What was most enthralling about The Hague was the
relative peace and calm underlined by the boisterous and
amicable aura about the Dutch who is as open as he is blunt.
This disposition always struck a chord of homesickness;
it reminded me so much of my ebullient folks back home.

The first thing to do as a
‘buitenlander’, is to have the ‘How
do you like it here?’ question,
ready! Don’t be caught with a stupid
vacant ‘What do I say now’ look
on your face; it gives the rest of us
buitenlanders a bad name.

Expat from Nigeria, unknown, Life Now.

Expat from the United Kingdom, 1978,
Our Dutch Launching Place.

Wat ik heel aantrekkelijk vond aan Den Haag was the
betrekkelijke rust en kalmte die nog benadrukt werd door de
luidruchtige
en
vriendschappelijke
uitstraling
van
de Nederlanders, die zo open en lomp zijn. Deze
geaardheid maakte dat ik altijd wat heimwee had:
het deed me heel erg denken aan de uitgelaten mensen thuis.

Het eerste dat je als ‘buitenlander’
moet leren, is om een goed antwoord
paraat te hebben op de vraag: “En,
hoe bevalt het je hier?” Vermijd de
domme, lege “Wat moet ik hier
nou weer op antwoorden?!”
uitdrukking
op
je
gezicht;
daarmee bezorg je de rest van ons
buitenlanders een slechte naam.

Expat uit Nigeria, onbekend, Life Now.

Courtesy of EAC

Expat uit het Verenigd Koninkrijk, 1978,
Our Dutch Launching Place.

Courtesy of The Hague City Archives ca. 1991. Photograph; Gerard Wessel

I had gone to a shop which sold candles - the Dutch are very keen on them - and wanted
to buy a medium-priced, decorative one on a metal stand. […] I made my choice and
handed it to the young assistant. […] She then set about removing the price-tag and
wrapping up the candle - not in a brown paper-bag but in attractive wrapping-paper
and with a tiny bunch of artificial lilies-of-the-valley fastened to the top. […] That
sort of customer service is absolutely normal here. Indeed you may well be asked not
just whether it’s a present but even what sort of present - Christmas, Easter, for a man,
for a woman - so that appropriate wrapping-paper can be used. (One bottle of wine
which I had bought for a gentleman finished up with a black bow-tie round its neck!)

In the US, it would have taken six months to
get to know our neighbours. Here, we know
everybody and access is very easy. If I have
to go and knock on my neighbour’s door, I
feel comfortable doing that -and vice versa
Expat from India/the United States, 2001, The Xpat Journal.

Expat from the United Kingdom, 1972.

Ik ging naar een winkel die kaarsen verkocht (daar houden Nederlanders erg van)
voor een mooie, niet al te dure kaars op een metalen kandelaar. [...] Ik zocht er een
uit die ik aan de jonge winkelmedewerkster gaf. [...] Ze haalde het prijskaartje eraf en
begon de kaars in te pakken – niet in een of andere bruine papieren zak, maar in mooi
cadeaupapier met een bosje neplelietjes-van-dalen erop geplakt. [...] Dit
soort service is hier heel vanzelfsprekend. Het is zelfs goed mogelijk dat je niet alleen
maar gevraagd wordt of het een kadootje is, maar zelfs voor wat voor gelegenheid, Kerst,
Pasen, voor een man of een vrouw, zodat bijpassend cadeaupapier gebruikt kan worden.
Een keer had ik zelfs voor een man een fles wijn gekocht die opgesierd werd met een
zwart vlinderstrikje
om de flessenhals!

Courtesy of The Hague City Archives ca. 1976.
Photograph; Jan Stegeman,
Photograph; Carmen Morlon

In de Verenigde Staten zouden we een half jaar
nodig gehad hebben om onze buren te leren
kennen. Hier kennen we iedereen en is het heel
makkelijk om elkaar te benaderen. Als ik bij
mijn buren aan moet kloppen, doe ik dat zonder
me bezwaard te voelen – en andersom ook.

Courtesy of AWC. ca.1985.

The Dutch may be thrifty, but they also value their privacy and are suspicious of
giving out personal details. These principles came into conflict when [a supermarket]
offered a bonus card to its customers. This could save you a few guilders on your
shopping, but to obtain one you had to fill in a form giving personal information.
Customers protested and the store backed down, saying that the form-filling was
optional.
Expat from the United States, 1998, Destinations Magazine.

