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COLOPHON
“De Brug” is a quarterly newsletter for and by members
of the Netherlands-America Association of the Delaware
Valley (NAADV).
In order to publish “De Brug” in tune with the interests
of our members, all your comments, articles, notes of
interest, etc… are greatly appreciated. Please don’t hesitate sharing any facts that might be of interest to people
living in the States, with ties to the Netherlands.
To contribute to the upcoming Spring Issue of
De Brug, please send your text by: May 10th, 2004.
To advertise in “De Brug”, please contact the editor of
De Brug or any board member.
To join the electronic mailing, please send a message to
info@naadv.org
Erwin van Zanten, Editor and Designer
346 Playwickey Street, Langhorne, PA 19047
Phone: (215) 741-4332

Calendar of Upcoming Events
March 20

Annual Membership meeting at
Germantown Friends Meeting House,
The Club needs YOUR support.
May 1
Koninginnedag in Wayne
June 5
Belgian food and beer fest
June
NAADV master Golf Tournament
July
Pool party
August
Rafting or Canoe Trip
September Speelgroep picnic in Ridley Creek Park
October
Indonesisch rijsttafel
November Herritage Day
December Sinterklaas
And don't forget to pay your dues and update us
on any address changes, so that we can keep you
up to date with what's going on at the Naadv!
More information will follow by mail or in De Brug
And on our WEB SITE at http://www.naadv.org

EDITOR’S CORNER

By Erwin van Zanten

A new Spring issue, but while I’m typing this I look outside my
office window and see snowflakes coming down. I’m ready for
Spring and want to sit outside and drink a glass of beer.
I just read a story about the third revolution in the beer world,
of course created by Heineken. They have introduced the name
BeerTender. BeerTender will bring draught Heineken to the
home. Consisting of an appliance and keg, is compact and easy to
use. Holland is the first test market and it will be sold in
March. If it is a success they want to sell it in other countries.
I just can’t wait.
The Annual Meeting on March 20 is coming and I hope a lot of people
will show up. We still have to fill to positions on the board, a Program Chair
and a Audiovisual Coordinator. So if you have time and you want to be more
involved with the Dutch club please let us know at the meeting. We are happy
to have a sponsor for this evening the Dutch company De Vleet. A company
that exports delicious fish from the mainport of Holland: IJmuiden.
Here are some of their products: haring, palingfilet, Hollandse garnalen,
makreelfilet (naturel en peper), spekbokkingfilet, sprotfilet and gerookte zalm.
They can mail this from Holland in less than 4 days in special mailing packaging. To keep pricing competetive they like to have orders of a minimum $150.
If you are curious and want a taste from Holland come to the annual meeting
and try their samples.
Herman van Amsterdam is een auteur van boeken over de Hollandse
Bollenstreek (www.lokaalboek.nl) en ook voortdurend op zoek naar nostalgische
impressies van de regio. Vraagd of er onder onze leden ook oud-Bollenstrekers
zitten en de moeite willen nemen om in hun albums op zoek te gaan naar foto's
die betrekking hebben op plaatsen uit de Bollenstreek. Voor meer informatie
kunnen mensen uiteraard ook per e-mail contact met hem opnemen. Alvast
bedankt voor de medewerking. h.v.amsterdam@planet.nl
Spring time Dues time. Spring is coming up and a new membership year.
We like to remind you each year in the Spring about your membership. Please
update your profile and return this with a check to Stefan Lint. Try to use the form
you received in the mail, otherwise fill out the last page from this news letter.
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ANNUAL MEETING 2004
All members are invited to attend our 2004 Annual Meeting
On March 20, 2004, starting at 6:30 P.M.
Location: Germantown Friends Meeting House,
47 West Coulter Street, Philadelphia, PA 19144
Before the official part of the annual meeting we will share in a potluck
dinner. To facilitate the menu please bring a dish sufficient for about 8 to
10 people. If at all possible, the dish we would like for you to bring should
be based on the alphabetical letter of your family/last name:
Pasta, Rice or Potato Dish:
A,B,C,G,
Vegetable dish:
I,J,M,Q,U,X,
Entree / Main Course:
K,L,N,V
Salad:
D,E,F,P,O
Appetizer:
S,T,Y,
Dessert:
W,H,R,Z.
If you are in charge of a appetizers, please be so kind to be on time.
Of course, if you have a specialty you prefer to bring from another category,
feel free to do so!
The purpose of the Annual Meeting, in addition to good fellowship and
gezelligheid, is to have the President, Treasurer, and Chairs of Standing
Committees present their annual reports and to transact any Old/New
Business. President Roderik Alewijnse will update us on our 2004 plans.
President:
Vice President:
Secretary:
Treasurer:
Director at large:
Director at large:
Auditor:

Roderik Alewijnse
Antonie Tripp
Sicco Popma
Stefan Lint
Malcolm Mcharg
Bert de Jong
Ria Blaschek

Secretary emeritus: Sylvain van Gobes
Webmaster:
Shelly Rabuse
Editor Newsletter: Erwin van Zanten
Hospitality:
Saskia Corporelli
Program chair:
vacant
Audiovisual coordinator: vacant

The evening’s organizing committee does need a few volunteers.
If you can help for about 30 minutes before, during, or after the event,
please call Erwin van Zanten at: 2157414332.
Please mark your calendar (arrange for a baby sitter) to join us.
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DIRECTIONS TO GERMANTOWN FRIENDS MEETING HOUSE
From Downtown Philadelphia:
1. Follow Kelly Drive to Lincoln Drive.
2. At Gypsy Lane (next to the Police Station) turn right to top of the hill,
School House Lane.
3. Left on School House Lane to Germantown Avenue
(trolley tracks and a bank at each corner).
4. Right on Germantown Avenue for one block - Coulter Street5. Right on Coulter Strreet. Entrance to the Meeting House is on the right.

From City Line:
1. Cross City Line Line Bridge and follow sign to Lincoln Drive.
2. Follow directions from 2. above.

