




.:l

IIIAATSCHAPPIJ"

De muzick, hctgeen eigentlijk zang beteekent, is
de liunst van door sa,menvoeg.ing van lilanken aJ,ngc_
n¿ìme irrdruliliingen op het gehoor voor tc brcngen. Zif
is den mensch zoo n¿r,tuurliik als de sprâak en schijrrt
l-,estcmcl te zijn om zijn bestai-r,n tc versicrcn. Dat clo
muziek eenen grooten invloed hecf't op cle opr.oecling
v¿r,n den mcnscli, is eene onrveerleg'Lrare l,¿arheid.

Zli v-er'neft, vercdelt en versterkt zijno ziel, door
h¿.ar rvordt het gevoel sterh gcpriklielcl cn tot hct
schoone ¿ì¿ìngedroven, zij is in staat dc wocste hartcrr
voor zuivcrc cn zachte azr,ndoeningen vatbaar te ma_
licn en bestemd om -'s menschcn best¿ì¿ìn te ver¿r¿.¡n_
gcn¿rmen.

Immers do menschelijhe' geest iian niet gestadic
rverlicn, hij behoeft, buitcn dc nachtrust, nog rlcrs

daags eenige urên uitspanririg, dic misschien in on-
seregoldheicl zullen rvorden gesleten, inclien zij niet
door onscliuldig verma,zr,k vervuld worden.

En rvelk reiner., rvelk ¿antrekkelijìrcr genoegen
li¿rn men vinden dan in dc muzieli?

a)ù

Dit denkl¡ecld rv¿¡,s rccd; in hoogc mate bij cle oucl-
ste en berocmdstc volken, bij rìe Grielien ge.lcstigd;
cle v'ijsgeeren b¿schoun'den h¿r,¿rr als eeri noodznkelijli
hcstanddcel ¿r,¡n de olivoedirrg .r,'¿.tn den mensch. hr
Arcaa,ië bestontl cene l'et, volqens rvelìie dc muziek
¿ran cle ìongeLingscÌrrlp ccn zelier getrr,I jaren moesi:
onrìeru'ezen \l'ordon, Ðe zcclelijlic Lrcschaving v¿l,n clit
volli rverel hier¿lan toegeschreven, terrviji cle C¡nc-
thicnscrs, hunne naburen (zonder muziek:.r,ìe opïoc-
ding), cen r,voest en onb¡schaald volk l¡leveu. < Do
tous les beaux arts, zegt I,l'" De StaöI, Ia, musique
cst celui qui agit lc plus immódi¿r,tement sur l'àme. u

I)us is dc muzieh de liunst clie het meest opvoeclend is.
Zij is ook de v-eg om detr jongen Belgen, schoonc

poëzij, goede gedicliten, godstlienstige, zeilclijiie crr
nationale gcvoelens onuitwischbaar in het g.eheugerr
te prenten. I-Iet is een miclclcl om dic slochtc, vtiile,
ver:rchtelijke en vcrfoeielijlic str¿r,¿r,tiiecleliens tc doen
vcrdwijncn en zc door schooue, reine, bcrninnelijlie
en Ììû,ngename te clocn vcry¿rngen.

Dit lras ook geliend en begrepen door eenigc jon-
gelingen v¿.¡n vooruitsang en bcsch:lving der genìcetì-
te BergÌr, dic net het etlel doel r'an clcn Bcrghcnarcrr
mcer te Jteschavt'n en hun bestarn lnccr tc îer¿ì,¿ìug(i-
rl¿ìmclt ecnc Fanf¿lrenm:r,il,tschapp!j besloten in to
ricliten, en in eone zrlgemcenc vergacìering, gehou-
den in de maand Januari vaü het jaar 1870, tcr
herbcrgc v¿rn lìn,r¡icrs G¡rr,r,l¡R:rs, dr:r.genclc voor.
rritlrangl-rord " In den, Dronuneclqris ,r, rvcrd cr
voorgestelcl cn mct ce[parigheid van stcnmcn ¿urn-
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flcnomcn ccno trJaatschappij vân I¡anfaren te sticlrten,
wcllic zou ilànv¿ì.ngerr met dcn cerstcn.Woensd.ag clcr
l-olgende nrâ,â,ûd Ir( bruari. - \{en n¿r,m dadelijk aan-
\'¿ìng met Ìret a¿'rnlicr.en .v-an dc cerstc grondbegiilsclcn
tler muzich, air,n geleerd door Enu,r tous. (ioov.rnRrs 

