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Vermaak en Verbroedering

Hoofdstuk 2
Een hernieuwde start in 1866
met “Vermaak en Verbroedering”
In een buitengewone algemene vergadering van 9 oktober 1865
keurde het bestuur (bestaande uit voorzitter E. Mulle, ondervoorzitter
Ed. Elen, Schrijver H. Linten, en de leden  J. F. Caelen, P. Govaerts,
H. Moons en P. Verhasselt) een nieuw reglement goed.

Een eerste opvallend gegeven is dat de vereniging voortaan de
zinspreuk “Vermaak en Verbroedering” toevoegde aan haar titel.
Tijdens de voorgaande periode (1848-1865) had de “Vlaemsche
Tooneelkundige Maetschappij” als zinspreuk “HET VERMAEK”.
In de daaropvolgende periode was het Vlaams Toneel beter gekend
onder haar zinspreuk.

Het reglement was voor zijn tijd erg goed gestructureerd. Het was
vrij streng en de vereniging stond enkel open voor de gegoeden uit
de maatschappij.
“Om als lid der Maatschappij aangenomen te kunnen worden, moet
men eene betamelijke geleerdheid hebben en onberispelijk van
gedrag zijn.” (artikel 2)
Bij toetreden van de vereniging diende men een inkomsom te betalen
van 5 frank, “waarvoor zij een orde-teeken ontvangen”.  Op de
aankondiging van een publieke vertoning in de jaren 1870 werd
vermeld dat “de leden worden verzocht hunne decoratie zichtbaar te
dragen.”
Het dragen van een ordeteken of decoratie door de leden had
vermoedelijk iets te maken met het aangerekende inkomgeld.  (Men
mag niet vergeten dat elk lid maandelijks nog eens een “uitleg”
verschuldigd was.)  Zodoende kon men beter leden en niet-leden
onderscheiden.
Artikel 3 vermeldde dat de leden een aandeel bekwamen in de
eigendommen van de vereniging.
Dit betekent dat de vereniging zeker niet slecht bij kas was.
Dat de vereniging buiten toneel ook aan muziek deed, blijkt uit artikel
11, waarin staat dat er jaarlijks een toneel- en muziekmeester werd
benoemd.  Dit werd de jaren nadien duidelijk.  Tussen de
opvoeringen werden immers steeds muzikale stukjes ingelast en de
stukken zelf werden zo mogelijk met zang opgevoerd.
Opmerkelijk is ook artikel 18 dat voorschreef dat de leden in alle
vergaderingen Nederlands moesten spreken.

De voorpagina van het  “versleten”
reglement uit  1866.
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Mooi om lezen is artikel 25: “De leden die hunne bijdragen weigeren
te voldoen, zoo deze boven de twee franken beloopen, kunnen door
den Bestuursraad van den lijst der Leden afgeschrabd worden”.
Belangrijk is ook deel 3 van artikel 26 dat zei dat “Leden die
personen inleiden op de feesten op wier gedrag iets te zeggen valt”,
werden uitgesloten.
Tot slot lezen we dat “alle vorige reglementen worden aanschouwd
als niet bestaan te hebben”.
Hieruit kunnen we afleiden dat er wel degelijk een ouder reglement
werd uitgevaardigd.  Dit gebeurde wellicht bij de oprichting van de
vereniging in de winter van 1847-1848.
Een ouder officieel document dan dit van 1866 werd echter niet
teruggevonden.

*

De eerste bladzijde van het reglement.


