
 

Huishoudelijk reglement en bijbehorende procedures 
Het Huishoudelijk Reglement en de bijbehorende procedures zijn 

ondergeschikt aan de statuten. 
 
Artikel 1.  Lidmaatschap 
 
Niemand wordt als broeder tot de schutterij of gilde toegelaten zonder de volgende eisen: 
1. Hij dient aangenomen te worden middels ballotage met minimaal ¾ meerderheid der 
    stemmen na een proefperiode van een half jaar als aspirantlid. 
2. Hij dient rooms katholiek te zijn, dan wel de rooms katholieke godsdienst te respecteren. 
3. Hij dient van onbesproken gedrag te zijn. 
4. Hij dient de doelstellingen van het gilde te onderschrijven en de reglementen en  
    ceremoniën te respecteren, 
5. Hij dient jaarlijks de jaarlijks vastgestelde bijdrage te voldoen. 
6. Tijdens installatie dient hij trouw te beloven aan het gilde en aan haar broeders. 
7. Alle attributen en versierselen die een gildebroeder bij zijn installatie of tijdens zijn 
lidmaatschap in bruikleen krijgt van het gilde, blijven eigendom van het gilde en dienen 
derhalve bij vertrek uit het gilde c.q. overlijden geretourneerd te worden. 
 

 

Artikel 2. Gildebroeders met functies: de vaandeldrager en de kapitein 
 
1. De vaandeldrager en de kapitein  worden gekozen door de gildebroeders op een hiertoe   
    uitgeschreven vergadering voor een periode van drie jaar en zijn steeds herkiesbaar. 
2. Als de vaandeldrager aftreedt, dient hij tijdens de vergadering het vaandel in te leveren  
    aan de dekens, die hem vervolgens bedanken voor bewezen diensten. 
3. Als de kapitein aftreedt, dient hij tijdens de vergadering de kapiteinsstaf in te leveren aan  

    de dekens, die hem vervolgens bedanken voor bewezen diensten. 
 
 

Artikel 3a.   
 
De algemene ledenvergadering 
 
De statuten voorzien in het reglement met betrekking tot de algemene ledenvergadering. 
 
Artikel 3b.   
 
De maandelijkse vergaderingen van het gilde 
 
1. De gildebroeders verplichten zich ter vergadering te verschijnen, tenzij men zich voordien  
    met een geldige reden bij de deken schrijver heeft afgemeld. 
2. Wanneer 5 of meer gildebroeders dit verlangen, kunnen zij de overheid opdragen een  
    vergadering uit te schrijven. 
3. De regerend deken of zijn plaatsvervanger opent en sluit de vergadering met de 
christelijke groet Geloofd zij Jezus Christus. De aanwezige gildebroeders beantwoorden dit 

met In alle eeuwigheid, amen. 
4. Over personen wordt schriftelijk gestemd. 
5. Blanco stemmen worden als ongeldig beschouwd en tellen niet mee. 
6. Alle besluiten worden met ¾ meerderheid genomen bij een minimale aanwezigheid van 
het quorum, zijnde de helft van het aantal gildebroeders plus één. 



7. Stemmen per volmacht is toegestaan. 
8. Het is toegestaan zijn stem schriftelijk en in een gesloten enveloppe vóór de vergadering  
    uit te brengen bij gerede afwezigheid. 

 
 
Artikel 4.  Contributie 

 
1. De hoogte van de contributie wordt op de jaarvergadering vastgesteld.  
2. Elke broeder is verplicht de contributie vóór 1 april van het lopende jaar betaald te  
    hebben, tenzij anders overeengekomen met de overheid. 

3. De koning betaalt het vastgestelde maandbedrag minus één euro. 
4. De overheid overlegt m.b.t. de betaling van de contributie met  broeders die armlastig 
zijn dan wel om een andere reden de contributie niet kunnen betalen 
 
 
Artikel 5.  Commissies 
 
Het gilde kent vaste commissies en ad hoc commissies. De commissies kennen minimaal één 
lid van de overheid plus twee gildebroeders. 
 