From Plymouth Meeting
1. Follow Germantown Pike East which becomes Germantown Avenue at
the trolley tracks.for about 10 miles to Coulter Street. (You will cross
Washington Lane, Chelten Avenue, and School House Lane).
2. Turn right on Coulter Street. Entrance to the Meeting House is on the right.

De Brug
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INTERNETKRANT

By Erwin van Zanten

Al jaren ben ik lid van de internetkrant wat een aantal keer per week als email
naar mij toegestuurd word zonder kosten. Heel handig als je niet op een van
de websites van Nederlandse dagbladen het nieuws will lezen
Hier is het laatste nieuws uit Nederland.
MAIL SERVER INFORMATIE: Voor informatie over de InterNetKrant stuur
een bericht naar ink@ics.ele.tue.nl met als inhoud "info" (dwz als eerste regel
van je bericht, zonder de "s). Insgelijks om de krant te ontvangen ("subscribe").
Home page: http://www.ics.ele.tue.nl/ink/
Voorstel: Iedere Nederlander vanzelf orgaandonor
Iedere Nederlander wordt vanzelf orgaandonor, tenzij
men uitdrukkelijk vastlegt dit niet te willen. Dat will het
Nationaal Instituut Gezondheidsbevordering en
Ziektepreventie (NIGZ), dat voorlichting geeft over
onder meer orgaandonatie. Volgens Bert Elbertse van
het NIGZ lijkt het voorstel van zijn instituut veel op de
praktijk in Belgie en Spanje, dat ook wel wordt aangeduid als het ‘geen bezwaarsysteem’. In 1998 kregen
alle Nederlanders een formulier toegestuurd, waarin zij
konden aangeven of ze donor wilden zijn. Een meerderheid heeft het formulier nooit teruggestuurd. Van de
mensen die dat wel deden, zeiden 2,5 miljoen dat ze
donor wilden zijn. Een enquete heeft uitgewezen dat
een meerderheid van de bevolking toch bereid zou zijn
organen af te staan. Voor NIGZ reden om te pleiten
voor een ander systeem.
KLM gaat airmarshalls meesturen
Dat de KLM in Duitsland mensen opleidt tot airmarshall
was al bekend, maar tot nu toe wilde het luchtvaartbedrijf niet toegeven dat ze ook daadwerkelijk
gaan meevliegen. Vandaag bleek echter dat de KLM zal
toegeven aan Amerikaanse druk om deze veiligheidsmensen aan boord te nemen. Piloten zijn bang dat de
aanwezigheid van gewapende marshalls de veiligheid
nog meer in gevaar kan brengen. Een schotenwisseling
op tien kilometer hoogte kan desastreuze gevolgen
hebben. Maar de KLM vindt dat van twee kwaden de
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minste moet worden gekozen. Ook is ze bang dat
Amerika anders landigsrechten gaat intrekken.
Minder zieke werknemers in Nederland
Werknemers in het bedrijfsleven hebben zich massaal
minder ziek gemeld. In de periode juli tot en met september nam het ziekteverzuim met bijna eenvijfde af
ten opzichte van dezelfde maanden een jaar eerder.
Dat blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van het
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het ziekteverzuim bij particuliere bedrijven was in het derde
kwartaal van 2003 gemiddeld 4,1 procent (exclusief
zwangerschaps- en bevallingsverlof). Dit betekent dat
gemiddeld een op de 25 werknemers ziek thuis bleef.
Een jaar eerder lag het ziekteverzuim nog op 5,0 procent. Volgens het CBS daalt het verzuim in het bedrijfsleven sinds begin 2003. De afname in het derde
kwartaal is sterker dan in de voorgaande twee kwartalen. Volgens het statistisch bureau is het ziekteverzuim
door de vakantieperiode overigens altijd relatief laag.
Bij de rijksoverheid was de afname van het verzuim in
het derde kwartaal kleiner. Het aantal ambtenaren dat
zich heeft ziek gemeld in de periode juli tot en met september daalde van 6,1 procent van het totaal in 2002
naar 5,7 procent vorig jaar. De daling van het ziekteverzuim in de publieke sector wordt vooral veroorzaakt
door de afname in de gezondheids- en welzijnszorg. In
het derde kwartaal van 2003 werd in deze sector een
verzuim genoteerd van 5,2 procent, tegen 6,3 procent
een jaar eerder.
SPRING

Dronken bestuurder moet opnieuw examen
doen
Automobilisten die voor de tweede keer dronken achter
het stuur zitten en van de rechter tijdelijk niet meer
mogen rijden, moeten opnieuw een rijexamen
afleggen. Dat vindt een meerderheid in de Tweede
Kamer van PvdA en CDA. PvdA-Tweede-Kamerlid
Wolfsen lanceerde dit plan maandag. Hij schat het aantal betrapte automobilisten die te veel hebben
gedronken op ruim 45.000 per jaar. Het TweedeKamerlid will dit terugbrengen, door naast de geldboete
en de ontzegging van de rijbevoegdheid door de rechter
de recidivist opnieuw examen te laten verrichten. Nu
kan het CBR dat alleen doen na een onderzoek waar
ook een psychiater aan te pas komt. Wolfsen will daar
vanaf: ‘Laat de zwaarste gevallen zelf maar aantonen
dat ze nog auto kunnen rijden.’ Volgens CDA-TweedeKamerlid De Pater past het plan van Wolfsen in het al
eerder gelanceerde voorstel van het CDA om net als in
Duitsland een puntenrijbewijs in te voeren. Bij dat systeem krijgen automobilisten standaard een aantal punten op hun rijbewijs en worden die afgetrokken bij
overtredingen variXrend van rijden door rood tot
dronken een ongeluk veroorzaken. ‘Wie al zijn punten
kwijt is, moet opnieuw examen doen’, aldus De Pater.
Jonnie Boer: Drie sterren
Het Zwolse restaurant De Librije van chef-kok Jonnie
Boer en zijn vrouw Therese kreeg vandaag een derde
Michelin-ster. De Librije is daarmee het tweede restaurant in Nederland met drie sterren, de hoogste gastronomische onderscheiding die een restaurant kan krijgen. Michelin maakte vandaag de nieuwe sterren in de
Rode Gids bekend op de European Fine Food Fair in
Maastricht. Derek Brown, de hoogste baas van Michelin
in Parijs, kwam er speciaal voor naar Maastricht. De
Librije wordt al jaren getipt als kandidaat voor een
derde ster. Twee jaar geleden was er een nek-aan-nek
race tussen De Librije en restaurant Parkheuvel in
Rotterdam wie de eerste in Nederland zou zijn met drie
sterren. Parkheuvel had toen de eer. Eigenaar/chefkok Cees Helder van Parkheuvel vindt het terecht dat
Boer nu ook zijn derde ster krijgt. ‘Hij is het zeker
waard.’ Volgens Helder is de derde ster voor Boer goed
De Brug

