
Every Friday and Saturday evening John’s Inn (a bar in Scheveningen popular with ex-pat 
teenagers) is invaded by students from the nearby American School. They arrive in droves and 
park their mopeds on the broad pavement in front of the bar. By mid-evening any passerby might 
conclude from all the bristling handlebars and gleaming chrome that the local chapter of the Hell’s 
Angels, junior section, had hit town. In fact the owners of all these ‘brommers’ (as they call them) 
are as mild a bunch as one could wish to meet.[...] For two evenings a week they occupy a good 
half of John‘s lnn, forcing the Dutch locals and other older guests (like myself) to retreat to the 
bar-stools. 
Expat from the United Kingdom, 1972.

Yesterday we went for a long walk on the beach at Scheveningen. It was windy. There were a lot 
of surfers on the beach. Their sails formed a multicolored spectacle on the grey-brown North Sea. 
It was something that we have witnessed for the first time. People in The Netherlands like outdoor 
sports. I can’t wait to return once more to the beach, so beautiful.
Expat from Malta, 2011.

On one strikingly cold March morning in 2008, I made a sketch of the tram turn-around at Scheveningen. I was alone, 
missed the camaraderie of my professional colleagues, the predictability of office life, and the sense of purpose 
from my engineering work. I did not know a soul here and I had half-frozen fingers. [...] It is invigorating (some, 
including my wife might say ‘crazy’) to go out to the beach and paint in 60 kilometre per hour winds with five-degree 
temperatures, getting sand in my eyes and on my paintings. But I love it. [...] I love loading all my gear up onto 
my tank-like bike and heading out to the dunes. I love the smell of oil paint and the fresh sea air. I love the 
challenge of capturing the atmosphere and light of the oh-so-quickly changing, now-you-see-it-now-you-don’t 
Dutch winter landscape.      
Expat from the United States, 2008, Destinations Magazine.

All winter long, the beachfront was jammed with families. Each family had several children - all below the age of eight, and 
at least two dogs - or so it seemed. The children were encouraged to run, skip, scream and play at the water’s edge (which was 
reported to have sub-zero temperatures).  
Expat from the United States, 2005, Living with the Dutch.
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Walking along the sunny beach for 
the first time, we felt so privileged to 
live in a place where others come to 
spend their holidays. However, being 
from the Alps, it was a great surprise 
for us to discover that, some times, 
people would appear to use the snowy 
landscape the same way as we do in 
the mountains – for cross country ski-
ing and snowboarding.
Expat from Austria,  2015.

Toen we voor de eerste keer over 
het zonnige strand liepen, voelden 
we ons zo bevoorrecht dat we op 
een plek woonden waar anderen hun 
vakantie vierden. Voor ons, afkomstig 
uit de Alpen, was het wel een grote 
verrassing dat sommige mensen het 
sneeuwlandschap op dezelfde manier 
gebruikten als wij in de bergen doen: 
om te langlaufen en te snowboarden.

Expat uit Oostenrijk, 2015.

Gisteren hebben we een lange wandeling langs het strand van Scheveningen gemaakt. Het waaide. 
Er waren veel windsurfers op het strand. Hun zeilen vormden een veelkleurigschouwspel op de 
grijsbruine Noordzee. Dit hadden we nog niet eerder gezien. Nederlanders houden van buitensporten. 
Ik kijk ernaar uit om weer naar het strand te gaan, zo mooi is het.

 Expat uit Malta, 2011.

Op een uitzonderlijk koude ochtend in maart 2008 schetste ik de tramlus in Scheveningen. Ik voelde 
me alleen, miste de vriendschap van mijn collega’s, de voorspelbaarheid van het kantoorleven en 
het gevoel van zingeving van mijn werk als ingenieur. Ik kende hier geen mens en had halfbevroren 
vingers. [...] Het is verfrissend (sommigen, waaronder mijn vrouw, zouden zegen knettergek) om bij 
een wind van 60 kilometer per uur en een temperatuur van vijf graden naar het strand te gaan om te 
schilderen en zand in mijn ogen en op mijn schilderijen te krijgen. Maar ik geniet ervan. [...] Ik houd 
ervan om al mijn spullen op mijn tankachtige fiets te sjorren en de duinen in te trekken. Ik houd van 
de frisse zeewind en de geur van olieverf. Ik houd van de uitdaging om de sfeer en het licht te vangen 
van het zo snel veranderende, verstoppertje spelende Nederlandse winterlandschap.  
                  
Expat uit de Verenigde Staten, 2008, Destinations Magazine.

De hele winter was het strand vol met gezinnen. Het leek wel alsof ieder gezin een aantal kinderen – allemaal onder de acht -  
en minstens twee honden had. De kinderen werden aangemoedigd om te rennen, springen, schreeuwen en aan de rand van het 
water te spelen (dat naar het scheen beneden het vriespunt was).
              
Expat uit de Verenigde Staten, 2005, Living with the Dutch.

Iedere vrijdag- en zaterdagavond wordt John’s Inn (een Scheveningse bar populair bij 
expat-tieners) bezet door leerlingen van de nabijgelegen Amerikaanse School. Ze komen 
met hele groepen en parkeren hun brommers op de brede stoep voor de bar. Halverwege de 
avond zou een onwetende voorbijganger vanwege de wirwar van sturen en glimmend chroom 
zomaar kunnen denken dat de lokale juniorafdeling van de Hell’s Angels in de stad is. Maar 
eigenlijk zijn de eigenaars van al deze brommers zo zachtaardig als maar zijn kan. [...] Twee 
avonden per week eigenen ze zich minstens de helft van John’s Inn toe en dwingen ze de 
Nederlanders en andere oudere gasten (waaronder mijzelf) om zich op de 
barkrukken terug te trekken.               

Expat uit het Verenigd Koninkrijk, 1972.

I arrived at the sea-front shortly after lunch to catch a breath of fresh air and 
see if there were any interesting gulls or waders around. There were none, but 
stretching out along the beach as far as the eye could see was a straggling procession of 
people, like Lowrie stick-men and women, trudging north-eastward away from town. 
At first I imagined there must be something going on a mile or two long by the 
dunes, but I was reluctant to ask. It would probably have been embarrassing if I 
had. I later found out that this was simply a standard Sunday afternoon exercise.   
After lunch mum, dad and the kids dress up nice and warm, whisle for the dog and 
set out on their constitutional. Some go by bike through the dunes, some make for the 
woods and parks, but a vast number file along the beach - a moving queue for a couple of 
miles.
Expat from the United Kingdom, 1972.

Ik ging kort na de lunch naar de boulevard om een frisse neus te halen en te 
kijken of er nog meeuwen en steltlopers te zien waren. Die waren er niet, 
maar op het strand sjokte wel een lange slinger van haast geschilderde 
silhouetten van mannetjes en vrouwtjes, zover het oog reikte, richting het 
noorden, weg van de stad. Eerst dacht ik dat er een kilometer of drie verderop 
langs de duinen iets aan de hand was, maar ik durfde het niet te vragen omdat dat 
waarschijnlijk een rare vraag zou zijn. Later kwam ik erachter dat dit simpelweg een 
standaarduitje was voor de zondagmiddag. Na het middageten kleden 
moeder, vader en de kinderen zich lekker warm aan, roepen de hond en gaan op stap. 
Sommigen gaan op de fiets de duinen in, anderen gaan richting bos of park, 
maar een groot aantal loopt in optocht over het strand – een kilometers lange, 
bewegende rij. 

Expat uit het Verenigd Koninkrijk, 1972.
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