהאּוזֶן

 Huygens, ָהאּוֶחנס, כריסטיאן
217 Christiaan

 Houtman, ָהאּוטמן, קֹורנֶליס ֶדה
142 ,49 ,48 Cornelis de

416 Houten ָהאּוֶטן
 Houten )ָהאּוֶטן, בית  )אמסטרדם

87 House
 Huis )ָהאּוס ּבֶרך  )ס'ֵהיֶרנּבֶרך

342 Bergh
 Huis Doorn )ָהאּוס דֹוְרן  )דֹוְרן

207 ,206
 Huis Dever )ָהאּוס ֵדיֶפר  )ליֶסה

213 ,210
ָהאּוֶסה פאן וֶלי  )אמסטרדם( 

429 Huize van Wely
Huisman, Jopie ָהאּוסמאן יֹוּפי

נעלי הכדורגל של ָאּבֶה   
לֶנסטָרה 298

ָהאּוס ֶמט ֶדה הֹופֶדן  )אמסטרדם( 
 Huis met de Hoofden 

110-11
מפת רחובות מאוירת 107  

ָהאּוֶסנּבלֹוק ֶדה דאכֶראט  
 Huizenblok de )אמסטרדם(

141 Dageraad
Houthem 405 ָהאּוֶתם

336 Hattem האֶטם
הָאיי באמסטרדם, מראה מכיוון 

מזח מּוֶסל  )ּבאקָהאּוֶסן( 38
האכלת הרעבים  )רב־האמן 

מָאלקמאר( 124
 Hagen, האכֶן, ד"ר אברהם פאן

115 Dr Abraham van
 Haaldersbroek האלֶדרסּבְרּוק

175
 ,10 Hals, Frans האלס, פראנס

184 ,124
השוטה 26  

 Frans מוזיאון פראנס האלְס  
186-7 ,10 Hals Museum

קציני המשמר האזרחי על שם   
 Officieren van ג'ורג' הקדוש

186 de Sint-Jorisdoelen
252 Haamstede האמסֵטיֶדה

121 Hamer, W 'האֶמר, ו
121 Hamer, PJ האֶמר, ּפ"י

האֶפזאֶתה לארבָאּוט  )זָאּוטלאֶרן( 
309 Havezathe Laarwoud
306 ,304 Havelte האֶפלֶטה
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מריה הקדושה וישו המת  )על   
פי דלקרואה( 127

סירת כבול עם שתי דמויות   
311

שדה חיטה ועורבים 127  
 Van )ואן גוך, מוזיאון  )אמסטרדם

126-7 ,10 Gogh Museum
המיטב של אמסטרדם 66  

מפת רחובות מאוירת 118  
 Van )ואן גוך, מרכז התיעוד  )נּונֶן
 Gogh Documentatiecentrum

365
 Van Gogh, Theo ואן גוך, תיאו

126 ,59
ואנֶדלפירדאכֶסה  )נָייֵמיכֶן( 

 )Nijmegen(  Wandelvierdaagse
343

ואְרנְס, קרב  )1345( 291
וויליאם השלישי, מלך אנגליה 
 ,199 ,54 ,51 ,41 William III

336 ,334 ,259
165 Voltaire וולטר

293 Wolvega וֹולֶפכָה
197 Woerden וּורֶדן

וֹורמס, הקונקורדט של  )1122( 
39

298 ,294 Workum וֹורקּום
402 Wetering וֶֶטרינג
299 Wieuwerd ויבֶרט

44 Widukind וידּוקינט
 Wiedsma, וידְסָמה, הנריק

365 Henrik
 Viollet-le-Duc, וִיֹולֶה־לֶה־דּוק, ֶאזֶ'ן

142 Eugène
ויזות 442

 Witte )ויֶטה ָדֶמה  )איינדהובן
364 Dame

 Witte )ויֶטה ָהאּוס  )רוטרדם
231 Huis

306 Witte Wieven ויֶטה ויֶפן
 ,89 Wit, Jacob de ויט, יאקֹוּב ֶדה

115 ,114 ,110 ,99
 Witt, Johan de ויט, יוהאן ֶדה 

50
 Witt, Cornelis ויט, קורנליס דה

220 ,50 de
וָיימארסכֶה, טחנת המים  )ָארֶסן( 

370 Wijmarsche
128 Weissmann, AW וייסמן, א"ו

 Weissenbruch, וָייֶסנּברּוך, הנדריק
224 ,125 Hendrik

 Wijk bij וָייק ּבָיי דּורסֵטיֶדה
207 Duurstede

 Wilde, Jacob וילֶדה, יאקֹוּב ֶדה
98 de

 Wilhelm וילהלם השני, הקיסר
206 ,58 II, Kaiser

 Wilhelmina, וילהלמינה, המלכה
 ,334 ,218 ,86 ,41 ,13 Queen

343
 Wilhelmina וילהלמינה מפרוסיה

54 of Prussia
 Willet, Abraham וילֶט, אברהם

114
ויליּברֹורד, ההגמון של אוטרכט 

202 ,193 ,45 ,39 Willibrord
וילכֶנֶרֶסרפאט  )ְקנארָדייק( 

328 Wilgenreservaat
וילֶם החמישי, סטאטָהאּוֶדר 

)שליט הפרובנציות 
 ,41 William V  )המאוחדות

221 ,220 ,54
וילֶם הראשון, דוכס ֶחלֶרה וחּוליק 
 Willem I, Duke of Gelre and

40 Gulik
 William I וילֶם הראשון, המלך

133 ,54-5 ,41 ,39
 Willem וילֶם הראשון, רוזן הולנד

40 I
וילֶם הרביעי, סטאטָהאּוֶדר )שליט 

הפרובנציות המאוחדות( ה 
54 ,41 William IV

 William וילֶם הרביעי, רוזן הולנד
47 IV

 William וילֶם השישי, רוזן הולנד
240 ,40 VI

 William III וילֶם השלישי, המלך
287 ,57 ,41

 ,41 William II וילֶם השני, המלך
199 ,111

וילֶם השני, סטאטָהאּוֶדר )שליט 
הפרובנציות המאוחדות( 

51 ,41 William II
 William II וילֶם השני, רוזן הולנד

220 ,46 ,40
וילֶם־אלכסנדר, נסיך הכתר 
 ,59 ,41 Willem-Alexander

295 ,89
וילֶם מאוראנז', סטאטָהאּוֶדר 

)שליט הפרובנציות 
המאוחדות(  41, 50, 216, 

 ,239 ,238 ,228 ,227 ,226 ,220
363 ,289 ,250

וילֶם פרדריק, נסיך אוראנז' 
283 ,199 William Frederick

וילֶמסבֶרף  )רוטרדם( 
231 Willemswerf

 ,356 Willemstad וילֶמסטאט
363

342 Winterswijk וינֶטרסבָייק
288 Winschoten וינסכֹוֶטן

 Weesp porcelain וֵיסּפ, חרסינה
29

ויקינגים 45

292 Wierum וירּום
371 Weert וירט

177 Wieringen וירינגֶן
וֶלאסֶקס, דייגו דה סילבה 

Velázquez, Diego de Silva y
כניעת ּבֶרָדה 363  

278 Wensum וֶנסּום
West aan Zee 399 וֶסט ָאן זֵי

וֶסטהֹוֶפה  )אֹוסטקאֶּפלֶה( 
251 Westhove

וֶסטפאליָה, שלום  )1648( 51
251 Westkapelle וֶסטָקֶּפלֶה

277 Westerwolde וֶסֶטרבֹולֶדה
310 Westerbork וֶסֶטרּבֹורק

 Westerschouwen וֶסֶטרְסכאוֶון
252

Westervelde 420 וֶסֶטרֶפלֶדה
וֶסֶטרֶקרק  )אמסטרדם( 

433 ,110 ,10 Westerkerk
מפת רחובות מאוירת 106  

וֶסֶטרֶקרק  )ֶאֶקלס( 110
 Vermeer, ורמיר, יוהאנס

228 ,162 ,124 ,10 Johannes
נערה עם עגיל פנינה 11, 223  

מוזגת החלב 122, 124  
מכתב האהבה 64  

בסינרמה של מאדאם טוסו 86  
נוף של דלפט 8-9, 227  

נוף בתים בדלפט 27  
137 Verne, Jules ורן, ז'ול

 Werff, וֶרף, אדריאן פאן ֶדר
125 Adriaan van der

Werkman, H.N וֶרקמן, ה"נ
הדלת המסתובבת של סניף   

הדואר 285

 Zadkine, Ossip זאדקין, אֹוסיּפ
365

העיר ההרוסה 230  
 Zuid 209-41 ,11 זָאּוד הולנד

Holland
דלפט 226-9  
האג 218-25  

טיול בשדות של פרחי פקעת   
212

לָייֶדן 214-17  
מלונות 397-8  

מסעדות 417-18  
מפות 210-11  

רוטרדם 230-37  
שיטפונות  )1953( 58  

 ,171 ,164 Zuiderzee זָאּוֶדרזֵיי
326 ,323 ,199 ,175

זָאּוֶדרֶקרק  )אמסטרדם( 
78 ,73 Zuiderkerk

 Zuidlaardermeer זָאּוטלארֶדרֵמר
309

 ,13 Het Loo )ֶהט לֹו  )ָאֶּפלדֹוְרן
334-5 ,259

 Het )ֶהט( ְסכיּפ  )אמסטרדם(
143 Schip

)ֶהט( ּפארט, מגדלור  )מארֶקן( 
174 Het Paard Lighthouse
 Het )ֶהט( ּפֹוטלֹוט  )רוטרדם(

231 ,230 Potlood
 Het )ֶהט( פלינְְט'נ הּוס  )ּבֹורכֶר(

307 Flint'n Hoes
 Het )ֶהט( ּפרינֶסֶסהֹוף  )ליבארֶדן(

 )Leeuwarden(  Princessehof
296

26 Heda, Willem ֵהיָדה, וילֶם
365 ,357 ,13 Heeze ֵהיזֶה

 Heyden, Jan היידן, יאן פאן דר
129 van der

בית העירייה החדש על   
האמסטל 89

 Heiligerlee, ָהייליֶחרלֶה, קרב
288 )1568(  Battle of

 Heine, Heinrich היינה, היינריך
20

 ,228 ,48 Hein, Piet ָהיין, ּפיט
241 ,232

היינקן מיוזיק הול  )אמסטרדם( 
 ,149 Heineken Music Hall 

433
היינקן, חוויה  )אמסטרדם( 

141 Heineken Experience
342 Heek, JH van ֵהייק, י"ה פאן

42 Hijken ָהייֶקן
387 Hilton הילטון

191 Hilversum הילֶפרסּום
188 Heemskerk ֵהימסֶקרק

ֵהימסֶקרק, אדמירל יאקֹוּב ואן 
 Heemskerk, Admiral Jacob

77 van
ֵהימסֶקרק, יאקֹוּב ואן 

 ,48 Heemskerck, Jacob van
49

ֵהימסֶקרק, ָמרֶטן יאקֹוּבס)זון( ואן 
 Heemskerck, Maerten Jacobsz

188 van
לוקאס הקדוש מצייר את   

הבתולה והילד 187
 Hemert, ֵהיֶמרט, אנתוני פאן

102 Anthony van
298 ,294 Hindeloopen הינֶדלֹוֶּפן

35 Hiswa )היסבָה  )אמסטרדם
היסטוריה 39-59

378 ,367 Heerlen הירלֶן
300 ,12 Heerenveen היֶרנֵפין

הכנר העליז  )הֹונתֹורסט( 27
הליכה ברגל 436-7

צעדות ארבעת הימים  )נָייֵמיכֶן(   
344 ,343

365 Helmond ֶהלמֹונט
ֶהלֶנדֹוְרן, פארק הרפתקאות 

 Hellendoorn adventure park
321

 Hellevoetsluis ֶהלֶפּוטסלָאּוס
241

 Helpoort )ֶהלּפֹורט  )מאסטריכט
376

 Hamburg המבורג, תרבות
42 Culture

145 Hema )ֶהָמה  )אמסטרדם
 Hemony, Pieter ֶהמֹוני, פיטר

282
 Hemony, ֶהמֹוני, פרנסואה

282 ,115 ,76 François
המחאות נוסעים 446

בחנויות 144  
ֶהֶמן, ּפיקור 'לּוקס' פאן 

 Hemmen, Pikeur “Loeks"
281 van

)ה(המרה לפרוטסטנטיות 
 ,74 Alteration )לקלוויניזם(

76 ,75
המרכז לייבוש שטחים מהים  

 Nieuw Land )לֶליסטאד(
327 Erfgoedcentrum

המרכז למוסיקה פֶרֶדנּבּורך  
 Muziekcentrum )אוטרכט(

433 Vredenburg
המרכז למוסיקה פריץ פיליפס  
 Muziekcentrum )איינדהובן(

433 Frits Philips
 Handel, הנדל, גיאורג פרידריך

184 Georg Friedrich
 Hendrik, Prince ֶהנדריק, הנסיך

334
הנחות

במלונות 386  
ברכבות 452  

הנדריק הראשון, דוכס ּבְָרּבאנט 
 Henry I, Duke of Brabant

358 ,355
 Heeswijk-Dinter ֵהסבָייק־דינֶטר

357
ֶהֶסה־קאסל, מריה לואיז פאן 

 Hessen-Kassel, Maria Louise
296 van

 Husly, Jacob ֶהסלי, יאקֹוּב אֹוֶטן
101 ,96 Otten

 )Zadkine ;העיר ההרוסה  )זאדקין
230

 Hepworth, ֶהּפוֹורת, ברברה
338 Barbara

ֶהקֶסנבאך  )ָאאּוֶדבאֶטר( 
197 ,194 Heksenwaag

 Hertog )ֶהרטֹוך ָריינָאּוט  )נָייֶקרק
337 Reijnout

ֶהרֶטנָהאּוֶדָריי ֶאֶדלֵפין  )קאמֶּפן( 
317 Hertenhouderij Edelveen
 Herrings הרינג, דגים מלוחים

177 ,32
 Hermitage הרמיטאז' אמסטרדם

140-41 Amsterdam
ֶהֶרנְחראכט  )אמסטרדם( 

99-105 ,97 ,63 Herengracht
453 Hertz הרץ

Herkenbosch 405 ֶהרֶקנּבֹוס
השכם אל הכנסייה  )ָאלֶּבֶה( 53
 Kanaal התעלה מגנט לֶטרנֹוזֶן
 van Gent naar Terneuzen 

255

 ,258 ,12 Waddenzee ואֶדנזֵיי
270-71 ,267 ,262

ואֶדנצֶנטרּום )ּפיֶטרּבּוֶרן( 287  
ציפורים 268-9  

ואֶדנָיילאנֶדן ראו  )ה(איים 
הְפריזיים המערביים

ואֶדנצֶנטרּום  )ּפיֶטרּבּוֶרן( 
287 Waddencentrum

 Watteau, Antoine ואטֹו, אנטואן
125

79 Waterlooplein ואֶטרלֹוּפלָיין
ואֶטרלָיידינגָדאּונֶן 

260 Waterleidingduinen
 Waterpoort )ואֶטרּפֹורט  )הּוזֶדן

362
 Waterpoort )ואֶטרּפֹורט  )ְסנֵיק

299 ,290
74 ,65 Waag ואך

מפת רחובות מאוירת 73  
105 Wagenaar, J. 'ואכֶנאר, י

337 Wageningen ואכֶנינגֶן
248-51 Walcheren ואלכֶֶרן

 ,330 ,240 ,18 Waal ואל, נהר
355 ,343

ואלֶסה ֶקרק  )אמסטרדם( 
433 Waalse Kerk

 Walsum, ואלסּום, מאיֹור פאן
232 Mayor Van

51 Wammerdam ואֶמרָדם
 Van Gogh )ואן גוך, בית  )ֵפינֹורד

311 Huis
 Van Gogh, ואן גוך, וינסנט

365 ,362 ,316 ,127 Vincent
אוכלי תפוחי-האדמה 55, 365  

בית קפה בלילה 339  
דיוקן עצמי בכובע קש 66  

הזורע בארל 98  
חדר השינה של וינסנט בארל   

126
חמניות 126  

מוזיאון קֶרלֶר־מּולר 13, 338,   
339
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ְחראכֶטנחֹורֶדל  )אמסטרדם( 
106 Grachtengordel

חרארד השני מוואֶסרּבּורך, 
 Gerard II of הרוזן של ֶחלֶרה
 Wasserburg, Count of Gelre

