
Reglement van het zangerskoor Tungelroy, 

3 mei 1879 

door Paul Lammeretz 

 
 
 
              

 

Onlangs kreeg ik het reglement van het zangerskoor van Tungelroy in handen. Dat is op zich niet bijzonder, 

maar het bleek het reglement van 1879 te zijn, ondertekend door Rector Smeijers.  

 

Transcriptie van het origineel: 

Reglement van het zangerskoor 

Artikel 1. 

De zangers zijn gehouden minstens op zon- en heilige dagen trouw op te komen om den kerkelijken dienst 

te helpen opluisteren en derhalve zich  stichtend te gedraagen. 

Artikel 2. 

Zodra twee of meerdere zangers of de Voorzitter over de veelvuldige afwezendheid van een der zangers te 

klagen heeft, verstrekt hij een boete van 10 cent en zoo die boete drie maal in het jaar is toegepast, wordt 

die zanger geschrapt.  

Artikel 3. 

Op het zangerskoor wijzen de twee oudste zangers de te zingen stukken aan, alleen … (weggevallen) 

worden hiertoe gehoord.  

Artikel 4 

Bij andere diensten in de week worden de zangers die aanwezig zijn boven verzocht, en bij kerkelijke 

diensten om het ligt te helpen afhalen.  

 

Artikel 5. 

Bij iedere gelegenheid zoo binnen als buiten, bij Ceciliafeest, enz. worden de zangers op het hart gedrukt 

dat zij als leden van het zangerskoor, als menschen van opleiding, zich hoogst fatsoenlijk moeten gedragen, 

bij gebreke hiervan zullen zij worden gewaarschuwd en desnoods verwijderd worden.  

Artikel 6. 

Vooral dienen de zangers als bedienaars den heiligen Kerk niet te vergeten dat zij zich niet kunnen ten 

achter blijven in het ontvangen der H. Sacramenten, volgens het Zalig gebruik dat hier bestaat.  

Artikel 7. 

O qui bene Contat, bis orat. Wie goed zingt, bid ….., moge deze waarheid den zangers immer bijblijven om 

met heiligen ernst van God, zoo aangenaam werk te verrichten.  



Artikel 8.  

Het zangerskoor bestaat uit de aangenomen zangers, goedgekeurd door de voorzitter , die tevens de 

plaatsen aanwijst.  

 

Tungelroy, 3 mei 1879 

De voorzitter van het zangerskoor 

Th. J.H. Smeijers, rector 

 


