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Van de bestuurstafel...

Blik op...

O
Op 1 oktober 2018 sluit het EDAH-Museum, na 13 jaar, op de huidige locatie haar deuren.
Publiekelijk wordt al gesproken over een verhuizing naar het historische Van Gend & Loos 
gebouw in Helmond aan het spoor. Wanneer is nog de grote vraag maar hierover voeren we 
constructieve gesprekken met de gemeente en de eigenaar. U hoort nog van ons!!! 

www.edahmuseum.nl

Smetteloos en mooi geplooid hingen ze aan het rekje 
waarop de bussen stonden. Achter de overhanddoek 
hingen de doeken die gebruikt waren voor de afwas 

of om je handen mee te 
drogen. De overhanddoek 
was de trots van iedere huis-
vrouw. Uren had ze eraan 
gewerkt met verschillende 
steken - kruissteek, steel-
steek, opvullen - zodat de 
doek er zo goed mogelijk 
goed uit kwam te zien. 
Vaak werden er spreuken 
op geborduurd, zoals Zo 
rein zal mijn keuken zijn, 
Eigen haard is goud waard en Mijn keuken is mijn 
trots. En zo waren er heel veel. 

Een mooi voorbeeld zijn de doeken van mevrouw 
Anna Néni. De doeken van deze Hongaarse borduur-
ster kenmerken zich door een traditionele stijl: bont, 
lief én sentimenteel. Met bloemmotieven en  
Schwäbische teksten in een geheel eigen spelling. 
De prachtige spreuk Wie die Blummen rein, Sollen 
alle Herzen sein is van haar hand.  
Maar dit is allemaal verleden tijd, we zullen er maar 
zuinig op zijn. Gelukkig hangen deze kunstwerkjes 
nog in het museum.
Joke Meerwijk

de overhanddoek

Een stukje nostalgie in het museum: de overhand-
doek. Vroeg in de jaren negentienhonderd fleurden 
deze doeken bijna elke keuken op. 
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Door Anton Weterings (bron Wikipedia)

E

De opkomst van de zelfbedieningswinkels deden veel kleinere buurt-
winkels de das om. Uit overlevering kennen we het verhaal van de 
Végé in Aarle-Rixtel. Verteld door een bezoeker van het museum.  

Laat zien wat je hebt

Edah begon er een zelfbediening 
in 1957 op steenworp afstand 
van een VéGé winkel. De komst 
van deze moderne zelfbedienings-
winkel luidde het einde in van de 
bedieningswinkel. Diverse klanten 
van de VéGé waren gewend om 
op de pof te kopen. Gehaalde 
levensmiddelen werden “opge-
schreven” Later werd er afgere-

kend. Dat gebeurde vaak door 
een deel ervan in te lossen, zo 
bleven er altijd onbetaalde bedra-
gen in het winkelboek staan.

Toen de concurrentie in deze 
nieuwe verschijningsvorm de 
zelfbedieningswinkel in het straat-
beeld verscheen vond men zijn 
weg naar deze manier van bood-

schappen doen. Nieuw was, zelf 
de spullen uit het rek nemen en 
afrekenen aan een kassa bij de 
uitgang. Op de lat schrijven was 
er niet meer bij. De hardwerkende 

VéGé-kruidenier in Aarle-Rixtel 
had het nakijken. Dit bedrijfje 
moest zijn deuren sluiten met nog 
talrijke niet betaalde opgeschre-
ven boodschappen in het winkel-
boek. 
Onlangs zijn twee vitrines via 
omzwervingen in het museum be-
land van de hier genoemde VéGé 
winkel uit Aarle-Rixtel. In deze 
vitrines werden diverse goederen 
gestouwd. Laat zien wat je hebt, 
was immers het motto van de 
winkelier. De producten zaten in 
volgepropte vitrines of in rekken 
achter de toonbank waar ook de 
winkelier zich bevond. 

