
Toen ik het boekje "Honderd jaar ijsvereniging' na ontvangst in november 1990 las, bleek dat er een vreselijk groot 
hiaat in de geschiedenis van deze vereniging zat en wel van 1895 tot 1935, dus 40 jaar. De heer Huurdeman, schrijver 
van dit boekje, vulde dit gat met de geschiedenis van de ijssport. Toch was er tussentijds (volgens de heer 
Huurdeman) nog een feit te melden, nl. dat in 1907 'Olympia' zich aansloot bij de ijsbond 'Hollands Noorderkwartier', 
maar de oplettende lezer zal bemerkt hebben, dat op 't bewijs van lidmaatschap staat "ijsclub Monnickendam" (zie 
pag. 20) en niet 'Olympia'. 
Ik werd nieuwsgierig en vroeg aan de heer Hoek 'van de Gouden Hoek' in Monnickendam da afgelopen winter het 
weekblad "de Monnickendammer" van 1895-1900 ter inzage. 
Wat bleek tot mijn verbazing; in januari 1896 werd de ijsclub ontbonden. In "de Monnickendammer" van 11 januari 
1896, 4e jaargang pag. 2 kolom 4 en 5 en pag. 3, kolom 1 onder 'Monnickendam en omstreken' staat: 

"De vereniging 'Olympia' heeft van de thans ontbonden ijsclub alhier ontvangen, alles wat deze aan voorraad 
bezat: insignes, kaarten enz. Een bewijs van waardering, dat door het bestuur zeker op hoge prijs werd gesteld. 
De vereniging heeft anders in 't geheel niet te klagen over gebrek aan sympathie. Slechts enkele uitzonderingen 
doen zich voor van tegenwerking". 

en verderop: 
"Naar wij uit goede bron vernamen, heeft de thans in werkelijkheid opgeheven ijsclub een gedeelte der 
aanwezige kasgelden afgezonderd als winteruitgave en deze uitgereikt aan een bejaard echtpaar, dat door 
langdurige ziekte van de man in droevige omstandigheden verkeert. Wij memoreren deze daad als een waardig 
slot voor een vereniging, die tijdens haar bestaan, voor de behoeftige van deze gemeente, naar haar krachten 
werkzaam is geweest". 

Of de verslaggever hier over een onderafdeling van Olympia spreekt, dan wel 'n ijsclub'Monnickendam' wordt men 
niet gewaar. 
 Feit is dat de vereniging 'OLympia' in beginsel geen ijsvereniging was. maar zich ten doel stelde 'het 
organiseren van openbare volksfeesten en het beoefenen van volksspelen', daaronder behoorden ook de ijsfeesten, 
zoals regelen van ringrijderij, het bouwen van een ijspaleis, een rutschbaan, baanvegers en stalletjeslui. 
 Op 7 september 1895 wordt de oprichting bekend gemaakt van een mannen koor en een toneelvereniging 
'Concordia', die volgens het krantebericht van 14 september 1895 onder de vereniging 'Olympia vielen. In 1898 wordt 
het fanfare-corps 'Olympia' opgericht. Van een ijsvereniging wordt niet gerept. 
 Persoonlijk geloof ik, dat de naam 'ijsvereniging' pas veel later is ontstaan, gezien de opmerking in 'de 
Monnickendammer' van 18 januari 1896: 

"De vereniging Olympia heeft bewezen niet alleen in staat te zijn goed geslaagde ijsfeesten te arrangeren, maar 
ik de kunst te kunnen dienen, (dit met een oordeel over de uitvoering van Olympia's toneelvereniging 
"Concordia'). 

Overigens geef ik mijn mening graag voor een betere ! 
 


