
IJsvereniging Olympia 100 jaar? 

Naar aanleiding van het artikel 'IJsvereniging 100 jaar?' van de heer Appel in ons jaarboekje 
van vorig jaar, ontvingen wij de volgende brief van de voorzitter van de IJsvereniging 
Olympia: 

IJsvereniging 100 jaar! 
Ik was zeer verbaasd toen ik in het Jaarverlsag 1990 van de Vereniging Oud Monnickendam 

het ingezonden stukje las van de heer Appel. In dit artikel werden vraagtekens geplaatst bij 

het 100-jarig bestaan van de IJsvereniging Olympia in 1990. Ik maak gaarne gebruik van de 

mogelijkheid die mij is geboden door de Vereniging Oud Monnickendam om op het stukje van 

de heer Appel te reageren. Het is namelijk de heer Appel geweest die, naar aanleiding van 

een brief van de toenmalige penningmeester }. Mortis, op zoek is gegaan naar de juiste 

oprichtings-datum van de IJsvereniging. Diezelfde heer Appel meldde in een brief aan de heer 

Roos, toenmalig voorzitter van de IJsvereniging, dat de oprichting in 1890 geweest moet zijn. 

Citaat: 'Tussen de 8e juni en de 9e juli 1890 moet de toestemming tot oprichting dus 

ontvangen zijn.' 

'Ik doe mijn best u binnenkort ook de juiste datum te kunnen melden. Maar precieze datum 

of niet, u kunt in 1990 het 100-jarig feest vieren.' Verder heeft de IJsvereniging nooit meer 

iets vernomen van de heer Appel tot dat uiterst dubieuze stukje in het Jaarverslag van de 

Vereniging Oud Monnickendam. Na enig speurwerk bij andere IJsverenigingen in de nabije 

omgeving zijn data boven water gekomen waaruit blijkt dat IJsvereniging Olympia inderdaad 

100 jaar, inmiddels al weer 102 jaar, bestaat. 

Af et hartelijke groet, 
D. Hoekstra                             » 
Voorzitter IJsvereniging Olympia 

Ons bestuur heeft de heer Appel om een korte reactie op deze brief gevraagd. Deze is als 
volgt: 
Het in de brief aangehaalde citaat is juist. Ik heb dit inderdaad geschreven na het 

terugvinden van het jaar van oprichting van de Ijsvereniging Olympia. Dat de ijsvereniging 

nooit meer iets van mij heeft vernomen is niet zo. Er is wel degelijk contact geweest. Eén van 

de bestuurleden Olympia heeft mij gevraagd aan het maken van een boekje over de -

geschiedenis van de ijsvereniging mijn medewerking te verlenen door  gegevens daarvoor te 

verstrekken. Na enig aandringen heb ik toegezegd onder bepaalde voorwaarden daartoe 

bereid te zijn. De schrijver Van het boekje moest mij dan maar bellen. Dat is echter niet 

gebeurd, Jammer vind ik dat de schrijver wel gebruik maakt van de gegevens die ik in eerste 

instantie aan de Vereniging Olympia aangereikt heb, doch dat deze niet vermeldt hoe hij 

daaraan is gekomen. Ik heb - het stukje van vorig jaar in het jaarverslag nog eens nalezend - 

niets ten nadele van de Vereniging Olympia geschreven. Ik heb daarin vermeld wat ik na het 
verschijnen van het boekje in een oud kranteartikel ben tegengekomen. Ik meende er goed 
aan te doen dit te publiceren, waarbij ik aan het eind vermeldde: Overigen geef ik mijn 
mening voor een betere! 
Tot zover de heer Appel. 

Tot slot de reactie van het bestuur van de Vereniging 'Oud Monnickendam': Het stukje van 
de heer Appel mag niet als 'uiterst dubieus' worden bestempeld. De heer Appel gaat uit van 
gegevens die hij vindt in archieven, kranteartikelen en andere historische bronnen. Deze 
heeft hij in ons jaarverslag 1990 gepubliceerd. 