331
207 Grebbeberg ְחֶרּבֶּבֶרך

 Grebber, Pieter ְחֶרּבֶר, פיטר דה
de

אם ותינוקּה  )מּוֶדר ֶאן קינט(   
186 Moeder en kind

 Groot, Hugo ְחרֹוט, הּוחֹו ֶדה
51 de

ְחרֹוטהֹופסּפֹורט  )דֹורדֶרכט( 
240 Groothoofdspoort

 Grote )ְחרֹוֶטה מארְקט  )הארלם
182 Markt

ְחרֹוֶטה מארְקט, הארלם 
)ּבֶרקֵהיֶדה( 184, 187

 Grote )ְחרֹוֶטה ֶקרק  )הארלם
187 ,184 ,183 ,162 ,10 Kerk

286 Grootegast ְחרֹוֶטכאסט
ְחרֹוֶטן סינט ּפיֶטרסּבּורך )מערות 
סנט־פיטרסבורג; מאסטריכט( 

377 Grotten St-Pietersburg
 Gerulf, Count ְחרּולף, רוזן הולנד

40 of Holland
 Groene Hart ְחרּונֶה הארט

167 ,166
 Groene )ְחרּונֶה ָקֶתדראל  )ּבּוזֶם

329 Kathedraal
 ,12 Groningen ְחרֹונינגֶן, העיר

280-85 ,277
מפת רחובות מאוירת  -280  

81
נמל התעופה 309, 451, 453  
 ,12 Groningen ְחרֹונינגֶן, מחוז

277-89 ,258 ,42
מלונות 399-400  

מסעדות 419  
מפה 278-9  

344 Groesbeek ְחרּוסּבֵייק
274 ,265 Griend ְחרינט

חרסינה ראו קרמיקה
254 Grevelingen ְחֶרֶפלינגֶן

חרקים 445
 Geraerts, ֶחָררטס, ּבָלָתָסר

228 Balthasar
442 Electricity חשמל

חשמליות 454-5

טָאּונדֹורּפ ואֶטרְחראְפְסֵמייר  
 Tuindorp )אמסטרדם(
142 Watergraafsmeer

 Teutonic Order טבטוני, המסדר
365

180 Twisk ְטביסק

ְטבֶנטֶסה ְסכָאּוּבּורך  )ֶאנסֶחֶדה( 
433 Twentse Schouwburg

321 ,313 Twente טבֶנֶתה
טבע דומם עם פרחים ופירות  

)ואן הֹויסּום( 66, 125
טבע דומם  )ואן ָדייק( 186

טבע, המוזיאון ל-  )מאסטריכט( 
376 Natuurhistorisch Museum

טבע, מוזיאון דֹוקּום 
 Natuurmuseum Dokkum

297 ,296
טבע, מוזיאון פריסלאנט  

 Natuurmuseum )ליבארֶדן(
296 Fryslân

טבע, מרכז אֹוֶמן למידע על 
 Natuurinformatiecentrum -ה

320 Ommen
טבע, שמורת לֶליסטאד 

327 Natuurpark Lelystad
טבעת התעלה  )אמסטרדם( 

94-115 Canal Ring
אדריכלות בתי התעלה 96-7  

בית אנה פרנק 108-9  
בתי מלון 393-4  

המיטב של אמסטרדם 62-3  
יורדאן: מפת רחובות מאוירת   

106-7
מסלולים לאורך התעלות -98  

105
מסעדות 411-12, 413-14  

מפת האזור 95  
טבק

המוזיאון הצפוני לספנות   
ולטבק  )ְחרֹונינגֶן( 283 

מוזיאון קאמֶּפן לטבק 313,   
317

287 t Hart, Lenie' ט'הארט, לֶני
 't Hart, ט'הארט, מארֶטן

229 Maarten
402 Tubbergen טּוּבֶרכֶן

Toulouse- טולוז־לוטרק, אנרי דה
125 Lautrec, Henri de

 Tumulibos )טּומּוליּבֹוס  )רֹולֶדה
310 ,306

 Toorop, Charley טֹורֹוּפ, צ'רלי
365

טֹוֶרנסלָאּוס  )אמסטרדם( 
90 Torensluis

טּושינסקי  )אמסטרדם( 
149 ,115 Tuschinski

טחנות רוח 24-5, 164-5, 179, 
208

ָאייֶסלסָטיין 192  
דֹוקּום 297  

המוזיאון לטחנות רוח  )קֹוך על   
נהר הזאן( 175

זאנֶסה ְסכאנְס 10, 172, 175  

חיטהֹורן 318  
טחנת הרוח ֶדה חֹויֶר    

)אמסטרדם( 134-5
יום טחנות-הרוח הלאומי 32  

סכיָדם 229  
קינֶדרָדייק 240, 241  

טחנות רוח, מוזיאון  )קֹוך על נהר 
175 Molenmuseum )הזאן

טחנת הרוח בוָייק  )ָראּוסדאל( 
195

טיול בין צמרות העצים  )ּבֹורכֶר( 
310

טיולים באופניים 457
טיולים בטבע 436-7

טיולים במכונית
הּוֶפלאנט 380-81  

מסלול המגאליתים 306-7  
מערב פריסלאנט 180  

שדות של פרחי פקעת -212  
13

טיילר פאן דר הּולסט, פיטר 
 Teyler van der Hulst, Pieter

185
טיֶיּפֹולֹו, ג'ובאני ּבאטיסָטה 

125 Tiepolo, Giovanni Battista
344-5 ,34 Tiel טיל

362 Tilburg טילּבּורך
 Tilburgse טילּבּורכְֶסה ֶקרמיס

33 kermis
טיסות 450-51, 453

נמל תעופה בים 164  
נמל התעופה סחיפול 167,   

453 ,450-51 ,171
טיפול רפואי 444

טיפים 442
במסעדות 407, 442  

Titian טיציאן
ילד עם כלבים בנוף 235  

טירות
ֶאחמֹונט 188  

ָאייסֶדן 349, 379, 380  
ָאֶמרֹונֶן 207  

370 ,349 Arcen ָארֶסן  
ּבֹורך ֶּפרהילֶדרסּום  )לֵיינס(   

287 Borg Verhildersum
ּבֶרָדה 362  

ֶדה ּבּורכְט  )לָייֶדן( 217  
ֶדה האר  )הארזָאּולֶנס( 193  

ָהאּוס ּבֶרך  )ס'ֵהייֶרנּבֶרך( 342  
הּונסּבְרּוק 378  

365 Heeze ֵהיזֶה  
ֶהלמֹונט 365  

ֶהסבָייק  )ֶהסבָייק־דינֶטר( 357  
וּורֶדן 197  

וָייק ּבָיי דּורסֵטיֶדה 207  
וֶסטהֹוֶפה  )אֹוסטקאֶּפלֶה( 251  

ְחרּונֶֶפלט  )ּבאְרן( 199  

309 ,303 Zuidlaren זָאּוטלאֶרן
 Zuidelijk זָאּוטלָייק פלֵיבֹולאנט

328 Flevoland
 ,42 Zuid Limburg זָאּוט לימּבּורך

380-81
בתי חווה 24  

 Zoutsloot )זָאּוטסלֹוט  )הארלינגֶן
297

 Zuidplaspolder זָאּוטּפלאסּפֹולֶדר
165 ,22

286 ,177 Zoutkamp זָאּוטקאמּפ
זָאּוט־ֶקנֶֶמרלאנט, פארק לאומי 

 Zuid-Kennemerland Nationaal
168 Park

 Zuylen, Belle זָאּולֶן, ּבֶל פאן
196 van

345 Zaltbommel זאלטּבֹוֶמל
175 Zaan זאן, אזור

 Zandhoek )זאנדהּוק  )אמסטרדם
60-61

175 ,171 Zaandam זאנָדם
188 Zandvoort זאנטפֹורט

 Zaanse Schans זאנֶסה ְסכאנס
175 ,172 ,10

 Zak van זאק פאן זָאּוט־ּבֵיֵפלאנט
254 Zuid-Beveland

זְבאנֶן, בית האחים  )ֶס'רטֹוכֶנּבֹוס( 
 Zwanen Brothers House

362 ,359
316 ,313 ,12 Zwolle זְבֹולֶה

)ה(זוהר הצפוני 295
341 ,331 ,316 Zutphen זּוטֶפן
 Zocher, JD and זֹוכֶר, י"ד ול"ּפ

207 ,200 ,195 ,120 LP
זֹוֶמרקרנבל  )רוטרדם( 

33 Zomercarnaval
Zundert 404 זּונֶדרט

זונות 20
רובע החלונות האדומים    

)אמסטרדם( 72, 74
329 Zeewolde זֵיבֹולֶדה

 Siebold, זיּבֹולט, פיליפ פון
217 Philipp von

81 Zeedijk )זֵיָדייק  )אמסטרדם
זֵיהֹונֶדנקֵרש  )ּפיֶטרּבּוֶרן( 

287 ,12 Zeehondencrèche
Zeist 396 זָייסט

340 Zypendaal זָייֶּפנדאל
243-55 ,11 Zeeland זֵילאנט

אֹוסֶטרסכֶלֶדֶקרין 246-7  
מלונות 398-9  
מסעדות 418  

מפה 244-5  
שיטפונות  )1953( 17, 58, 243,   

246
זֵילאנט, ארכיון  )מיֶדלּבּורך( 

248 Zeeuws Archief

Zeeland- זֵילאנט־פלאנֶדרס
254-5 ,44 Flanders

391 Zilverberk זילבֶרּבֶרק
252 ,243 Zierikzee זיריקזֵיי

זכוכית
המוזיאון הלאומי לזכוכית    

)לירָדם( 240
לירָדם 240  

 Jardin )זָ'רדאן ד'ֶאָמייל  )דּוּבּוֶפה
338 )Dubuffet(  d'Émail

 ,211 ,209 ,163 Gouda חָאּוָדה
238-9

סינט יאנסֶקרק 163, 238-9  
 Goudestein )ָחאּוֶדסָטיין  )מארֶסן

198
ָחאּודקאנטֹור  )ְחרֹונינגֶן( 

280 Goudkantoor
174 Gouwzee ָחאּוזֵיי

 Gasunie )חאסּוני, בניין  )ְחרֹונינגֶן
282 building

 Gaasterland חאסֶטרלאנט
298-9

309 Gasselte חאֶסלֶטה
ֶחּבָאּו פאן ֶדה חאסּוני  )ְחרֹונינגֶן( 
282 Gebouw van de Gasunie
חברת הודו המזרחית ההולנדית 

 Dutch East India Company
 ,64-5 ,57 ,56 ,55 ,50 ,48-9

 ,258 ,248 ,178 ,171 ,134 ,80
327 ,286 ,265

אֹוסט־אינדיס האוס    
)אמסטרדם( 73, 78

חברת הודו המערבית ההולנדית 
 Dutch West India Company

57 ,54 ,48
חג המולד 35

חדר השינה של וינסנט בָארל  
)ואן גוך( 126

241 Goedereede חּוֶדֵריֶדה
חֹוטפריט השלישי, דוכס ּבְָרּבאנט 
 Godfried III, Duke of Brabant

355
חולות נודדים 356

 Golzius, חֹולזיּוס, הנדריק
Hendrick

מרקוריוס 187  
379 Gulpen חּולֶּפן

חּומאנסזֹורך  )ּבָראּוניֶסה( 
253 Goemanszorg

254 Goes חּוס
 Gosschalk, חֹוסכאלק, איזאק

105 Isaac
 Flinck, חֹוֶפרט )חֹוּבֶרט(, פלינק

89 Govert
 Gorter, Herman חֹורֶטר, הרמן

299

חורף בהולנד 35
240 Gorinchem חֹורֶקם

101 Goor, CN van חֹור, ק"נ פאן
115 Gidding, Jaap חידין, יאּפ
חיות הבר, ראו גם ציפורים;  

שמורות טבע;  גני חיות
ֶהרֶטנָהאּוֶדָריי ֶאֶדלֵפין  )קאמֶּפן(   

317
זֵיהֹונֶדנקֵרש  )ּפיֶטרּבּוֶרן( 12,   

287
ֶחלֶדרֶסה ּפֹורט 344  

מדיניות סביבתית 260-61  
חיות מחמד, חיסונים 443

 ,256-7 ,13 Giethoorn חיטהֹורן
313 ,259

מפת רחובות  318-19  
309 Gieten חיֶטן

 Gildemester, חילֶדֶמסֶטר, יאן
101 Jan

365 ,346-7 Gemert ֵחיֶמרט
109 Gies, Miep חיס, מיּפ

417 Geervliet ֵחירפליט
381 Geuldal ֶחלדאל

 ,258 ,13 Gelderland ֶחלֶדרלאנט
331-45 ,263 ,262

 Gelderse Poort ֶחלֶדרֶסה ּפֹורט
344

 חלוקת הלחם  )ואן פלאֶקרט( 
65

19 Geul river ֶחל, נהר
 Gelre, ֶחלֶרה, הרוזן ֶחרארט פאן

350 Count Gerard van
ֶחֵמינֶטָארכיף אמסטרדם 

 Gemeentearchief Amsterdam
113

ֶחֵמינֶטחרֹוט  )פאלֶקנּבּורך( 
379 Gemeentegrot

ֵחֵמינֶטמּוזֵיאּום  )ֶאלּבּורך( 
336 Gemeentemuseum
ֵחֵמינֶטמּוזֵיאּום  )ֶהלמֹונט( 

365 Gemeentemuseum
חמניות  )ואן גוך( 126

 Gendt, AL van ֶחנדט, א"ל פאן
143 ,121 ,120 ,112 ,98 ,90

חנויות ספרים
אמסטרדם 145  

חניה 453
ֶחנֶָרלסָהאּוס  )מאסטריכט( 

372 Generaalshuis
ֶחסֵטיינֶטָטאּון  )ְסכֹוקלאנט( 

326 Gesteentetuin
ֶחפאנכֶנּפֹורט  )האג( 

218 Gevangenpoort
ְחראבֶנסֵטיין  )זיריקזֵי( 

252 Gravensteen
ְחראבֶנסֶטנֶנּברּוך  )הארלם( 

183 Gravenstenenbrug
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ואלֶסה ֶקרק  )הכנסייה   
הואלונית( 433

וֶסֶטרֶקרק 10, 106, 110,    
433

זָאּוֶדרֶקרק 73, 78  
כנסיית משה ואהרון 79  

נֹורֶדרֶקרק 111  
ניּוֶאה ֶקרק 64, 85, 86, 433  

סינט ניקֹולאסֶקרק 91  
פֹונֶדלֶקרק 121  

קפלת ּבֶָחיינהֹוף 87  
כנסיות  )כללי(,  ראו גם 

קתדרלות
ָאאּוֶדנּבֹוס  )בזיליקת אחאתה   
 Basiliek ;וברברה הקדושות

 van de HH Agatha en
363 ,351 )Barbara

 Grote ;ֶאדאם  )ְחרֹוֶטה ֶקרק  
174 )Kerk

אֹוטמארסּום  )הכנסייה   
 Roman Catholic ;הקתולית

321 )Church
אוטרכט  )סינט   

 St ;ֶחרטרּודיסקאֶּפל
53 )Gertrudiskapel

ֶאלּבּורך  )סינט ניקולאסֶקרק;   
433 ,336 )St Nicolaaskerk

 Grote ;ָאלקמאר  )ְחרֹוֶטה ֶקרק  
181 )Kerk

ֶאנקָהאּוזֶן  )וֶסֶטרֶקרק;   
178 )Westerkerk

ֶאנקָהאּוזֶן  )זָאּוֶדרֶקרק;   
178 )Zuiderkerk

ָאֶסנֶדלפט  )סינט   
Sint- ;אֹודֹולפּוסֶקרק

53   Assendelft )Odolphuskerk
ָארֶדנּבּורְך  )סינט באפסֶקרק;   

255 )St Baafskerk
ָארנֶהם  )ֶאֶסביּוסֶקרק( 340  
ּבֹולסבארט  )מארטיניֶקרק;   

297 )Martinikerk
ּבְָראּובֶרסהאֶפן  )סינט   

 )St Nicolaaskerk ;ניקולאסֶקרק
252

ּבֶרָדה  )אֹונֶסה ליֶפה   
 Onze Lieve ;פָראּווֶֶקרק

363 ,348 )Vrouwekerk
ּבְרילֶה  )סינט ָקָתָריינֶֶקרק;    

241 )St.-Catharijnekerk
ּבֶרכֶן אֹוּפ זֹום  )סינט   
 St ;חירטראּודסֶקרק
363 )Geertruidskerk

 )Siepelkerk ;דבינגֶלֹו  )סיֶּפלֶקרק  
310 ,304

דֹומֶקרק  )אוטרכט( 202, 433  
דּוסּבּורך  )מארטינּוסֶקרק;   

342 )Martinuskerk

 Grote ;דֹורדֶרכט  )ְחרֹוֶטה ֶקרק  
240 )Kerk

ֶדלֶדן  )ָאאּוֶדה בלאזיּוסֶקרק;   
321 )Oude Blasiuskerk

 Oude ;דלפט  )ָאאּוֶדה ֶקרק  
228 ,226 )Kerk

 Nieuwe ;דלפט  )ניּוֶאה ֶקרק  
228 ,227 )Kerk

דלפט  )סינט היּפֹוליטּוסקאֶּפל;   
226 )Sint-Hippolytuskapel

האֶטם  )סינט ָאנדריאסֶקרק;    
336 )St Andreaskerk

 Grote ;הארלם  )ְחרֹוֶטה ֶקרק  
 ,184 ,183 ,162 ,10 )Kerk 

187
הּולסט  )סינט   

 St ;ויליּברֹורדּוסּבאזיליק
254-5 )Willibrordusbasiliek

הֹורן  )צפון הולנד, אֹוסֶטרֶקרק;   
 )North Holland, Oosterkerk

178
הילֶפרסּום  )סינט ויטּוסקרק;   

191 )Sint-Vituskerk
הירלֶן  )סינט ּפאנקראטיּוסֶקרק;   

378 )St Pancratiuskerk
הסגנון הגותי של ּבְָרּבאנט 350  

וירט  )סינט־מארטינּוסֶקרק;   
371 ,368 )Sint-Martinuskerk

זאלטּבֹוֶמל  )סינט   
 St ;מארֶטנסֶקרק

345 )Maartenskerk
זְבֹולֶה  )סינט מיכאלסֶקרק;    

316 )St Michaëlskerk
זּוטֶפן  )סינט ואלּבּורכסֶקרק;    

341 )St Walburgskerk
זיריקזֵי  )סינט ליֶפנסֶקרק;    

252 )St Lievenskerk
ָחאּוָדה  )סינט יאנסֶקרק;    
238-9 ,163 )St Janskerk

חּוס  )סינט מריה־ָמגָדלֶנֶָקרק;   
254 )St-Maria-Magdalenakerk

ְחרֹונינגֶן  )מארטיניֶקרק;   
282 ,280 )Martinikerk

כנסיות סודיות 53  
לאֶרן  )סינט יאנסּבאזיליק;   

191 )Sint-Jansbasiliek
לֹוכֶם  )סינט חּודּולאֶקרק;    

341 )St Gudulakerk
 )Pieterskerk ;לָייֶדן  )פיֶטרסֶקרק  

217 ,215
מאסטריכט  )אֹונֶסה־ליֶפה־  

Onze-Lieve- ;פָראּווּבאזיליק
 ,376 ,373 ,13 )Vrouwebasiliek

377
מאסטריכט  )סינט   
 ֶסרבאסּבאזיליק; 

377 )St-Servaasbasiliek

 Grote ;ָמָאסלָאּוס  )ְחרֹוֶטה ֶקרק  
229 )Kerk

מוסיקה בכנסיות  432, 433  
מירֶסן  )בזיליקת הסקרמנט   

 Basilica of the Holy ;הקדוש
380 ,350 )Sacrament

 Grote ;נארֶדן  )ְחרֹוֶטה ֶקרק  
190 )Kerk

308 ,302 Norg נֹורך  
ניֶסה  )ֶהרפֹורמֶדה ֶקרק -   

כנסייה רפורמית הולנדית; 
254 )Hervormde kerk

סיטארט  )סינט מיכיאלסֶקרק;   
378 )St Michielskerk

 St ;סיטארט  )סינט ֶּפטרּוסֶקרק  
378 )Petruskerk

סינט מיכיאלסֶחסֶטל    
 )Michielskerk ;מיכיאלסֶקרק(

351
 Sint ;ֶס'רטֹוכֶנּבֹוס  )סינט יאן  
 ,360-1 ,358 ,348 ,13 )Jan

362
פֹולֶנהֹוֶפה  )סינט ניקֹולאסֶקרק;   

317 )St Nicolaaskerk
פיֶרה  )אֹונֶסה־ליֶפה־פָראּווֶֶקרק;   

251 )OL-Vrouwekerk
 St ;ֶפנראי  )סינט פטרוס ּבאנֶדן  

370 )Petrus Banden
רּורמֹונט  )אֹונֶסה־ליֶפה־  

Onze- ;פָראּווֶמּונסֶטרֶקרק
 )Lieve-Vrouwemunsterkerk

371 ,350
תֹולֶן  )אֹונֶסה־ליֶפה־פָראּווֶֶקרק;   

253 )OL-Vrouwekerk
 )Abdijkerk ;תֹוְרן  )ָאּבדייֶקרק  

378
תֹוְרן  )הקפלה תחת עץ   

 Onder de Linden ;הטיליה
350-1 )Chapel

כנסיות סודיות 53
אֹונְס ליֶפה ֵהייר אֹוּפ סֹולֶדה   

91
קפלת ּבֶָחיינהֹוף  )אמסטרדם(   

87
)ה(כנסייה ההולנדית הרפורמית 

19 Dutch Reformed Church
)ה(כנסייה הלותרנית 

90 Lutherse Kerk )אמסטרדם(
כסף 446-7

כספומטים 446
כרטיסי אשראי 446

בחנויות 144  
במלונות 386  

כרטיסי נסיעה בתחבורה 
הציבורית 455

כרייה 367, 369, 378
כריית פחם 367, 369, 378

טירות, המשך 
לּונֶרסלֹוט  )לּונֶן( 196

ֶמנֶקמאּבֹורְך  )ָאאּוטָהאּוזֶן(   
287 Menkemaborg

נָיֶינרֹוֶדה  )ּבְרּוֶקלֶן( 198  
 Schaloen )ְסכאלּון  )פאלֶקנּבּורך  

367 ,349
סלֹוט זָאּולֶן 196  

פֹורֶדן 341  
ְפָריילֶמאּבֹורך 288  

קּופֹורֶדן 311  
ראדּבָאּוט  )ֵמיֶדמּבליק( 178  

 Rechteren )ֶרכֶטֶרן  )דאלפֶסן  
315

טלוויזיה 442-3
טלפונים 448

362 Teniers, David ֶטניֶיה, דויד
טניס 437

 ,48 Tasman, Abel ָטסָמן, ָאּבֶל
286 ,49

ָאּבֶל ָטסָמנָקּבינֶט  )חרֹוֶטחאסט(   
286

113 Tepe, Alfred ֶטֶּפה, אלפרד
 t' )ט'קֹוּפמאנסהּוס  )ְפראנֶֶקר

297 Coopmanshûs
 ,267 ,265 ,262 ,12 Texel ֶטקֶסל

272-3
289 Ter Apel ֶטר ָאֶּפל

 Terborch, ֶטרּבֹורך, ֶחרארט
124 ,123 ,64 Gerard

פליית הכינים 223  
 Troelstra, טרּולסטָרה, פיטר יֶלֶס

296 Peter Jelles
 Tromp, טרֹומּפ, מארֶטן הארֶּפרץ

241 Maarten Harpertsz.
טרֹומּפ'ס ָהאּוס  )פלילאנט( 

273 Tromp's Huys
 Troost, Cornelis טרֹוסט, קֹורנֶליס

125
 Trajan, טריאנוס, הקיסר

343 Emperor
טריֶּפנָהאּוס  )אמסטרדם( 

78 ,73 Trippenhuis
 Trip, טריּפ, קתרינה אליזבת

115 Catharina Elisabeth
 t' )ט'ֶרכטָהאּוס  )ָאּבֶֶקרק

180 Regthuis
Ternaard 401 ֶטרנארט
255 Terneuzen ֶטרנֹויזֶן

 ,267 ,265 Terschelling ֶטרסכֶלין
274

 Java-eiland יאבָה־ָאיילאנט 
134

יאּב יאם, בורדל  )אמסטרדם( 
99 Yab Yum

Joure 419 יָאּוֶרה

יאכטהאוס סינט הּוּבֶרטּוס  
 Jachthuis St )אֹוֶטרלֹו(

338 Hubertus
 Jan יאן הראשון, דוכס ּבְָרּבאנט

40 I, Duke of Brabant
יאן  )הרביעי( פאן ארקל, ההגמון 
 Jan IV van Arkel, של אוטרכט

40 bishop of Utrecht
219 Jantje )יאנטיֶיה  )האג

יאנטיֶיה פאן סלָאּוס  )סלָאּוס( 
255 Jantje van Sluis

49 Jansz, Willem יאנס)זון(, וילֶם
יהודים

בית אנה פרנק 10, 66, 106,   
108-9

בית הכנסת הפורטוגלי    
)אמסטרדם( 80

המוזיאון לתולדות היהודים    
)אמסטרדם( 67, 79

יהודית עורפת את ראש 
הולופרנס  )קראּבֶת( 238

יהלומים
יהלומי קֹוסֶטר  )אמסטרדם(   

120 ,119
מה לקנות בהולנד 427  

 Juliana, Queen יוליאנה, המלכה
225 ,133 ,41 ,32

 ,43 Caesar, Julius יוליוס קיסר
355

יום הדין  )ואן לָייֶדן( 216
32 Queen's Day יום המלכה

יום המלכה  )קֹונינגינֶדאך( 
32 Koninginnedag

יום הציד  )ּבראֶקנסיק( 93
 Nationale יום טחנות הרוח

32 Molendag
יומנה של אנה פרנק 108, 109

   Jong,יֹונג, היימן לואי ֶדה
 115 Heyman Louis de

יֹוּפי ָהאּוסמאן, מוזיאון  )וֹורקּום( 
298 Jopie Huisman Museum

 Jordaan )יֹורדאן  )אמסטרדם
111 ,10

מפת רחובות מאוירת  106-7  
יֹורדאנפסטיבל  )אמסטרדם( 

34 Jordaanfestival
  Eurolines )יורוליינס  )בריטניה

453 )UK(
 Eurolines יורוליינס הולנד

453 Nederland
453 Europcar יורופקאר

ייבוש אדמה, ראו קרקעות 
שיובשו מהים 

יין, במסעדות 407
יין  )ייצור(, זָאּוט לימּבּורך 

 Winemaking, Zuid Limburg
380

175 Jisp יִיסּפ
175 Jisperveld יִיסֶּפרֶפלט

ילדים רוחצים בנחל  )פון דילמן־
קרּומֶּפלמאן( 308

ילד עם כלבים בנוף  )טיציאן( 
235

)ה(ים הצפוני 164, 171
 Maritiem )ימי, המוזיאון  )זיריקזֵי

252 Museum
 Nationale )ימי הצי  )ֶדן ֶהלֶדר

33 Vlootdagen
 Jacoba of יעקֹוּבָה מבוואריה

212 ,47 ,40 Bavaria
 Japanese )יפנים, גנים  )האג

224-5 Gardens
 Book )יריד הספרים  )ֵדיֶפנֶטר

320 fair
254 ,245 ,34 Yerseke יֶרֶסֶקה
 Israëls, Josef ישראלס, יוסף

224 ,191
 Israëls, Maris ישראלס, מאריס

224
יתושים 445

כבול 209, 262
ָאאּוֶדה ֶפנֶן 301  

אמסטרָדמְסכֶה ֶפלט 311  
דֶרנֶתה 303, 305  

וירט 371  
חיטהֹורן 318-19  

מוזיאון מחוזות הפקת הכבול   
)ֵפינָדם( 289

196 Vinkeveense פינֶקֶפנֶסה  
כבישים 452-3

 Urnfields כדי קבורה, שדות
311 ,42-3

כיכר דאם ב־1656  )לינגֶלּבאך( 
64-5

כיסא אדום וכחול  )ריטֶפלט( 128
כלבי ים

זֵיהֹונֶדנקֵרש  )ּפיֶטרּבּוֶרן( 12,   
287

)ה(כלה היהודייה  )רמברנדט( 
124 ,26-7

 Chlorus, ּכלֹורּוס, קונסטנטיוס
44 Constantius

כללי התנהגות, במסעדות 407
כניעת ּבֶרָדה  )וֶלאסֶקס; 