r

rnuzickant, \\,'onende te Querbs. I"trij nra:mden laier
þvl iecler r.teelmakend lid tler trflatsclul4rij zijn spccl-
f,uig en het !-an1'arengenootsbhâp lrcstond.

De onderhrtvigc lcrlen haldcn rrls sticlrters der
\Irratschap¡rij get celiend.

ßcrglr, Februøri 787 0.-

(Geteekend) : D¡\NrrrEUX L., L. GoossrNs, \iaN
Ilovn F'nt,lx, G. V., I)n ('osrtn, I). J.rr*ssri^-s., ..I.

Y'nnrrsr, If.rncnr.rs C;, F. Gnr.r,..ræRTS, Il. Rrrurrs,
Il. YEnsrn,ra'rnx, A. F. Gocssr.:xs,. L. V-rN H.rncrrt
cu \'. \-nRsrn¡trrE\.
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Het oorspronketijk reg'lement van 7 tr'ebruari 187O,
is gewìjzigcl in algðmeene zitting van 23 Januari
1899, als volgt met eenparigg stemmen aa,ngeno¡

men geworden.

I

^ILGEMEENE SCHIKKINGEN,

sI.
Inrichtiag en Samenstelling.

Ant. I. De MaatschappÜ is ingericltt ondcr den

naâm van DE TOONKUNS'I'.
Zij heeft, voor cloel de muzikale hunst te leeren en

aan fe moedigen.
Ant. 2. De Maatschappij is samengesteld uit

twee soorten v¿r,n leden : Ecreleden en Spelende

Leden.
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Anr. il. Haar ltestuur bcstaat uii cenc Commisste

welker samenstelling en rechten door dit tegcnrvoor-

rìig reglement bepaald zijn.
Anr. -1. De schikkingen viì,n dil reglemcrtt mogcÌl

nict d¡rn cloor eene beslissing, in algemeene vergirtlt;-

ring gonomcn, veranclerd rvorden.

Anr. ã. Alle leden verbinclcn zich cloor hutl h¿l,tltl-

tccken aan het Reglement der \{aaischappij.
Anr. 6. Het inlioomgelcl is vastgestelcl op lijt

fi'anken voor de eereleden en op tw-ee franlien en h¿rlf

voor tlc .spelende leden. - Zoo ee:n dczer laatstc'lr.

l'il cerelìcl v'orden, zal hij tl'ee fr¿rrihcrr en half
llloctcn opleggcn.

Anr. 7. Tot detiking a¿¡¡ rle onliosten cler ù{a¿rt-

schappij ìretalen cle spelenrìe lcclcn 0,7i fr. lrcr maancl

cn de eereleden 3 fr. pcr trimester, deze lair,tste son"t

i.al door tlen knaap ten l'oonhuize van ell< eereìitl

ontvangen rvorden clen eerstt:n Zondag van iedertlu

Jreqonnen trimester. - Zoo een rÌer ledcn o1i gcstt'l-

rìen dag niet voldoct zal de linaap cle l¡witantie cltrll

daaropvolgendcn Zondag opnieuw komen aanbietlen

cn oenc hoete, teu zijnen voorcìeeìer cischcn vrrtt

t), l5 fr.

sr.
Ä.angevingen en Âannemingen.

