
Catering for ourselves using the local shops could be entertaining. We soon found the 
Maison Kelder cake shop which sold delicious ‘hazelnoot gebak’. Once we ran out of 
paraffin for a heater, looked up the word in our Dutch/English dictionary and asked for 
‘paraffine’ at the local ironmonger who told us that ‘paraffine’ was sold at the chemist. We duly 
asked for five litres at the chemist who was astonished at our need for so much medicinal laxative.
 Expat from the United Kingdom, 1961.

So it was that the beginning of April saw tables and chairs appear on every open space in and around every café and restaurant in Den Haag. 
Where winter shoppers had rushed in straight lines from retail fix to retail fix, the change of date had thrown up an obstacle course of metal and 
wicker. Waiters in quilted jackets, boots and gloves, rushed to deliver rapidly-cooling soup and deep-frozen rolls to punters who scoffed at the 
risk of frostbite and flicked their scarves and scorn at we who huddled inside.
Nationality unknown, 2006, Destinations Magazine.

Some Dutch foods, like stroopwafels and poffertjes, are easy to 
enjoy, even as a foreigner unaccustomed to the taste. Others 
require a more adventurous spirit. In the latter category for me was 
herring. I planned my first taste carefully, since I was determined 
to like it. I waited for a day when I was well and truly starving at 
lunch to give myself the best chance. Rather than going for the full, 
tail-up experience, I ordered a sandwich, complete with pickles and 
onion. The first bite was delicious, an explosion of complementary 
flavours, tasting of the sea on a fine, crisp autumn day. But what 
got to me was the texture—smooth and soft, but a little resistant 
to the teeth. It felt so very primal inside my mouth. I think I will 
eat it again, but I’m not sure I’ll ever be able to grab it by the tail.
Expat from the United States, 2015.

Another enduring memory is of long evenings 
spent with friends in the dark ‘brown bars’ of Den 
Haag. The ‘Paraplu’ was a favourite haunt, a sign 
of the ‘Durham Heifer’ reminding us of university 
days in England. We loved the curious variety of 
Belgian beers, the freshly-pressed orange juice, the 
glasses of advocaat with cream that you ate with a 
tiny spoon, the background blues and jazz. The bars 
became, for us, a potent symbol of the Continent.

Expat from the United Kingdom, 1998, Destinations Magazine.

When not at our lessons there was plenty of time 
to explore the bars, coffee shops and restaurants of 
the Hague. I remember that the coffee seemed to 
be a great improvement on English coffee but the 
real novelty was the Indonesian restaurants and the 
vending machines that sold satay sticks and 
loempias. You put a coin in the slot, opened the little 
window and grabbed the snack. It was called ‘uit de 
muur eten’ eating out of the wall. I lost my taste for 
English bitter in the Hague and have drunk 
lagers like Heineken, Amstel, Grolsch and 
Oranjeboom ever since. 
Expat from the United Kingdom, 1961.
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Een andere blijvende herinnering zijn de lange 
avonden die we met vrienden doorbrachten in de donkere 
‘bruine kroegen’ van Den Haag. De Paraplu was een 
favorete plek, waar een uithangbord van de ‘Durham 
Heifer’ ons aan onze studententijd in Engeland 
herinnerde. We waren gek op het aparte aanbod 
Belgische bieren, de versgeperste sinaasappelsap, 
de glazen advocaat met room die je met een lepeltje 
moest eten, de blues en jazzmuziek op de achtergrond. 
De kroegen werden voor ons een krachtig symbool voor 
het Europese vasteland.   

 Expat uit het Verenigd Koninkrijk, 1998, Destinations Magazine.

En zo verschenen begin april tafels en stoelen op iedere open plek in en rond elk café en 
ieder restaurant in Den Haag. Waar in de winter de winkelende mensen nog de kortste 
route van winkel naar winkel hadden genomen, had de nieuwe datum gezorgd voor een 
hindernisbaan van metaal en rotan. Obers in gewatteerde jasjes, laarzen en handschoenen 
renden rond om snel afkoelende soep en bevroren broodjes te serveren aan klanten die het 
risico van bevriezing voor lief namen en hun sjaal en minachting toonden aan ons die 
binnen samenschoolden.   
Herkomst expat onbekend, 2006, Destinations Magazine.

Als we geen les hadden, was er genoeg tijd om de 
bars, koffietenten en restaurants van Den Haag 
te ontdekken. Ik kan me herinneren dat de koffie 
een enorme verbetering was ten opzichte van de 
Engelse koffie, maar de echte nieuwigheden waren de 
Indonesische restaurants en de automaten die 
satéstokjes en loempia’s verkochten. Je deed een 
muntstuk in de gleuf, maakte het hokje open en pakte de 
snack eruit. Dat heette ‘uit de muur eten’.In Den Haag 
raakte ik mijn voorliefde voor het Engelse donkere 
bier kwijt; sindsdien heb ik alleen nog maar pils 
zoals Heineken, Amstel, Grolsch en 
Oranjeboom gedronken.

Expat uit het Verenigd Koninkrijk, 1961.

Boodschappen doen in de plaatselijke winkels was soms heel vermakelijk. We ontdekten al gauw de taartwinkel van 
Maison Kelder, waar ze heerlijk hazelnootgebak verkochten. Op een keer was de petroleum voor onze kachel op. We hadden 
het woord opgezocht in ons Nederlands-Engelse woordenboek en vroegen bij de plaatselijke ijzerhandel naar paraffine-olie. Die 
vertelde ons dat paraffine-olie bij de apotheek verkocht werd. Daar vroegen we de apotheker netjes om vijf liter, maar hij keek ons 
stomverbaasd aan omdat we zo’n grote hoeveelheid laxeermiddel nodig hadden.                                                         
Expat uit het Verenigd Koninkrijk, 1961.

Zelfs voor een buitenlander die niet aan de smaak gewend is, is het niet moeilijk om 
sommige Nederlandse etenswaren lekker te vinden, zoals stroopwafels en poffertjes. Maar 
ander eten vereist een wat avontuurlijker inslag. Haring viel voor mij in die laatste categorie. Ik 
had mijn eerste keer proeven zorgvuldig gepland, omdat ik vastbesloten was om het lekker te 
vinden. Om die kans te vergroten, koos ik een dag uit dat ik tegen lunchtijd veel trek had. In plaats 
van het echte haring happen, koos ik voor een broodje haring, inclusief augurken en uitjes. De 
eerste hap was heerlijk: een ontploffing van elkaar aanvullende smaken die deden denken aan de 
zee op een mooie, frisse herfstdag. Maar de structuur viel me nog het meest op: zacht en glad, 
maar toch niet heel makkelijk door te bijten. Een soort oergevoel in mijn mond. Ik denk dat ik 
nog wel eens haring zal eten, maar ik weet niet zeker of ik hem ooit bij de staart zal nemen.
Expat from the United States, 2015.
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