To descend the steep staircase: turn both feet sideways towards the banisters, a
movement starting at the hip, as used by golfers; bend the knees and keep well on the
outside as you round a corner, keeping the feet parallel. To ascend the stairs: keep the
feet straight, only using the toes, - here rock-climbers would have an advantage. But
unlike rock-climbers, do not grab the handhold directly opposite your face, as this is
inelegant, and, as a matter of fact, impossible, as you will be clutching your gloves,
handbag and a bunch of flowers. Although you will never be able to trip lightly up
and down stairs, in time you will stumble less and your mind will be at rest about the
condition of your heart.
Expat from the United Kingdom, 1956, Our Dutch Launching Place.
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Ik zal ons kleine flatje missen, ingenesteld
tussen al die andere kleine flatjes!

At the station I hailed a taxi [...] and stated my destination. Off we went through
what seemed to me to be one of the most attractive cities I had ever visited.
In particular my first sight of a road called Nieuwe Parklaan stands out with
Proustian intensity. It is long, broad and lined with trees. It is exclusive, with
huge and splendid houses standing back in their grounds on either side. As we
drove along, the trees were in full leaf and the sun was shining out of a cloudless
blue sky.

Expat uit de Verenigde Staten, onbekend, Growing Dutch.

Expat from the United Kingdom, 1972

I’ll miss our tiny flat nestled amongst equally
tiny flats!
Expat from the United States, unknown, Growing Dutch.

Op het station ging ik in een taxi zitten [...] en gaf mijn bestemming op. We
gingen op weg door wat mij toen een van de meest aantrekkelijke steden waar ik ooit
geweest was toescheen. Vooral mijn eerste blik op de Nieuwe Parklaan staat me
nog met een Proustiaanse intensiteit bij: een lange, brede straat met bomen langs de
kant. Het is een dure straat met aan beide kanten enorme, schitterende huizen die te
midden van grote tuinen een eindje van de weg af staan. Toen we door de straat
reden, stonden de bomen vol in blad en scheen de zon aan een wolkenloze
blauwe hemel.
Expat uit het Verenigd Koninkrijk, 1972.

Om de steile trap af te gaan: draai beide voeten opzij richting de trapleuning in een beweging
die in de heupen begint, net als bij het golfen. Buig je knieën en blijf aan de buitenkant van
de trap als je de bocht om gaat; houd je voeten parallel. Om de trap op te gaan: houd je voeten
recht en gebruik alleen je tenen (rotsbeklimmers zijn nu echt in het voordeel). Maar (en dit is
anders dan bij rotsklimmen) grijp vooral niet de leuning recht tegenover je gezicht vast. Dit
is onelegant en in feite zelfs onmogelijk, omdat je je handen vol hebt met je handschoenen,
handtas en een bos bloemen. Hoewel je nooit lichtvoetig de trap op en neer zult drentelen,
zul je mettertijd minder vaak struikelen en zal je hart steeds minder vaak op hol slaan.
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Expat uit het Verenigd Koninkrijk, 1956, Our Dutch Launching Place.
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A stillness and a peace out there, despite
us living in the centre of the city. From our
Dutch row house, it feels good to retreat
to [the] room on the 2nd floor and catch
a glimpse of space and openness and the
rays of the winter sun. Somewhat a rare
sight this autumn. The leaves are all but
disappeared from the trees, although the
rustic glow of autumn lingers in the parks
and on the beech trees, illuminating a grey
day. And so, another 12 months passes us by.

The mass of greenery which struck me the first time I stepped into “Pension Bellevue” is quite
normal for a Dutch interior. As you walk along the street half the windows could almost be
concealing a florist’s shop.

Courtesy of The Hague City Archives ca. 1954

Expat from the United Kingdom, 1972.

De enorme hoeveelheid groen die me de eerste keer dat ik Pension Bellevue
binnenstapte zo opviel, is heel gewoon in een Nederlands interieur. Achter de helft
van de ramen waar je op straat langsloopt, kon haast wel eens een bloemenwinkel
verborgen zitten.

Expat from Australia, 1998.

Er is rust en stilte hier, ondanks dat we in het
centrum van de stad wonen. Het voelt goed
om vanuit [de] kamer op de tweede verdieping
van ons Nederlandse rijtjeshuis een glimp op
te vangen van de ruimte en openheid en van de
stralen van de winterzon. Die waren zeldzaam
deze herfst. De bladeren zijn bijna allemaal
van de bomen gevallen, hoewel de landelijke
herfstglans nog over de parken en op de
beukenbomen hangt en zo de grauwe dagen opluistert. En zo zijn weer twaalf maanden voorbij
gegaan.
Expat uit Australië, 1998.
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My husband-to-be lived in a half of a very beautiful house in Houtweg which
was owned by a wonderful woman [...] who filled the house with antique
furniture and possessions of great taste. At that time I was living in London in a damp,
basement flat. I earned £8 and 10 shillings on the editorial staff of The Times
Literary Supplement, a meagre salary which did not allow for much in the way of
heating. So although I was enchanted with the elegance of [our Houtweg house],
what really struck me most forcibly was the efficient Dutch central heating.

One memory that stands out from our first period in The Hague is that of our
final departure. As we drove away from [our house, the owner] had drawn back all the
curtains of the house and turned on all the lights. I have an enduring picture in
my mind of the house lit up and glowing, as it were, with warmth, friendship and
gezelligheid.

Expat from the United Kingdom, 1963, British Women’s Club of The Hague magazine.

Expat from the United Kingdom, 1963, British Women’s Club of The Hague magazine.

Mijn verloofde bewoonde de helft van een heel mooi huis aan de Houtweg,
dat eigendom was van een fantastische vrouw [...] die het huis gevuld had met
antieke meubels en hele smaakvolle spullen. Ik woonde toentertijd in een
vochtig kelderflatje in Londen en werkte op de redactie van The Times Literary
Supplement. Daar verdiende ik 8 pond en 10 shilling, wat zo’n karig salaris was dat
ik me geen goed verwarmd huis kon veroorloven. Hoewel ik dus verrukt was van
de elegantie van [ons huis aan de Houtweg], maakte het efficiënte Nederlandse ver
warmingssysteem toch echt de meeste indruk.

Een van de duidelijkste herinneringen aan ons eerste verblijf in Den Haag is
dat van ons vertrek. Toen we bij [het huis] wegreden, had [de eigenaresse] alle
gordijnen opengedaan en alle lichten aangedaan. Het beeld van het hele
huis verlicht en als het ware flonkerend van warmte, vriendschap en
gezelligheid, staat in mijn geheugen gegrift.
Expat uit het Verenigd Koninkrijk, 1963, tijdschrift van de British Women’s Club of The Hague.
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