1. Commissie Koningschieten 
1.1  Deze commissie bestaat uit 3 leden (1 lid van de overheid en 2  
 gildebroeders), die tijdens de voorafgaande jaarvergadering worden benoemd. 
1.2  De commissie heeft als taak: 
 - De organisatie van het koningschieten. 
 - Het als scheidsrechter optreden tijdens het schieten op de vogel.  
 - Waar de regels niet in voorzien, beslist de commissie met meerderheid van 
 stemmen.  

 - De uitspraak van de commissie is bindend. 
 - De commissie treedt op als baancommandant tijdens het schieten. 
2. Commissie Teerdag 
2.1 Deze commissie bestaat uit 3 à 4 leden, die tijdens de voorafgaande  
 jaarvergadering worden benoemd. 

De commissie heeft als taak: 
- De organisatie van de jaarlijkse Teerdag. 

3. Kascommissie (zie artikel 4.1 van de statuten) 
4. Commissie Archivering en Studie 
5. Ad hoc commissies 
 
 
 
Artikel 6 Regels bij het schieten 
 
Tijdens het schieten met het geweer,  de luchtbuks of de kruisboog dient een schietmeester 
van het betreffende wapen of diens vertegenwoordiger aanwezig te zijn . Deze 
schietmeester of vertegenwoordiger heeft de leiding. 
Tijdens het schieten is het de schutters niet toegestaan alcoholische dranken te nuttigen 
 
Tijdens het schieten met het geweer op het gildeterrein dienen de volgende 
veiligheidsvoorzieningen in acht te worden genomen. 
 

1. Bij het schieten met het geweer dient wettelijk een schietmeester aanwezig te zijn. 



2. Het geweer wordt in een speciale afgesloten kast/kist bewaard; alleen een 
schietmeester beschikt over de sleutel van deze kast/kist en is gerechtigd het geweer 
uit deze kast/kist te halen en terug te plaatsen. 

3. Alle deelnemende schutters dienen in het bezit van een KNSA pas te zijn. 
4. Schutters die niet in het bezit van een KNSA pas zijn, mogen slechts drie keer per 

jaar met het geweer schieten bij de volgende gelegenheden: 
a. de opening van het schietseizoen 
b. het allround schieten 
c. het koningschieten 

5. Bij het schieten dienen alle deelnemende schutters genoteerd te worden in het 

schutterslogboek; dit schutterlogboek dient permanent in de gildehut aanwezig te 
zijn. 

6. Voor en na het schieten dient het geweer op de schouder te worden gedragen met 
geopende grendel. 

7. Na het schieten dient de schietmeester het geweer in de daarvoor bestemde kast/kist 
op te bergen en deze af te sluiten. 

8. De kosten die gemaakt worden voor het schieten worden gedragen door de 
deelnemende schutters. 

9. De schietmeesters zijn toegevoegd lid aan de Overheid betr. 
schuttersaangelegenheden en vertegenwoordigen de Overheid in deze. 

 
 
 
Tijdens het schieten met de kruisboog op het gildeterrein dienen de volgende 
veiligheidsvoorzieningen in acht te worden genomen. 
 
 

1. Er wordt geschoten met een houten kruisboog. 

2. Het doel (wip) bevindt zich op een paal op 8 meter hoogte. 

3. Er wordt geschoten met gecertificeerde pijlen. 

4. Het publiek dient zich op minimaal 10 meter afstand achter de schutter te bevinden 

5. De kruisboog dient voor en na het schieten onaangespannen gedragen te worden 

6. Kruisboog en pijlen dienen in een afgesloten kast bewaard te worden. 

7. Er mag alleen geschoten worden bij aanwezigheid van de schietmeester belast met het 

kruisboogschieten. 

 
 
 
 
Tijdens het schieten met de luchtbuks op het gildeterrein dienen de volgende 
veiligheidsvoorzieningen in acht te worden genomen. 
 