Anr. 8. Om als lid aangenomen te vorden, nl"ct
rnen doot een lid d,r Commissie voorgesteld rvordcn.

Änr. 9. De eereleden zullen ten minste. 2l jarcn

en ile spclende leden 16 jaren moeten oud zijn.

I
Ant. 10. De stemmingcn zullcn geschieden met

orrvten en boonen bij meerderheicl van siemmen-

Anr. 11. Geene beslissing of stemming z¿r,I als

rvetti¡ç aangenomen lvorclen, tenzij tle groote helft
der Leden er dcel tttrngenomen hecft.

Anr. 1.2. I)e a¿nneming van cen spelend lid is
onderworpen aan de voorrvaarden, rvelhe in dit
hoofdstuh bepaald zijn, dat over dio leden handeli.

S III.

Ontslaggevingen en Uitsluiti:rgen.

Ant. 13. De leden, welke hun ontslzrg geven

rvillen, zullen dit schril'tcli.ik aan den Sekretaris moe-

ten orerhandigen en.in allc geval den loopenclcn tri-
mcst.cr betalen.

Anr. 14. De ontslaggever zal opnieurç' niet meer

voorgesteld v-orden cl¿r,n na lLet loopende ja:rr er.r zirl

clan aan de voorn'aardcn der nieuwe handidaten on-

derll:orpen zijn, uitgezondelcl het lid, tltr,t zich in
krijgsdienst moet begeven'

Anr. I5. De Oommissie kan het lid uitsluiten,

dat na herhaalclc vraag des Schatbewaarders zou lvci-
geren zijne verschuldigde E¡elden te betalcn.

Anr. 16. De lcden die zich onrveerdig gemaaht

hebben nog deel te maken v¿n de Ma:l,tschappij ' hurt-

nen op voorstel del' Commissie er buiten gesloten

v'orclen. - De redenen dcr uitsluiting zijn niet be-

paild. - De uitsluiting cven als de azr,nleming ge-

schiedt bij stemming

f
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. Anr. 17. Ecn uitgesloten litl kan nooit geen deel
meer maken van de \{azl,tschappij

SIV. :
Algemeene Yergatleringen en Boslissingen.
Anr. 18. Er zal jtarlijìrs door dcn Sekret¿r,ris in

dc eerste algemecno bijecnkomst v¿n cle maand tr'e-
bruari rekening van het verloopen jaar gedaan wor-
den.

Anr. 19. Wrrnrrue" de Maatschappij zal moeton
overgÌr,â,rl tot het uitoefenen lan een der artikels be-
grepen in g II, III, dan zullen de eereleden schrifte-
lijk verzocht wordcn aan dezelve vergadering cleel tc
nemen op boete van 25 centiemen.' Anr.. 20. Degenen, die op zulke vereenigingen
niet tegenwoordig zijn, zullen zich moeten gedragen
naar hetgcen ald¿ìar zal voorgesteld en beslist vorclerr.', Anr. 2I. Degenen, welke eenovergadering stoort
of aan de zr,chting te kort blijft, iìie men aan elkatider
is verschulcligcl, zal.'aanstonds de vergaderingszaal
moeten verlaten, zoo hij claartoe door een ticl cler
Commissie verzocht l'ordt en zal dien d¿lg.niet meer
mogen binnen komen,

Lør. 22. 'Wanneer 
de feil nict zwaa,r genoeg zou

zijn om hem te doen uitgaan als b. v. vloekon, kan
een zelfde lid hem in eene boete slagen van. I0 cen-
tiemeu voor iederen vloek, alsooh voor dronhenschap,
uitschelding aan ellçander en anclero buiiensporig'he-
den v¿rn 50 ceutiemcn tot I franii.

Anr. 23. Alle or:eenigheden cn gescliillen zullen

door dei Commissie vereffend en beslist worden, uit-
genomen degene rakencle het muziek,. elewelke door
den Muziekmeester zûllen geoordeelcl rvorclen.

