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MOEILIJKHEDEN.
Met de Geestelijkheid.
In de eerste 40 jaar van haar bestaan vinden we 
geen enkele aanduiding dat er tussen de muziek 
en de geestelijkheid echte wrijvingen 
bestonden. Integendeel. De harmonie viert de 
jubilea van de pastoors met serenades en de 
leden worden daarbij getracteerd op de nodige 
potjes bier. Ze drinken een lekkere bitter bij hun 
beschermheer (W. van Hombergh) samen met 
de pastoor en enige notabelen. Ze worden 
uitgenodigd om de processie naar Handel 
uitgeleide te doen tot aan de Verwe en haar daags 
daarna weer te komen afhalen. Ze nemen deel 
aan optochten en spelen treurmarsen bij 
sommige begrafenissen. Ook bij de pastoor van 
Olland zijn ze niet onbekend, en bij tijd en wijle 
wordt zijn gastvrijheid hogelijk geprezen. Bij de 
Hervormden zijn ze eveneens gezien. Meerdere 
van hen behoren tot de honoraire leden, zoals de 
Wed. Hoogeveen, Ds Buddingh, mr. G. de 
Chausepié, notaris de Jong e.a. Dit ondanks het 
feit dat de leden van Nos Jungit Apollo toch 
beslist niet tot de geheelonthouders in het dorp 
gerekend mochten worden, om het maar 
zachtjes te zeggen. Hierin komt echter 
verandering als pastoor van Erp aan het bewind 
komt.
Op 11 augustus 1908 vinden we in de notulen de 
opmerking dat de president van N.J.A. al enige 
keren bij de pastoor ontboden is, omdat hij niet 
erg gesteld is op avondconcerten. Het wordt in 
deze vergadering nog afgedaan met de 
opmerking dat hier toch niets tegen kan zijn als 
de concerten om half tien afgelopen zijn. 
   Op kermis-woensdag roept de president een 
spoedvergadering bijeen. Er is een brief 
gekomen van den Herder met het verzoek geen 
avondconcerten meer te geven, anders zal hij 
zijn steun aan de fanfare moeten opzeggen. Men 
wuift deze brief weg met 17 tegen 3 stemmen. In 
de vergadering van 13 september komt men er 
uitgebreid op terug. De voorzitter, le 



commissaris J. van Oorschot, maant de 
vergadering om verstandig te zijn, want de 
pastoor kan de fanfare in drie jaar afbreken. De 
pastoor had nl. de koorzangers die ook lid waren 
van de fanfare aangezegd dat zij ontslagen 
zouden worden als ze mee bleven doen aan 
avondconcerten. Meerdere bestuursleden waren 
ondertussen bij de pastoor ontboden en hadden 
te horen gekregen dat het zijn wil was om in het 
geheel geen avondconcerten meer te geven. Op 
hun antwoord dat dit moeilijk ging, daar de 
burgemeester en de burgerij er voor waren, en ze 
daardoor hun jaarlijkse gemeentesubsidie 
zouden verliezen, had hij geantwoord, dat hij 
wel zou kunnen zorgen dat dit niet gebeurde. 
Het slot was dat met bijna algemene stemmen 
demonstratief werd besloten hierin geheel vrij te 
blijven, waarbij ook de kooristen zich aansloten. 
Het schijnt met een sisser te zijn afgelopen, want 
toen het jaar daarop de pastoor zijn 12 1/2 jarig 
priesterfeest vierde, werd hij voorzichtig 
gepolst in verband met een serenade. Ze bleken 
welkom te zijn. Ondertussen had de pastoor ook 
moeilijkheden met het gemeentebestuur. Hij 
had nl. de processie naar Handel geplaatst op 
dinsdag en Woensdag tijdens de kermis, met het 
doel om de kermis de kop in te drukken, zoals in 
de raad gezegd werd. Een van de raadsleden 
merkte daarbij op dat de kerk juist met de 
kermissen begonnen was. Er rezen nieuwe 
moeilijkheden toen de fanfare bij enige 
uitvoeringen - eind 1910 - een paar dames had 
laten optreden. We horen dit heet van de naald in 
de vergadering van 28 januari 1911. "Onze 
zeereerw. herder J. van Erp is zeer vertoornd op 
de fanfare vanwege het optreden van dames in 
de twee laatste concerten. Hij heeft de leden van 
de fanfare, die lid zijn van het zangkoor, 
ontslagen. Ze hebben lang met hem gepraat, 
maar aanvankelijk wou hij nergens heen. Hij 
zou de fanfare zo hard mogelijk tegen werken en 
wellicht zelf een fanfare oprichten. Tenslotte 
hebben wij het zover kunnen brengen dat hij zal 
afzien van zijn voornemens, als de fanfare nog 
vóór 10 uur vanavond laat weten dat er voortaan 
geen dames meer zullen optreden. Om des 
lieven vredens wille heeft men hem tenslotte 
zijn zin gegeven. Van verdere moeilijkheden 
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horen we niet; men zal van de kant van de 
fanfare wel rekening hebben gehouden met 
bepaalde gevoeligheden. In Olland bleef men in 
deze wat achter. Daar kwam men pas een aantal 
jaren later tot de ontdekking dat de fanfare een 
bedreiging vormde voor de goede zeden. De 
gebeurtenissen waren echter van minder 
ernstigen aard en kunnen tot de anecdotes 
gerekend worden. 
