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It is perfectly acceptable even for men to receive bunches of flowers as gifts. Rather strange for a Brit, but, after all, why not?
Expat from the United Kingdom, 1972.

Zelfs voor mannen is het volstrekt normaal om een bos bloemen kado te krijgen. Dat lijkt wat raar voor een Brit, maar ach, waarom eigenlijk ook niet?
Expat uit het Verenigd Koninkrijk, 1972.
Courtesy of The Hague City Archives ca.1984.

[When we] returned from our honeymoon and
entered our drawing-room I was amazed. I seemed to have
entered a flower-shop. All John’s Dutch friends (including
many old girl friends) had sent flowers. This was my first
experience of the importance of flowers in the Dutch way
of life.

Toen we na onze huwelijksreis de woonkamer
binnenkwamen, was ik stomverbaasd. Het was alsof ik
een bloemenwinkel was binnengelopen. Alle Nederlandse
vrienden van John (waaronder ook veel ex-vriendinnen)
hadden bloemen gestuurd. Dit was mijn eerste
kennismaking met de grote rol van bloemen in het dagelijks l
even in Nederland.

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

Expat uit het Verenigd Koninkrijk, 1963, tijdschrift van de British Women’s Club of The Hague.

Courtesy of The Hague City Archives ca.1937 photograph; Radier, H.H.

Courtesy of ISS ca.1953

Courtesy of The Hague City Archives ca.1937 photograph; Radier, H.H.

[Dutchmen] were extremely polite and attentive escorts,
never overlooking the smaller courtesies and always
bringing a bouquet with them when they called, Miss
Christensen said. They had no self-consciousness about
carrying flowers. It was nothing to see a workman
riding a bicycle or walking home with an armful of flowers.

Nederlandse mannen waren bijzonder aardig en attent
gezelschap, die altijd de kleinste hoffelijkheden in acht namen
en altijd een bos bloemen meebrachten als ze je voor jullie
afspraakje kwamen ophalen, zo vertelde mevrouw
Christensen. Ze schaamden zich niet om met een bos bloemen
te lopen. Het was niets bijzonders om een arbeider
met een enorme bos bloemen langs te zien fietsen of naar
huis te zien lopen.

Expat from New Zealand, 1964, Wellington Evening Post.

Expat uit Nieuw-Zeeland, 1964, Wellington Evening Post.
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I well remember the Feb. 1, 1953 Hurricane. We loaded onto a tram and went out to the beach where we
were slammed against a wooden fence while ducking dike tiles. The police did not hesitate to put us on the
next tram back to town. We offered to work out there the next day but were kindly refused. We did go out
to the streets to collect rampanfonds in tin cups. This is how I spent my 26th birthday. Of course, America
sent tons of clothing, much of which was refused by the south dwellers because it was not black. We were
astounded at the damage and were told if one more dike had gone, The Hague would have been under water.
Expat from the United States, 1953.

Photograph; Chrissi Krebs

Courtesy of The Hague City Archives ca.1953 photograph; Stokvis

[I wish I] could have bottled the fragrance of daily-cut Dutch flowers, the cold salty sea air
off the Noordzee, and the pungent odor of soft cheese at the local shop on the Bankastraat.

Courtesy of The Hague City Archives ca.1975 photograph;Paans, M.

Expat from the United States, 2005, Living with the Dutch.

[Ik wou dat] ik de geur van versgeplukte Nederlandse bloemen, de koude zoute Noordzeelucht
of de scherpe kaaslucht in het winkeltje op de Bankastraat in een flesje had kunnen stoppen.

Ik kan me de Watersnoodramp van 1 februari 1953 nog goed herinneren. We gingen met zijn allen met de
tram naar het strand. Daar waaiden we tegen een houten hek aan terwijl we moesten duiken om de tegels van
de dijk te ontwijken. De politie stuurde ons met de volgende tram meteen weer terug naar de stad. We boden
aan om de volgende dag te komen helpen opruimen, maar dat werd vriendelijk afgeslagen. In plaats daarvan
gingen we de straat op om met blikken kommetjes geld op te halen voor het Rampenfonds. Zo vierde ik mijn
26e verjaardag. Amerika stuurde natuurlijk heel veel kleding, waarvan een groot deel door de zuiderlingen
geweigerd werd omdat het niet zwart was. We waren verbijsterd over de schade en ons werd verteld dat Den Haag
onder water zou zijn komen te staan als er nog één dijk doorgebroken was.
Expat uit de Verenigde Staten, 1953.

Expat uit de Verenigde Staten, 2005, Living with the Dutch.
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While out walking in The Hague our four year old son suddenly said, “It smells like England.” It
was the smell of bonfires, something unusual because forbidden in Dutch gardens.
Courtesy of The Hague City Archives ca.1962.

One memory of that weekend was walking in our gumboots through the thick
snow of the Lange Voorhout and down the Noordeinde to the old Chalet
Suisse Restaurant. The Hague was completely quiet and we crunched our way:
traffic could not get through to the centre, and there was a fairy-tale atmosphere.
Courtesy of The Hague City Archives ca.1975 Photograph; Paans, M.

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

Expat from the United Kingdom, unknown, Life on the Move.

Een van de dingen die we ons van dat weekend herinneren, was een wandeling in
onze rubberlaarzen door diepe sneeuw over het Lange Voorhout en het Noordeinde
naar het oude Restaurant Chalet Suisse. Het was helemaal stil in Den Haag terwijl
we knerpend we door de sneeuw liepen: het verkeer kon niet in het stadscentrum
komen en er hing een sprookjesachtige sfeer.
Expat uit het Verenigd Koninkrijk, 1963, tijdschrift van de British Women’s Club of The Hague.

Tijdens een wandeling in Den Haag zei onze zoon van vier plotseling: “Het ruikt net als Engeland.”
We roken de geur van vuurtjes die in de tuinen gestookt werden, iets ongebruikelijks omdat dat in
Nederland verboden is.
Expat uit het Verenigd Koninkrijk, onbekend, Life on the Move.
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