363 )Velázquez
כנסיות באמסטרדם

ָאאּוֶדה ֶקרק 76-7, 433  
אֹונְס ליֶפה ֵהייר אֹוּפ סֹולֶדה   

91 ,53
ָאמסֶטלֶקרק 102  

ֶדה קָרייטּבֶרך 113  
הכנסייה האנגלית 87, 433  

הכנסייה הלותרנית 90  
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 ,352 ,13 Maastricht מאסטריכט
372-7 ,367

ּבֹונֶפאנטנמּוזֵיאּום 13, 349,   
374-5

מידע לתיירים 441  
מפת רחובות מאוירת 372-3  

נמל התעופה 451, 453  
פסטיבלים 34  

מאסטריכט, אמנת  )1992( 59
229 Maassluis מאסלָאּוס

 ,344 ,18 Maas, river מאס, נהר
370 ,367 ,362 ,355 ,349

 Maes, Nicolaes מאס, ניקולאס
124

371 Maasplassen מאסּפלאֶסן
29 Makkum מאקּום

 Marot, Daniël מארֹו, דניאל
334 ,259

 Marum, מארּום, פיטר פאן
183 Pieter van

מארֶטן פאן רֹוסּום, מוזיאון  
 Maarten van )זאלטּבֹוֶמל(

345 Rossummuseum
 Marsman, מארסמאן, הנדריק

344 Hendrik
198 Maarssen מארֶסן

מארקיזֶנהֹוף  )ּבֶרכֶן אֹוּפ זֹום( 
363 ,356 Markiezenhof

174 ,17 Marken מארֶקן
 Fort Asperen מבצר ָאסֶּפֶרן

345 ,240
מבצר הרלם  )ֶהלֶפּוטסלָאּוס( 

241 Fort Haerlem
מבצר סאנֶדרּבָאּוט  )סיטארט( 

378 Fort Sanderbout
מבצר ֶפלטָהאּוס  )ֵהימסֶקרק( 

188 Fort Veldhuis
ֶמגאליתים 42
ּבֹורכֶר 310  

דיֶפר 311  
דֶרנֶתה 12, 259, 303, 309  

הגדולים ביותר בהולנד 305  
מרכז המידע הלאומי   

 Nationaal למגאליתים
 Hunebedden

310 ,307 Informatiecentrum
נתיב המגאליתים  )דֶרנֶתה(   

306-7
תל הקבורה על הסכיֶמר   

 Langgraf op de )ֶאס )ֶאֶמן
311 Schimmer Es

מגדל בבל  )ברויגל( 235
 De )ה(מגדל האדום  )דּוסּבּורך(

342 Roode Toren
מגדלורים

ֶהט ּפארט  )מארֶקן( 174  
וֶסטקאֶּפלֶה 251  

ֶטקֶסל 264  
מגריט מארי, הברונית 225

מדע, מרכז נמו  )אמסטרדם( 
  Science Center NEMO

136-7 )Amsterdam(
המיטב של אמסטרדם 67  
 Belgian ה(מהפכה הבלגית(

55 Revolution
 ,125 Mauve, Anton מֹוב, אנטון

191
מודרניזם  128

מוזגת החלב  )ורמיר( 122, 124
מוזיאומּבֹוט  )אמסטרדם( 

455 Museumboot
מוזיאון ּבֹונֶפאנֶטן  )מאסטריכט( 

 ,349 ,13 Bonnefantenmuseum
374-5

)ה(מוזיאון האזורי ֶדה 
ֵמיסטֹוף )סינט־ָאנאלאנט( 

 Streekmuseum De Meestoof
253

מוזיאון האלכוהול ֶדה ֶחקרֹונֶדה 
ּבראנֶדרסֶקֶטל  )סכידאם( 

 Gedistilleerd Museum De
229 Gekroonde Brandersketel

)ה(מוזיאון החקלאי  )ֵחיֶמרט( 365 
Boerenbondmuseum

מוזיאון החשיש והמריחואנה  
 Hash Marihuana )אמסטרדם(

75 Hemp Museum
מפת רחובות מאוירת 72  

)ה(מוזיאון הימי )מארינֶמּוזֵיאּום; 
178 Marinemuseum )ֶדן ֶהלֶדר

)ה(מוזיאון הלאומי מן השעון 
המצלצל ועד לתיבת הנגינה  
 Nationaal Museum)אוטרכט(
 Van Speelklok tot Pierement

 203 ,200
מוזיאון המקרא  )אמסטרדם( 

113 Bijbels Museum
)ה(מוזיאון המרכזי  )אוטרכט( 
202 ,200 Centraal Museum

)ה(מוזיאון העירוני לארכיאולוגיה 
 Gemeentelijk ָארֶדנּבּורך
 Archeologisch Museum

255 Aardenburg
)ה(מוזיאון העירוני של 
האג  )ֵחֵמינֶטמּוזֵיאּום( 

והמוזיאון לצילום  )האג( 
 Gemeentemuseum Den Haag

224 en Fotomuseum
מוזיאון העצמאות  )חרּוסּבֵייק( 

344 Bevrijdingsmuseum
)ה(מוזיאון הְפריזי הראשון 

להחלקה על הקרח  )הינֶדלֹוֶּפן( 
 Eerste Friese Schaatsmuseum

298 ,295

)ה(מוזיאון הְפריזי לספנות  )ְסנֵיק( 
 Fries Scheepvaartmuseum

299
)ה(מוזיאון הפתוח לדתות 

המונותיאיסטיות  )חרּוסּבֵייק( 
 Bijbels Openluchtmuseum

344
)ה(מוזיאון הפתוח לתולדות 

 Historisch Openlucht איינדהובן
364 Museum Eindhoven
מוזיאון ְחרֹונינגֶר  )ְחרֹונינגֶן( 

 ,259 ,12 Groninger Museum
284-5 ,276

)ה(מוזיאון לאיקונות  )קאמֶּפן( 
317 Ikonmuseum

)ה(מוזיאון לאמנות אבוריג'ינית 
 Aboriginal Art )אוטרכט(

202 Museum
 Limburgs )מוזיאון לימּבּורך  )ֶפנלֹו

370 Museum
)ה(מוזיאון לתולדות ָאֶּפלדֹוְרן 

 Historisch Museum Apeldoorn
336

)ה(מוזיאון לתולדות ֶדה ואך  
 Historisch Museum )ֵדיֶפנֶטר(

320 De Waag
)ה(מוזיאון לתולדות ֶדן ּבריל  

 Historisch Museum )ּבְרילֶה(
241 )Brielle(  Den Briel

)ה(מוזיאון לתולדות הארלם 
 Historisch Museum Haarlem

185
)ה(מוזיאון לתולדות היהודים  

 Joods Historisch )אמסטרדם(
79 Museum

המיטב של אמסטרדם 67  
מוזיאון קֹוּברא לאמנות מודרנית  
 Cobra Museum )ָאמסֶטלֵפין(

189 voor Moderne Kunst
 Museonder )מּוזֵיאֹונֶדר  )אֹוֶטרלֹו

339
מוזיאונים וגלריות באמסטרדם 

66-7
ָאחניֶטנקאּפל 72, 75    

Agnietenkapel
ארמון המלוכה 67, 88-9, 93   

Koninklijk Paleis
בית אנה פרנק 10, 66, 106,   

108-9¬Anne Frank Huis
 Rembrandthuis בית רמברנדט  

 78 ,73
המוזיאון ההולנדי לספנות   
 Nederlands Scheepvaart

132-3 ,67 Museum
המוזיאון ההולנדי לקולנוע   
 Nederlands Filmmuseum 

121

 Christie's )כריסטי'ז  )אמסטרדם
429

כתבי עת 443

 ,277 Lauwersoog לָאּובֶרסֹוך
286

 ,258 Lauwersmeer לָאּובֶרסמיר
286 ,278

לָאּוסבֹולט  )ּבֵייטֶסרסבאך( 
301 Lauswolt

Lattrop 402 לאטרֹוּפ
לאֶטרנָה מאג'יָקה  )ְסלֹוֶטן( 

299 Laterna Magica
 Lage Vuursche לאכֶה פירסכֶה

199
 Lambiek )לאמּביק  )אמסטרדם

145
 Lange )לאנגֶה יאן  )מידלּבּורך

249 Jan
 Lange )לאנגֶה פּורָהאּוט  )האג

218 Voorhout
לאנדאל גרינפארק הֹוך פאלס 

 Landal GreenPark Hoog Vaals
389

 Landelijke לאנֶדלָייֶקה פיטסדאך
32 Fietsdag

 Landgoed לאנטחּוט ָאנינחאהֹוף
316 Anningahof

Landgraaf 405 לאנטְחראף
191 Laren לאֶרן

לֶבֶנהּוק, אנתוני ואן 
 Leeuwenhoek, Anthonie van

226 ,51
 Le Maire, Jacob לֶה ֵמר, יאקֹוּב

49 ,48
 Le )לֶה קֹולֶקסיֹונֶר  )מיֶדלּבּורך

429 Collectionneur
לואי החסיד, המלך 40

 Louis לואי נפוליאון, המלך
89 ,55 ,41 Napoleon, King
 Lubbers, Ruud לּוּבֶרס, רּוט 

 59
לווייתנים, ציד 265, 274

286 Lutjegast לּוטיֶכאסט
 Lot )לֹוט מּורמֹונט  )וֶסֶטרסכאוֶון

252 Moermond
299 Luts river לּוטס, נהר

לֹויֶר קּונסט ֶאן ָאנטיקצֶנטרּום  
 Looier Kunst en )אמסטרדם(

145 ,113 Antiekcentrum
לֹוכֶטֶרן, איגנאטיּוס פאן 

 ,110 Logteren, Ignatius van
140

341 ,32 Lochem לֹוכֶם
241 Lumey, van לּוֵמי, ואן

306 Loon לֹון
198 ,196 Loenen לּונֶן

 Loonse לֹונֶסה ודרּונֶנֶסה, דיונות
356 ,13 and Drunense dunes

Loosdrecht 415 לֹוסדֶרכט
לוקאס הקדוש מצייר את מריה 

הקדושה ובנה  )ֵהימסֶקרק( 187
47 Luther, Martin לותר, מרטין
 ,291 ,12 Leeuwarden ליבארֶדן

296 ,294
341 Librije )ליּבראיֶה  )זּוטֶפן

214-17 ,209 ,11 Leiden לָייֶדן
הראנְְדְסטאט 166  

מפת רחובות מאוירת 214-15  
פסטיבלים 34-5  

לָייֶדן, הסרת המצור  )1603( 238
 Leyden, Lucas לָייֶדן, לוקאס ואן

124 van
יום הדין 216  

 Leidse Jazzweek לָיידֶסה ג'אזוויק
35

 ,62 Leidsegracht לָיידֶסְחראכט
101 ,94

לָיידֶסּפלָיין  )אמסטרדם( 
112 Leidseplein

לֵייכבאֶטר, יאן אדריאנס 
 Leeghwater, Jan Adriaansz.

175 ,165
 Leenhoff, לֵיינהֹוף, פרדיננד

Ferdinand
ֶמרקּורי 119  

287 Leens לֵיינס
286 Leek לֵייק

לָייקלאמאָהאּוס  )ּבֵייטֶסרסבאך( 
 )Beetsterzwaag(  Lycklamahuis

301
 ,352 ,13 Limburg לימּבּורך

367-81
הּוֶפלאנט 378-9  

מאסטריכט 372-7  
מלונות 405  

מסעדות 423  
מפה 368-9  

לינָאּוסהֹוף  )ּבֶנֶנּבְרּוק( 
435 Linnaeushof

לינָאּוסהֹוף  )ֵהימסֵטיֶדה( 
212 Linnaeushof

 ,240 Linge, river לינגֶה, נהר
345

Lingelbach, Jan לינגֶלּבאך, יאן
כיכר דאם ב־1656 64-5  

 Lindevallei )לינֶדפאלָיי  )וֹולֶפכָה
293

לינה כפרית 24
וילות להשכרה 384  

זָאּוט לימּבּורך 24  
238 Ligne, Jan de לין, יאן ֶדה
ליניארית, תרבות כלי החרס 

379 ,367 ,42 Bandkeramikers

213 ,212 ,210 ,32 Lisse ליֶסה
364 Lissitzky, El ליסיצקי, ֶאל

לֵיֶּפלארסּפלאֶסן 
329 Lepelaarsplassen

 Lixenberg, ליקסנברג, סיריל
329 Cyriel

240 Leerdam לירָדם
לירי  )קנדינסקי( 235

 Lelie, Adriaan לֶלי, אדריאן ֶדה
125 de

327 ,323 Lelystad לֶליסטאט
 ,164 Lely, Cornelis לֶלי, קורנליס

326 ,323
345 ,22 Lek, river לֶק, נהר

 Lairesse, Gerard לֶֶרס, ז'ראר ֶדה
110 de

מאדאם טוסו סינרמה  
 Madame )אמסטרדם(

86 ,85 Tussauds Scenerama
 Madurodam )מאדּורֹודאם  )האג

225
225 Maduro, JML מאדּורֹו, ימ"ל

190 Muiden ָמאּוֶדן
 Muiderslot)ָמאּוֶדרסלֹוט  )ָמאּוֶדן

190
ָמאּוֶדרּפֹורט  )אמסטרדם( 

134 Muiderpoort
 ,51 Muiderkring ָמאּוֶדרקרין

190
 Mauritshuis )ָמאּוריצָהאּוס  )האג

222-3 ,162 ,11
מפת רחובות מאוירת 219  

 Maurice, 'ָמאּוריץ, נסיך אֹוראנז
363 Prince of Orange

מאחנָה פלאזה  )אמסטרדם( 
429 ,145 ,90 Magna Plaza
 ,12 Mata Hari מאָטה הארי

297 ,296
 Matisse, Henri מאטיס, אנרי

128
 Majolica מאיֹוליָקה, קרמיקה

229 ,29
 Meij, JM van מאי, י"מ פאן ֶדר

143 der
102 Meijer, B 'מאייר, ב

 Meier, Richard מאייר, ריצ'רד
218

מאכֶֶרה ּברּוך  )אמסטרדם( 
114-15 ,62 Magere Brug

 Malevich, מאלֶביץ', קאזימיר
129 Kazimir

דיוקן עצמי 129  
מאנֶדרשָיידט־ּבלאנֶקנָהיים, קלרה 

Manderscheidt- אליזבת פאן
 Blankenheim, Clara Elisabeth

378 ,351 van
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המוזיאון העירוני   
)ֵחֵמינטמוזיאום; ֶהלמֹונט( 

365 Gemeentemuseum
המוזיאון העירוני לארכיאולוגיה    

 Gemeentelijk )ָארֶדנּבּורך(
255 Archeologisch Museum

המוזיאון העירוני מבצר דֶרנֶתה    
 Stedelijk Museum )קּופֹורֶדן(

311 Drenthe's Veste
המוזיאון העירוני  )סכיָדם(   

229 Stedelijk Museum
המוזיאון העירוני קתרינָה   

 Stedelijk )חאסטָהאּוס  )ָחאּוָדה
 Museum Catharina Gasthuis

239
המוזיאון העירוני של   
האג  )ֵחֵמינֶטמּוזֵיאּום( 

והמוזיאון לצילום  )האג( 
 Gemeentemuseum Den Haag

224 en Fotomuseum
המוזיאון העירוני של זְבֹולֶה   

316 Stedelijk Museum Zwolle
המוזיאון העירוני של קאמֶּפן   

 Stedelijk Museum Kampen
317

המוזיאון הְפריזי הראשון   
להחלקה על הקרח  )הינֶדלֹוֶּפן( 
 Eerste Friese Schaatsmuseum

