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"Waarom geven Hollanders geen fooi?" En andere vragen die buitenlanders 

stellen over Nederland(ers)  

Utrecht, Nederland – 20 november 2020. Hoe denken buitenlanders eigenlijk over ons? Reiswebsite 

Holidayguru.nl onderzocht wat mensen uit andere landen zich afvragen over Nederlanders. Geheel in lijn 

met het beeld dat Hollanders zuinig zijn vragen Duitsers zich bijvoorbeeld af: "waarom geven Hollanders 

geen fooi?" Welke vragen stellen buitenlanders nog meer over Nederlanders?  

Tijdens de vakanties van Duitsers in ons kikkerlandje is het Duitse toeristen opgevallen dat je bijna 

overal naar binnen kunt kijken. "Waarom hebben Hollanders geen gordijnen?" is een zoekterm die dan 

ook regelmatig ingetikt wordt op Google. Ook vragen de Oosterburen zich af waarom Nederlanders 

vuurwerk komen kopen in Duitsland.  

Nederlanders lang, arrogant, tolerant en zuinig 

De Engelsen vragen zich vooral af waarom Nederlanders zo lang zijn. Een gegeven dat pas geleden nog 

werd bevestigd toen bekend werd dat Nederland de langste jongeren heeft. Uit het zoekgedrag van 

Engelsen komt geen positief beeld van Nederlanders naar voren. Zo vragen zij zich af: "Why are the 

Dutch so arrogant?", op de voet gevolgd door "liberal" en "cheap".   

Amerikanen: "Why do people hate the Dutch?" 

Amerikanen valt het ook op dat meerdere mensen negatieve gevoelens hebben bij Nederlanders. Zo 

stellen ze de vraag: “why do people hate the Dutch?” Er bestaat zelfs een woord voor angst jegens 

Nederlanders, “Dutchphobia”. Amerikanen vinden Nederlanders ook "arrogant" en "rude” maar 

classificeren ons ook als “happy”, “hot” en “goodlooking”.  

Amerikanen met minder geografische kennis willen weten: "Where is Dutch located?" En wat is het 

verschil tussen Nederlands, Duits en Deens? Ook zijn Amerikanen benieuwd waarom Nederlanders zo 

vaak het woord "van" in hun achternaam hebben en wat dit eigenlijk betekent. 

Spanjaarden: “Hoe zijn Nederlandse jongens?” 

In Spanje vragen mensen zich zelfbewust af wat Nederlanders eigenlijk van Spanjaarden denken en laten 

hun romantische inborst blijken: "hoe zijn Nederlandse jongens?" Dat is een vraag die af en toe opduikt 

in het onderzoek. Naast romances zijn Spanjaarden ook benieuwd hoe het mogelijk is dat Nederland 

onder zeeniveau ligt.  

-- Einde persbericht -- 

Over dit persbericht 

Voor dit onderzoek heeft Holidayguru.nl gebruik gemaakt van de Keyword Tool Ahrefs om uit te zoeken 

welke vragen in andere landen het meest gesteld worden in relatie tot "Nederlanders" en "Nederlandse 

mensen" op Google.  

 

https://www.holidayguru.nl/
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Over Holidayguru.nl 

Holidayguru.nl is één van de grootste reiswebsites in Duitsland en Nederland. Met meer dan 6,9 miljoen 
Facebook-fans en elke maand meer dan 17 miljoen pageviews behoort het tot één van de succesvolste 
websites in Duitsland en Nederland. Daniel Krahn en Daniel Marx hebben Holidayguru in 2012 opgericht. 
Vandaag de dag zijn zij de bestuurders van UNIQ GmbH, dat naast de Duitse Urlaubsguru en de 
internationale Holidayguru websites nog met vier andere projecten actief is. Meer dan 160 medewerkers 
werken voor deze start-up, verspreid over vier vestigingen. Sinds juni 2019 is het Nederlandse 
Holidayguru team gevestigd in Utrecht.  
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Meer weten? We staan je graag te woord! Neem contact op met Sami Chouchane (pers@holidayguru.nl) 

voor al je vragen over dit persbericht, interviewverzoeken en andere vragen over reizen en/of 

Holidayguru. 
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