voor Nederland. ‘Nu tellen we echt mee in de wereld
van de gastronomie.’ In Europa zijn 45 driesterrenrestaurants. De meeste, 25, zitten in Frankrijk.
VALENTIJNSDAG
De moderne communicatiemiddelen hebben de wereld
kleiner gemaakt. Langzaam verdwijnen plaatselijke
gewoonten en gaan buitenlandse gebruiken onderdeel
uitmaken van onze cultuur. De laatste jaren hebben we
bijvoorbeeld kunnen vaststellen, dat pakjesavond verschoof naar de kerstdagen en dat het Amerikaanse
halloween ook in Nederland een begrip werd. Vanaf
volgend jaar kunnen de uitgevers van agenda’s en
kalenders ook valentijnsdag tot de "feestdagen" gaan
rekenen, want PTT Post mocht deze week ongeveer
twee miljoen poststukken van verliefden bezorgen.
Uiteraard is de Valentijn van valentijnsdag een heilige,
want H. Valentinus was een Italiaanse martelaar. Het
belangrijkste kenmerk van een martelaar is, dat deze
doorgaans onvrijwillig en vroegtijdig aan het eeuwige
leven begint. Dit was ook het geval bij de Romeinse
priester Valentinus, want hij werd in het jaar 270
terechtgesteld. In de Angelsaksische (Engelstalige) landen wordt hij sindsdien als de schutspatroon van verliefden en verloofden beschouwd. Er ontstond een folklore:
de man zou het eerste meisje dat hijop 14 februari ziet
trouwen. Later ontstond het gewoonte dat verliefden
deze dag gingen gebruiken om hun liefde kenbaar te
maken door toezending van bloemen en andere
geschenken. Het postvervoer in de Angelsaksische landen ondervindt al jaren een positieve impuls door de
hartendiefjes. De Amerikaanse post bracht in 1973
de eerste "Love-zegel" uit. In Europa volgden Ierland
(1985) en Groot-Brittannie (1989) deze traditie, maar
ook in andere kleinere landen werden "love" of "groetzegels" uitgebracht. In Nederland werd in 1997 een
verrassingsvelletje van tien uitgegeven waarvan de
meeste postzegels ook voor valentijnsdag gebruikt konden worden. Alleen de "geintje-zegel" viel bij sommige
krassers in verkeerde aarde. Gaat de Nederlandse Post
de valentijntraditie ook in Nederland gestalte geven?
Het antwoord op de massale postverzending kan natuurlijk niet uitblijven, want een kassa kan van zo’n geintje lekker rinkelen!
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MEMBERS PROFILE
NAADV Vice President is proud of her 10 years
of volunteering for the club!
Antonie Tripp has been on the NAADV Board as a Vice President since 1994.
Antonie came to the USA in 1983
through an exchange program for
social workers and youth leaders for
one year, when she met her American
husband Rick. They married in 1985,
set up house in Hatfield, PA., and
stayed in the Delaware Valley ever
since. They have two children: Paul
(17) and Annelise (14), whose smile
can often be seen at Naadv events.
The Tripps became a member of the
NAADV in the fall of 1989, when
Marjon van Kempen invited Antonie
to a Sinterklaas Committee Meeting.
Together, they became Sinterklaas
Event Organizers, and did this for 8
years.
In 1993, Tripp became NAADV Editor
of De Brug. She served in this function
for 7 years, until Flavie de Groot took

over those responsibilities in 2000.
In 1997 she initiated the NAADV
Website and the NAADV Electronic
Mailinglist. She was the NAADV
Webmaster for 7 years until Shelly
Rabuse took over in 2002.
Antonie continues to maintain the
NAADV Electronic Mailinglist, which
she started and updated since 1995.
She likes to say: "The NAADV is my
extended family in the USA. It’s been
wonderful to be able to celebrate
Dutch holidays and cultural events
with the familiar people of the Dutch
club year after year. It eases feelings of
homesickness which keep surfacing no
matter how long I’ll live in the States.
Being a perpetual volunteer within the
organization is the key to my sense of
belonging to the NAADV."

Evert Weidner heeft deze ontdekking gemaakt, dankzij het gezamelijke
bezoek per voorstel van Jan en Jeannette Noorman, die het al wisten.
Een zeer grote zaak met niet alleen producted voor the indische tong, maar
vooral ook voor de Chinese en oosterse keuken is te vinden in Philadelphia en is
in een shopping center gelegen op de hoek van Rising Sun and Adams Ave. Het
heet Honkong. Een grote keuze in verse tropische groenten, levende vis en verse
eenden, evetueel Peking duck. De moeite waard om er een kijkje te nemen.
Je kunt daar eventueel voor of na het winkelen Chinees eten of Vietnamees even
om de hoek. Niet gek, smakelijk, en niet duur.
Evert Weidner
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info@naadv.org and
NAADV Electronic Mailinglist
By info@naadv.org (Antonie Tripp)

info@naadv.org
The e-mail address of info@naadv.org was introduced in the fall of 2003 simultaneous with a new
web address voor the Netherlands America
Association of the Delaware Valley, our so-called
Dutch Club. From now on info@naadv.org will
be the helpdesk of the NAADV. Anyone in the
world who visits our website and has a question about our organization, or about being
Dutch in the Delaware Valley, or about our
network and our services, may direct their
requests to info@naadv.org.
However, info@naadv.org is only a link that automatically points the
incoming messages to another e-mail address. These messages will be received
by Antonie Tripp, NAADV Vice President. Antonie will answer all questions to
the best of her knowledge and/or forward specific requests to other board members or other NAADV members that might be of help.

