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Archief

Fragmenten uit de historie van harmonie "Meer Vreugd”.

Deel 2
1936 - 1948

Op 6,7 en 8 juni 1936 wordt een "Groot Nationaal Festival" van harmonie, fanfare- en zanggezelschappen
georganiseerd, waarmee tevens de herdenking van het 15 jarige bestaan der fanfare "Meer Vreugd" gevierd
wordt. Maar liefs 12 verenigingen bezoeken Gassel, van harmonie Ütile Dulci" uit Boxmeer tot zangvereniging " 't
Putterke" uit Zeeland en wel met 131 adverteerders staan in het programmaboekje.
Het eerste jaar na de oorlog was voor de fanfare een belangrijk jaar. Niet alleen omdat men na vijf jaren
noodgedwongen nietsdoen weer wilde gaan musiceren, maar ook omdat in dit jaar (1946) de vereniging haar 25
jarig jubileum zou vieren. De notulen van de algemene vergadering, die op 22 februari van dat jaar werden
gehouden, zijn dan ook zeer uitvoerig. Besloten werd dat het gehele bestuur zou aftreden en er een nieuw gekozen
moest worden. De uitslag van de stemming was als volgt: J. Huberts (voorzitter), Th. v/d Broek
(secretaris/penningmeester), L. Strik, G. Mooren, J. v/d Lockant en A. Huijbers (leden). Daarna werd overgegaan tot
het bespreken van de festiviteiten die zouden plaatsvinden in het kader van het jubileum. Aangezien het wel aardig is
om te weten, met welke "problemen"men toen te kampen had, laten we hier onverkort de notulist aan het woord:

Voorzitter stelt voor een festival te organiseren. Dit punt vond aller bijval en werd met algemene stemmen
aangenomen. A. Brans (Janus) zegt, het festival te beginnen met dansen. De voorzitter zegt, eerst te
beginnen met de datum vast te stellen. Jos v/d Lockant raadpleegt even zijn zakenagenda en meent dat 11,12
en 13 mei geschikte data zijn. Dit wordt goedgekeurd. De kwestie danstent en dansen is nog steeds niet
opgelost. Als we zelf een tent huren dan moeten we eerst een vergunning hiervoor hebben van het gemeente
bestuur en ook van mijnheer pastoor. Voorzitter zegt: We zullen festival houden maar dan ook iedereen zo
goed mogelijk naar de zin maken. Vooral s'zondags dansen waait nogal veel stof op. Voorzitter is nogal
gekant tegen het op zondag dansen. Hij keurt het echter goed als de Geestelijke overheid hiertegen geen
bezwaar maakt. Aangaande deze kwestie kan nog geen definitieve beslissing genomen worden, daar dit een
taak is, die men moet overlaten aan het later te benoemen festivalcomité, die dan dergelijke zaken kan
regelen met het gemeentebestuur en mijnheer pastoor.
Uit de laatste regels valt op te merken dat men de moeilijke beslissing gaarne aan een ander overliet. Hoe het ook
zij: dit wederom "Groot Nationaal Festival" te Gassel ook een daverend succes. Maar liefs tien korpsen brachten in
die dagen een bezoek aan Gassel.

