
PVGE-Helmond, Bezoek Draaiorgel- en EDAH-museum Helmond op 7 juli 2022 

Eindelijk was het dan zo ver. Na een tweetal jaren van verstoken zijn van verenigingsbijeenkomsten 

konden we weer samen iets leuks beleven. Voor het bezoek aan het draaiorgel- en het EDAH-

museum, zowaar in Helmond, waren er 24 belangstellenden. Triest was het overlijden van een van de 

inschrijvers in de week voorafgaand aan het evenement. Ook twee leden moesten verstek laten gaan, 

omdat in hun familie corona rondwaarde. Het weerzien van elkaar en het bezoek aan beide musea, 

onder het genot van koffie met gebak, en later van een drankje en een hapje, is volgens mij een 

succes geweest. Voor herhaling vatbaar! Kijk en leest u maar even. 

                

 
 

 

De rondleiding in het EDAH-museum werd voor mijn groep verzorgd door Anton Weterings. Die wist 

echt alles van de EDAH en positioneerde al die info aantrekkelijk in de ‘tijd van toen’. De EDAH was 

echt de voorloper van de huidige supermarkten en straalde de toenemende welvaart van Nederland 

uit. Wat een blikken en pakken met koekjes, koffie en wat dies meer zij.  



 
 

Het zien van de winkelinrichting van destijds, de producten, de kassasystemen, de weegschalen, de 

leveranciers e.a. lokte in onze groep de nodige verhalen van herkenning uit. 

 

 

 

 

Wij denken wellicht dat ons huidige voedingsmiddelenpakket duur is, maar als je naar onderstaande 

prijslijst kijkt, zie je dat bijvoorbeeld suiker en koffie destijds veel duurder waren dan nu. 



 

 

In vroeger tijden was het roken van tabak kennelijk nog een gezonde aangelegenheid. Het 

presenteren van tabakswaren was een gebaar van gastvrijheid en voor het roken ervan ging men 

vaak zitten in de rookstoel. Overigens genoten in eerste instantie alleen de mannen; de vrouwen 

volgden later in dit genot. 

                 



                              

 

Anton leerde ons ook nog dat ‘Lichtstad Eindhoven’ zijn oorsprong niet vond bij Philips, maar bij de 

luciferfabriek van destijds. Wat kan die smakelijk en leerzaam vertellen! 

Al met al heeft de EDAH, en zijn verworven bedrijven, een rijke geschiedenis en grote betekenis 

gehad in de gezinscultuur van destijds.  

 
 



 

In de pauze kregen we of koffie, of ‘een advocaatje met slagroom’ aangeboden. De rondleiders 

bedankten we voor het delen in hun kennis en de levendige presentatie ervan.  

Na de pauze namen we plaats in de orgelzaal, waar gastheer Ton den Braven, nota bene PVGE-lid, 

ons vertelde over de aanwezige orgels en orgelman Martinus vd Werff ons de instrumenten liet 

horen. Helmond mag trots zijn op de orgels van Gaudin, Mortier e.a. Hulde aan de vrijwilligers die de 

instrumenten voor de verhuizing vanuit de Gavioli-zaal geheel nagekeken en groot onderhoud 

gegeven hebben. 



 



Oh, en laat ik het echte Helmondse orgel ‘De blauwe trom’ niet vergeten. 

 

 

In de orgelzaal genoten we nog van een drankje en hapjes en kletsten we na over de EDAH, de 

orgels, onze gehoorapparaten, de motorclub, en allerlei andere wereldse zaken. 

Gezellig zo’n middag! Dank aan de vrijwilligers van beide musea en onze Gerrie die het evenement 

organiseerde. 

Verslag Han 