1. Er wordt geschoten op een afstand van10 meter. 

2. Het schieten gebeurt met opgelegd geweer. 

3. Het gebruikte kaliber is 4,5 millimeter. 

4. Een ronde bestaat uit 6 schoten. 

5. Ieder schot wordt gelost op een nieuwe roos. 

6. De eerst geschoten ronde van 6 schoten telt. 
 
 
 



Artikel 7 Kosten gemaakt door de overheid 
 
Kosten gemaakt door de Overheid, gerelateerd aan het goed functioneren van het Gilde, 

worden naar alle redelijkheid vergoed. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Procedures, oftewel ceremoniën, behorende bij het 

huishoudelijk reglement 
 
Artikel 1.  Definitie:  
 
Onder procedures, oftewel ceremoniën, verstaan we de gebruiken en tradities die 
kenmerkend zijn voor en  behoren tot het reglement van orde van het gilde St. Catharina en 
St. Barbara te Mierlo. 
 
 
Artikel 2.  Algemeen uitgangspunt bij de ceremoniën 
 
De leden hebben zich gezamenlijk verplicht en zij verplichten zich hierbij om alle 
voorschriften, keuzen en gebruiken die hierna genoemd worden, op te volgen. 
 
 
Artikel 3. Installatie, belofte van trouw 
 
1.  De installatie van een nieuwe broeder vindt plaats tijdens de viering van het  
 feest van onze patrones St. Catharina, in principe de Teerdag.  

2.  Na een welkomstwoord door de regerend deken wordt de broeder uitgenodigd 
 de belofte van trouw af  te leggen die hij uitspreekt met de hand aan het  
 vaandel:  
“Ik beloof mijn best te doen met behulp van God en onze patronessen St. Catharina en St. 
Barbara om een goed gildebroeder te zijn door de Caerte na te leven en niets te doen in het 
nadeel van het gilde.” 
 

3.  Hierna wordt door de deken de nieuwe broeder de sjerp omgehangen,  
 waarna hij de Caerte tekent.  
4.  Vervolgens wordt de nieuwe broeder door de andere broeders verwelkomd en 
 geluk gewenst.  
5.  Tot slot volgt de erewijn. 
6.  Bij de installatie wordt na het afleggen van de belofte de gildetrom  
 overhandigd aan de tamboer, de bazuin aan de bazuindrager en het  
 vendel aan de vendelier.  
7.  Indien een niet rooms katholieke broeder wordt geïnstalleerd kan de uit te spreken 
 formule als volgt luiden: 
 “Ik beloof mijn best te doen om (met behulp van God) een goed gildebroeder te zijn door 
de Caerte na te leven en niets te doen in het nadeel van het gilde.” 
 
 
Artikel 4. De kleding van het gilde 
 
1.  Bij passende gelegenheden zijn de gildebroeders verplicht de officiële 
 gildekleding te dragen. 
 

Deze bestaat voor broeders zijnde tamboers, bazuinblazers en vendeliers uit: 
 
-  Een zwarte hoed met veer, ter beschikking gesteld door het gilde 
-  Een teeshirt of overhemd 
-  Een rode jas, ter beschikking gesteld door het gilde 



-  Het rode gildelint (wit voor aspirantleden), ter beschikking gesteld door het gilde 
-  Een zwarte sjerp rond het middel, ter beschikking gesteld door het gilde 
-  Een zwarte broek, ter beschikking gesteld door het gilde 

-  Witte lange kousen, ter beschikking gesteld door het gilde 
-  Zwarte schoenen 
 
De kleding van de overige gildebroeders bestaat uit: 
-  Een zwarte hoge hoed 
-  Een wit overhemd 
-  Een grijze stropdas, ter beschikking gesteld door het gilde 

-  Een zwart jacquet 
-  Een zwarte grijs gestreepte pantalon 
-  Een rode sjerp met gouden bies, schuin over de rechterschouder,  
 ter beschikking gesteld door het gilde 
-  Het rode gildelint, ter beschikking gesteld door het gilde 
-  Zwarte schoenen 
 
Indien de weersomstandigheden dit noodzakelijk maken wordt de kleding aangevuld met: 
-  Witte handschoenen 
-  Een witte sjaal 
-  Een paraplu met het logo van het gilde 
 