NAADV Electronic Mailing List
Currently the NAADV has 158 members on the electronic mailing list. This is
quite comprehensive, considering that we have about 180 active member families. If you are not sure wether your current e-mail address is known to the
NAADV and you wish to be reached by the club by e-mail, please, send a message to info@naadv.org and Antonie will update your information.
Your addresses will not be shared with any businesses. The mailings are strictly
related to club activities and (once in a while) Dutch related news items.

WWW.NAADV.ORG <http://www.NAADV.ORG>
Last, but not least, WWW.NAADV.ORG is the new web address of the
Netherlands America Association of the Delaware Valley. This website is kept
beautifully up to date by NAADV Art Director, Shelly Rabuse. Whenever you
wonder what the next NAADV event will be, or when and where, check
WWW.NAADV.ORG for specifics. Shelly has done a wonderful job making all
this available to you at your fingertips.

De Brug
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NEDERLANDSTALIGE SPEELGROEP;
THE NEXT GENERATION...
Door Bert te Velde

De afgelopen paar jaar heb ik met veel
plezier de Nederlandstalige speelgroep
gecoordineerd. Dat hield niet al te veel in; het
bestand van adressen bijhouden, maandelijks
een email sturen aan de organisator en tijdig
de speelgroepers laten weten dat we
behoefte hadden aan nieuwe gastgezinnen.

Het echte werk werd steeds
gedaan door de gastgezinnen.
Indien ik opriep tot aanmelden
reageerden er altijd een paar
gezinnen. Als gevolg van dat enthousiasme hadden we elke maand
onderdak. En dat betekende werk
voor het ontvangende gezin.
Natuurlijk voel je als coordinator
een zekere verantwoordelijkheid.
Ik moet echter bekennen dat dat
gevoel erg snel werd weggedrukt
door de gastvrijheid van de gastSpeelgroep 2003 ouders in de keuken
gezinnen. Ik hoefde me duidelijk
nergens druk over te maken; de machine rolde door. En
elke maand oogstten wij blijde gezichten (nou ja, we zien
ook erg veel boosheid...als de speelgroep voorbij is!)
En toch, met al dat enthousiasme voelde ik dat ik het
stokje maar eens moest overgeven. Niet omdat ik het
"werk" beu was. Maar simpelweg omdat er een nieuwe
generatie opstaat. De families Ziskind, Gardner, Funck
groeiden het laatste jaar in omvang en dat is prachtig.
Maar de verjonging is niet alleen binnen het huidige
ledenbestand. Op het Sinterklaasfeest telde ik moeiteloos
meer dan 10 kinderen van 1 jaar of jonger. En de
meesten kende ik niet eens. Op dat moment bedacht ik
me dat het goed zou zijn om aan een van de ouders van
die "generatie" de ruimte te geven om de speelgroep
8
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verder te laten groeien. Er leven wellicht ideeen bij de jongere ouders die de
afgelopen jaren niet aan bod zijn gekomen.
Karin Funck, als moeder van TWEE van die kinderen van "generatie nul" (wacht
maar, dat lost zichzelf op..)de meest aangewezen coordinator, toonde zich
bereid om het over te nemen. Wij blijven uiteraard graag komen. Keane en Kees
blijven zich Nederlands voelen en de speelgroep is een prima mogelijkheid om
dat te uiten. En eerlijk gezegd, IK vind het ook erg leuk !
Dank je wel Karin.
En graag tot ziens bij ons thuis op een van de volgende zaterdagen.

Karin Funck de nieuwe coordinator van de Speelgroep
Mijn naam is Karin Funck, voorheen Karin de Jong
en ik woon inmiddels alweer 15 jaar in de Verenigde
Staten, waarvan 5 in Philadelphia. Had ik een
Nederlandse club maar eerder ontdekt!
Na 10 jaar tevergeefs rond gereden te hebben
met een NL sticker op m’n auto, in de hoop zo
andere Nederlanders te ontdekken, ontmoette ik
Andries Kingma op een belgische bieravond, die
me verwees naar de NAADV. Sindsdien heb ik
zoveel "lot"genoten ontdekt die, net als ik, met
een Amerikaan getrouwd zijn!

Door Karin Funck

De speelgroep is een
leuke manier om, een
keer per maand bij
elkaar te komen om de
kinderen met elkaar te
laten spelen terwijl de
ouders gezellig kletsen
met koffie en koek.

Ik heb voor het nieuwe jaar de coordinatie van
de speelgroep over genomen. De speelgroep is
een leuke manier om, een keer per maand bij
elkaar te komen om de kinderen met elkaar te
laten spelen terwijl de ouders gezellig kletsen
met koffie en koek.
Ikzelf vind het heerlijk om een keer per maand
lekker Nederlands te praten, maar natuurlijk zijn de
Amerikaanse echtgenoten ook van harte welkom en
wordt er ook engels gesproken.