De Commissie regelt de gevg,Ilen in het reglement

.niet vooizien
Änr. 24. Bij het afsterven van een der leden zal

. er op de.koston der Maatschappij voor den overledene
eenen clienst om B ure gedaan worclên. Iecler licl is
verplicht dezen dienst en de tregrafenis bij te 'wonen

op straf van L frank boet. De begrafenis zal aliijd met
het muziek geschieden. Wettige redenen ter ontsla-
ging kunnen door de Commissie a¿ì,ngenomen worden.

Ant. 25. Bij 't voorstellen van een Licl dat buiten
de gemeentê wóont, zal er gczegd, worden of dit aan
de boete van a,fwezigheid al of niet onderworpen is.

Anr. 26. De weigerir,g van de boeto te betalen
zal d,ezelfde gevolgen hebben als in art. 15.

II.
BIJZONDERE SCI{IKKINGEN,

sv.
Bestuur.

Anr. 27. Alle twee maanden.zal er een uitstal
gedaan worden. De uitstappen naar andere gemeenten
zijn voor de eerleden verplicirtend op straf van I fr,
boet. Wettige redenen kunnen door de Corimissie
aangenomen worden.



Anr. 28. De l-rocten, buiten degeno cter repetitiën
moeten i¡l ile k¿-¡s der M¿r¿ischirppij gestort worden.

Anr. 29. Degene, die mecr. dan drij maantlen ten
achter'staat,.han aan geen feest deelnemen en heeft
bijgevolg geen recht op ecne uitnoodiging.

Anr. 30. De besturende Commissie v-ordt in al.-
gemeene bijcenkomst en voor cen tijdvak van twee
jaren, rechtstreeks door de Maatschappij gekoien.
Zij is samengesteld uit negen leden waaronder eenen
\¡oorzitter, eenen. Ondervoorzitter, eenen Sekretaris
en eenen Schatbervaarder. Vijf Bestuurleden, s.aår-
onder de Ondervoorzitter, de Sekretaris en cle Schat-
bewaarder, moeten tot de spelende leden behooren.
De Tooneelmeêstêr en de Muziekmeester maken deel
van de Commissie, doch hebben er geen stemrecht.

Anr. 31. \Manneer de Commissie eene ambtel.ijke
uitnoodiging tot een Festival of èen Concours heeft
ontyângen, moet zij ér tret voorstel van doen aen de
spelende leden, die dan lij meerderheid van stemmen
beslissen zullen of de Mãatschappij er deel zal aan
nemen of niet.

s vr.

Spelenile terlen.

Anr. 32. IIij die. als spelend lid v-il aangenomen
'ivorden, moet eerst een exâam. voor den Muziekmees-
ter en een ander lid cler Commissiq doeq, .welke be-
slissen zullen of hij bekwaam is aan hei muziek deel
tc heriren.

,
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, Anr. 33. De spelende leclen moeten alle repe-
titiën en muziek¿le uitvoeringen bijwonen.
" {nr, 34.' Plaats, dag en uur der rcpetitiën wor-
den vastgesteld door de Commissirt.

Anr. 35. I)e leden, aldaar tegenwoordig, zullen
zich moeten gcdragen naar de bevclen des }fuziek-
rueesters. Hij alleen is gemachtigd tot het doen uit-
voeíen der stukhen, en kan de repetii,iën houtlen zoo-
lang hij 't goedvindt. Het lid, dat do repciitic zoncler
zijne toestcmming zou verlaten of anderszinds zijne
bevblen miskenL, zal cene boete van 25. centiemen
betalen.

Anr. 36. De spelende leden, die bij de naamop-
rocpirrg niet tcgenwoordig zün, vallen in eene boete
van l0 centiemen, en degonen, die in het geheel op

ele repetitie niet. verschijnen, in eene boete van 20
eentiemen, tenzij er wettige redens a¿n clen Muziek-
meester of, aan een der leden des Bestuurs bekend
gemaakt zijn.