Nederlanders mogen dan zuinig zijn, ze hechten ook aan hun privacy en geven
niet graag hun persoonlijke gegevens weg. Deze twee trekjes botsten met elkaar
toen [een supermarkt] zijn klanten een bonuskaart wilde aanbieden. Daarmee
kon je een paar gulden op je boodschappen besparen, maar om er eentje te
krijgen, moest je op een formulier je gegevens invullen. Klanten protesteerden en de
winkelketen haalde bakzeil en zei dat men niet verplicht was het formulier in
te vullen.
Expat uit de Verenigde Staten, 1998, Destinations Magazine.

Expat uit India/de Verenigde Staten, 2001, The Xpat Journal.

Courtesy of The Hague City Archives ca. 1975.

I started to learn Dutch with enthusiasm from an old lady who during the lessons told me stories of her time in the war
when she had smuggled messages for the Dutch resistance.

Expat uit het Verenigd Koninkrijk, 1972.

Expat from the United Kingdom, 1961.
Photograph; Carmen Morlon

Expat uit het Verenigd Koninkrijk, 1961.

Dutch shops can come as a bit of a shock to the English newcomer. Not because they’re inefficient, far from it, but because
the behaviour of both customers and assistants is governed by a very strict ritual and deviation from the norm throws everyone
into confusion. How many unsuspecting innocents have barely escaped lynching for not taking a number in the bread queue?
Woe betide you if you try to get served out of turn ‘Ik was voor U, mevrouw’. You should, on entering a shop say ‘Daa-ag’
even if you know no-one and no-one’s looking in your direction, and the same applies when you leave... If you’re short of
housekeeping and have small hungry children, then a trip round the shops can provide enough free pieces of sausage, cheese,
biscuits, apples etc. to keep them going till the next meal.

Courtesy of AD ca. 1974

Everyone is lonely to begin with, in a new country, but I have always liked the Dutch
people, in spite of their insane passion for dogs, and making Dutch friends has helped
me to settle in very nicely. They are polite, helpful, friendly people and I’m very happy
to live amongst them[...].

Expat from the United Kingdom in 1992, Our Dutch Launching Place.

Nederlandse winkels kunnen een beetje een schok zijn voor de Engelse nieuwkomer. Niet omdat ze inefficiënt zijn,
integendeel, maar omdat het gedrag van zowel de klanten als het winkelpersoneel beheerst wordt door een heel strikt
ritueel en afwijken van de norm tot grote verwarring leidt. Hoeveel nietsvermoedende klanten zijn niet ternauwernood aan een
afslachting ontkomen omdat ze geen nummertje getrokken hadden in de rij voor het brood? Wee degene die probeert voor te
dringen: “Ik was voor u, mevrouw.” Als je een winkel binnenkomt moet je “Daahaag” zeggen, zelfs als je er niemand kent en
niemand jouw kant op kijkt. Hetzelfde geldt als je weggaat.... Als je te weinig huishoudgeld over hebt en hongerige kleine
kinderen, dan kan een tochtje langs de winkels genoeg gratis stukjes worst, kaas, koekjes, appels, enz. opleveren om ze tot de
volgende maaltijd tevreden te houden.
Courtesy of The Hague City Archives ca. 1975. Photograph; P.G Kempff

Ik begon vol enthousiasme Nederlands te leren bij een oude vrouw die me tijdens de lessen verhalen vertelde over hoe
ze tijdens de oorlog als koerierster berichten overbracht voor het Nederlandse verzet.

Expat from the United Kingdom, 1978, Our Dutch Launching Place.

In het begin is iedereen eenzaam in een nieuw land, maar ik heb Nederlanders altijd
aardig gevonden (ondanks hun bizarre voorliefde voor honden) en mijn vriendschappen
met Nederlanders hebben me geholpen om mijn plek hier te vinden. Ze zijn aardige,
behulpzame en vriendelijke mensen en ik ben erg blij dat ik in hun midden woon.

Expat uit het Verenigd Koninkrijk in 1992, Our Dutch Launching Place.

Expat uit het Verenigd Koninkrijk, 1978, Our Dutch Launching Place.
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