Er zijn op het moment zo’n 25 families op de emaillijst,
waarvan sommigen regelmatig aanwezig zijn en
anderen af en toe komen "binnenvallen". Gemiddeld
zijn er zo’n 10 families met kinderen van de partij.
Er zijn in de loop van tijd een hoop nieuwe babies bij
gekomen met als gevolg dat er nu 2 leeftijds groepen van
De Brug
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kinderen zijn; de "oudere" kinderen,
tussen 4 en 8 en de babies en peuters.
Het wordt moeilijk voor een gastgezin
dat misschien niet het speelgoed of de
ruimte heeft om de oudere kinderen
te vermaken. Suggesties voor alternatieve locaties zijn dus welkom!
Zodra de wintermaanden voorbij zijn
is dit geen probleem meer, dan
houden we de speelgroep gewoon in
een achtertuin of in het park!

Februari speelgroep
De Februari speelgroep was in het
prachtige huis van Laurence Verdure
in Villanova. De kinderen hadden
zich heerlijk vermaakt met al het
speelgoed en er was zelfs een knutsel
tafel! Laurence had zelfs "party favors"
ter ere van Valentijnsdag voor de kinderen. Ook wij ouders hadden het heel
gezellig met lekkere koffie, appeltaart en verse slagroom!
Bedankt Laurence!

Een paar leuke Websites
Een aantal lezers hebben een aantal leuke websites gevonden.
http://hollandsbest.com
Een online winkel voor Nederlandse produkten.
Straatliederen digitaal
De Koninklijke Bibliotheek en het Meertens instituut van de Koninklijke
Akademie van Wetenschappen hebben 15.000 oude en nieuwe straatliedjes digitaal toegankelijk gemaakt. De nieuwe site werd geopend door Freek de Jonge.
Er staat een grote variatie van liederen op, van het ‘Wilhelmus’ tot ‘Het vrolijke
naaimeisje’. De 30 populairste melodieen zijnopnieuw uitgevoerd door een keur
aan Nederlandse artiesten. www.geheugenvannederland.nl
Een leuke website om kinderen Nederlandse woorden te leren.
http://www.enchantedlearning.com/languages/dutch/
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NEWS OF MEMBERS

By Sylvain van Gobes

On Saturday, January 24, 2004, Dr.
Paul and Mrs. Mia De WeerD’Hooghe (‘91), opened their home
again for the 8th consecutive year to
the Flemish students who study or live
in Philadelphia. As usual, it was a gala
evening. The occasion was marked by
the official introduction to our members of the Honorary Consul for
Belgium in Philadelphia, Mrs. MarieJeanne Dilks Coppieters (‘99). Deputy
Consul General of Belgium Christian
Dooms came specially from New York
for the event.

delicious Delacre cookies), Michael
and Els Gardner-D’hondt (‘99), Daniel
and Kathleen Lantz-Decraene (‘99),
Felice and Joke Macera-Bradt (‘95),
Philippe and Barbara Mattlelaer-Van
der Stichele (‘01), Renaat and Daisy
Van Den Hoof-Mertens (‘02), Jan Van
Der Spiegel (‘89), Sylvain Van Gobes
(‘57), Kristin Lorent, Stephen Weeks,
and Natalie Denef.

The Netherlands-America Association
of Delaware is fortunately to have both
the Honorary Consuls of the Netherlands, Mrs. Yvonne J.G. Orova, and of
Belgium,Mrs. Marie-Jeanne Dilks
Coppieters, as long time members.

Also to James (Big Jim) Dofton (‘89)
due to the death of his father

Dr. Paul De Weer, head of the
Physiology Department at the Medical
School of the University of
Pennsylvania, was recently honored by
the University by having his portrait
painted. He specializes in the studies
of the giant nerves of the squid. In the
summer he continues his experiments
in his laboratory in Woods Hole, MA.
Mrs. Mia De Weer, until recently,
taught French at the University of
Pennsylvania.
Many of the students and guests who
attended are already members of the
Netherlands-America Association.
Amongst others are Phil & Karen
Dell’Orco-Steenhoudt (‘98), Annemie
Deruytter (‘89), Paul Ducheyne (‘89),
Raoul Dexters (‘01) (who supplied he
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Our condolences to Roby Jacobs (‘61)
who recently lost her mother. Roby
had just returned from Holland visiting her mother.

John and Elisabet Swyter, recent
returned from a trip to Spain, are
planning their next trip to Mexico.
John is studying Spanish so that he
can habla con las signoritas.
Jim and Petra Garnett (‘88) are leaving
for Hollandto see Erin She is graduating with a masters in environmental
science. We heard that she did her
presentation and passed with flying
colors. We’re very proud of her!!

Te Koop
Nieuw/nooit gebruikt fietszitje
goedgekeurd bij TNO voor 9-15 kg.

Merk Bremefa type BoBike Minis
Met 2 montagesets zodat je het
zitje makkelijk van fiets kan wisselen.

$40,Gebruiksaanwijzing in Nederlands en Engels.

Bel (610) 965-9840
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ANNUAL HOLIDAY RECEPTION
By Shelly Rabuse &
Roderik Alewijnse

Years ago, Robert and Sally Kuhne opened
their home in Radnor for the first Annual
Holiday Party for the NAADV. That party
was a big success and the tradition has
continued. This year the torch was passed
and we hosted the Holiday party at our
home in Ardmore.

The turnout was really great! Some people had come from pretty far away to
share in the Holiday spirit. Everybody brought some type of food to share from
hot cheese dip to apple tart. I don’t think anyone left hungry that night.
Thank you to everyone who came and made it such a nice evening! It looks like
we will be continuing the tradition next year too! Thank you Robert and Sally
for beginning this wonderful event in the first place!

Photos made by Maria Popma
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NEW MEMBERS WELCOME, HEEL GEZELLIG!
On Sunday February 8 the Board of Directors
of the Netherlands-America Association
welcomed many new members at the annual
New Member Welcome Reception.

By Erwin van Zanten

Malcolm McHarg, Cheryl, and daughter Claire hosted a warm and cozy reception in their lovely home in Rose Valley, Pennsylvania. With the fire places roaring people introduced them selves and talked about where they came from,
expectations about the Philadelphia area and what the Dutch club can do. The
‘Erwtensoep’, ‘boterkoek’ and other specialties where delicious. I even talked to
new Belgian members who are going to do a Belgian food and beer fest. Look in
the calender for upcoming events.
Thank you again Malcolm and Cheryl for hosting this event!