298 ,295
המוזיאון הְפריזי לספנות    
 Fries Scheepvaart )ְסנֵיק(

 299 Museum
המוזיאון הפתוח  )אֹורֶפלֶטה(   

310 Openluchtmuseum
המוזיאון הפתוח לדתות   

המונותיאיסטיות  )חרּוסּבֵייק( 
344 Bijbels Openluchtmuseum

המוזיאון הפתוח לֹוס   
הּוס  )אֹוטמארסּום( 

 Openluchtmuseum Los Hoes
321

המוזיאון הפתוח לתולדות   
 Historisch Openlucht איינדהובן

364 Museum Eindhoven
המוזיאון הצבאי של דלפט   

229 Legermuseum Delft
המוזיאון הצפוני לספנות   

 Noordelijk )ולטבק  )ְחרֹונינגֶן
 Scheepvaart- en

283 Tabaksmuseum
המוזיאון לאמנות אבוריג'ינית    

 Aboriginal Art )אוטרכט(
202 Museum

המוזיאון לגבינות  )ָאלקמאר(   
181 Kaasmuseum

המוזיאון לדיוקנאות קדושים    
317 Ikonmuseum )קאמֶּפן(

המוזיאון להחלקה על הקרח    
297 Kaatsmuseum )ְפראנֶֶקר(

המוזיאון לזיופי אמנות  )ְפלֶֶדר(   
 Museum voor Valse Kunst

311
המוזיאון לטבע  )מאסטריכט(   

376 Natuurhistorisch Museum
המוזיאון לטבע של דֹוקּום   

 ,296 Natuurmuseum Dokkum
297

המוזיאון לטבע של פריסלאנט    
 Natuurmuseum )ליבארֶדן(

296 Fryslân
המוזיאון לטחנות רוח  )קֹוך   

 Molenmuseum )על נהר הזאן
175 )Koog a/n de Zaan(

המוזיאון למגזרות נייר    
 Museum voor )וֶסֶטרּבֹורק(

 )Westerbork(  Papierknipkunst
310

המוזיאון למנועי   
קיטור  )ֵמיֶדמּבליק( 

180 Stoommachinemuseum
המוזיאון לעיצוב גרפי  )זּוטֶפן(   

341 Grafisch Museum
המוזיאון לפיסול לחוף הים    

 Museum Beelden aan )האג(
225 Zee

המוזיאון לתולדות ָאֶמרֹונֶן   
 Amerongs Historisch Museum

207
המוזיאון לתולדות ָאֶּפלדֹוְרן   

 Historisch Museum Apeldoorn
336

המוזיאון לתולדות דה ואך    
 Historisch Museum )ֵדיֶפנֶטר(

320 De Waag
המוזיאון לתולדות ֶדן ּבריל    

 Historisch Museum )ּבְרילֶה(
241 Den Briel

המוזיאון לתולדות האג  )האג(   
 Haags Historisch Museum 

219
המוזיאון לתולדות הארלם 185   

Historisch Museum Haarlem
המכון ההולנדי לאדריכלות    

 NAI )רוטרדם(  NAI
 )Nederlands Architectuur

233 Instituut(
המכון ההולנדי לארכיאולוגיה   

 NISA )תת-ימית )לֶליסטאט
  327 

המרכז לייבוש שטחים מהים    
 Nieuw Land )לֶליסטאט(

327 Erfgoedcentrum
חּומאנסזֹורך  )ּבָראּוניֶסה(   

253 Goemanszorg

ט'קֹוּפמאנסהּוס  )ְפראנֶֶקר(    
297 't Coopmanshûs

טרֹומּפ'ס ָהאּוס  )פלילאנט(   
273 Tromp's Huys

 t' )ט'ֶרכטָהאּוס  )ָאּבֶֶקרק  
180 Regthuis

כרטיס מוזיאונים   
440-41 Museumjaarkaart
לאֶטרנָה מאחיָקה  )ְסלֹוֶטן(   

 299 Laterna Magica
 Landgoed לאנטחּוט ָאנינָחהֹוף  

316 Anningahof
מאדּורֹודאם  )האג(   

225 Madurodam
ָמאּוריצָהאּוס  )האג(   

222-3 ,219 ,162 Mauritshuis
ָמאּוריצָהאּוס  )וילֶמסטאט(   

363 Mauritshuis
מארינֶמוזיאום )ֶדן ֶהלֶדר(   

178 Marinemuseum
מארקיזֶנהֹוף  )ּבֶרכֶן אֹוּפ זֹום(   

 Markiezenhof )Bergen op
363 Zoom(

מבצר ֶפלטָהאּוס  )ֵהימסֶקרק(   
188 Fort Veldhuis

 Edams )מוזיאון ֶאדאם  )ֶאדאם  
174 Museum

מוזיאון אליזבת ויסָהאּוס    
 Museum Elisabeth )קּולֶמּבֹורך(

345 Weeshuis
מוזיאון אנטון ּפיק  )האֶטם(    

336 Anton Pieck Museum
מוזיאון אפריקה  )חרּוסּבֵייק(   

344 Afrika Museum
מוזיאון ארמאנדו  )ָאֶמרספֹורט(   

206 Armandomuseum
מוזיאון ּבָאּוֶטנּפלאץ לאמנות   
 Museum )פיגורטיבית  )ֶאלֶדה

 voor figuratieve kunst De
309 Buitenplaats

מוזיאון ּבֹוימאנס פאן ּבּונינגֶן    
 Museum Boijmans )רוטרדם(

234-5 ,11 Van Beuningen
מוזיאון ּבּורהאֶפה  )לָייֶדן(   

 )Leiden(  Museum Boerhaave
216-17

 Museum מוזיאון ּבֶטיֶה וֹולף  
175 Betje Wolff

מוזיאון בית–החווה    
)סטאּפהֹורסט( 

320 Museumboerderij
מוזיאון ּבָראּוס  )ּבְָראּובֶרסהאֶפן(   

252 Brouws Museum
 Breda's )מוזיאון ּבֶרָדה  )ּבֶרָדה  

363 Museum
 Museum )מוזיאון ּבֶרדיּוס  )האג  

220 Bredius

מוזיאונים וגלריות 
באמסטרדם, המשך
המוזיאון הטרופי   

140 Tropenmuseum
המוזיאון העירוני  )סֶטֶדלֵייק(   
 ,66 ,10 Stedelijk Museum

128-9 ,118
 Museum המוזיאון לדיור ציבורי  
 143  voor de Volkshuisvesting
המוזיאון לתולדות אמסטרדם   

 Amsterdams Historisch
92-3 ,84 ,66 Museum

המוזיאון לתולדות היהודים   
 ,67 Joods Historisch Museum

79
הרמיטאז' אמסטרדם    

 Hermitage Amsterdam
140-41

 Allard מוזיאון ָאלארד ּפירסֹון  
90 Pierson Museum

 Museum מוזיאון ָאמסֶטלקרינג  
91 Amstelkring

מוזיאון ההתנגדות   
141 ,67 Verzetsmuseum

מוזיאון החשיש והמריחואנה   
 Hash Marihuana Hemp

75 ,72 Museum
מוזיאון המספנה ט'קרֹומָהאּוט   

 Werfmuseum 't Kromhout
135

 Bijbels מוזיאון המקרא  
113 Museum

מוזיאון התיאטרון   
110 ,107 Theatermuseum
 Van Gogh מוזיאון ואן גוך  

 ,118 ,66 ,10 Museum 
126-7

 Museum Van מוזיאון ואן לֹון  
115 Loon

מוזיאון וילֶט־הֹולטָהאּוֶסן   
 Museum Willet-Holthuysen

114
 Science מרכז המדע נֶמֹו  

136-7 ,67 Center NEMO
 Kattenkabinet קאֶטנקאּבינֶט  

102
 Rijksmuseum ָרייקסמוזיאום  

122-5 ,119 ,66 ,10
מוזיאונים וגלריות לאמנות

ָאאּודָהיידקאֶמר  )ּבֹולסבארט(   
297 Oudheidkamer

ָאאּודָהיידקאֶמר  )ֶדן ּבּורך(   
272 Oudheidkamer

ָאאּודָהיידקאֶמר  )נּונסֵּפיט(   
336 Oudheidkamer

ָאּבָדיימּוזֵיאּום  )ֶאחמֹונט(   
188 Abdijmuseum

ָאּבֶל ָטסָמנָקּבינֶט  )חרֹוֶטחאסט(   
286 Abel Tasmankabinet

ָאדמיָרליָטייטָהאּוס  )דֹוקּום(   
297 ,296 Admiraliteitshuis

אֹולֶדה מאט אּוס  )חיטהֹורן(   
318 Olde Maat Uus

אולם האמנות לילדים וילה   
Kinder- )זברה  )רוטרדם

kunsthal Villa Zebra 233
אּוס ָהייט ּבירּבְָראּובֶריי    
 Us Heit )ּבֹולסבארט(

297 Bierbrouwerij
ֶאלקטרישֶה מּוזיאומטראמלָיין    

 Elektrische )ָאמסֶטלֵפין(
189 Museumtramlijn

 Escher )ֶאשֶר בּפאלָייס  )האג  
220-21 in the Paleis
ּבֶּבינגֶהּוס  )ֶאקסלֹו(   

309 Bebingehoes
ּבֹונֶפאנֶטנמוזיאום  )מאסטריכט(   
 ,349 ,13 Bonnefantenmuseum

374-5
ּבֹוסמוזיאום  )ָאמסֶטלֵפין(   

189 Bosmuseum
 Van )בית ואן גוך  )ֵפינֹורד  

311 Gogh Huis
בית מונדריאן לאמנות   

קונסטרוקטיבית וקונקרטית  
 Mondriaanhuis )ָאֶמספֹורט(

 voor Constructieve en
206 Concrete Kunst

גלריית הנסיך וילֶם החמישי    
 Galerij Prins Willem V )האג(

220 ,218
 De“ )ֶדה ּבאראֶקן )ּבּורטאניֶה  

289 "Baracquen
 De )ֶדה ּבֵילדָטאּון  )וינֶטרסבָייק  

342 Beeldtuin
 De Hallen )דה האלֶן  )הארלם  

184-5
 De )ֶדה זֵייבֶן מארֶקן  )סכֹונֹורד  

306 Zeven Marken
ֶדה ְחרֹוֶטה סֹוסיֶאָטייט  )החברה   

 De Groote )הגדולה; טיל
344 Sociëteit

 De )ֶדה סכיֶּפרסּבּורס  )ֶאלסֹו  
379 Schippersbeurs

ֶהט ּבֶָהאּוֶדן ָהאּוס  )ֶטרסכֶלין(   
274 Het Behouden Huys

)ֶהט( ּפרינֶסֶסהֹוף  )ליבארֶדן(   
296 Het Princessehof

המגדל האדום  )דּוסּבּורך(    
342 De Roode Toren
המוזיאון האזורי ֶדה   

ֵמיסטֹוף  )סינט ָאנאלאנט( 
 Streekmuseum De Meestoof

253

המוזיאון ההולנדי הפתוח   
 Nederlands )ָארנֶהם(

340 Openluchtmuseum
המוזיאון ההולנדי לטקסטיל    

 Nederlands )טילּבּורך(
362 Textielmuseum

המוזיאון ההולנדי למנועי קיטור   
 Het Nederlands )ֵמיֶדמּבליק(

178 Stoommachinemuseum
המוזיאון ההולנדי לרכבות    

 Nederlands )אוטרכט(
203 ,201 Spoorwegmuseum
המוזיאון החקלאי )ֵחיֶמרט(   

365 Boerenbondmuseum
המוזיאון הימי  )זיריקזֵי(   
252 Maritiem Museum

המוזיאון הלאומי לאופניים   
 Velorama )ֶפלֹוראָמה  )נָייֵמיכֶן
343 National Bicycle Museum

המוזיאון הלאומי לאתנולוגיה  
 Rijksmuseum voor )לָייֶדן(

217 Volkenkunde
המוזיאון הלאומי לבירה ֶדה   
 Nationaal )ּבֹום  )ָאלקמאר

181 Biermuseum De Boom
המוזיאון הלאומי לדמויות   
 Nationaal   )מּבְדיל  )אֹוֶמן

320 Tinnen Figuren Museum
המוזיאון הלאומי לזכוכית    

 Nationaal )לירָדם(
240 Glasmuseum

המוזיאון הלאומי למכבי האש   
 National )ֶהלֶפּוטסלָאּוס(
 241 Brandweermuseum

המוזיאון הלאומי למרכבות   
 Nationaal )ולכרכרות  )לֵייק

286 Rijtuigmuseum
המוזיאון הלאומי מן השעון   

המצלצל ועד לתיבת הנגינה  
 Nationaal Museum )אוטרכט(
 Van Speelklok tot Pierement

203 ,200
המוזיאון המרכזי )אוטרכט(   
202 ,200 Centraal Museum

המוזיאון העירוני  )ָאלקמאר(   
181 Stedelijk Museum

המוזיאון העירוני ֶדה לאֶקנהאל    
 Stedelijk Museum De )לָייֶדן(

216 Lakenhal
המוזיאון העירוני ֶהט   

 Stedelijk , )ּפרינֶסנהֹוף  )דלפט
228 Museum Het Prinsenhof

המוזיאון העירוני  )זּוטֶפן(   
341 Stedelijk Museum

המוזיאון העירוני   
)ֵחֵמינטמוזיאום; ֶאלּבּורך( 

336 Gemeentemuseum
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 Naturalis )נאטוראליס  )לָייֶדן  
217

337 Nairac )נאיראק  )ּבארנֶֶפלט  
סטאדָהאּוסמוזיאום  )זיריקזֵי(   

252 Stadhuismuseum
סֵטינקֹולֶנָמיין  )פאלֶקנּבּורך(   

379 Steenkolenmijn
סכילאנטָהאּוס  )רוטרדם(   

230 Schielandhuis
 Slag bij“ 'סלאך ּבָיי ָהייליכֶרלֵי‘  

288 "Heiligerlee
 Slager )סלאכֶר  )ֶס'רטֹוכֶנּבֹוס  

362
ּפאלָייס ָאן ֶדה ּבלָיימארְקט    

 Paleis aan de )זְבֹולֶה(
316 Blijmarkt

ּפאלָייס ֶהט לֹו  )ָאֶּפלדֹוְרן(   
334-5 ,259 ,13 Paleis Het Loo

פאן ָאּבֶמוזיאום  )איינדהובן(   
364 ,348 Van Abbemuseum

 Van )פאן ּבֹוֶמל־פאן ָדם  )ֶפנלֹו  
370 Bommel-Van Dam

פארק התעופה הלאומי   
ָאוויֹודרֹוֶמה  )לֶליסטאט( 
 Nationaal Luchtvaart

327 Themapark Aviodrome
פיליּפסמוזיאום  )איינדהובן(   

364 Philipsmuseum
ֵפינּפארק  )ּבארֶחר־  

311 Veenpark )קֹומּפאסקּום
פנורמה ֶמסדאך  )האג(   

224 ,210 Panorama Mesdag
צאר־ֶּפֶטרָהאּוסיֶה  )זאנָדם(   

175 Czaar-Peterhuisje
 Kunsthal )קּונסטהאל  )רוטרדם  

233
ֶרדינגסמוזיאום אּברהם פֹוק    

 Reddingsmuseum )ָאֶמלאנט(
275 Abraham Fock

ריטֶפלט שֶרֶדר־ָהאּוס    
Rietveld Schröder- )אוטרכט(

204-5 ,163 ,11 Huis
ָרייקסמוזיאום טבֶנֶתה    

 Rijksmuseum )ֶאנסֶחֶדה(
321 Twenthe

ָרייקסמוזיאום פאן ָאאּודֵהיֶדן    
 Rijksmuseum van )לָייֶדן(

217 ,214 Oudheden
שעות פתיחה 441  

תחנת השאיבה בכוח הקיטור   
ֶדה קרּוקביּוס  )הארלֶֶמרמיר( 

 Stoomgemaal De Cruquius
212 ,188-9

מוזיאונים ימיים, ראו גם גני חיות 
דולפינריום )הארֶדרבָייק( 332,   

434 ,337
חיי הים, סכֵיֵפיניגֶן 225  

מוזיאונים, רובע  )אוטרכט( 
200 Museumkwartier

מוזיאונים, רובע  )אמסטרדם( 
117-29

המוזיאון העירוני  )סֶטֶדלֵייק(   
128-9 ,10

מוזיאון ואן גוך 10, 126-7  
מלונות 394  

מסעדות 412-13  
מפת האזור 117  

מפת רחובות מאוירת 118-19  
ָרייקסמוזיאום 10, 122-5  

 Musis )מּוזיס סאקרּום  )ָארנֶהם
433 Sacrum

מּוזיקֶחּבָאּו ָאן ט'ָאיי 
149 Muziekgebouw Aan 't IJ

מוזיקתיאטר  )אמסטרדם( 
 ,146 ,79 ,70 Muziektheater

433 ,149
מֹוזֶס ֶאן ָאָארֹונֶקרק  )כנסיית 
משה ואהרון; אמסטרדם( 

79 Mozes en Aäronkerk
Multatuli מּולטאטּולי

מקס האפֶלאר 57  
 Mondriaan, Piet מונדריאן, פיט
 ,338 ,316 ,224 ,129 ,128 ,58

362
בית מונדריאן לאמנות   

קונסטרוקטיבית וקונקרטית  
 Mondriaanhuis )ָאֶמספֹורט(

 voor Constructieve en
206 Concrete Kunst

קומפוזיציה באדום, שחור,   
כחול ואפור 128

ניצחון בוגי־ווגי 224  
 Mondriaan, מונדריאן, פיטר האב

342 Pieter Sr.
128 Monet, Claude מֹונֶה, קלוד

סירת הסטודיו 338  
 Monumentendag מֹונּוֶמנֶטנדאך

34
מּונטטֹוֶרן  )אמסטרדם( 

115 Munttoren
 Munting, מונטינג, הנריקוס

283 Henricus
מֹונֶטלּבאנסטֹורן  )אמסטרדם( 

80 Montelbaanstoren
 V Montferland מֹונטֶפרלאנט

342 ,23
מוניות 455

טיפים 442  
מנמל התעופה 451  

מוניות רכבת 455
 ,10 Monnickendam מֹוניֶקנָדם

174
מונרכיה 40-41

מוסיקה 432, 433

אופרה 146, 149, 432, 433  
אמסטרדם 146, 149  

ג'אז 146-7, 149, 432, 433  
מוסיקה כנסייתית 432, 433  
מוסיקה לתזמורת, מוסיקה   
קאמרית ומקהלות 431-2, 