Men was gewend om 
'op de pof' te kopen

Open Monumentendag
De Open Monumentendag vindt dit jaar plaats op zaterdag 8 en zondag 
9 september. Meer dan vierduizend monumenten in heel Nederland 
zijn dit weekend gratis toegankelijk voor iedereen. 
Ook het EDAH-Museum opent zijn deuren: een mooie kans om het 
museum een laatste keer te bezoeken op de plek waar de kruideniers-
keten ooit ontstaan is. Bezoekers zijn welkom van 12.00 - 17.00 uur. 
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HHij doelt op het grootse evenement waarmee supermarktconcern 
Laurus in 2001 de overgang viert van al zijn supermarktformules 
naar één grote hypermoderne keten: Konmar. In de Amsterdam 
ArenA wordt het personeel getrakteerd op artiesten als Marco Bor-
sato en Guus Meeuwis. Laurus-topman Ole van der Straaten roept 
de aanwezigen op het ‘Konmar-gevoel’ te omarmen. 
Konmar heet de supermarkt van de toekomst te zijn. Met meer 
‘versbeleving’, service én keuze voor de consument. Een strategie die grote concurrent Albert Heijn het nakij-
ken moet geven. Binnen enkele maanden zijn de dromen echter verdampt, zo reconstrueert Andere Tijden. 
De wijze van bevoorrading van de winkels - niet de winkelier, maar het hoofdkantoor gaat over de bestellingen 
- werkt in de praktijk niet. Winkels kampen enerzijds met lege schappen, anderzijds met overschotten in het 
magazijn. Daarnaast valt het geelzwarte interieur niet in de smaak bij de consument. Het duurt ook niet lang 
of klanten blijven weg. Andere Tijden reconstrueert op pakkende wijze hoe de ombouwoperatie op een fiasco 
uitdraait. Je kijkt de aflevering hier terug: https://www.anderetijden.nl/aflevering/756/Oorlog-om-de-super-
markt 

TERUGKIJKTIP: Oorlog om de supermarkt
“Het was echt een kippenvelmoment”, aldus een winkelier in de 
Andere Tijden- aflevering ‘Oorlog om de supermarkt’.

Interactief rondleiden

MMaartje Vos-Swinkels: “Begin april 
2018 verzorgde ik twee work-
shops voor de vrijwilligers van het 
Edah-Museum. Mensen die soms 
al 12 jaar rondleidingen verzor-

gen, vol passie en enthousiasme. 
Wat bleek? Ze doen het (al) super 
goed!  
De tweede dag, waarin zij de 
opdracht kregen een stukje voor 
te bereiden voor hun collega’s, 
werd een ‘blikopener’ voor velen. 
“Oh, doe jij het zo!” ”Wat een leuke 
anekdote, die neem ik van je over!”

Interactief
De eerste workshop richtten we 
ons op de vraag wat interactief 

precies is. Het is namelijk meer 
dan af en toe een vraag stellen 
aan je gasten. In een braindump 
verzamelden we ieders ideeën. 
We hadden het over stemgebruik, 

houding en handgebaren, over 
omgaan met gasten die een klacht 
hebben of ontevreden zijn.

Vijf elementen
Na een uitleg over de vijf elemen-
ten van interactief rondleiden 
(kennisobject, hoogtepunt met 
een draai, blikopener, ijsbreker en 
opdracht) bereidden zij in groep-
jes één van deze elementen voor. 
Na een korte pauze was het aan 
de groepjes om hun element te 

presenteren aan de rest van de 
deelnemers.”

Dat smaakt naar meer, dus ken jij 
nou ook een streekmuseum dat 

een workshop Interactief Rond-
leiden kan gebruiken? Stuur een 
mailtje naar maartje@museumdo-
cent.nl.  

De Museumdocent verzorgt 
cursussen kunstgeschiedenis en 
kunstbeschouwing, geeft advies 
aan culturele instellingen en 
musea over interactie en organi-
seert interactieve rondleidingen in 
(kunst)musea voor verschillende 
doelgroepen. 

In april kregen de rondleiders van het museum een 
stoomcursus interactief rondleiden door Maartje 
Vos - Swinkels van De Museumdocent. 
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Stralend aan de lijn 
Onlangs bezochten vijf zussen Wijnands het EDAH- 
Museum. Bij een pakje Radion zeeppoeder kwam het 
volgende verhaal naar boven.  
Hun moeder Riek had, met een gezin van dertien kinde-
ren, absoluut geen geld voor uitstapjes. Op een gegeven 
moment won ze echter een prijsvraag van het wasmiddel 
Radion. Ze werd opgehaald voor een dagje uit met als be-
stemming de Sunlight zeepfabriek in Vlaardingen. De zus-
sen zagen hun moeder ’s avonds stralend thuiskomen. In 
het vervolg was ze altijd in een opperbest humeur als ze 
de was ophing. Ze zong dan vaak het volgende liedje (en 
dat deden de zussen in koor in het museum):

 Radion, Radion, Radion,
wast fijn,

zie hoe fris,
het wasgoed is,

stralend aan de lijn
(melodie: Jingle Bells)

In 1913 opent de Sunlight zeefabriek in 
Vlaardingen zijn deuren. In de decennia 
erna vinden in de fabriek (waar ook was- en 
schoonmaakmiddelen zoals Lux, Vim, Rinso 
en Radion worden geproduceerd) vele ex-
cursies en uitstapjes plaats, zoals dit bezoek 
van een groepje dames in 1939. 