De Brug
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2003 - SINTERKLAAS
KOM MAAR BINNEN MET JE KNECHT
Weer een overweldigend Sinterklaas feest.
Met een grote opkomst van kinderen en ouders die de goed
heiligman weer van harte toezongen.
De fotos spreken voor zich. Ik wilde alleen even de mensen bedanken die hier zo
hard aan mee hebben gewerkt. Tot volgend jaar .
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THE NETHERLANDS SOCIETY
ELECTS NEW PRESIDENT.
At the annual meeting call of the Netherlands
Society of Philadelphia, Jonathan de Jonge,
a past president of the Netherlands America
Association, was elected president.

By Jonathan de Jonge

The Netherlands Society is the oldest
Dutch American organization in the
United States. The Society was originally organized on six December 1791,
as the Hollandse Society. Among the
organizers was the first Dutch consul
appointed to the United States in
Philadelphia, J. H.C. Heineken, who
served as secretary of the Society.
The Block and Gavel along with the

The Netherlands Society holds its annual meeting Geuzen Wallet are passed to Jonathan
on or near the 23rd of January to commemorate, de Jonge (l) by outgoing president
the signing of the Union of Utrecht 1579, the
Richard D. Smith, Sr.(r) of West Chester.
independence of modern Netherlands. At the
1895 annual meeting of the Netherlands Society
the Consul General of the Netherlands, John Rutger
Planten, at New York presented the Society with a Gavel
carved from oak timbers salvaged from the Great
Chapter Hall of the Cathedral of Utrecht, where the
Treaty was signed. It was presented to Society president
Samuel Pennypacker, Governor of Pennsylvania.
The governor’s family ( Pannebakker which became
Pennypacker) were among the early Dutch settlers in
what later became known as Germantown. Governor
Pennypacker’s estate, in Schwenkville route 73, is open
to the public.
In 1929, the city of Utrecht presented the Society with a
block, for the gavel, the block was cut from the old beam
from which the bell of the cathedral was suspended,
(klokkestoel van den Domtoren).
De Brug
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DE BRIEF VAN PRINS BERNHARD
Bron de Volkskrant