433
מחזמרים 430-31, 433  

פסטיבלים 33, 35  
רוק ופופ 432, 433  

149 ,W146-7 מוסיקת עולם
מֹוֶסלֶפסֶטן  )יֶרֶסֶקה( 

34 Mosselfeesten
202 Moesman, JH מּוסמאן, י"ה

מועדונים
אמסטרדם 148, 149  

מועדוני ריקודים
אמסטרדם 148, 149  

)ה(מועצה להכשרה לספורט 
 Commissie Watersport ימי

437 )CWO(  Opleidingen
מוצרט, וולפגנג אמדיאוס 

 Mozart, Wolfgang Amadeus
184

370 Mook מֹוק
266 Mokbaai )מֹוקּבאי  )ֶטקֶסל

 Battle of )1574(  מֹוֶקרָהיי, קרב
370 Mookerheyde

מּורָהאּוֶסן  )ָאֶמרספֹורט( 
206 Muurhuizen

338 Moore, Henry מּור, הנרי
371 Moretti מֹוֶרטי

Morris, Robert מוריס, רוברט
329 Observatorium מצפה  

 Moucheron, מּושֵרֹון, איזאק ֶדה
110 Isaac de

מותה של מריה הקדושה  
)קראּבֶת( 77

מזג האוויר 36-7
 London מזח לונדון, אמסטרדם

249 Quay, Amsterdam
מחוזות 18

מחול 431, 433
אמסטרדם 146, 149  

מחנה המעבר 
וֶסֶטרּבֹורק  )הֹוכהאלֶן( 

 Herinneringscentrum Kamp
 310 )Hooghalen(  Westerbork

מטבחים תלויים  )ָאּפינֶָדם( 
288 ,279 Hanging kitchens

מטבעות 446, 447
 ,243 Middelburg מיֶדלּבּורך

248-50
 Zeeuws מוזיאון זֵילאנט  

250 ,11 Museum
מפת רחובות מאוירת 248-9  

241 Middelharnis מיֶדלהארניס

מוזיאונים וגלריות לאמנות, 
המשך

מוזיאון ֶדה ויכֶר  )דּורנֶה(   
365 Museum De Wieger

מוזיאון ֶדה ֶחפאנכֶנּפֹורט )האג(   
 Museum De Gevangenpoort

 220
מוזיאון ֶדה סֵּפילטֹוֶרן    

 Museum De )מֹוניֶקנָדם(
174 Speeltoren

 Museonder )מוזיאֹונדר  )אֹוֶטרלֹו  
339

 Drents )מוזיאון דֶרנֶתה  )ָאֶסן  
308 Museum

מוזיאון האוניברסיטה  )אוטרכט(   
203 Universiteitsmuseum

מוזיאון האחים ויץ לקבקבי   
 Klompenmuseum )עץ  )ֶאלֶדה

309 Gebroeders Witzes
מוזיאון האלכוהול ֶדה ֶחקרֹונֶדה   

ּבראנֶדרסֶקֶטל  )סכיָדם( 
 Gedistilleerd Museum De
 Gekroonde Brandersketel 

229
מוזיאון ההתנגדות פריסלאנט    

 Verzetsmussen )ליבארֶדן(
296 Friesland

מוזיאון ֶהט ָאאּוֶדה ראטָהאּוס    
 Museum Het Oude )אּורק(

326 )Urk(  Raadhuis
מוזיאון ֶהט פאלקהֹוף  )נָייֵמיכֶן(   

343 Museum Het Valkhof
 Museum מוזיאון הילֶפרסּום  

191 Hilversum
מוזיאון הכדורים הפורחים   

והתעופה )צֶּפ/אלֹון; לֵליסטאד( 
327 Zep/allon

מוזיאון המאה העשרים  )הֹורן(   
 Museum van de Twintigste

178 Eeuw
מוזיאון המבצר ההולנדי    

 Nederlands )נארֶדן(
190 Vestingmuseum

מוזיאון המלח  )ֶדלֶדן(   
321 Zoutmuseum

מוזיאון המלחמה וההתנגדות    
 Oorlogs- en )אֹוֶפרלֹון(

370 Verzetsmuseum
מוזיאון המרחצאות  )הירלֶן(   

378 Thermenmuseum
מוזיאון העופות  )ּבארנֶֶפלט(    

337 Pluimveemuseum
מוזיאון העצמאות )חרּוסּבֵייק(   

344 Bevrijdingsmuseum
מוזיאון הצבעוני השחור  )ליֶסה(   

 Museum De Zwarte Tulp 
213

מוזיאון השיטפונות 1953   
 1953 Museum Watersnood

252
מוזיאון וארקּומס ֶארפסקיּפ    
 Museum Warkums )וֹורקּום(

298 Erfskip
מוזיאון זָאּוֶדרזֵי )ֶאנקָהאּוזֶן(   
 ,163 ,11 Zuiderzeemuseum

176-7
מוזיאון זאן  )זאנֶסה ְסכאנְס(   

175 Zaans Museum
מוזיאון זֵילאנט לביולוגיה    
 Zeeuws )אֹוסטקאֶּפלֶה(
251 Biologisch Museum

מוזיאון זֵילאנט  )מיֶדלּבּורך(   
250 ,11 Zeeuws Museum

מוזיאון ְחרֹונינגֶן  )ְחרֹונינגֶן(   
 ,259 ,12 Groninger Museum

284-5 ,276
 Teylers )מוזיאון ָטיילֶר  )הארלם  

185 ,183 Museum
מוזיאון ט'פּורהּוס  )ּבּונסכֹוֶטן־  

 Museum 't )סּפאֶקנּבּורך
99 Vurhuus

מוזיאון יֹוּפי ָהאּוסמאן  )וֹורקּום(   
298 Jopie Huisman Museum

מוזיאון לימּבּורך  )ֶפנלֹו(   
370 Limburgs Museum

מוזיאון מארֶטן פאן רֹוסּום    
 Maarten van )זאלטּבֹוֶמל(

345 Rossummuseum
מוזיאון מארֶקן  )מארֶקן(   

174 Marker Museum
מוזיאון מחוזות הפקת הכבול    

 Veenkoloniaal )ֵפינָדם(
289 Museum

מוזיאון ממשלת ספרד    
 Museum Spaans )מאסטריכט(

377 Gouvernement
מוזיאון מערב פריסלאנט    
 Westfries Museum )הֹורן( 

178
 Museum מוזיאון נאכֵילֶה  

326 Nagele
מוזיאון נֹורד ּבְָרּבאנט    

 Noordbrabants )ֶס'רטֹוכֶנּבֹוס(
362 ,359 Museum

מוזיאון סֶטטהּוס סלאט    
 Museum Stedhûs )ְסלֹוֶטן(

299 Sleat
מוזיאון סימון ואן ָחיין    

 Museum Simon )דֹורדֶרכט(
240 van Gijn

מוזיאון סינגר לאמנות  )לאֶרן(   
191 Singer Museum

 Museum מוזיאון ְסכֹוקלאנט  
326 Schokland

מוזיאון סכֵיֵפיניגֶן  )האג(   
225 Museum Scheveningen

מוזיאון פאן ֶדר טֹוכט    
 Museum Van der )ָאמסֶטלֵפין(

189 Togt
מוזיאון פּורמן  )האֶטם(   
336 Voerman Museum

מוזיאון ְפלֶהיֶטה  )ָאֶמרספֹורט(   
 )Amersfoort(  Museum Flehite

206
מוזיאון ֶפליּו )הארֶדרבָייק(   

337 Veluws Museum
מוזיאון פראנס האלְס    

 Frans Hals Museum )הארלם(
186-7 ,10

מוזיאון פריסלאנט  )ליבארֶדן(   
296 Fries Museum

מוזיאון פֶרריקס  )וינֶטרסבָייק(   
342 Museum Freriks

מוזיאון קאמֶּפן לטבק  )קאמֶּפן(   
 ,313 Kamper Tabaksmuseum

317
מוזיאון קֹוּברא לאמנות   

 Cobra )מודרנית  )ָאמסֶטלֵפין
 Museum voor Moderne Kunst

189
מוזיאון  קֹוֶמניּוס )נארֶדן(   

190 Comeniusmuseum
מוזיאון קלֹוסֶטר ֶטר ָאֶּפל   

 Museum-klooster Ter Apel
289

מוזיאון קֶרלֶר־מּולר  )אֹוֶטרלֹו(   
 ,13 Kröller-Müller Museum

338-9
מוזיאון קרן היֶדה נָיילאנט    
 Museum Hidde )הינֶדלֹוּפן(

298 Nijland Stichting
מוזיאון ָקָתָריינֶקֹונֶפנט    

 Museum )אוטרכט(
 ,201 Catharijneconvent 

202
מוזיאון תחנת )ה(שאיבה בכוח   

 Museum )הקיטור  )וינסכֹוֶטן
288 Stoomgemaal

מפעל פיליּפס לנורות חשמל   
)פיליּפס חלּוילאמֶּפנפאּבריקיֶה; 

 Philips )איינדהובן
364 Gloeilampenfabriekje
מרכז ָאלמיֶרה לאמנות   
מודרנית, ֶדה פאביליּונס  

 ACHK De ACHK )ָאלמיֶרה(
329 Paviljoens

מרכז הקרמיקה  )מאסטריכט(   
 377 Centre Céramique

מרכז התיעוד ואן   
 Van Gogh )גוך  )נּונֶן

365 Documentatiecentrum
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ארצות השפלה בשנת 1650   
50

ארצות השפלה בשנת 1800   
54

אתרי בונגלוס 388-9  
דלפט 226-7  

דרום הולנד 348-9  
דֶרנֶתה 304-5  

האג 218-19, 221  
האיים הְפריזיים המערביים   

266-7
הארלם 182-3  

הולנד 14-15  
הולנד המודרנית 58  

הּוֶפלאנט 380-81  
הנהרות הגדולים 344  

העיר אוטרכט 200-201, 203  
העיר ְחרֹונינגֶן 280-81  

התרחבות הראנְְדְסטאט 167  
זָאּוד הולנד 210-11  

זֵילאנט 244-5  
חיטהֹורן 318-19  

ֶחלֶדרלאנט 332-3  
חתך רוחב של הולנד 22-3  

 West טיול במערב פריסלאנט  
180 Friesland tour

טיול בשדות של פרחי פקעת   
212

ייבוש קרקעות 165  
לָייֶדן 214-15  

לימּבּורך 368-9  
מאסטריכט 372-3  

מדיניות שימור הסביבה -260  
61

מחוז אוטרכט 194-5  
מחוז ְחרֹונינגֶן 278-9  

מידלּבּורך 248-9  
מסעות לגילוי ארצות 48-9  

מערב אירופה 15  
מערב הולנד 162-3  

מפת גבהים 22  
נֹורד ּבְָרּבאנט 356-7  

נֹורד הולנד 172-3  
נתיב המגאליתים  )דֶרנֶתה(   

306-7
ֶס'רטֹוכֶנּבֹוס 358-9  
פלֵיבֹולאנט 324-5  
פריסלאנט 292-3  

צפון הולנד ומזרחה 258-9  
רוטרדם 230-31, 233  

רוטרדם: הנמל 236-7  
)VVD( 19 מפלגה הליברלית)ה(

 ,19 PvdA מפלגת הפועלים 
20

מפעל הזכוכית המלכותי 
 Glasfabriek )ההולנדי  )לירָדם

240 Leerdam

מפעל פיליּפס לנורות 
 Philips )חשמל )איינדהובן
364 Gloeilampenfabriekje

 Metz )ֶמץ אנד קו  )אמסטרדם
99 & Co

מצפה רוברט מוריס 
 Observatorium Robert

329 Morris
מקס האפֶלאר  )מּולטאטּולי( 57

 Máxima, מקסימה, הנסיכה
59 Princess

מקסימיליאן הראשון, הקיסר 
 ,47 Maximilian I, Emperor

110
 McCay, Winsor ֶמק'ֵקיי, ווינזֹור

137
מקרי חירום 444, 445

מרגרטה מבוואריה 40, 46
מרגרטה מּפארָמה 41, 50

מרגרטה פאן ּבְָרּבאנט 
350 Margaretha van Brabant
ֶמרֹוניטים  )כת נוצרית( 53, 297 

Menonnites
מרוצים, מסלולים

ָאֶסן 308  
זאנטפֹורט 188  

 Martin מרטין מטֹונגֶֶרן, הקדוש
377 of Tongeren, St
מרטיניטֹוֶרן  )ְחרֹונינגֶן( 

282 ,280 Martinitoren
מרטיניֶקרק  )ְחרֹונינגֶן( 

282 ,280 Martinikerk
מריה, דוכסית בורגון 41, 47

מריה וישו המת  )על פי 
דלקרואה; ואן גוך( 127

מריה מאֹוראנז' 345
מריה ָמגָדלֶנָקאּפל  )ֵחיֶמרט( 

350 Maria Magdalenakapel
מרי השנייה, מלכת אנגליה 

 Mary II, Queen of England
334

מרכז ָאלמיֶרה לאמנות מודרנית; 
ACHK  ֶדה ּפאביליּונס 

 ACHK De Paviljoens )ָאלמיֶרה(
329

־מרכז האטראקציות הימי האר
־סנאל )מאריטים ָאטראקציצֶנ

טרּום ֶהט ָארֶסנאל; פליסינגֶן( 
 Maritiem Attractiecentrum

251 Het Arsenaal
מרכז המבקרים ֶדה ָריידּפלּום 

 Bezoekerscentrum De
301 Reidplûm

מרכז המבקרים  )אֹורֶפלֶטה( 
310 Bezoekerscentrum

מרכז המבקרים סאלאנדֶסה 
הּוֶפלרּוך  )נָייֶפרדאל( 

 Bezoekerscentrum Sallandse
321 ,320 Heuvelrug
מרכז המידע מאר ֶאן 

קליף  )חאסֶטרלאנט( 
 Informatiecentrum Mar en

299 Klif
מרכז הספר האמריקני 

 American Book )אמסטרדם(
145 Center

)ה(מרכז הרפואי האוניברסיטאי 
 Academisch )אמסטרדם(

445 Medisch Centrum
)ה(מרכז לטבע ולנוף  )ֶטרסכֶלין( 

 Centrum voor Natuur en
274 Landschap

Merz, Mario ֶמרץ, מריו
הטבע ואמנות המספר 374  

מרקורי  )גֹולציּוס( 187
מרקורי  )לֵיינהֹוף( 119

משטרה 444, 445
משמר הלילה  )רמברנדט( 10, 

124 ,123 ,51
משרדי חלפנות 446

נאט"ו 59
 Naturalis )נאטוראליס  )לָייֶדן 

217
נאטּורּבֶלָיידסּפלאן 

260-61 Natuurbeleidsplan
337 Nairac )נאיראק  )ּבארנֶֶפלט

326 Nagele נאכֵילֶה
 Naald van נאלט פאן ווטרלּו

199 Waterloo
190 Naarden נארֶדן

191 Naardermeer נארֶדרמיר
נהיגה 452-3

נהרות
סכרים 23, 164  

)ה(נהרות הגדולים 344
ארמון/ּפאלָייס ֶהט לֹו 13,   

334-5
Kröller- מוזיאון קֶרלֶר־מּולר  

338-9 Müller Museum
מלונות 403  

מסעדות 421-2  
מפה 332-3  

365 Nuenen נּונֶן
336 Nunspeet נּונסֵּפיט

נוף באור הנמוג  )ָקאּוּפ( 220
נוף זְבֹולֶה בתקופת ברית ָהנזֶה 

316
נוף חורפי עם מחליקים על 

הקרח  )ָאבֶרקאמּפ( 122
נוף עיר מכיוון הנהר  )יאן ברויגל 

האב( 375
נוף עם ילדה מדלגת בחבל  

)דאלי( 234

180 ,178 Medemblik ֵמיֶדמּבליק
274 Midsland מידסלאנט

Mitoraj, Igor מיטֹוראי, איגור
אור הירח 225  

 May, Johan מיי, יֹוהאן פאן ֶדר
80 van der

217 Mayflower ֵמייפלָאּוֶאר
185 Michelangelo מיכלאנג'לו

 Müller, מילר, כריסטיאן
184 ,162 Christian

 Minnewit, Pieter מינֶביט, פיטר
48

מיניאטּור־ואלכֶֶרן  )מיֶדלּבּורך( 
249 Miniatuur-Walcheren
 Meezing ֵמיסינג מאטָהאּוס

32 Matthäus
 Mieris, מיריס, פראנס ואן האב

Frans van de Oude
סצינה בבורדל 222  

380 ,350 Meerssen מירֶסן
מכוניות

השכרת רכב 453  
נהיגה בהולנד 452-3  

פקקים 166  
שירותי דרך 445  

מכירות פומביות 425, 429
מכס, תקנות 442

מכתב האהבה  )ורמיר( 64
מלונות 384-405

אוטרכט 396  
אֹוֶפָרייֶסל 401-2  

אמסטרדם 392-5  
דֶרנֶתה 401  

האיים הְפריזיים המערביים   
399

הזמנות 386  
הנחות 386  

זָאּוד הולנד 397-8  
זֵילאנט 398-9  

חבילות נופש 386  
ֶחלֶדרלאנט 403  

ְחרֹונינגֶן 399-400  
טיפים  442  

לימּבּורך 405  
מחירים  385  

מטיילים נכים 387  
מלונות ידידותיים לגייז 387  

נֹורד ּבְָרּבאנט 404  
סיווג 385  

פלֵיבֹולאנט 402-3  
פריסלאנט 400-401  

צפון הולנד 395  
רשתות מלונות 384-5, 387  

תשלום 386  
מלחמה, מוזיאון  )אֹוֶפרלֹון( 

370 Oorlogsmuseum
מלחמת 30 השנים 238, 239

מלחמת 80 השנים 49, 228, 
363 ,355 ,345

מלחמת העולם הראשונה 
58 ,39

מלחמת העולם השנייה 20-21, 
58 ,39

ָארנֶהם 340  
בית אנה פרנק 10, 108-9  

בית הקברות האמריקני לחללי   
המלחמה  )מאְרְחראֶטן( 381

האנדרטה הלאומית    
)אמסטרדם( 85, 86

ואכֶנינגֶן 337  
ְחרֹונינגֶן 282  
ְחרּוסּבֶק 344  
לימּבּורך 370  

מוזיאון ההתנגדות    
)אמסטרדם( 141

מחנה המעבר וֶסֶטרּבֹורק 310  
פארק קלינגֶנֶדל  )האג( 224-5  

קאמּפ ָאֶמרספֹורט 206  
רוטרדם 230, 232   

מלכים ומלכות 40-41
 Melkweg )ֶמלקבֶך  )אמסטרדם

433 ,149
 Mengelberg, ֶמנגֶלּבֶרך, אֹוטֹו

86 Otto
 Mendini, ֶמנדיני, אלסנדרו

284-5 ,276 ,259 Alessandro
מניות, מסחר ב-  )אמסטרדם( 

48
ֶמנֶקמאּבֹורך  )ָאאּוטָהאּוזֶן( 

287 Menkemaborg
Mesdag, HW ֶמסדאך, ה"ו
פנורמה ֶמסדאך  )האג(   

224 ,210 Panorama Mesdag
 Mesdag, Sientje ֶמסדאך, סינטיֶה

224
מסעדות 406-23, ראו גם אוכל 

ומשקאות
אוטרכט 416  

אוכל צמחוני 407  
אֹוֶפָרייֶסל 420-21  

406-7 eetcafés ֵאיטָקפֶה  
אינדונזיות 406  

אמסטרדם 410-14  
דֶרנֶתה 420  

האיים הְפריזיים המערביים   
418-19

הזמנה מראש 407  
הטעמים של הולנד 408-9  

זָאּוד הולנד 417-18  
זֵילאנט 418  

ֶחלֶדרלאנט 421-2  
ְחרֹונינגֶן 419  

טיפים 407, 442  
כללי התנהגות 407  

לימּבּורך 423  
מחירים 407  

מטיילים נכים 407  
משקאות 407  

נֹורד ּבְָרּבאנט 422  
נֹורד הולנד 415-16  

פלֵיבֹולאנט 421  
פריסלאנט 419-20  
שעות פתיחה 407  

מעבורות 452, 453
האיים הְפריזיים המערביים   

267 West Frisian Islands
 DFDS  DFDS מעבורות, חברת

453 Seaways
מע"מ 144

מערב הולנד 161-255
אוטרכט 193-207  

דיונות 168-9  
הראנְְדְסטאט 166-7  
זָאּוד הולנד 209-41  

זֵילאנט 243-55  
טחנות רוח 179  

טיול במערב הולנד 162-3  
נֹורד הולנד 171-91  

קרקעות שיובשו מהים 164-5  
מערות

לימּבּורך 367  
מערות סנט־פיטרסבורג    

)מאסטריכט( 377
מפות

אֹוֶפָרייֶסל 314-15  
ֶאלפסֵטיֶדנטֹוכט 294-5  

אמסטרדם: ָאאּוֶדה זָייֶדה 71  
אמסטרדם: בתי קפה 68-9  

אמסטרדם: טבעת התעלה 95  
אמסטרדם: מוזיאונים 66-7  

אמסטרדם: מחוץ למרכז 131  
אמסטרדם: מפת רחובות   

150-59
אמסטרדם: ניּוֶאה זָייֶדה 83,   

84-5
אמסטרדם: קמפוס   

האוניברסיטה 72-3
אמסטרדם רבתי 15  

אמסטרדם: רובע המוזיאונים   
118-19 ,117

אמסטרדם: רובע יֹורדאן 106-7  
אמסטרדם: תעלות ונתיבי   

מים 62-3
אקלים 36-7  
ָארנֶהם 340  

ארצות השפלה בשנת 50   
לספירה 42

ארצות השפלה בשנת 700   
לספירה 44

ארצות השפלה בשנת 1300   
לספירה 46
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199 ,195 Soestdijk סּוסטָדייק
סוסים, רכיבה על 437

 Horse )סוסים, שוק  )זָאּוטלאֶרן
309 market

59 ,56-7 Suriname סורינאם
 Sotheby's )סות'ביס  )אמסטרדם

429
128 Cézanne, Paul סזאן, פול
 Orchid )סחלבים, גן  )ֶחֶרנדאל

380 garden
סחר בעבדים 56-7

סטאדָהאּוס  )בית העירייה; 
227 Stadhuis )דלפט

 Stadhuis )סטאדָהאּוס  )הארלם
184 ,182

 Stadhuis )סטאדָהאּוס  )ָחאּוָדה
239 ,211

 Stadhuis )סטאדָהאּוס  )ְחרֹונינגֶן
280

סטאדָהאּוס־מוזיקתיאטר  
Stadhuis- )אמסטרדם(

79 Muziektheather
סטאדָהאּוס  )מסטריכט( 

373 Stadhuis
סטאדָהאּוס  )ֶס'רטֹוכֶנּבֹוס( 

359 Stadhuis
סטאדסכָאּוּבּורך  )אמסטרדם( 
433 ,112 Stadsschouwburg

סטאֶטן ֶחנֶראל )הפרלמנט 
 Staten-Generaal )ההולנדי

358 ,50
סטאֶטנזאל  )דֹורדֶרכט( 

240 Statenzaal
142 Staal, JF סטאל, י"פ

 Stalpaert, סטאלֶּפרט, דניאל
132 Daniël

סטאסיֹון ּבלאק  )תחנת רכבת; 
תרגום: התחנה השרופה; 

231 Station Blaak )רוטרדם
320 Staphorst ְסטאּפהֹורסט

294 Stavoren סטאפֹוֶרן
 Staring, ACW סטארין, אכ"ו 

341
 Atelier ה(סטודיו של ליסָהאּוט(

van Lieshout
 Bonnefantopia ּבֹונֶפאנטֹוּפיָה  

375
סטופרה  )אמסטרדם( ראו 

מוזיקתיאטר
 ,64 ,10 Steen, Jan סֵטיין, יאן

220 ,162 ,124
אשה בחדרה 123  

קברו של 217  
שרים את מה ששומעים 223  

תמונת משפחה 27  
 Steinigeweg, W 'סָטייניֶחבֵך, ו

111

סֵטינקֹולֶנָמיין  )פאלֶקנּבּורך( 
379 Steenkolenmijn

 Stelling סֶטלין פאן אמסטרדם
190 ,188 van Amsterdam

סטפנוס הקדוש  )ֶדל ּביֹונדֹו( 375
סֶטֶפנסבֶרט, יאן ואן 

Steffensweert, Jan van
אנה הקדושה עם מריה   

הקדושה וישו התינוק )סינט 
אנה־ֶטה־דריֶאן( 374

 Strabrechtse ְסְטָרּבֶרכטֶסה ָהייֶדה
357 Heide

Streefkerk 418 סטֵריפֶקרק
 Struycken, Peter סטֵריֶקן, פיטר

233
378 Sittard סיטארט

100 Sijmons, KL ָסיימֹונס, ק"ל
 Sea Life סי לייף סכֵיֵפיניגֶן

225 Scheveningen
סימֹון וּפֶרֹו  )רובנס( 374

 Simons, Menno סימֹונס, ֶמנֹו
297

סינגר, מוזיאון לאמנות  )לאֶרן( 
191 )Laren(  Singer Museum
 St. Annaland סינט ָאנאלאנט