W. van Rooij vertelt in zijn boek "Sint-
Oedenrode, het Dorp van Mgr. Bekkers" een 
voorval uit 1926, waarbij de pastoor op zijn 
zilveren priesterfeest een hossende menigte 
uiteen joeg. We vonden dit niet in de archieven 
die in deze jaren niet of slecht zijn 
bijgehouden. Wel vonden we een bijna identiek 
geval - het jaartal geven we u te raden - toen de 
harmonie eens, zoals gewoonlijk, de kermis te 
Olland bezocht. "Eerst maakten we de 
gebruikelijke rondgang en brachten een 
serenade bij Adr. van de Wiel, waar wij 
getracteerd werden op gebak, en bij de Wed. 
Wijnen op sigaren. Hier werd de stoet door den 
zeereerw. Heer pastoor onder een toespraak 
ontbonden, en werden zijn parochianen naar 
huis gejaagd. De fanfare stoorde er zich weinig 
aan en
we trokken onder het spelen van een vroolijke 
mars naar Mina van de Wijdeven, waar een 
goed verzorgde koffietafel gereed stond en 
waarbij allen het zich goed lieten smaken".

Met de Gemeenteraad.
Ook met de Gemeente stond de fanfare niet 
steeds op goeden voet. Dit ondanks het feit dat 
meerdere leden lid waren van de raad. Gezien de 
samenstelling van de bevolking bestond de raad 
voor de meerderheid uit boeren of boeren-
gezinden en de burgerij was in de minderheid. 
Als men wat boeken met raadsverslagen uit de 
laatste helft van de vorige eeuw doorwerkt, staat 
men soms versteld over de domheid, verdacht-
makingen en gebrek aan ieder sociaal gevoel dat 
af en toe gedemonstreerd wordt. Ook de 
burgemeesters gaan hierin niet steeds vrijuit. 
Slechts enkele leden blijken wat verstandiger 
maar kunnen dikwijls weinig uitrichten. De 
dorpspolitiek wordt geboren met al de nadelige 
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gevolgen vandien. Als de een ja zegt, is het bij de 
andere al bij voorbaat nee en dan blijft het nee. 
Al in 1869 komt ook de fanfare hiermee in 
aanraking. De leden hadden in dat jaar bij de 
verkiezingen de kandidatuur gesteund van hun 
beschermheer J. Kessler, hun goed recht. Van 
Rekum, een twijfelachtige figuur, weigerde 
daarop zijn honorair lidmaatschap, terwijl ook de 
burgemeester C. C. van Vessem als honorair lid 
bedankte: "omdat hij als hoofd van de gemeente 
en vader van een huisgezin zich bij geen 
gezelschap aansloot dat dronkenschap en 
zwendelarij ten doel had". De secretaris van de 
fanfare tekende hierbij aan: "wetende dat wij 
onze plicht gedaan hebben door Kessler te 
ondersteunen en mede te zorgen dat hij 
herbenoemd werd als gemeentelid, hebben wij 
met eenparige stemmen besloten de valsche en 
lasterachtige beschuldiging van den Heere 
Burgemeester ter zijde te leggen en er niet op te 
antwoorden, het volle bewustzijn hebbende, wij 
leden van Nos Jungit Apollo, boven dergelijke 
vuige lastertaal ver, ja ver verheven te zijn". 
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