In een unieke brief reageert prins Bernhard (92)
eenmalig op diverse publicaties uit de afgelopen
jaren waarin zijn leven en dat van prinses
Juliana tot onderwerp zijn gemaakt. Prins
Bernhard ergert zich al jaren aan onwaarheden
die in romans, thrillers en geschiedkundige boeken over hem en
zijn familie te berde worden gebracht. De prins liet Hans van der
Voet, oud-hoofddirecteur van de Rijksvoorlichtingsdienst, het
afgelopen jaar in binnen- en buitenland onderzoek doen naar de
bronnen voor de aantijgingen.
Ik acht het mijn plicht
Door een ongeluk belandde ik op 29 november 1937 met zwaar letsel in het Amsterdamse
Burgerziekenhuis. Toen mijn schoonmoeder op ziekenbezoek kwam, vertelde ik haar dat ik degene die
het ongeluk had veroorzaakt een proces wilde aandoen. ‘Wij voeren geen processen’, was haar even
kordate als afdoende reactie.
Nu, 66 jaar later, zou een dergelijke reactie minder evident zijn. Immers, in recentere tijd zijn in zaken
met voornamelijk een privé-karakter met medeweten van de bestuurlijke verantwoordelijken wel
processen aangespannen door leden van het Koninklijk Huis. Dit mede om principiële grenzen te trekken
ten aanzien van wat wel en niet toelaatbaar is.
Terugkijkend vind ik het soms wel jammer dat dit niet eerder mogelijk bleek te zijn. Ik denk dan met
name aan de zogenaamde biografie van Klinkenberg uit 1979 waar veel publicisten uit putten en geput
hebben onder het excuus dat ik dit boek nooit heb aangevochten. De gang naar de rechter werd mij destijds ontraden. Immers, niet reageren op verhalen met een onjuiste strekking gold algemeen voor premiers als wijs beleid.
Ook nu daarvoor met inachtneming van de ministeriële verantwoordelijkheid meer ruimte is, ben ik nog
altijd terughoudend met het bewandelen van de weg naar de rechter, ondanks het feit dat ik nog steeds
het doelwit ben van vele, vaak gemene en ongefundeerde aantijgingen in publicaties en in de media.
Hoge bomen vangen nu eenmaal veel wind. Bovendien heb ik leren te leven met de beperkingen die
mijn positie met zich meebrengt.
Ondanks die beperkingen kijk ik met voldoening terug op mijn leven. En nog steeds is dat de moeite
waard ook al staan mijn levenslust en mijn fysieke gesteldheid nogal eens met elkaar op gespannen voet
en ben ik mij ervan bewust dat een langetermijnplanning niet zinvol is.
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Juist om die laatste reden acht ik het mijn plicht om aan de reputatie van mijn ouders recht te doen en
mij mede uit eigen eergevoel over een aantal aantijgingen te uiten. Dat ik dat op dit moment doe, houdt
mede verband met de hardnekkig terugkerende stelligheid waarmee beledigende onwaarheden in publicaties over mijn familie en mij worden uitgestort. De grenzen van fatsoen zijn door publicisten als
Kikkert, Tomas Ross, Hans Galesloot en Philip Dröge mijns inziens ver overschreden.
Aangezien ik mij vooral concentreer op zaken uit het verdere verleden, acht ik een gang naar de rechter
echter minder toepasselijk en bovendien erg tijdrovend. Ik will niet het risico lopen dat ik de uitspraak
niet meer meemaak.
Het is evident dat ik mij beperk tot de zaken die ik kan staven en tot de onderwerpen die ik als kwetsend en onwaar beschouw.
Ten aanzien van de zogenaamde Hofmanszaak roep ik in herinnering dat de Commissie-Beel hiernaar in
1956 een uitputtend onderzoek heeft ingesteld. Het rapport van deze commissie is om formele redenen
nog niet openbaar, daarom volsta ik er hier mee mijn vertrouwen uit te spreken dat de openbaarmaking
te zijner tijd de rol van alle betrokkenen in deze gecompliceerde aangelegenheid in het juiste daglicht
zal stellen.
Voor alles wat Lockheed betreft will ik hier verwijzen naar het uitvoerige rapport van de commissie die
deze zaak onderzocht.
Wat betreft de verhalen over buitenechtelijke kinderen volsta ik met op te merken dat de hardnekkigheid waarmee het onzinverhaal over twee vermeende ‘Londense zoons’ recentelijk steeds weer
bovenkomt mij echt heeft verbaasd. Deze ‘zoons’ zouden door mij in de oorlogsjaren zijn verwekt bij
een goede vriendin, Lady Ann Orr Lewis.
Kennelijk wordt hier de bewijslast omgedraaid, in die zin, dat ik moet bewijzen wat er niet is. Een onmogelijke opgave. Toch heb ik laten vaststellen dat de Britse geboorteregisters uit die jaren geen inschrijvingen van kinderen van Lady Ann bevatten. Daarnaast heeft de beste vriendin van Lady Ann uit die jaren
een beëdigde verklaring afgelegd met de verzekering dat haar vriendin in die jaren nooit zwanger is
geweest.
Ook het verhaal dat mijn vrouw Lady Ann niet heeft gekend is onjuist. Zij was al in 1946 en volgende
jaren ons beider gast tijdens de wintersportvakanties in familieverband.
Als een van de meest bizarre aantijgingen geldt voor mij een tweetal aangelegenheden die verband
houden met de periode 1940-1945, namelijk een veronderstelde betrokkenheid bij verraad van de Slag
om Arnhem en de zogenaamde Stadhoudersbrief.
Voor wat betreft het eerste onderwerp will ik een bijzonder interessant nieuw document niemand
onthouden. Het gaat om een beëdigde verklaring van een hoge officier die zelf aan Duitse zijde een
belangrijke rol speelde bij de Slag om Arnhem. Ik verwijs daarvoor naar het beschikbare rapport en de
daarbij behorende documenten.
Bij de zogenaamde Stadhoudersbrief gaat het om een vermeende brief van 1942, die door mij en volgens sommigen zelfs door mijn vrouw ondertekend zou zijn en waarin ik Hitler (volgens anderen
Himmler) zou hebben aangeboden Nederland namens de bezetter te besturen.
De Brug
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Met deze onzin geconfronteerd tijdens zijn wekelijkse persconferentie op 8 december 1978 verwees
toenmalig minister-president Van Agt het verhaal naar de prullenbak. Ook het NIOD blijft eenzelfde
mening toegedaan. Zo schreef het NIOD begin 2003 dat ‘er niets aan het licht gekomen (is) dat maar
enigszins wijst in de richting van de aanwezigheid van deze brief in de NIOD-archieven.’
Na het verschijnen van het boek van Aalders over Leonie Pütz handhaaft het NIOD zijn mening dat er
geen feiten of aanwijzingen aan het licht zijn gebracht die het bestaan van zo’n brief waarschijnlijk
maken. Ten overvloede kan worden opgemerkt dat ook buiten de NIOD-archieven de bewuste brief of
een kopie daarvan nooit is gevonden.
Nog geheel los van mijn integriteit en persoonlijke loyaliteit ten opzichte van Nederland en de geallieerden, behoeft het nauwelijks betoog hoe absurd óók deze aantijging weer is. In april 1942 - dat will
zeggen op het moment dat het in de ‘geallieerde wereld’ duidelijk is dat de oorlog zal eindigen met een
Duitse nederlaag - zou ik mij hebben aangeboden landvoogd te worden over Nederland als verlengstuk
van dit Duitse regiem? Onzin!
Over mijn moeder zijn vaker heel gemene fantasieën gepubliceerd, zoals het verhaal dat zij in haar
jonge jaren een losbandig leven leidde en de suggestie dat zij pro-nazi was. Alle verhalen over danspartijen en dergelijke zijn onzinnig: mijn moeder kón niet eens dansen en was totaal a-muzikaal. De verzinsels over de nazi-gezindheid van mijn moeder zijn evenzeer kwalijk. Politiek lag niet in haar belangstellingssfeer en het nationaal-socialisme was totaal in strijd met haar karakter.
Ik will daarbij nog wijzen op het feit dat mijn moeder in september 1944 uit haar huis werd gezet toen
de SS Schloss Woynowo vorderde. (De kolonel - Pantchoulidzew - was toen al gedwongen tewerkgesteld
bij de Duitse Spoorwegen.)
Zeer grievend en ontoelaatbaar acht ik de volgende niet te onderbouwen passage over mijn met naam
en toenaam genoemde moeder in het boek van Ross:
‘Ze herinnerde zich dat ze onder een brug, bij een van de pijlers in een roeibootje op een nacht de liefde
had bedreven met twee officieren.’ Dit is zonder meer gelogen. Het geeft een beeld van mijn moeder
dat ook volgens iedereen die mijn moeder van nabij heeft gekend volledig onwaar is. Recent nog
hebben twee goede vriendinnen van mijn moeder zich daarover uitdrukkelijk uitgesproken.
Dan wordt er ten onrechte nog beweerd dat mijn moeder er langdurig een intieme relatie op na hield
met kolonel Pantchoulidzew met wie ze zelfs gehuwd zou zijn geweest. Ook is beweerd dat de kolonel
mijn natuurlijke vader is en dat mijn ouders hem bij testament hebben aangewezen als voogd over mij
en mijn broer. Kennelijk heeft de kolonel zonder daar zelf debet aan te zijn geweest de fantasie van
menig auteur geprikkeld.
Laat ik beginnen met te stellen dat mijn ouders een heel gelukkig huwelijk hadden, waarin liefdevol met
elkaar en ook met de kinderen werd omgegaan. Echtelijke spanningen, die er ongetwijfeld ook wel eens
waren, bleven voor mijn broer en mij onzichtbaar. Mijn vader was op-en-top een gentleman in taal en
gedrag en deelde met mijn moeder strenge normen.
Wat naast de kinderen mijn ouders in sterke mate bond was de liefde voor de paardensport, die het
merendeel van hun contacten met vrienden en kennissen bepaalde. Ook het contact met de begenadigde
ruiter- en paardensportliefhebber Pantchoulidzew kwam hieruit voort. Op 7 juli 1922 kwam hij als
18
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vriend voor het eerst bij ons in huis. Ik was toen inmiddels 11 jaar oud.
Na het overlijden van mijn - voor alle duidelijkheid: echte - vader in 1934 bleef de kolonel bij ons en was
hij tevens meer en meer behulpzaam bij het beheer van Woynowo, het grote landgoed van mijn ouders.
Ook na de Tweede Wereldoorlog bleef de kolonel mijn moeder tot grote steun, maar hun onderlinge verhouding werd tot aan zijn einde toe gekenmerkt door een bepaalde mate van afstandelijkheid. Voor de
kolonel bleef mijn moeder zowel naar binnen als naar buiten toe Prinzessin en Sie. Ieder die mijn moeder goed heeft gekend weet overigens dat zij een ontwikkelde vrouw was met nogal strenge normen en
waarden en tegelijkertijd een lieve en verstandige moeder en grootmoeder.
En wat de kolonel betreft will ik nog stellen dat hij door mijn ouders - zoals wordt beweerd - nooit tot
voogd over mijn broer en mij is benoemd. Geheel volgens familietraditie werd in de laatste wilsbeschikking van mijn ouders het voogdijschap in handen van een familielid gelegd, te weten van mijn
oom Julius Ernst dan wel bij diens ontstentenis van mijn vaders neef Georg von Sachsen-Meiningen.
Veel van de in deze reactie bedoelde auteurs hebben met elkaar gemeen dat hun verantwoording van de
gedebiteerde aantijgingen volstrekt ondeugdelijk is. Veelal bestaat die verantwoording uit weinig anders
dan het verwijzen naar eerdere soortgelijke publicaties, die bij nader inzien ook weer geen openbare
bronnen vermelden. Ook het alibi van anonimiteit van de bron is een veel voorkomend verschijnsel.
Teneinde niet zelf ook deze fout te maken heb ik enige tijd geleden aan mr. M.J.D. van der Voet, voormalig hoofddirecteur van de Rijksvoorlichtingsdienst, gevraagd onderzoek te doen naar de achtergronden en beweerde bronnen van bovenstaande aangelegenheden. Zijn rapport is voorzien van bewijsmateriaal, namelijk beëdigde verklaringen en archiefbronnen.
Om volledige openheid te geven en om te voorkomen dat men bij gebrek aan duidelijkheid nog ongestraft genoemde aantijgingen als ‘de waarheid’ kan blijven herhalen, heb ik besloten het betreffende
rapport inclusief het bronnenmateriaal openbaar te maken. Samen met deze verklaring vormen ze een
geheel waarvan vrijelijk gebruik kan worden gemaakt.
Ik leef ondanks mijn leeftijd nog altijd met relatief veel plezier en dat om twee redenen. Toen mij in
1995 het eredoctoraat van Nijenrode werd toegekend, noemde ik mezelf de grootste bedelaar van
Nederland. Daar zit een kern van waarheid in want ‘gebedeld’ heb ik, maar altijd ten behoeve van
goede doelen. Het success van het door mij opgerichte Prins Bernhard Natuurfonds ten behoeve van
kleinschalige projecten op het terrein van natuurbehoud, biedt mij nog altijd veel voldoening. De strijd
ten gunste van een gezonde natuurlijke omgeving voor mens en dier is immers een van de belangrijkste
uitdagingen van dit moment. Dat verklaart ook mijn betrokkenheid bij en inzet voor de Peace Parks
Foundation en African Parks.
Het belangrijkste element voor mijn voldoening echter wordt gevormd door de contacten met mijn vele
gezins- en familieleden. Ik zie het als iets kostbaars op 92-jarige leeftijd tegelijkertijd echtgenoot, vader,
grootvader en overgrootvader te zijn. En ook dat ik nog steeds in staat ben om op te komen voor mijn
dierbaren, voor mijn ouders en voor mezelf.
Prins der Nederlanden
Soestdijk, februari 2004
De Brug
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MEMBERSHIP IS DUE