2.  Passende gelegenheden zijn: 
-  Alle officiële gelegenheden waarbij het gilde is uitgenodigd; 
-  Het koningschieten; 
-  De Heilige mis en de feestavond ter gelegenheid van de teerdag; 
-  De begrafenis van een gildebroeder; 
-  Het huwelijk van een gildebroeder; 

-  Gildetreffens in binnen- en buitenland; 
 
 
3.  Bij overige gelegenheden beslist de overheid over het wel of niet dragen van 
 de officiële kleding.  

Bij onofficiële gelegenheden worden de gildebroeders geacht het rode draaglint (wit 
voor aspirant leden) te dragen. 

 
 
Artikel 5. Het uittrekken van het gilde,  rol en taken van de kapitein 
 
1.  Als het gilde uittrekt, loopt (lopen) de tamboer(s) voorop, gevolgd door  
 eventuele bazuinblazers, successievelijk gevolgd door de vaandeldrager.  
2.  Daarachter volgen  de koning met aan zijn linkerzijde de gildeheer en aan zijn   
 rechterzijde de regerend deken, tevens drager van de St. Catharinastaf. 
3.  Achter de koning lopen de zilverdragers die  worden geflankeerd door de 
 overige dekens en de gildebroeders. 
4.  De formatie bestaat uit gelederen van 3 broeders.  
 Indien dit getalsmatig niet uitkomt, kan het voorlaatste gelid uit twee  
 broeders bestaan, zodat het laatste gelid altijd uit drie broeders bestaat. 
5.  Vervolgens lopen de vendeliers op dezelfde wijze geformeerd  als de  
 broeders, afhankelijk van het aanwezige aantal. 
6. Indien het gilde een eredienst bijwoont, betreedt zij het kerkgebouw, getooid met 

hoofddeksel. Het hoofddeksel wordt afgenomen nadat de plaatsen zijn ingenomen. 



Na afloop van de eredienst verlaat het gilde het kerkgebouw weer met hoofddeksel 
op. 

7. Tijdens de eredienst dragen de gildebroeders met een speciale taak wel hun 

hoofddeksel bij de uitvoering van deze taak of taken  en nemen dit daarna weer af. 
 
Taken van de kapitein: 
1.  De kapitein loopt links naast het gilde. 
2.  De kapitein formeert  het gilde en ziet toe op de formatie tijdens het gaan. 
3.  De kapitein ziet toe op de kleding, op het ordelijk gedrag der gildebroeders  
 en op de veilige doorgang tijdens het gaan. 

4.  De kapitein beslist bij onvoorziene omstandigheden. 
 
 

Artikel 6.   Het uittrekken van het gilde bij het inhalen van de pastoor 
 
1.  Het gilde haalt de pastoor in formatie af op de pastorie of een nader te 
 bepalen plek en begeleidt hem en zijn assistenten ter kerke, eventueel in  
 samenwerking met één of meer andere gildes. 
2.  De formatie en de plaats van de pastoor hierin worden bepaald in overleg 
 door de overheden van de betrokken gildes. 
3.  Het gilde betreedt de kerk met slaande trom en vliegend vaandel. 
4.  Het gilde offert op de trom. 
5.  Tijdens de consecratie roert de tamboer de trom en neigt de vaandeldrager 
 het vaandel. 
6.  Na afloop wordt de eed van trouw aan het kerkelijk gezag afgelegd. 

 
 

Artikel 7.  Het uittrekken van het gilde bij het inhalen van de burgemeester 

 
1.  De nieuwe burgemeester wordt aan de grens van de gemeente afgehaald. 
2.  De nieuwe burgemeester betreedt lopend over het vaandel de gemeente. 
3.  Vervolgens brengt het gilde de vendelgroet. 
4.  Al naar gelang de omstandigheden begeleidt het gilde de nieuwe  
 burgemeester naar het gemeentehuis. 
5.  Bij het gemeentehuis of de plaats van inhuldiging legt het gilde de eed van  

 trouw aan het wereldlijk gezag af. 
 