253
St-Anna- סינט־אנה־ֶטר־ָמאּוֶדן

255 ,243 ter-Muiden
סינט־היּפֹוליטּוסקאּפל  )דלפט( 

226 Sint-Hippolytuskapel
סינט ֶחרטָראּודסהֹופיֶה  )ְחרֹונינגֶן( 

281 St Geertruidshofje
 Sint )סינט יאנסּבֶרך  )מֹוק

370 Jansberg
St- )סינט יאנסטֹוֶרן  )חֹורֶקם

240 Janstoren
 St )סינט יאנסֶקרק  )ָחאּוָדה

238-9 ,163 Janskerk
 Sint Jan )סינט יאן  )ֶס'רטֹוכֶנּבֹוס

362 ,360-61 ,13
מפת רחובות מאוירת 358  

St- )סינט יֹוריסדּולֶן  )מיֶדלּבּורך
248 Jorisdoelen

סינט לוקאס אנדריאס, בית 
 Sint )החולים )אמסטרדם

445 Lucas Andreas Ziekenhuis
35 Sint-Maarten סינט־מארֶטן

 St סינט מארֶטנסָדייק
253 Maartensdijk

Sint- סינט־מיכיֶאלסֶחסֶטל
351 Michielsgestel

סינט־ניקולאסֶקרק  )אמסטרדם( 
91 Sint-Nicolaaskerk

סינט־ֶסרבאסּבאזיליק  )מסטריכט( 
377 St-Servaasbasiliek

 St )סינט ֶסרבאסּברּוך  )מסטריכט
373 Servaasbrug

 St )סינט פיֶטרסּבֶרך  )מסטריכט
 Pietersberg

מערות 367, 377  
סינט ֶפליקסטֹורמפלּוט  )1530( 

254 St-Felixstormvloed
סינֶטרקלאספֹונט 

91 ,35 Sinterklaasavond
סינֶלְחראכְט  )אמסטרדם( 

112 Singelgracht
 Singel )סינֶל, תעלה  )אמסטרדם

99 ,98 ,63
 Suys, T the Elder ֵסיס, ט' האב

79
103 Six, Jan סיקס, יאן

סירות וספינות 49
ּבאטאביָה 13, 258, 325, 327  

המוזיאון ההולנדי לספנות    
)אמסטרדם( 67, 132-3

המוזיאון הְפריזי לספנות    
)ְסנֵיק( 299

המוזיאון הצפוני לספנות   
ולטבק  )ְחרֹונינגֶן( 283

מוזיאומּבֹוט  )אמסטרדם( 55  
מוזיאון המספנה ט'קרֹומָהאּוט    

)אמסטרדם( 135
מעבורות 452, 453  

מרוצי סירות 33  
סירות–תעלה 256, 319  
סכֶֶּפנהאל )מוזיאון הים־  

הדרומי/זָאּוֶדרזֵימוזיאום( 176
סכֶפסבֶרף ֶדה סכֶלֶדה    

)פליסינגֶן( 251
רוטרדם: הנמל 236-7  

שיט 436  
 Cirque )סירק ד'יבֶר  )רּורמֹונט

35 d'Hiver
סירת הסטודיו  )מֹונֶה( 338

סירת כבול עם שתי דמויות  )ואן 
גוך( 311

 Schouwburg סכָאּוּבּורך ָארנֶהם
433 Arnhem

סכָאּוטיֶה )סירה פְריזית(, שיט 
299 Schuitje sailing

סכָאּוֶטן, הכומר לינֶדרט 
113 Schouten, Revd Leendert
 Schouten, Willem סכָאּוֶטן, וילֶם

49 ,48
 Schouten, Gerrit סכָאּוֶטן, ְחריט

140
 Schaffelaar, סכאֶפלאר, יאן פאן

337 Jan van
 Schaepman, סכאּפמן, היא"מ

55 HJAM
 Schotse )סכֹוטֶסה ָהאּוזֶן  )פיֶרה

251 Huizen
 ,164 ,13 Schokland ְסכֹוקלאנט

326 ,323

נוף של בתים בדלפט  )ורמיר( 
27

נוף של דלפט  )ורמיר( 8-9, 227
נוף של הארלם  )ָראּוסדאל( 26

נופי צפון הולנד ומזרחה 262-3
209 Noordwijk נֹורדבָייק

נֹורדבָייק, תערוכת החלל 
435 Noordwijk Space Expo

נֹורד ּבְָרּבאנט 13, 352, 355-65 
Noord-Brabant

מלונות 404  
מסעדות 422  

מפה 356-7  
ֶס'רטֹוכֶנּבֹוס 358-62  

נֹורד הולנד 10-11, 171-91 
Noord-Holland

182-7 Haarlem הארלם  
 West טיול במערב פריסלאנט  

180 Friesland tour
מוזיאון הים־הדרומי   

 Zuiderzee )זָאּוֶדרזֵימוזיאום(
176-7 Museum

מלונות 395  
מסעדות 415-16  

מפה 172-3  
 Noordoostpolder נֹורדֹוסטּפֹולֶדר

326 ,323
 Noorder )נֹורֶדר דיֶרנּפארק  )ֶאֶמן

311 Dierenpark
נֹורֶדרהאֶפן  )הארלינגֶן( 

297 ,292 Noorderhaven
272 Noorderhaaks נֹורֶדרהאקס

נֹורֶדרמארְקט  )אמסטרדם( 
145 ,111 Noordermarkt

נֹורֶדרסלָאּוס  )ָאייָמאּוֶדן( 
188 Noordersluis

נֹורֶדרֶקרק  )אמסטרדם( 
111 Noorderkerk

308 ,306 ,302 Norg נֹורך
 Northwest נורתווסט איירליינס

453 Airlines
ניאו־גותי, סגנון 350

ניאנדרתלים 42
 NIVON )ניבֹון )אגודת ידידי הטבע

391
34 Nederweert נֵיֶדרבירט

ניּוֶאה אמסטרדאֶמר  )כתב–עת( 
 The Nieuwe Amsterdammer

103
 Nieuwe Bouwen ניּוֶאה ּבָאּווֶן

326 ,191
 Nieuwe ניּוֶאה ואֶטרבֶך

241 Waterweg
83-93 Nieuwe Zijde ניּוֶאה זָייֶדה

ארמון המלוכה 88-9  
המוזיאון לתולדות אמסטרדם   

92-3

מלונות 392-3  
מסעדות 411  

מפת האזור 83  
מפת רחובות מאוירת 84-5  
 Nieuwe Pekela ניּוֶאה ֶּפֶקלָה

289
 Nieuwe )ניּוֶאה ֶקרק  )אמסטרדם

433 ,86 ,64 Kerk
מפת רחובות מאוירת 85  

 Nieuwe Kerk )ניּוֶאה ֶקרק  )דלפט
228 ,227

 Nieuw ניּו אמסטרדם
401 Amsterdam

 Nieuwenhuis, ניּוֶאנָהאּוס, דֹוֶמלָה
55 Domela

167 Nieuw Holland ניּו הולנד
ניּויארסָדאּוק  )סכֵיֵפיניגֶן( 

35 Nieuwjaarsduik
ניּומארְקט  )אמסטרדם( 

75 ,73 Nieuwmarkt
239 Nieuwpoort ניּוּפֹורט
ניּוקֹוּפֶסה ּפלאֶסן  )אגם( 

 )lake(  Nieuwkoopse Plassen
166

 Nieuwkerken, 'ניּוֶקרֶקן, מ"א וי
140 MA and J

365 Nijhoff נָייהֹוף
 ,331 ,34 Nijmegen נָייֵמיכֶן

342-3
 De Waalkade ֶדה ואלקאֶדה   

21
צעדות ארבעת הימים 343,   

344
 Nijsinghuis )נָייסינגָהאּוס  )ֶאלֶדה

309
320-21 Nijverdal נָייֶפרדאל

337 Nijkerk נָייֶקרק
286 Nienoord )נינֹורד  )לֶק

254 ,243 Nisse ניֶסה
ניָסה  )המכון ההולנדי 

  NISA )לארכיאולוגיה תת ימית
 Netherlands Institute for(

327 )Submarine Archaeology
ניצחון בוגי-ווגי  )מונדריאן( 224

164 Drainage ניקוז/תעלות
326 Cornelis Lely קֹורנֶליס לֶלי  

 Nicolaas, St ניקולאס, הקדוש
91 ,85

371 Nicolas, Joep ניקולאס, יּוּפ
 Bureau -נכים, ארגון לסיוע ל

 Assistentierverlening
441 Gehandicapten

נכים, מטיילים 441
במלונות 387  

במסעדות 407  
 Negen Bergen )נֶכֶן ּבֶרכֶן  )נֹורך

308 ,306

נֶלטיֶיה יאנס  )ּבּורך–האמסֵטיֶדה( 
246 Neeltje Jans
נמל רוטרדם 236-7

274 Nes נֶס
נָָסאּו, הנסיך יוהאן מוריץ מ- 

 Nassau, Prince Johan Maurits
222 ,220 ,162 ,49 ,48 ,41 of
 Nassau, -נָָסאּו, הרוזן אדולף מ

288 Count Adolf of
 Nassau, -נָָסאּו, הרוזנים מ

296 counts of
86 ,85 Nes )נֶס  )אמסטרדם

נעלי הכדורגל של ָאּבֶה לֶנסטָרה  
)ָהאּוסמן( 298

נעלי עץ, מוזיאון האחים ויץ 
 Klompenmuseum )ֶאלֶדה(

309 Gebroeders Witzes
נערה עם עגיל פנינה  )ורמיר( 

223 ,11
נפוליאון הראשון, הקיסר 

 ,55 ,39 Napoleon I, Emperor
134 ,93

נפילת איקארוס 82
נצרות 44-5, 193

נשים, ילדים, בעלי חיים  )ָאֶּפל( 
189

 Sallandse סאלאנְדֶסה הּוֶפלרּוך
320 ,313 ,258 Heuvelrug

 Saenredam, סאנֵרדאם, פיטר
184 ,124 Pieter

פנים כנסיית אדולפוס הקדוש   
בָאֶסנֶדלפט 53

212 Sassenheim סאֶסנֵהיים
סאקסונים 39, 44-5

 Swanenburgh, ְסבאנֶנּבּורך, א"ק
46 IC

סביבתית, מדיניות 260-61
327 Swifterbant ְסביפֶטרּבאנט

 Swiczinsky, סביצ'ינסקי, ֶהלמּוט
285 Helmut

 Seghers, ֶסגֶרס, הרקולס
125 Hercules

342 's-Heerenberg ס'ֵהייֶרנּבֶרך
 Soeters, Sjoerd סּוֶטרס, שּורט

134
סולידריות עם אמריקה הלטינית  

128 )Pérez ;ֵּפֵרס(
43 Someren סֹוֶמֶרן

188 Sonoy סֹונֹוי
סֹונֶנּבֹורך  )אוטרכט( 
201 Sonnenborgh

 Sonsbeek )סֹונסּבֵייק  )ָארנֶהם
340

סוסו של אֹוֶמה לּוקס  )ֶדה ּבאט( 
281

199 Soest סּוסט
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371 De Meinweg ֶדה ָמיינבֶך  
זָאּוט־ֶקנֶֶמרלאנט 168  

Drents- יער דֶרנֶתה־פריסלאנט  
311 ,301 ,291 Friese Woud

לאנטחּוט ֶדה האֶמרט   
370 Landgoed De Hamert

סכירמֹוניקֹוך 275  
פארקי שעשועים ופארקי נושא 

434-5
 De )ֶדה ֶאפֶטלינג )קאטסהּוֶפל  

435 ,362 ,355 Efteling
נֶלטיֶה יאנס )ּבּורך–האמסֵטיֶדה(   

246 Neeltje Jans
פארק ההרפתקאות ֶהלֶנדֹוְרן   
 Avonturenpark Hellendoorn

435 ,434 ,321
פארק התנועה ָאֶסן   
)ֶפרקירספארק ָאֶסן( 

435 ,308 Verkeerspark Assen
 Frederick of ֶפֶדריקֹו מטולדו

185 Toledo
336 Vogel, Alfred פוגל, אלפרד

63 Poezenboot ּפּוזֶנּבֹוט
51 Pot, HG ּפֹוט, ה"ח

קרון השוטים של פלורה 65  
 Foto )פוטו ביינאלה  )רוטרדם

32 Biënnale
337 Putten ּפּוֶטן

378 Peutz, FPJ ּפּוטס, פפ"י
 Potter, Paulus ּפֹוֶטר, פאולוס

220
ּפֹולֶדרטֹוֶרן  )ֶאֶמלֹורט( 

326 Poldertoren
ּפֹולֶדרים )קרקעות שיובשו 

 ,179 ,164-5 Polders )מהים
323 ,262

174 ,171 Volendam פֹולֶנָדם
317 Vollenhove פֹולֶנהֹוֶפה

Pompe, Walter ּפֹומֶּפה, וָלֶטר
ארבעה מלאכים 362  

פון גימּבֹורן ָארּבֹוֶרטּום  )דֹוְרן( 
 Von Gimborn Arboretum

206-7
 Vondel, פֹונֶדל, יֹוסט פאן ֶדן

120 ,51 Joost van den
פֹונֶדלּפארק  )אמסטרדם( 

149 ,120-21 Vondelpark
פֹונֶדלֶקרק  )אמסטרדם( 

121 Vondelkerk
פּונֶנמֹולֶן  )אמסטרדם( 

134 Funenmolen
 ,262 Posbank )ּפֹוסּבָנק  )ֵריֶדן

340
 Posthuys )ּפֹוסטָהאּוס  )פלילאנט

273
 ,222 Post, Pieter ּפֹוסט, פיטר

373 ,365

פופ 432, 433
אמסטרדם 146-7, 149  

341 Vorden פֹורֶדן
212 Vorhout פֹורָהאּוט

 Fortuyn, Pim פֹורָטיין, ּפים
59 ,19

פֹורטיס סירקּוסתיאטר  )האג( 
433 Fortis Circustheater

פוריטנים 216, 217
Voerman, Jan פּורמן, יאן
מוזיאון פּורמן  )האֶטם(   
336 Voerman Museum

 Peter the פטר הגדול, הצאר
 ,104 ,101 ,51 Great, Tsar 

175
90 Peters, CP פטרס, ס"פ

Piaam 420 ּפיָאם
136 Piano, Renzo פיאנו, רנצו

 Vianen, Adam פיָאנֶן, אדם פאן
27 van

 Vianen, פיָאנֶן, כריסטיאן פאן
235 Christiaan van
פיְטְסבאקאנציבינֶקל 

437 Fietsvakantiewinkel
 ,277 ,12 Pieterburen ּפיֶטרּבּוֶרן

287
 Pieterskerk )ּפיֶטרסֶקרק  )לָייֶדן

217 ,215
381 Vijlen ָפיילֶן

289 Veendam ֵפיינָדם
ֵפייפארק  )ּבארכֶר־קומּפאסקּום( 

Barger-(  Veenpark
311 )Compascuum

 Piero di Cosimo פיירו די קוזימו
124

184 Fyerens, Jan ָפיֶיֶרנס, יאן
355 Peel ּפיל

339 ,333 ,331 Veluwe ֵפילּו
ֵפילּו, מוזיאון  )הארֶדרבָייק( 

337 Veluws Museum
 Philip פיליפ הטוב, דוכס בורגון
 the Good, Duke of Burgundy

47 ,40
 Philip פיליפ היפה, דוכס בורגון

 the Handsome, Duke of
41 Burgundy

פיליפס, איצטדיון )איינדהובן( 
 364 Philips Stadion

פיליפס, מוזיאון  )איינדהובן( 
364 Philipsmuseum

297 Pingjum ּפינגיּום
ּפינטֹוָהאּוס  )אמסטרדם( 

80 Pintohuis
 Vingboons, פינקּבֹונס, יּוסטּוס

78 Justus
 Vingboons, פינקּבֹונס, פיליּפס

113 ,110 ,101 ,97 Philips

פינֶקנּברינק, אלברט 
86 Vinckenbrink, Albert

 Vinkeveense פינֶקֵפינֶסה ּפלאֶסן
196 ,194 ,166 Plassen

פיסול
ֶדה ּבֵיילדָטאּון  )גן הפסלים;   

וינֶטרסבָייק( 342
לאנטחּוט ָאנינחאהֹוף 316  

ֵפי.ֵפי.ֵפי )לשכות מידע לתיירים( 
441 ,387 ,270  VVV

336 Pieck, Anton ּפיק, אנטון
 Picasso, Pablo פיקאסו, פבלו

316 ,128
 Woman in Green אשה בירוק  

364
 Pieke, )ּפיֶקה, פסל  )מסטריכט

372 sculpture of
251 ,243 Veere פיֶרה

 Pierson, Allard ּפירסֹון, ָאלארד
90

362 Veerpoort )פירּפֹורט  )הּוזֶדן
 Vecht )ֶפכט  )אוטרכט

בתי–אחוזה לאורך הֶפכט 198  
193 ,11 Vecht ֶפכט, נהר

 Vechtvliet )ֶפכטפליט  )ּבְרּוֶקלֶן
198

פלאכֶטיֶסדאך  )סכֵיֵפיניגֶן( 
32 Vlaggetjesdag

ּפלאנטאזֶ'ה, רובע  )אמסטרדם( 
Plantage

מלונות 394-5  
 Planetron )ּפלאנֶטרֹון  )דבינגֶלֹו

310
311 Vledder ְפלֶֶדר

336 Veluwemeer ֶפלּוֶאֵמר
ּפלֹומֶּפטֹוֶרן  )ָקאּוֶדֶקרֶקה( 

 )Koudekerke(  Plompetoren
252

פלוריס החמישי, רוזן הולנד 
 ,40 Floris V, Count of Holland

239 ,197 ,190 ,178 ,47
 Floris פלוריס השני, רוזן הולנד

40 II, Count of Holland
 ,258 ,13 Flevoland פלֵיבֹולאנט

323-9 ,262 ,261
מלונות 402-3  
מסעדות 421  

מפה 324-5  
פליית כינים  )ֶטרּבֹורך( 223

פליכֶרֶפסט  )סכֵיֵפיניגֶן( 
33 Vliegerfeest

 ,265 ,12 Vlieland פלילאנט
273 ,267
פליניוס 323

 Vleeshal )פלֵיסהאל  )הארלם
182

251 Vlissingen פליסינגֶן

229 Schiedam ְסכיָדם
ְסכילאנטָהאּוס  )רוטרדם( 

230 Schielandhuis
288 Schildmeer ְסכילדֶמר

Schinnen 423 סכינֶן
סכֵיּפבארטָהאּוס  )אמסטרדם( 

 ,142 ,80-81 Scheepvaarthuis
143

 Schiphol סכיפול, נמל התעופה
453 ,450-51 ,171 ,167

אבידות ומציאות 445  
 ,18 ,17 Scheveningen סכֵיֵפיניגֶן

225 ,209 ,167 ,54-5
פסטיבלים 32, 33, 35  

 Schiermonnikoog ְסכירמֹוניקֹוך
275 ,267 ,265 ,12

180 Schellinkhout סכֶלינקָהאּוט
סכֶּפסבֶרף ֶדה סכֶלֶדה  )פליסינגֶן( 

251 Scheepswerf De Schelde
364 Scheffer, L. 'סכֶֶפר, ל

190 ‘s-Graveland ס'כראֶפלאנט
 s' ְסכְראֶפסאנֶדה, ָאֶרנט ואן

216 Gravesande, Arent van
סכָריֵירסטֹוֶרן  )אמסטרדם( 

81 Schreierstoren
סכרים 22-3, 164-5, 246

179 Schermer סכֶרֶמר
סלָאּוֶארהֹוף, יאן יאקֹוּב 

296 Slauerhoff, Jan Jacob
362 Sluyters סלָאּוֶטרס

255 Sluis סלָאּוס
239 Sluipwijk סלָאּוּפבָייק

362 Slager סלאכֶר, משפחת
סלֹוט ָאסּומּבּורך  )ֵהימסֶקרק( 

188 Slot Assumburg
 Slot )סלֹוט ּבֶֶקסָטיין  )ֶפלֶסן

188 Beeckestein
סלֹוט האמסֵטיֶדה  )האמסֵטיֶדה( 

252 Slot Haamstede
196 Slot Zuylen סלֹוט זָאּולֶן

 Slot )סלֹוט לּופסָטיין  )חֹורֶקם
240 Loevestein

 Slot )סלֹוט מארְקט  )ֵהימסֶקרק
188 Marquette

299 ,294 Sloten ְסלֹוֶטן
סלֹוֶטרבארט, בית החולים  
 Slotervaart )אמסטרדם(

445 Hospital
288 ,277 Slochteren סלֹוכֶטֶרן

33 Sloepenrace סלּוֶּפנֵרייס
Sleeuwijk 422 סליבָייק

Sellingen 400 ֶסלינגן
329 Slegers, Piet סלֶכֶרס, פיט

סמים  
היחס אל 20, 445  

מוזיאון החשיש והמריחואנה    
)אמסטרדם( 72, 75

תרופות מרשם 444  
 Semper, ֶסמֶּפר, גוטפריד

142 Gottfried
סנט ראו סינט 

299 ,290 ,12 Sneek ְסנֵיק
ָססִקיָה במיטה  )רמברנדט( 285

185 ,183 Spaarne סּפארנֶה, נהר
ספא

ֶתרמאלּבאט ָארֶסן 370  
ספורט 436-7

תחרויות 148, 149  
ספורט־מים 436, 437

 Spinola, סּפינֹולָה, אמברוזיו
363 Ambrosio

371 Spinetti סּפינֶטי
111 Springer, Jan ספרינגר, יאן
סצינה בבורדל )ואן מיריס( 222
 Scorel, Jan van סקֹוֶרל, יאן ואן

202 ,200 ,124
294 Skeen סֵקין

338 Serra, Richard ֶסָרה, ריצ'רד
 s-Hertogenbosch' ֶס'רטֹוכֶנּבֹוס

 ,355 ,354 ,352 ,348 ,13
358-62

מפת רחובות מאוירת  358-9  
 360-61 ,13 Sint-Jan סינט יאן  

סרטים 431, 433
אמסטרדם 147-8, 149  

המוזיאון ההולנדי לקולנוע 121  
סתיו בהולנד 34-6

עוגבי כנסייה 432
עיצוב גרפי, מוזיאון  )זּוטֶפן( 

341 Grafisch Museum
‘עיקול הזהב'  )אמסטרדם( 

97   Golden Bend
עיתונים 145, 443
עפיפונים, פסטיבל

33 Scheveningen סכֵיֵפיניגֶן  
ערב ראש השנה החדשה 35

ערים מבוצרות
ּבּורטאניֶה 289  

ּבְרילֶה 241  
ְחרֹונינגֶן 277  

נארֶדן 190  
פאלֶקנּבּורך 379  

קּולֶמּבֹורך 345  
קּופֹורֶדן 311  

תֹולֶן 253  
עתיקות, חנויות ל- 424, 429

 Fabritius, פאבריציוס, קארל
Carel

החוחית 223  
76 Vater-Müller פאֶטר־מילר

ּפאֶטרסבֹולדֶסה ֵמר 
309 ,278 Paterswoldse Meer

ּפאֶטר פינקטֹוֶרן  )מאסטריכט( 
376 Pater Vinktoren

ּפאלאסקאֶמֶרן  )אוטרכט( 
200 Pallaeskameren

 Paltrok ּפאלטרֹוק, טחנות הרוח
25 windmills

ּפאלָייס ָאן ֶדה ּבלָיימארְקט  
 Paleis aan de )זְבֹולֶה(

316 Blijmarkt
379 Vaals פאלס

343 Valkhof )פאלקהֹוף  )נָייֵמיכֶן
 ,349 ,13 Valkenburg פאלֶקנּבּורך

379 ,369 ,367
 Valckert, פאלֶקרט, וילֶם ואן

Willem van
חלוקת הלחם 65  

 Pampus ּפאמּפּוס, האי המבוצר
190

 Van )פאן ָאּבֶמוזיאום  )איינדהובן
364 ,348 Abbemuseum

פאן ּבארלֶסטראט  )אמסטרדם( 
118 Van Baerlestraat

 Van Loon פאן לֹון, משפחת
115 family

ּפאנֶרֶדנס, תעלה 23 
ּפאסאר מאלאם ּבֶסאר  )האג( 

33 Pasar Malam Besar
 Parma, Duke -ּפארָמה, הדוכס מ

377 of
פארק התנועה ָאֶסן 

435 ,308 Verkeerspark Assen
פארקים וגנים 

גן הסחלבים  )ֶחֶרנדאל( 380  
הגן הבוטאני העתיק  )אוטרכט(   

203
הֹורטּוס ּבֹוטאניקּוס לָייֶדן 11,   

216 ,214
הֹורטּוס האֶרן  )האֶרן( 283  

ֶטר ָאֶּפל 289  
ּפאלָייס ֶהט לֹו  )ָאֶּפלדֹוְרן( 335  
פארק קלינגֶנֶדל  )האג( 224-5  
פֹון גימּבֹורן ָארּבֹוֶרטּום  )דֹוְרן(   