Spring is coming up and a new membership year. We like to remind
you each year in the Spring about your membership. Please update
your profile and return this with a check to Stefan Lint. Try to use
the form you received in the mail, otherwise return this page.
All programs and events are created and launched by member volunteers and
headed by committee chairpersons. The Annual Meeting and Election of
Officers is generally held in March in conjunction with a covered dish supper.
The Netherlands America Association of the Delaware Valley has a membership
of about 300 families. An annual membership fee entitles you to receive the
club’s quarterly newsletter “De Brug” and notification of all club events, such as
Sinterklaas, Koninginnedag, and the Rijsttafel.
Membership types available:
Student $15, Single $20, Family $25, Patron $50 or more.
To become a member, or renew your membership, make
checks payable to NAADV and send to:
Stefan Lint (Treasurer NAADV)
121 Earlington Road, Havertown, PA 19083
To join the NAADV - Electronic Mailing List
please contact: Antonia Tripp at info@naadv.org
Name (Year of Birth): _____________________________________________
Children (Year of Birth): ___________________________________________
Street Address: __________________________________________________
City, State, Zip Code: _____________________________________________
Phone Number with area code: _____________________________________
Roots (town/city): ________________________________________________
Email address: ___________________________________________________
________ Yes! I (We) like to be on the Electronic Mailing list
Hobbies:________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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