Anr.-37. Hct uitvoerend lid daü vier.àchtereen-
volgende repetitiërr zonder goecle on gekendo redenen
verwaarloost, zal voor de vijffle maal van den Sekre-
taris schriftelijk eena vermaning ontvangen èn ind-ei
hij dan nog'afwezig blijft zal hij als ontslaggever.
aanzien worden.

Ant. 38. Hei lid als ontslaggever aanzien vbl-
gens art. 37, za.l niet wedera¿ngehomenwordend¿rn
op dezelfde voorwaarden voorzien in art. 14 $ III.

Anr. 39. Wanneer ér eeq feest door de Commis-
sie of door de algemeene vergadering wordt vastee-
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sieltl, zal ieder spelend lid zonder v-ettige redenon

verplicht zijn hetzelve bij te rvoncn of rvcÌ op zijnc

eigene kosten cenen'man moetèn åteUen bekwaam

om zijn speeltuig en zijne partij te spelen goedge-

keurtl cloor den Muziekmeester. Indien hij âan dezc

vereisclrten niet voldoet, z¿I de Commissie het recht

hebbon te beslissen of er redenen zijn hcm eeno boete

toe te passen of niet.
, Anr. 40. Ingeval de l\{aatschappij zich crgons

gezamentlijk bcgeeft, zullen zij, die het gezelschap

verlaten zonder oorlof, eone boeto betalen van I fr.
Änr. 41. De ingekozene uilvoerende leden zul-

len, ecne maand na hunne aanveerding in bezit moe-

ten zijn van een speeltuig, door den Nluziekmeester

âùngewezen, en zullen onmiddellijk beginncn lletzelvc

aan te leeren
Anr. 42. De C.rmmissie heeft het rccht.speeltui-

gen te koopen op rekening der Nl¿'r,atschappij en de-

zelve door uitvoerende led'Cn te laten bespelen, op

voorrvaarde door haar bepaald.

Anr:. 43: ille leden, die zulke speeltuigen gebrui-

ken, hebben er geen hct minste recht op, en zullen

bij het verlaten cler Maatschappij voor hetzelve ver-

antwoordelijk en gehouden ziin, d.e scliade die er aart

toegebracht is op hunne kosten te docn herstellen bij

eonen speeltuigmaher, door do Commissie a¡r,n te

wijzen.
Anr. 44. Het is aan zulke leden streng vclboden

hun speeltuig te gebruiken anders dan op do lessen

cn muziekale nitoefeningen der Mzratschappij, alsooh

hetzelve uit te lecnen zo:rder de bi;jzondcro toelating
dér Comrnissie op straffe van 5 fr¿rnk boet.

Anr. 45. Het is aan de Commissie toegelaten o1i

kosto der l\{*atschappij specltuigon te koopen voor
spelende lcden, mits dezelvc bij middol van gedeelte-
lijke stortingen terug te doen l-retalcn, volgens de

voorrva¿rrden door de Commissie voor te stellcn. -Zulk lid zal gccn eigerdom op het speeltuig hebben,
clan na hetzelve voluit tret¿r,ald te hebben en zal iu
geen geval de wedergaaf der reeds gestorte gelderr

liunnen terug eischcn.
Anr. 46. Alle buitengelr-onc gevallen welke in

hct tegenwoordig Reglement niei voorzien zijn, zal-
len door dê Oommissie beslist worden, aan welker
besì.issing men zich zonder âe 

'minste 
tegenspraak zal

mocten onderwerpen, op straf l-an eene Lroete door'

haar toe te passen.
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DE SEKRBTARIS,

J. M ICH IELS.
DE VOORZITTER,

M. F. BULET{S,
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Drukkerij R. Y¿s Loo-YnnsônunnnN, Haecht.






