I had the baby at home. […] I had a […] recommended families’ doctor
who was probably used to our sort of ways. [...] [I]t was at the weekend,
the midwife was away [...] and we phoned up the doctor who happened
to be in the theatre and anyway he came straight away... He came and
had a look and said: ‘This baby won’t be born for a few hours, but I’ll
stay.’[...] By about three o’clock in the morning the baby had arrived [...]
It was a great experience. […] There is nothing as good as a Dutch home
birth. No fuss, no trouble expected, a great feeling of this is something
normal in the air. Great. A great introduction into the culture.

Courtesy of The Hague City Archives ca. 1990.

Expat from the United Kingdom, 1966, The Source Book.

Ik ben thuis bevallen. […] Onze huisarts was ons aangeraden […] en hij
was waarschjnlijk bekend met hoe wij dingen deden. [...] Het was weekend, de verloskundige was weg [...] en wij belden de arts die toevallig in
een operatie was, maar toch meteen naar ons toe kwam.... Hij keek even
en zei toen: “Deze baby laat nog een paar uur op zich wachten, maar ik
blijf toch.” [...] Rond drie uur ’s ochtends was de baby geboren. [...] Het
was een geweldige ervaring. [...] Er gaat niks boven een Nederlandse
thuisgeboorte. Je hoeft geen gedoe en geen problemen te verwachten;
het mooie gevoel alsof dit de gewoonste zaak van de wereld is. Fantastisch. Een hele mooie kennismaking met de cultuur.

We were very impressed by the arrangements
for sending my wife home so soon after the
birth into the care of a kraam verzorgster.
Nothing like that was available in England. We
were not so impressed by her cooking abilities
though. All vegetables were boiled to death by
the older of the two nurses who came to help us.

Expat uit het Verenigd Koninkrijk, 1966, The Source Book.

Expat from the United Kingdom, 1969.

We waren erg onder de indruk dat mijn vrouw
zo snel na de geboorte al naar huis gestuurd
werd en dat geregeld was dat ze daar door
een kraamverzorgster verzorgd zou worden.
Zoiets bestond helemaal niet in Engeland.
Maar we waren minder onder de indruk
van haar kookkunsten. Alle groente werd
doodgekookt door de oudste van de twee
verpleegkundigen die ons kwamen helpen.

Courtesy of Expatriate Archive Centre, ca. 1970

Courtesy AWC, ca 1960s
Photograph; Julie Makri

[During my] time there, I got involved in lots of things, [...] sewing group and lots of trips out with the ladies,
you know, sightseeing, cycling, lots of cycling, I got a bit fitter than I’ve been for a while!

Expat uit het Verenigd Koninkrijk, 1969.

Expat from the United Kingdom, 1998.

[Toen ik] daar was, ondernam ik heel veel, […] een naaiclubje en veel uitstapjes met de dames, weet je,
toeristische dingen en fietstochtjes, heel veel fietstochten. Ik was toen fitter dan ik in lange tijd geweest was!

Courtesy of AD, ca. 1973

Expat uit het Verenigd Koninkrijk, 1998.

Courtesy of Expatriate Archive Centre ca.2014

I’ll miss The Hague’s colorful big-city
life at my doorstep: open flower stalls;
countless embassies with their flags above
the doors; a pub down the street “where
everybody knows my name”.

In this picture you see a field. On the other end of the field is a swimming pool;
that is where our school now stands. The field is our playground. In 1973, our
playground was a sunbathing area.
Expat from Turkey, 2007, Junior School Vlaskamp Magazine Anniversary Edition 2007.

Op deze foto zie je een veld. Bij de andere kant van het veld is een zwembad,
daar is nu onze school. Het veld is onze speelplaats. In 1973 was onze
speelplaats een zonneweide.

Expat from the United States, unknown, Growing Dutch.

Expat uit Turkije, 2007, Junior School Vlaskamp Magazine Anniversary Edition 2007.

Courtesy of AD, ca. 1975

Ik
zal
het
kleurige
Haagse
stadsleven bij mij voor de deur missen:
de bloemenkramen, de talloze ambassades
met hun vlaggen boven de deur, de bar
verderop in de straat “waar iedereen mijn
naam kent”.
Expat uit de Verenigde Staten, onbekend, Growing Dutch.