Van tobbe tot wasmachine

Tot een aantal decennia geleden 
geldt wassen als een van de 
zwaarste huishoudelijke taken. 
Een klus aan het begin van de 
week: maandag wasdag. Het 
wasgoed wordt met borstel en 
stamper te lijf gegaan, door de 
wringer gedraaid en gespoeld. Als 
de witte was nog grauw is, wordt 

bij de laatste spoeling blauwsel 
(‘zakje blauw’) aan het water 
toegevoegd. Met het overgeble-
ven sop wordt vaak nog de vloer 
schoongemaakt. Op die manier 
zijn huisvrouwen vaak een hele 
dag bezig. 
Niet dat wasmachines toekomst-
muziek zijn. Integendeel. De 
eerste wasmachines komen eind 
negentiende eeuw al op de markt. 
Het zijn houten kuipen op poten 
die handmatig aangedreven wor-
den. In de jaren dertig verschijnen 
de eerste metalen wasmachines 
met elektromotor. 

Een kind kan de was doen
Na de oorlog verandert eindelijk 
ook de vorm van de wasmachi-
nes. Het nieuwe uiterlijk is een 
doorbraak van de elektrische 
wasmachine. Kleding wordt 
steeds vaker gemaakt van o.a. 

kunstzijde, nylon en andere 
synthetische textiel; deze worden 
sneller vuil. Het duurt nog tot de 
jaren zeventig voordat de was-
machine gemeengoed is. Tot die 
tijd vormt de wasserette nog een 
aantrekkelijk alternatief.

Liever een stofzuiger 
In 1923 doen de Gemeente 
Elektriciteitswerken in Amster-
dam een onderzoek naar het 
apparatenbezit onder 288 klan-
ten. Naast onder andere 322 
kachels, 252 strijkijzers en 148 
stofzuigers treffen ze maar 1 
wasmachine aan. Dit terwijl de 
prijzen van een elektrische was-
machine halverwege de jaren 
twintig vergelijkbaar zijn met 
die van een elektrische stofzui-
ger.

Lees verder op de volgende pagina

Een kind kan de was doen, luidt het spreekwoord. Maar dat was in vroeger tijden wel anders. Hoe een van 

de zwaarste huishoudelijke taken uitgroeit tot een fluitje van een cent.
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Lange tijd is groene zeep het 
meest gebruikte wasmiddel. 
Vanaf eind negentiende eeuw 

vormt de harde Sunlightzeep een 
geduchte concurrent. In 1908 
ontwikkelt de Duitse fabrikant 
Henkel met Persil het eerste 
zelfwerkende wasmiddel. Door 
was- en bleekmiddel te combine-
ren ontstaat tijdens het wassen 

een parelende zuurstof die voor 
een textielvriendelijke en geurloze 
bleking zorgt. Wassen is typisch 

een vrouwentaak. Vandaar dat 
ook de reclame sterk op (huis)
vrouwen gericht is. Daarbij wordt 
goed rekening gehouden met 
haar wensen, want Een huisvrouw 
die eenmaal in een artikel is te-
leurgesteld, is koppig als een ezel 

en haatdragend 
als een olifant, 
aldus Revue der 
Reclame. Vooral 
na de oorlog 
onstaat tussen 
onder meer 
Omo, Dreft, 
Castella en Sunil een felle concur-
rentiestrijd. Omo schrijft in 1953 
zelfs een prijsvraag uit waarmee 
een huis (!) te winnen valt; het 
levert ruim een miljoen inzendin-
gen op.

‘We zitten zeker niet aan elkaar vastgeplakt’

Voor sommige rondleiders is het 
verhaal van de vier Friese kruide-
niers die naar Brabant trekken een 
wat verplicht nummer, maar niet 
voor haar. “Het zuiden is in die tijd 
nog ontwikkelingsbied. Desondanks 
zoemt het rond: dáár gaat het gebeu-
ren. Eenmaal ter plaatse gaan de vier 
heren op zoek naar een gezamenlijk 
pakhuis; dat is feitelijk het begin 
van EDAH. Dat vind ik zó ontzettend 
boeiend.” Het zijn dit soort wetens-
waardigheden die ze bezoekers graag wil 
meegeven. “Daarnaast haak ik in op hun verhalen. 
Het is altijd een wisselwerking.”

