Fanfare Aurora uit Made en Drimmelen: en de leden bliezen er dapper op los
Ongetwijfeld behoort muziekvereniging St. Cecilia tot een van de bekendste Madese verenigingen. Al
vanaf 1919 zorgt zij voor een ontspannende activiteit bij allerlei feesten en plechtigheden in het
dorp. Of het nu gaat over de intocht van Sinterklaas, de optocht tijdens de carnavalsdagen, een
gouden huwelijksfeest, of zomaar een zomerconcert, St. Cecilia verleende en verleent nog steeds zijn
medewerking.
Minder bekend is dat ook haar voorganger Fanfare Aurora al vanaf 1879 zo’n belangrijke rol in het
dorpsleven van Made en Drimmelen speelde.
In het jongste nummer van het periodiek van heemkundekring Made en Drimmelen, De Klok 59,
beschrijven Ada Peele en Matti Herben uitgebreid de sociale, culturele en zelfs economische functie
van deze dorpsvereniging. De inhuldiging van een nieuwe pastoor, kroningsfeesten, serenades, een
concert in Tilburg of Raamsdonksveer, of zomaar een rondwandeling: fanfare Aurora was van de
partij. Toen op vrijdag 29 oktober 1886 de feestelijke opening plaatsvond van het traject Lage
Zwaluwe-Waalwijk van de spoorlijn Lage Zwaluwe-'s-Hertogenbosch kon ook Aurora niet ontbreken.
Om 10.00 uur kwam in Made en Drimmelen, bij de Sluizeweg, de eerste feesttrein aan. Een groot
aantal belangstellenden wachtte de komst van deze trein af. Verschillende gilden uit Made in
kostuum met hun vaandels, medailles enzovoort stonden aan de weg, terwijl de leden van Aurora er
dapper op los bliezen.
Heel wat voormalige dorpsgenoten passeren in het uit bijna honderd bladzijden bestaand boekje de
revue. Dirigenten en muzikanten, maar ook “weldoeners” die aangezocht werden om financiële
steun te verlenen voor onder andere het aanschaffen van de instrumenten zoals oprichter/
onderwijzer Mathijs Op de Kamp, voorzitter/winkelier Piet Rijnaars, aannemer T. Blijlevens, maar ook
burgemeester Van Coehoorn en gemeentesecretaris Van Sleeuwen.
Chronisch was er geld te kort. Reden om zich tot de gemeenteraad te wenden met het 'nederige
verzoek eene toelage uit de gemeentekas te willen verlenen'. Men beloofde dat Aurora 'steeds bereid
zal zijn op te treden, wanneer Edelachtbaren (de raadsleden) het mochten noodig achten'.
Zeker vanaf 1885 had Aurora haar thuishaven in café De Harmoniezaal van Piet Knoop (later Gerrit
Jansen) en echtgenote Sjoke van Alphen in de Marktstraat. Wekelijks werd er gerepeteerd en in de
winter vonden er de toneel- en muziekuitvoeringen (uiteraard gescheiden voor mannen en vrouwen)
plaats.
Dit slechts drie euro kostend boekje vormt zo een rijke bron voor niet alleen de muziekliefhebber,
maar voor ieder die geïnteresseerd is in het Madese dorpsleven van honderd jaar geleden. De leden
van de heemkundekring ontvangen het boekje weer netjes thuis in de bus, anderen kunnen terecht
bij de bibliotheek, Readshop of de secretaris van de vereniging Gerard Thijssen, Rozenbloemstraat 34
te Made.

Fanfare Aurora met vaandel voor café Harmoniezaal aan de Marktstraat te Made