206-7
פֹונֶדלפארק  )אמסטרדם( -120  

21
ְפָריילֶמאּבֹורך 288  

ּפרינֶסנהֹוף  )ְחרֹונינגֶן( 280  
ּפרינֶסנהֹופָטאּון  )ְחרֹונינגֶן( 283  

קּוֶקנהֹוף 11, 213  
קסטילָטאּונֶן  )ָארֶסן( 349, 370  

קסטיל טביֶקל  )ֶדלֶדן( 321  
פארקים לאומיים

דבינגֶלֶדרֶפלט 310  
ֶדה הֹוכֶה ֵפילּו 13, 258, 262,   

339 ,333 ,263
 De Grote Peel ֶדה ְחרֹוֶטה ּפיל  

371 ,368 ,355
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צעדות ארבעת הימים  )נָייֵמיכֶן( 
344 ,343 Four Days Marches
 Zep/allon )צֶּפ/אלֹון  )לֶליסטאט

327
צפון הולנד ומזרחה 257-345

אֹוֶפָרייֶסל 313-21  
איי מערב פריסלאנט 264-75  

ֶאלפסֵטיֶדנטֹוכט 294-5  
303-11 Drenthe דֶרנֶתה  

הנהרות הגדולים 344  
ֶחלֶדרלאנט 331-45  

ְחרֹונינגֶן 277-89  
מדיניות סביבתית 260-61  

מפה 258-9  
נופים ייחודיים 262-3  

פלֵיבֹולאנט 323-9  
פריסלאנט 291-301  

255 Cadzand קאְדזאנט
 ,348 Cahen, Abel קאהן, ֵאייּבֶל

364
Cuyp, Albert ָקאּוּפ, אלברט

נוף באור הנמוג 220  
 Kuyper, ָקאּוֶּפר, אברהם

55 Abraham
ָקאּוֶּפרּבֶרך  )אֹוטמארסּום( 

321 Kuiperberg
121 Cuypers, JT ָקאּוֶּפרס, י"ט

 ,90 Cuypers, PJH ָקאּוֶּפרס, ּפי"ה
 ,363 ,228 ,193 ,191 ,122 ,121

378 ,377 ,371
ָקאּוק, אנדריס פאן, ההגמון של 

 Kuik, Andries van, אוטרכט
40 bishop of Utrecht

212 ,209 Katwijk קאטבָייק
קאֶטנקאּבינֶט  )אמסטרדם( 

102 Kattenkabinet
 ,355 Kaatsheuvel קאטסהּוֶפל

362
29 Kaagman, Hugo קאכמן, הוגו

 Kale )קאלֶה ָדאּונֶן  )ָאֶּפלסכָה
301 Duinen

קאלֶפרסטראט  )אמסטרדם( 
84 Kalverstraat

 Kamp קאמּפ ָאֶמרספֹורט
206 Amersfoort

316-17 ,313 Kampen קאמֶּפן
קאמֶּפן, המוזיאון לטבק  )קאמֶּפן( 
 ,313 Kamper Tabaksmuseum

317
 Campen, קאמֶּפן, יאקֹוּב פאן
 ,89 ,88 ,67 ,65 Jacob van

129 ,92
קאמּפפירֶסה טֹוֶרן  )פיֶרה( 

251 Campveerse Toren
קאנאנֶפאטים  )שבט גרמאני( 

43 Cananefates

 Capelle, קאֶּפלֶה, יאן פאן ֶדה
124 Jan van de

 Kaapse )קאּפֶסה ּבֹוֶסן  )דֹוְרן
206 Bossen

קאּפסיקּום נאטּורסטֹוֶפן  
 Capsicum )אמסטרדם(

145 Natuurstoffen
135 Carré, Oscar קאֶרה, אוסקר
‘קבצני הים' 50, 188, 216, 241

קבקבי עץ
מה לקנות בהולנד 426  

מוזיאון האחים ויץ לקבקבי   
 Klompenmuseum )עץ  )ֶאלֶדה

309 Gebroeders Witzes
קבר הֵחיאֹורחים  )ֶטקֶסל( 
272 Georgiërs, tomb of

קברט 430-31, 433
אמסטרדם 147, 149  
קדרות ראו קרמיקה 

 Coop קֹואֹוּפ היֶמלּבלָאּו
285 Himmelblau

קּוּבּוס־ּפאלבֹונינגן  )רוטרדם( 
231 Kubus-Paalwoningen

 CoBrA קֹוּברא, אסכולה באמנות
229 ,184 ,129

 Coehoorn, קּוהֹורן, ֶמנֹו פאן
299 Menno van

קו המידע לחולים ולבעלי 
 NIZW/Infolijn מוגבלויות

387 Ziekten en Handicaps
קו הצפת המים ההולנדי החדש 
 Nieuwe Hollandse Waterlinie

197
 ,225 Quist, Wim קוויסט, וים

231
 Quellinus, קוֶולינּוס, ָארטּוס

Artus
אפולו 65  

367 Cottessen קֹוֶטֶסן
202 Koch, Pyke קֹוך, ָּפייֶקה

 Koolhaas, Rem קֹולהאס, ֶרם
218

103 Coulon, Jean קּולֹון, ז'אן
קולוניאליזם 56-7

345 Culemborg קּולֶמּבֹורך
קּולֶמּבֹורך, פָראּווֶה אליזבת פאן 
 Culemborg, Vrouwe Elisabeth

345 van
 Colenbrander, 'קולֶנּבראנדר, ת

29 ,28 TAC
קומדי קפה  )אמסטרדם( 

433 Comedy Café
190 Comenius קֹוֶמניּוס

קֹוֶמניּוס, מוזיאון  )נארֶדן( 
190 Comeniusmuseum

קומפאני, תיאטרון  )אמסטרדם( 
433 Compagnietheater

קומפוזיציה באדום, שחור, כחול, 
צהוב ואפור  )מונדריאן( 128

קֹונדֹוֶמרי ֶהט חּולֶדן פליס  
 Condomerie Het )אמסטרדם(

145 Gulden Vlies
 Continental קונטיננטל איירליינס

453 Airlines
 Coen, Jan )קּון, יאן ּפיֶטרס)זון

56 Pietersz.
קֹונינקלָייק ויסָהאּוס  )ּבּוֶרן( 
345 Koninklijk Weeshuis
קֹונינקלָייק תיאטר קאֶרה  
 Koninklijk )אמסטרדם(
149 ,135 Theater Carré

134 Coenen, Jo קּונֶן, יֹו
284 Koons, Jeff קּונס, ג'ף

קונסוליות 443
 Kunsthal )קּונסטהאל  )רוטרדם

233
קֹונצֶרטֶחּבָאּו )אמסטרדם( 

149 ,120 Concertgebouw
מפת רחובות מאוירת  118  

קֹונצֶרטֶחּבָאּו ֶדה ֶפֵריניחינג  
 Concertgebouw De )נָייֵמיכֶן(

433 Vereeniging
 Concordia )קונקורדיה  )ֶאנסֶחֶדה

433
קּונֶראטֹוֶרן/מגדל קּונֶָרה  )ֵרינֶן( 

207 Cuneratoren
קֹוסֶטר, יהלומים  )אמסטרדם( 
120 ,119 Coster Diamonds

 Coster, )קֹוסֶטר, לורנס יאנס)זון
182 Laurens Jansz

311 Coevorden קּופֹורֶדן
 Copier, קֹוּפיר, ָאנדריס דירק

240 Andries Dirk
בקבוק כחול 234  

 ,425 Coffee shops קופי שופס
429

‘קופנהאגן 1001 קראלן'  
 Coppenhagen )אמסטרדם(

145 1001 Kralen
 Kop van קֹוּפ פאן אֹוֶפָרייֶסל

259 Overijssel
 ,32 ,11 Keukenhof קּוֶקנהֹוף

213 ,212
 Cordonnier, Louisקֹורדֹוניֶה, לואי

221
 Kurhaus )קּורָהאּוס  )סכֵיֵפיניגֶן

225
 Kurokawa, קּורֹוקאוָוה, קישֹו

126 ,118 Kisho
קֹוֶרנּבּורסּברּוך )גשר בורסת-

 Korenbeursbrug )התירס; לָייֶדן
215

 Koornbeurs )קֹורנּבּורס  )דלפט
227

 Philip פליפה השני, מלך ספרד
 ,49 ,41 ,39 II, King of Spain

238 ,228 ,50
פליקס מריטיס, בניין  

 Felix Meritis )אמסטרדם(
96 Building

פלנטאריום  )אמסטרדם( 
138 Planetarium

פלנטאריום פריסלאנט  
 Planetarium )ְפראנֶֶקר(

297 Friesland
 Plesman, ּפלֶסמאן, אלברט

166 Albert
188 Velsen ֶפלֶסן

פנורמה טוליפ לאנט  
 Panorama Tulip )פֹורָהאּורט(

212 Land
 Panorama פנורמה ֶמסדאך

224 ,210 Mesdag
370 ,32 Venlo ֶפנלֹו

פנסיונים 384
370 Venray ֶפנראי

פסטיבל השירה הבינלאומי 
33 Poetry International

פסטיבלים 32-5
הקרנבל 352-3  

פעמונים, מערכות 
ֶאֶמלֹורט 326  
ְחרֹונינגֶן 282  

ֶּפּפאן השני, שליט הפראנקים 
 Pippin II, King of the Franks

45
 ,108 Pfeffer, Fritz פפר, פריץ

109
289 Pekela ֶּפֶקלָה

30-31 Bulbs פקעות
213 ,11 Keukenhof קּוֶקנהֹוף  
שדות של פרחי פקעת 11,   

212-13 ,169
 Fruitcorso )ְפָראּוטקֹורסֹו  )טיל

345 ,34
פראנס האלְס, מוזיאון  )הארלם( 

 ,10 Frans Hals Museum
186-7

44-5 ,39 Franks פראנקים
פראנֶקנדאל  )אמסטרדם( 

140 Frankendael
297 ,294 Franeker ְפראנֶֶקר

 Frascati )פראסקאטי  )אמסטרדם
433 ,149

184 Verwey, Kees ֶפרבֵיי, ֵקיס
פרדיסו, מועדון  )אמסטרדם( 

433 ,149 Paradiso
פרדריק־הנדריק, סָטדָהאּוֶדר  

)שליט הפרובינציות 
 Frederick-Henry, )המאוחדות

221 ,51 ,41 stadholder

 Verhulst, ֶפרהּולסט, רֹומּבָאּוט
86 Rombout

ֶפרהילֶדרסּום  )לֵיינס( 
287 Verhildersum

פרהיסטוריה 42-3
מסלול המגאליתים 306-7  

59 'Provos' ּפרֹובֹו, חברי תנועת
ְּפרּוֶפנֶמינט  )מסטריכט( 

34 Preuvenemint
ֶפרזֶטסמּוסן פריסלאנט  

 Verzetsmussen )ליבארֶדן(
296 Friesland

פרחים 30-31, ראו גם צבעונים
ואֶדנזֵיי 270, 271  

טיול בשדות פרחי פקעות   
212-13

מה לקנות בהולנד 426  
מכירות פומביות 189  

צפון הולנד ומזרחה 262-3  
פרחים, תחרות  )ּבֹולֶנסטֵריק( 

30 Bloemen corso
 Bloemen )פרחים, תחרות  )ליֶסה

213 ,32 corso
פרידריך ברברוסה, המלך 

 ,40 Frederick Barbarossa, King
343 ,46

 Prix, Wolfgang ּפרי, וולפגנג 
285

ְפריזיים, האיים המערביים -11
 264-75 ,258 ,12

270- ,262 Waddenzee ואֶדנזֵיי  
71

מלונות 399  
מסעדות 418-19  

מפה 266-7  
ציפורים 268-9  

44-5 ,43 ,39 Frisians ְפריזים
ְפריזית, שפה 20

 Fraeylemaborg ְפָריילֶמאּבֹורך
288

59 Vrijman, Jan פָריימן, יאן
 Prins, ּפרינס, אנתוני וינקלר

289 Anthony Winkler
ּפרינֶסָהאּוס  )ֶהלֶפּוטסלָאּוס( 

241 Prinsehuis
104 Prins, J 'ּפרינס, י

 Prinsjesdag )ּפרינסיֶסדאך  )האג
209 ,34

 Prinsenhof )ּפרינֶסנהֹוף  )ְחרֹונינגֶן
283 ,280

ּפרינֶסנְחראכט  )אמסטרדם( 
102-4 ,62 Prinsengracht

 Vries, Anne de ְפריס, אן ֶדה
308

ְפריסֹו, יֹוהאן וילֶם, נסיך אורנז' 
 Friso, Johan Willem, Prince of

41 Orange

 Fryslân ְפריסלאן ראו פריסלאנט
see Friesland

 ,258 ,12 Friesland פריסלאנט
291-301 ,280

ֶאלפסֵטיֶדנטֹוכט   
294-5 Elfstedentocht

מלונות 400-401  
מסעדות 419-20  

מפה 292-3  
פריסלאנט, מוזיאון  )ליבארֶדן( 

296 Fries Museum
 Vermaning, ֶפרמאנינג, צֶ'רק

308 Tjerk
ֵפֵרניחין נאטּורמֹונּוֶמנֶטן 

 Vereniging
 ,190 Natuurmonumenten

260 ,191
236 Pernis )ֶּפרניס  )רוטרדם
פרנסיסקו חאבייר, הקדוש 

113 Francis Xavier, St
310 Frank, Anne פרנק, אנה

בית אנה פרנק  )אמסטרדם(   
 ,106 ,66 ,10 Anne Frank Huis

108-9
Pérez, Asela ֶּפֶרס, ָאֶסלָה

סולידריות עם אמריקה   
הלטינית 128

פשע 444

צאר־ֶּפֶטרָהאּוסיֶה  )זאנָדם( 
175 Czaar-Peterhuisje
צבאי, המוזיאון, דלפט 

229 Legermuseum Delft
צבעונים 30, 31

טיול בשדות של פרחי פקעות   
212-13

מוזיאון הצבעוני השחור  )ליֶסה(   
213 Museum De Zwarte Tulp
שיגעון הצבעונים 30, 65, 213  

צדפות, גידול 254
צדק  )ֶדה ֵקי( 182

ציורי נוף 329
צ'יינה–טאון  )אמסטרדם( 

75 Chinatown
ציפורים 268-9

301 Oude Venen ָאאּוֶדה ֶפנֶן  
אֹוסטפארֶדרּפלאֶסן 13, 328  

196 Botshol ּבֹוטסהֹול  
ֶדה סלּופֶטר  )ֶטקֶסל( 273  

ואֶדנֶחּביט 258  
מדיניות שימור הסביבה -260  

61
מקורים, צורות 268  

191 Naardermeer נארֶדרמיר  
צפון הולנד ומזרחה 262  
328 Knardijk ְקנארָדייק  

צמחוניות, מסעדות 407



4 9 04 9 1 ס ק ד נ י סא ק ד נ י א

טחנת הרוח בוָייק 195  
נוף של הארלם 26  

 Rauws, Cornelis ָראּוס, קורנליס
134

 The Randstad ה(ראנְְדְסטאט(
166-7 ,18

ראֶפסָטיין, סיּבֹולט ואן 
232 Ravesteyn, Sybold van

 Master ה(רב–אמן מָקאּוֶדבאֶטר(
of Koudewater

קתרינה הקדושה 123  
 Master of רב האמן מֶאלסלֹו

379 Elsloo
 Master of רב האמן מָאלקמאר

Alkmaar
האכלת הרעבים 124  

רבי־האמן ההולנדיים 26-7, -64
122-5 ,5
רדיו 442-3

ֶרדינגסמוזיאום אּברהם פֹוק  
 Reddingsmuseum )ָאֶמלאנט(

275 Abraham Fock
86 Raedecker, John ֶרֶדֶקר, ג'ון

רהיטים, חנויות 425, 429
רּואינֶה פאן ּבֶרֶדרֹוֶדה  )ֶפלֶסן( 

188 Ruïne van Brederode
 Robinson, John רובינסון, ג'ון

217
 Rubens, רובנס, פטר פאול

Peter Paul
סימֹון וּפֵרֹו 374  

ֶתטיס טובלת את אכילס בנהר   
סטיקס 235

רובע החלונות האדומים  
)אמסטרדם( 10, 72, 74

 Rode )רֹוֶדה קליף  )חאסֶטרלאנט
298 Klif

 Rodin, Auguste רודן, אוגוסט
338

316 Adam אדם  
 ,265 Rottumeroog רֹוטּומרֹוך

275
 Rottumerplaat רֹוטּוֶמרּפלאט

275 ,265
 ,209 ,18 ,11 Rotterdam רוטרדם

230-37
בתי חולים 445  

גן החיות  )ּבלָיידֹורּפ( 232   
Blijdorp

הפצצת העיר 58, 230  
166 Randstad הראנְְדְסטאט  
מוזיאון ּבֹוימאנס פאן ּבּונינגֶן   