Een speciaal plekje voor haar hebben de bezoekers 
met Alzheimer. Die groep rondleiden vergt een ande-
re aanpak. “Ik ga minder diep op de materie in, maar 
neemt ze mee naar de kassa's, het oude kantoor, de 
slager, de boodschappenboekjes… Hoewel ze deels 
in hun eigen wereld leven, bloeien ze helemaal op 
door wat ze in het museum zien. Je ziet de herken-
ning: dit is hun tijd."

Bijzonder is ook dat Hetty deel uitmaakt van een 
van de drie vrijwilligersechtparen van het museum. 

Het begon met haar; in 2015 vrijwilliger 
bij de Helmondse Wereldwinkel. Bij het 
EDAH-Museum hadden ze lucht gekre-
gen van de aanstaande sluiting van de 
winkel waarop een bestuurslid naar de 
Wereldwinkel toog om te polsen of ie-
mand interesse had in een overstap. Een 
mooie deal want het museum kampte op 
dat moment met een gebrek aan vrijwilli-
gers. Hetty ging overstag.
In de jaren daarop kwam echtgenoot 
Joseph kwam haar met regelmaat op-

halen. Het viel hem op dat de sfeer altijd zo gezellig 
was, dat hij zich altijd zo welkom voelde. "Wat zou 
je ervan vinden als ik ook in het museum zou begin-
nen?" vroeg hij haar vorig jaar. Sindsdien is hij gast-
heer. Hij verwelkomt bezoekers, maakt een praatje 
en zorgt ervoor dat de koffie klaar staat. 

Hoewel beiden een uitgebreide staat van dienst heb-
ben als vrijwilliger, is het voor het eerst dat ze samen 
werken. "Voorheen zat de een wel eens thuis, terwijl 
de ander op pad was. Het leuke hieraan is dat we 
nu ook samen dingen doen.” Dat houdt echter zeker 
niet in dat ze aan elkaar vastgeplakt zitten, haasten 
ze zich te zeggen. “Als we in het museum zijn, zijn we 
onderdeel van één geheel.”

Een klus aan het begin van de week:  
maandag wasdag

Vraag Hetty Gruyters naar haar werk als rondleider en ze begint meteen enthousiast te vertellen. Hoe ze 
zich vier jaar geleden het rondleiden eigen moest maken en gegrepen werd door het relaas van Ebben, 
Damen, Aukes en Hettema. 

Vrijwilligersportret: Hetty en Joseph Gruyters

www.edahmuseum.nl



Redactie:
Berbel van Duppen 
Henk Meerwijk
Freke Sens

Aan deze uitgave werkten mee:
Hetty en Joseph Gruyters
Joke Meerwijk
Maartje Vos-Swinkels
Anton Weterings

De redactie ontvangt graag interessante weetjes,  
verhalen en anekdotes die we kunnen plaatsen in de 
volgende courant.  
Graag mailen naar museumcourant@edahmuseum.nl.

Wat een hartelijke ontvangst! 

Super! Het was nog leuker 

dan we dachten!
DIT MUSEUM MOET BLIJVEN, BIJ VOORKEUR OP  

MEER IN HET OOG LOPENDE LOKATIE.  Henk Giebels.
”

Een mooie middag gehad.  
Complimenten voor de vrijwilligers.‘‘

Uit het gastenboek...

‘‘
‘‘

”

Geweldig leuk! Mooi! Genoten! Trip along memory-lane! 
Sip en Marianne Kuipers.

‘‘
”

Een leuke middag, een feest 
van herkenning, wat is er veel 
veranderd, vroeger was het toch 
gezelliger in de winkel, nu heeft 
iedereen haast, haast, en nog 
eens haast.

Voor ons was dit museum heel leuk, het was 
een leerrijke ervaring en wij zijn er wijzer uit 
geworden. Je maakt op een leuke manier ken-
nis met de winkelgeschiedenis.

Zeer goede rondleiding door de enige echt Sjoerd Aukes

”
‘‘

”

Geweldige rondleiding, in een middag komt 
je hele leven voorbij.

Hopelijk blijven jullie als EDAH Museum bestaan

Leuke vaderdag van de 
(klein)kinderen.

‘‘
”

”

‘‘

‘‘
”

Alle vrijwilligers van 

het EDAH-Museum 

wensen u 

een mooie zomer!