One of my favorite experiences while
being in the Netherlands was arrival of
Sinterklaas at Scheveningen Harbor in the
middle of November. Although the
weather was not exactly what I would consider
pleasant, it was chilly and a light mist
persisted throughout the day, it did not
dampen any spirits. Before Sinterklaas arrived,
the harbor was alive with parents, children, and
many, many, Zwarte Pieten, all of whom gave
the children various treats including pepernoot,
kruidnoten, mandarin oranges, and chocolate
milk.
Expat from the United States, 2014.

Eén van mijn favoriete ervaringen in
Nederland was de aankomst van Sinterklaas
half november in de haven van Scheveningen.
Hoewel het weer nou niet bepaald aangenaam
was (het was kil en de hele dag door hing er
een lichte mist), drukte dat de pret niet. Voordat
Sinterklaas aankwam, was de haven al vol
met ouders, kinderen en heel erg veel Zwarte
Pieten, die de kinderen allerlei traktaties
gaven zoals peper- en kruidnoten, mandarijnen
en chocolademelk.
Expat uit de Verenigde Staten, 2014.

Courtesy of The Hague City Archives ca. 1991. Photograph; Bert Mellink

Courtesy of The Hague City Archives ca. 1960.

Most popular way of spending an evening out was to go to a nightclub. Dutchmen,
[Miss Christensen] said, were excellent twisters and very keen on jazz. Dinner jackets
were not worn except to formal dinner dances, but for women long evening dresses
were in favour for both informal night club evenings or private dinner parties. “A good
thing, too, they are so much warmer,” [she] said.
Expat from New Zealand, 1964, Wellington Evening Post.

Nachtclubs waren de populairste manier om een avondje uit te gaan. Nederlandse
mannen, zei [mevrouw Christensen], zijn uitstekende twistdansers en houden erg
van jazz. Smokings worden alleen naar formele diner-dansants gedragen, maar voor
vrouwen waren lange avondjurken in zwang voor zowel informele avondjes in een
nachtclub als voor etentjes bij iemand thuis. “Dat was maar goed ook, want ze zijn
veel warmer.” zei [ze].
Expat uit Nieuw-Zeeland, 1964, Wellington Evening Post.

Courtesy of The Hague City Archives ca. 1963. Photograph; Stokvis

Courtesy of The Hague City Archives ca. 1962

I have long wanted to skate on the canals and share the experience
of people enjoying themselves in this national pastime. I was not
disappointed. There was a large turn-out of people and a
feeling of enjoyment and excitement. Even a Chocomel and
soup stall was there […]. The large canal where we set off was
crowded with skaters, but after the first bridge, which we had
to walk round, the numbers thinned and the steadier ones
remained. The mad dash of the more energetic was left behind
and we saw more of the sway and grace, the long glide and the
regular rhythm of the distance skaters. I enjoyed seeing elderly
couples holding hands and gliding, swaying over the ice just as they are
depicted in so many Dutch pictures--and we were part of this picture.
Expat from the United Kingdom, 1977, British Women’s Club of The Hague magazine.

Ik wilde al heel lang op de grachten schaatsen en meedoen met
de mensen die zo van dit nationale tijdverdrijf genieten. Ik
werd niet teleurgesteld. Er waren veel mensen en er heerste
een sfeer van plezier en opwinding. Er was zelfs een soep- en
chocolademelkstalletje [...]. De grote gracht waar we begonnen
was vol met schaatsers, maar na de eerste brug, waar we omheen
moesten lopen, nam het aantal af en bleven alleen de betere schaatsers
over. We lieten de dolle ritten van de enthousiastelingen achter ons
en zagen vaker het zwieren en de elegantie van de afstandsrijders
met hun lange slagen en regelmatige ritme. Ik keek graag naar de
oudere
stellen
die
elkaars
hand
vasthielden
tijdens het schaatsen, precies zo over het ijs zwierend
zoals op zoveel Nederlandse schilderijen staat afgebeeld – en
wij waren onderdeel van dat schilderij.
Expat uit het Verenigd Koninkrijk, 1977, tijdschrift van de British Women’s Club of The Hague.
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