
25 steden met bijnamen en betekenis 
 

 Parijs – Stad der liefde - Spreekt voor zich, Lichtstad - Parijs staat bekend om het 
‘avonds verlichten van vrijwel alle bijzondere gebouwen van de stad 

 Praag – Stad van 100 torens - In werkelijkheid zijn het er 550. Gouden stad - Door 
het pleisterwerk en het gebruik van verguldsel op kerken en paleizen straalt de stad 
een gouden gloed uit in het zonlicht. Moeder der steden - Praag werd al in het 
neolithicum bewoond 

 Venetië – Bruid van de zee - Door haar ligging aan een lagune op meer dan 100 
eilanden, de vele kanalen en rijke gebouwen. 

 Amsterdam – Venetië van het Noorden - Door de grachten vergeleken met Venetië 

 Wenen – keizerlijke stad - Voormalige woonplaats van de keizers en rustplaats van 
12 keizers en 19 keizerinnen 

 Londen – The Square Mile (Vierkante kilometer) - Refereert aan het oppervlak van 
de oude ommuurde stad. The Old Smoke, The Smoke - In de 19e en begin 20e eeuw 
stookte men in Londen met kolen waar veel rook vanaf kwam. Hierdoor hing er 
voortdurend een dikke mist in de straten. 

 Rome – Eeuwige stad - Gesticht als stad en altijd stad geweest. Stad van de 7 
heuvels - Gebouwd op 7 heuvels 

 Jerusalem – De heilige stad - De stad wordt door zowel Joden als Christenen als de 
Islam als heilig beschouwd 

 Cairo – Het Parijs van de Nijl - Khedive Ismaël bouwde rond 1867 naast de oude stad 
een nieuwe stad naar het voorbeeld van Parijs, waarvan hij een groot bewonderaar 
was  

 Ushuaia – Het einde van de wereld - Het is de meest Zuidelijke stad ter wereld op 
de Zuidelijke kust van Vuurland -54° 48' Z (Norilsk in Rusland is de meest 
Noordelijke stad ter wereld (69°22′N) 

 Helsinki – De witte stad van het Noorden - Heel veel gebouwen, vooral die welke 
het aanzicht van de stad bepalen, zijn van een witte steensoort 

 Hong Kong – Parel van de Oriënt - Grootste en mooiste stad van het Oosten (titel 
wordt ook opgeëist door Penang en Shanghai 

 Den Haag-Stad van vrede en recht - Al ruim 100 jaar heeft de stad op het gebied 
van internationaal recht en vredespolitiek een leidende rol. De stad is de 
standplaats van vele nationale en internationale rechtscolleges, 

 Beijing – De verboden stad - De plaats van waaruit de Chinese keizers van de Ming- 
en de Qing-dynastie hun rijk bestuurden. Gelegen in Beijing, en vanaf de bouw in 
1406 tot 1925 (verdrijving van de laatste keizer) verboden voor gewone mensen. 

  Adelaide – Stad van Kerken - De stad had vanaf het begin religieuze vrijheid 
waardoor elke godsdienst zijn eigen kerk kon bouwen. Dit leidde al snel tot de 
huidige bijnaam 

 Kuala Lumpur – Tuinstad van licht - Vanwege haar prachtige parken, tuinen en 
briljant belichte modern gebouwen 

 Tijuana(Mexico) – Televisie hoofdstad van de wereld - Vanwege de naar schatting 30 
miljoen televisie sets die hier per jaar worden gemaakt  

 Zurich – Kleine grote stad - De stad heeft alle voordelen van de grote stad maar de 
gezelligheid van een kleine 

 Kiev – Moeder van de Russische steden - Door haar ouderdom en geschiedenis wordt 
zij beschouwd als de bakermat van de Slavische(Rusische) cultuur 

 Wroclaw – Stad van 100 bruggen - Het zijn er 127. Alleen Amsterdam, St.Petersburg 
en Venetië hebben er meer 

 Beiroet – Parijs van het Midden-Oosten - Vanwege haar allure en Franse flair 
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 Teheran – Stad van 72 naties - Door haar centrale ligging en economische 
vooruitzichten trok de stad in de jaren 80 van de vorige eeuw veel migranten van 
verschillende nationaliteiten aan 

 Grenoble – Hoofdstad van de Alpen - De stad vervult een centrumfunctie voor de 
Franse Alpen en is de grootste stad van het alpengebied 

 Cuernavaca – Stad van de eeuwige lente - In Cuernavaca is het het gehele jaar door 
gemiddeld 27°Celsius 

 Warschau – De Feniks stad - In 1944 is de oude binnenstad systematisch verwoest 
door de Duitsers en werden alle inwoners verdreven. Na de oorlog is de oude stad 
opnieuw gebouwd als exacte kopie van het oorspronkelijke geheel van 13e tot en 
met 20e eeuwse gebouwen, ook wel het wonder van Warschau genoemd  


