
  

Gaudete in Domino 

Regelmatig staat er een groot- of klein bericht in de regionale kranten over de Cuijkse 

harmonie Gaudete in Domino. 
De berichten die u nu over deze vereniging leest, gaan vooral over de toekomst.  

 

Aan de hand van deze foto uit 1930, willen wij kort iets vermelden over de geschiedenis 

van deze vereniging. 

Met de aanschaf van muziekinstrumenten, op kosten van de Eerwaarde Heer Deken 

Bijvoet, werd op 11 december 1900 de Kerkelijke Fanfare opgericht.  

Het eerste optreden van deze fanfare was op donderdag 4 april 1901. Dit eerste optreden 

was volgens de kranten toen uitstekend geslaagd en het beloofde iets voor de toekomst.  

Tot 1908 stond het korps onder leiding van verschillende kapelaans. In 1908 werd de 

heer Willem van Riet benoemd tot directeur.  

De kerkelijke fanfare is waarschijnlijk ook in dat jaar omgezet in een kerkelijke 

harmonie. Op 21 juni 1908 werd deelgenomen aan een concours in Heerlen, waar men 

een 2e prijs behaalde in de derde afdeling.  

Over de periode van 1908 tot 1928 laat het archief ons in de steek en daarover is niets of 

weinig bekend. Maar waarschijnlijk is het precies als bij andere verenigingen: men kent 

goede en minder goede jaren. Dit blijkt uit het feit dat er op de vergadering van 9 januari 

1928 gesproken werd over het voortbestaan van de harmonie.  

Dankzij de inzet van het bestuur, de directeur Willem van Riet en de krachtige steun van 

kapelaan Visser, werd de harmonie niet opgeheven en werd met nieuwe energie de zaak 

aangepakt.  

Elk jaar werd er deelgenomen aan een concours en elk jaar opnieuw werd er een trapje 

hoger, steeds een eerste prijs gehaald. 

Na de Tweede Wereldoorlog ging men vol goede moed verder. Met de inzet van het 

bestuur, maar met nog meer inzet van de leden werd met veel ijver gerepeteerd en werd 

het hoogste ideaal bereikt.  

Dit was het bereiken van de superieure afdeling. Leden en bestuur waren in het jaar 
2000 dan ook trots dat zij toen het honderd jarig jubileum konden vieren.  

Cuijk, februari 2015  

De Heemkundegroep van het FAD  
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