 Museum Boijmans Van
234-5 ,11 Beuningen

מידע לתיירים 441  
מפה 233  

מפת רחובות מאוירת 230-31  

נמל התעופה 451, 453  
‘עיר המים' 236-7  
פסטיבלים 32, 33  

רכבת תחתית 455  
310 Rolde רֹולֶדה

 Rolduc )רֹולדּוק  )ֶקרקראֶדה 
351

רומאים 39, 42-3, 44, 188, 193, 
355 ,343 ,255 ,250 ,243 ,202

לימּבּורך 367, 372, 376, 379  
 Roman, Jacob רומאן, יאקֹוּב

334 ,259
Rhoon 417 רֹון

 Rossum, רֹוסּום, מארֶטן פאן
345 ,340 Maarten van

Roosteren 405 רֹוסֶטֶרן
 ,349 Rossi, Aldo רוסי, אלדו

374-5
 Rossige, רֹוסיֶחה, ֶחרארט ֶדה

331 Gerard de
Roosendaal 404 רֹוֶסנדאל

רופאים 444
רוק 432, 433

 ,350 ,35 Roermond רּורמֹונט
371

ֵרחּוליר, מנזר  )אמסטרדם( 
105 Reguliers

ֵרחּולירסְחראכט  )אמסטרדם( 
102-5 ,63 Reguliersgracht

 Reaal, Jacobsz ֵריָאל, יאקֹוּבס
111

 Riebeeck, Jan ריּבֵייק, יאן פאן
345 ,57 ,48 van

220 Ridderzaal )ריֶדרזאל  )האג
111 Ritman, JR ריטמן, י"ר

 Rietveld, Gerrit ריטֶפלט, ֶחריט
326 ,202 ,200 ,99

כיסא אדום וכחול 128  
 Steltman כיסא סֶטלטמאן  

66 chair
מוזיאון ואן גוך  )אמסטרדם(   

126
ריטֶפלט שֶרֶדר־ָהאּוס    

Rietveld Schröder- )אוטרכט(
204-5 ,163 ,11 Huis

 Raey, Jeremias ֵריי, יֶֶרמיאס פאן
115 van

ָריינאלט הראשון, הרוזן של 
 Reinald I, Count of ֶחלֶרה

40 Gelre
 Reijnders, HCH ָריינֶדרס, הק"ה

231
 ,42 ,39 ,18 ,17 Rhine ריין, נהר

355 ,344 ,207 ,193
Rijswijk 397 ָרייסבָייק

ָרייסֶטרּבֹוס  )חאסֶטרלאנט( 
299 Rijsterbos

ָרייקסאּוניברסיָטייט ְחרֹונינגֶן 
 Rijksuniversiteit Groningen

280
ָרייקסמוזיאום טבֶנֶתה  )ֶאנסֶחֶדה( 

 Rijksmuseum Twenthe 
321

ָרייקסמוזיאום  )אמסטרדם( 
122-5 ,10 Rijksmuseum

המיטב של אמסטרדם 66  
מפת רחובות מאוירת 119  
ָרייקסמוזיאום פאן ָאאּודֵהיֶדן  
 Rijksmuseum van )לָייֶדן(

217 ,214 Oudheden
ָרייקסמוזיאום פאן פֹולֶקנקּונֶדה  

 Rijksmuseum van )לָייֶדן(
217 Volkenkunde

Rilland-Bath 398 רילאנט–ּבאת
207 ,194 Rhenen ֵרינֶן
רכבות 452, 453, 454

המוזיאון ההולנדי לרכבות    
)אוטרכט( 201, 203

רכבות קיטור 454  
רכבת תחתית 455

 ,124 ,80 Rembrandt רמברנדט
220 ,202 ,216 ,185 ,162

דיוקן עצמי 73  
דיוקן עצמי בדמות השליח   

פאולוס 64, 124
דיוקן עצמי עם ָססִקיָה 78  

הדפסים 125  
הכלה היהודייה 26-7, 124  

מקום הולדתו 214  
משמר הלילה 10, 51, 123,   

124
ָססִקיָה במיטה 285  

פסלו 114  
קברו של 110  

שיעור האנטומיה של ד"ר יאן   
דאיימן 74, 92

שיעור האנטומיה של ד"ר   
ניקולאס טּולּפ 74, 222

רמברנדטָהאּוס  )אמסטרדם( 
78 ,65 Rembrandthuis

מפת רחובות מאוירת 73  
רמברנדטּפלָיין  )אמסטרדם( 

 ,114 Rembrandtplein 
146

 Remonstrants ֵרמֹונסטראנטים
53

Renesse 398 ֶרנֶֶסה
 Renselaer, ֶרנֶסלֶר, קיליֶאן פאן

337 Kiliaen van
315 Reest ֵרסט, נהר

)ה(רפובליקה המאוחדת של 
שבע ארצות השפלה 50, 54

רפורמציה 52-3, 226
רשתות מלונות 384-5, 387

101 Corver, Jan קֹורֶפר, יאן
325 Ketelmeer ֶקֶטלמיר

32 Keidagen )ָקיידאכֶן  )לֹוכֶם
 Keyser, ָקייזֶר, הנדריק ֶדה

 ,96 ,92 ,80 ,78 Hendrick de
 ,128 ,115 ,111 ,110 ,107 ,106

228 ,227
ָקייזֶרסְחראכט  )אמסטרדם( 
98-101 ,62 Keizersgracht

 Keyser, Pieter ָקייזֶר, פיטר ֶדה
111 de

 Keyzer, ָקייזֶר, פיטר דירקסון
49 ,48 Pieter Dirckszoon

 Keyser, Thomas ָקייזֶר, תומס ֶדה
129 ,116 de

 Key, Lieven de ֵקיי, ליֶפן ֶדה
185 ,184
צדק 182  

 ,240 Kinderdijk קינֶדרָדייק 
241

175 Kist, Gerrit קיסט, ְחריט
 Kever, Trijntje ֵקיֶפר, טָריינטיֶה

174
קיץ בהולנד 33-4

 Kirchner, קירכנר, ארנסט לודביג
Ernst Ludwig

אשה רוקדת 129  
 Claus, Prince קלאוס, הנסיך 

106
ֶקלֶדרמאנס, אנתוניס 

228 Keldermans, Anthonis
ֶקלֶדרמאנס, משפחת 

255 Keldermans family
ֶקלֶדרמאנס, רֹומּבָאּוט 

345 Keldermans, Rombout
52 Calvin, John קלווין, ז'אן
קלוויניזם 19, 21, 52-3, 64

ההמרה לפרוטסטנטיות 74,   
76 ,75

מלחמות דת 50, 52-3, 163,   
360 ,238

רפורמציה 52-3, 226  
 Clusius, קלּוסיּוס, קארֹולּוס

216 Carolus
ְקלֹוֶקנסטּול  )ָאֶּפלסכָה( 

301 Klokkenstoel
 Celtic )ֶקלטיים, שדות  )ֶאֶמן

311 Fields
355 ,42 Celts ֶקלטים

453 ,166 ,58 KLM קלמ
453 KLM Cityhopper  

 Klerk, Michiel קלֶרק, מיכיל ֶדה
143 ,141 ,80 de

קמפינג 390-91
קמפינג בטבע 390-91

355 ,12-13 Kempen ֶקמֶּפן
328 Knardijk ְקנארָדייק

 Kandinsky, קנדינסקי, ואסילי
Wassily

לירי 235  
קניות 424-9  ראו גם שווקים

אופנה 424  
אמסטרדם 144-5  

אמצעי תשלום 144  
בנמל התעופה סכיפול 451  

בתי כלבו וקניונים 144, 145  
החזר מע"מ 144  

חנויות ומרכזי קניות 425, 429  
חנויות ייחודיות 145  

מה לקנות בהולנד 426-8  
מכירות סוף–עונה 144  

מכירות פומביות ובתי מכירות   
429 ,425

משתלות 425  
ספרים ועיתונים 145  

עתיקות 424, 429  
ריהוט וכלי בית 425, 429  

שוקולד 425, 429  
שעות פתיחה 144, 441  

תה וקפה 425, 429  
ְקנָייף, ההגמון של ְחרֹונינגֶן 

 Knijff, bishop of Groningen
283

ְקניּפָהאּוסן, פרדיננד פֹולף 
 Kniphausen, Ferdinand Folef

286
 KNSM-eiland קנס"מ־ָאיילאנט

135 ,134
 Kasteel )קסטיל טביֶקל  )ֶדלֶדן

321 Twickel
קסטיל ראדּבָאּוט  )ֵמיֶדמּבליק( 

178 Kasteel Radboud
 Kessel, Willem ֶקֶסל, וילֶם פאן

361 van
קפה־אינטרנט 449

 Café )קפה כריס  )אמסטרדם
68 Chris

 Eetcafés קפה־מסעדות 
406-7

 Café )קפה נֹול  )אמסטרדם
149 Nol

Crabeth, Dirck קראּבֶת, דירק
יהודית עורפת את ראש   

הולופרנס 238
מותה של מריה הקדושה 77  

 Kruiningen 398 קָראּונינגֶן
Kraggenburg 402 קראכֶנּבּורך

 ,80 Kramer, Piet קראֶמר, פיט
141

59 Cruijff, Johan קרויף, יוהאן
 Kromhout, קרֹומָהאּוט, וילֶם

111 Willem
קרון השוטים של פלורה  )ּפֹוט( 

65

קרֹונֶנּבּורֶחרּפארק  )נָייֵמיכֶן( 
343 Kronenburgerpark

 Kropholler, AJ קרֹוּפהֹולֶר, א"י
364

59 Crutzen, Paul ְקרּוצֶן, פול
ְקרֹוקבִיּוס, מוזיאון 

212 Cruquiusmuseum
 Crijnssen, ְקָריינֶסן, אברהם

48 Abraham
 Krimpenerwaard קרימֶּפנֶרבארט

22
קרל הגדול, הקיסר 

 ,39 Charlemagne, Emperor
355 ,343 ,45 ,44 ,40

 Charles V, קרל החמישי
340 ,331 ,47 ,41 Emperor
 Kröller, Anton קֶרלֶר, אנטון

339 ,338
 Kröller-Müller, קֶרלֶר־מּולר, הלן

339 ,338 Helene
קֶרלֶר־מּולר, מוזיאון  )אֹוֶטרלֹו( 
 ,13 Kröller-Müller Museum

338-9
קרמיקה 28-9, ראו גם חרסינת 

דלפט
מה לקנות בהולנד 427  

מוזיאון ְחרֹונינגֶר  )ְחרֹונינגֶן( 284  
קרנבל 35, 352-3

קֶרנֶטנּבֹוֶסן  )דבינגֶלֹו( 
310 Krentenbossen

135 Circus Carré קרקס קאֶרה
קרקעות שיובשו מהים 17, 22, 

326 ,323 ,243 ,171 ,164-5
367 ,351 Kerkrade ֶקרקראֶדה

קתדרלות
אוטרכט 202, 433  

רּורמֹונט 371  
קתולית, הכנסייה 18-19, 52-3, 

350-51
ָקָתָריינקֹונֶפנט  )אוטרכט( 

202 ,201 Catharijneconvent
קתרינה הקדושה  )רב־האמן 

מָקאּוֶדבאֶטר( 123

ראבֶנסּבריקמֹונּוֶמנט 
)אמסטרדם( 

119 Ravensbrückmonument
 Radboud, ראדּבֹוט, מלך הְפריזים

 ,45 ,40 King of the Frisians
291

 Reeuwijkse ֵראּובָייק, אגמים
239 Plassen

ָראּוֶטר, אדמירל מיכיאל ֶדה 
 Ruyter, Admiral Michiel de

258 ,251 ,241 ,86 ,51 ,50
 Ruisdael, ָראּוסדאל, יאקֹוּב ואן

124 Jacob van



4 9 24 9 3 ס ק ד נ י סא ק ד נ י א

445 AA
Abraham Mostert )אוטרכט( 429

387 AccessWise
‘Ahoy )רוטרדם( 433

Alto Jazz Café )אמסטרדם( 433
 Amsterdam Antiques Gallery

429
453 ,441 ,391 ANWB

445 ANWB Wegenwacht
Appeltheater )האג( 433

Aqua Zoo Friesland )ליבארֶדן( 
435 ,434

ARC )אמסטרדם( 149
 AUB Ticketshop )Amsterdams

149 )Uitburo
A Votre Servies )ֶס'רטֹוכֶנּבֹוס( 

429
387 Bed & Breakfast Holland

 Bellevue/Nieuwe de la Mar
)אמסטרדם( 433

Black Tulip )אמסטרדם( 387
453 bmi british midland

Boom Chicago )אמסטרדם( 
433 ,149

Bourbon Street )אמסטרדם( 
433 ,149

  De Heeren van Aemstel 
)אמסטרדם( 433

De IJsbreker )אמסטרדם( 433
De Jaren )אמסטרדם( 69

229 ,28 De Porceleyne Fles
De Slegte  )אמסטרדם( 145

De Tijdspiegel  )מיֶדלּבּורך( 429
De Twee Zwaantjes  )אמסטרדם( 

149
Dizzy  )רוטרדם( 433

Escape  )אמסטרדם( 149
Euroase )ֵאירֹוָאֶסה פארֶקן( 391

Geels & Co )אמסטרדם( 429
387 Golden Tulip

  Grand Café Soccerworld
)אמסטרדם( 69

Het Klaverblad )לָייֶדן( 429
 In de drij swarte mollen

)ֶס'רטֹוכֶנּבֹוס( 429
 In den Ouden Vogelstruys

)מאסטריכט( 372
 Ja de Raad Antiquiteiten

)ֶס'רטֹוכֶנּבֹוס( 429
Jazzcafé Alto )אמסטרדם( 149

Jimmy Woo )אמסטרדם( 149
Kapitein Zeppos )אמסטרדם( 69

Karpershoek )אמסטרדם( 68
Kingdom )אמסטרדם( 149

391 Kleine Groene Campings

  Koffiebrander Blanche Dael
)מאסטריכט( 429

 Koninklijk Nederlands
437 Watersport Verbond
Kriterion  )אמסטרדם( 149

  La Vie Shoppingcentre
)אוטרכט( 429

 Le Magasin Antiek & Curiosa
)הארלם( 429

429 Leonidas
391 LKC

LPF  )לָייסט ּפים פֹורָטין - 
 Lijst(  LPF )מפלגת ּפים פֹורָטין

19 )Pim Fortuyn
Lucent Danstheater )האג( 433

 Maison de Bonneterie
)אמסטרדם( 145

453 Martinair
MCH Hospital Westeinde )האג( 

445
MECC )מאסטריכט( 429

387 Mercure
 Miracle Planet Boulevard

)ֶאנסֶחֶדה( 321
437 Nederlandse Kano Bond

 Nederlandse Onderwatersport
437 Bond

 Nederlandse Wandelsport Bond
437

437 NGF
437 NTFU
233 OMA

Opus One )אמסטרדם( 149
Party House )אמסטרדם( 145

Pathé de Munt )אמסטרדם( 149
Paul Berlijn Antiques )הארלם( 

429
PC Hooftstraat )אמסטרדם(   

118-19
453 P&O North Sea Ferries

388 Port Zélande
Puccini Bomboni  )אמסטרדם( 

429
387 Quentin

445 RAC
Rain  )אמסטרדם( 149

RAI  )אמסטרדם( 141
Realeneiland  )אמסטרדם( 111

Reality  )אמסטרדם( 149
Restaurant Janvier  )אמסטרדם( 

102
433 Rotterdamse Schouwburg

Saarein II  )אמסטרדם( 149
 Simon Levelt koffie- en

429 ,145 theehandel

Soeterijn  )אמסטרדם( 433
Spido tour  )רוטרדם( 237

437 Sportvisserij Nederland
437 SRR

387 Stayokay
453 Stena Line

 Stichting Landelijk
437 Fietsplatform

441 Stichting Museumjaarkaart
 Stichting

391 Natuurkampeerterreinen
 Stichting Trekkershutten

391 Nederland
Studio het Arsenaal  )נארֶדן־

ֶפסטינג( 429
Sugar Factory  )אמסטרדם( 149
 )Stichting Vrije Recreatie(  SVR

391
  Theater aan het Vrijthof

)מסטריכט( 433
387 The Golden Bear

441 Ticket Service
449 TNT

449 TNT Post Klantenservice
Toneelschuur הארלם 433
To Night  )אמסטרדם( 149
Toomler  )אמסטרדם( 433

453 Transavia
Transferium  )חנה־וסע( 166

Transformatorhuis  )אמסטרדם( 
433

‘t Spant  )ּבּוֶסם( 433
Uitkijk  )אמסטרדם( 149

Uitkrant  )עיתון( 146
 Van Til Interieur  )ָאלקמאר( 

429
Veilinghuis de Vonst  )זְבֹולֶה( 

429
 Vereiniging van(  VeKaBo

391 )Kampeerboeren
Vertigo  )אמסטרדם( 68

Villa Arena  )אמסטרדם( 429
  Vroom & Dreesmann

)אמסטרדם( 145
  VU Medisch Centrum

)אמסטרדם( 145
437 Wandelplatform-LAW

 Waterstone‘s Premier English
Bookseller )אמסטרדם( 145

Westergasfabriek  )אמסטרדם( 
149

 Woonthemacentrum De
Havenaer  )נָייֶקרק( 429

Warrior  )ספינה( 54
You II  )אמסטרדם( 149

 Chagall, Marc שאגאל, מרק
364

דיוקן האמן עם שבע אצבעות   
128

 Chassé )שאֶסה, תיאטרון  )ּבֶרָדה
433 Theater

 Charles the Stout שארל האמיץ
252

שארל האמיץ, דוכס בורגון 
 Charles the Bold, Duke of

41 Burgundy
שארל ָמרֶטל, מלך הפראנקים 
 Charles Martel, King of the

45 Franks
שביל מיֶדלהארניס  )הֹוּבֶָמה( 241

שביל צמרות העצים 
 Drents )ְדֶרנֶתה  )ּבֹורכֶר

310 Boomkroonpad
 De )שבע הפרובינציות )ספינה

327 ,258 Zeven Provinciën
שגרירויות 443

שדה חיטה ועורבים  )ואן גוך( 
127

שדות ּבּור/אדמות לא מעובדות 
263 Heathland

שווקים 424
אלברט ָקאּוּפמארְקט    
 Albert )אמסטרדם(

141 Cuypmarkt
אוטרכט 203  

אמסטרדם 145  
)ה(שוטה  )האלס( 26

)ה(שוק האירופי המשותף 58
)ה(שוק החקלאי/שוק התוצרת 

החקלאית )ּבּוֶרנמארְקט; 
145 Boerenmarkt )אמסטרדם

שוק הפרחים ובית העירייה  
)ּבֶרקָהייֶדה( 93 

שוקולד, קנייה 425, 429
שטרות כסף 447

שיט 436
ואֶדנזֵיי 270  

 schuitje שיט בסכָאּוטיֶה  
299 sailing

)ה(שיטפון ביום הקדושה 
אליזבת 122, 124

)ה(שיטפון ביום לוסיה הקדושה  
274 )1287(

שיטפונות 17, 22, 23, 58, 122, 
243

אֹוסֶטרסכֶלֶדֶקרין 162, 246-7  
שייקספיר־מארְקֶטן  )דיֶפר( 

311 Shakespeare-markten
שיעור האנטומיה של ד"ר טּולּפ 

)רמברנדט( 74, 222
שיעור האנטומיה של ד"ר יאן 
דאיימן )רמברנדט( 74, 92

שירותי כבאות 445
שירותים ציבוריים 442

)ה(שלום, ארמון  )האג( 
221 Vredespaleis

שלושה באוקטובר, חגיגות  
34-5 oktoberfeesten-3 )לָייֶדן(

שמורות טבע 
אֹוסטפארֶדרסּפלאֶסן 13, 328  

ּבֹוטסהֹול 196  
ֶדה מאנֶטלין 251  

דיונות 168  
שמורות טבע )נאטּורמֹונּוֶמנֶטן( 

 ,190 Natuurmonumenten
260 ,191

שעות פתיחה 441
בנקים 441, 446  
חנויות 144, 441  

מוזיאונים 441  
מסעדות 407  

שפה 20
 Spinoza, Baruch שפינוזה, ברוך

51
שרים את זה כמו ששומעים את 

זה  )סֵטיין( 223

תבלינים, סחר 65
תה, קניית 425, 429

תוכניות  )דאניאלס( 374
253 Tholen תֹולֶן, האי

253 Tholen תֹולֶן, העיירה
28 Thooft, Joost תֹופט, יֹוסט

תור הזהב 50-51
אמסטרדם 64-5  

378 ,350-51 Thorn תֹורן
191 Erfgooiers תושבי חֹוי

תחבורה 450-57
אוטובוס 453, 454  

אוטובוסים בינעירוניים    
452

אופניים 456-7  
אֹוֶפָרייֶסל 315  

דֶרנֶתה 305  
האיים הְפריזיים המערביים   

267
זָאּוד הולנד 210  

זֵילאנט 244  
ֶחלֶדרלאנט 333  

ְחרֹונינגֶן  )מחוז( 278  
חשמליות 454-5  

טיסה 450-51, 453  
כרטיסים 455  
לימּבּורך 368  

מוניות 455  
מוניות רכבת 455  
מחוז אוטרכט 194  

מכונית 452-3  
מעבורות 267, 452, 453  

נֹורד ּבְָרּבאנט 357  
נֹורד הולנד 172  
פלֵיבֹולאנט 325  
פריסלאנט 292  

רכבות 452, 453, 454  
רכבת תחתית 455  

תחבורה ציבורית 454-5  
תחבורה ציבורית 454-5

העברת אופניים 456  
)ה(תחנה המרכזית  )אמסטרדם( 

90-91 Centraal Station
תחנת )ה(שאיבה בכוח הקיטור 

 Stoomgemaal at בֶדה קרּוקיּוס
188-9 De Cruquius

תטיס טובלת את אכילס בנהר 
סטיקס  )רובנס( 235

תיאטרון 430, 433
אמסטרדם 147, 149  

 City )תיאטרון העיר  )אמסטרדם
149 Theater

תיָאלְְפסטאדיֹון  )היֶרנֵפין( 
300 ,12 Thialfstadion

תיירים, לשכות מידע ל- 440
תלים 247, 277, 293, 296

שמות מסחריים
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