 
 
Artikel 8. Het koningschieten 
 
1.  Het koningschieten vindt elk jaarplaats op kermiszaterdag.  
2.  De gildebroeders zijn verplicht aanwezig te zijn bij het koningschieten.  
3.  Zij verzamelen zich in het gildehuis.  
 Vandaar wordt afgemarcheerd naar het huis van de afgaande koning.  
 Hem wordt een vendelgroet gebracht.  
4.  De afgaande koning nodigt alle broeders uit voor een drankje en een hapje 
 alvorens te vertrekken naar de schutsboom. 
5.  Bij de schutsboom aangekomen volgt het vrijen van de boom om de boze 
 geesten te verdrijven door met slaande trom drie maal rond de schutsboom 
 te trekken.  
 Hierbij lopen de tamboers voorop, gevolgd door de bazuinblazers, de 
 vaandeldrager, de koning, de dekens en de gildebroeders. 



6.  Vervolgens wordt de afgaande koning ontdaan van de koningsketen met de 
 vogel. Deze keten wordt aan de boom gehangen en ook het vaandel wordt 
 tegen de boom geplaatst. 

7.  Hierna wordt een geldelijke bijdrage opgehaald voor de nieuwe koning als 
 bijdrage in de aanschaf van zijn schild.  
 De hoogte van deze bijdrage wordt in de voorafgaande jaarvergadering 
 vastgesteld. 
8.  Vervolgens, maar het mag ook eerder, loten de broeders voor de volgorde 
 van het schieten.  
9.  Iedere gildebroeder heeft het recht om aan het schieten deel te nemen, maar 

 is niet verplicht om van dit recht gebruik te maken. Dit recht kan hij echter   
 niet overdragen aan een ander om welke reden dan ook. 
10.  Het koningschieten vindt als volgt plaats: 
 1e: De pastoor van Mierlo 
 2e: De burgemeester van Geldrop-Mierlo, of diens plaatsvervanger 
 3e: De gildeheer 
 4e: De eventuele keizer(s) 
 5e: De afgaande koning 
 6e: De broeders in volgorde van loting 
11.  Na de eerste ronde kunnen de niet-gildebroeders, indien zij er prijs op stellen,  
 weer mee schieten in de aangegeven volgorde.  
 De keizer mag echter niet mee schieten. 
12.  De gildebroeder die aan de beurt is, dient binnen roepafstand van de boom te 
 zijn. Degene die, om wat voor reden dan ook, zijn beurt voorbij laat gaan kan  
 deze beurt niet meer inhalen. 
13.  Door mee te schieten accepteert men dat men koning wordt door het  
 afschieten van het laatste deel van de vogel. 
14.  Er wordt geschoten op een massief houten vogel. 

15.  Het laatste stuk van de vogel kan neergeschoten worden door: 
 A. de afgaande koning, die reeds twee maal achtereen koning was 
 B. een gildebroeder 
 C. een niet-gildebroeder 
 
ad. A: de afgaande koning die reeds twee maal achtereen koning was. 
- Hij wordt voor het leven keizer.  

- Zijn installatie verloopt als volgt: 
 De kapitein formeert een carré van gildebroeders en tamboers die staan  
 opgesteld voor de eregasten, genodigden, dekens en de keizer.  
 Onder het roeren van de trom loopt de keizer, begeleid door de dekens, over  
 het vaandel.  
 Hierna wordt hem een vendelgroet gebracht.  
 Vervolgens kunnen alle aanwezigen de keizer feliciteren en wordt de erewijn  
 geschonken.  
 Het glas van de keizer is met bloemen versierd.  
 De keizer zal op een later tijdstip op een passende wijze aan de Mierlose  
 bevolking worden gepresenteerd. 
- Nu wordt opnieuw, volgens voorgaande procedure, koning geschoten. 
- Tijdens het feest van Sint Catharina biedt het gilde de keizer een keten met het 
keizerschild aan. Het ontwerp van het geheel wordt, na overleg met de keizer, verzorgd door 
een commissie van 3 leden (1 uit de overheid en 2 gildebroeders).  
- De keten met het keizerschild blijft eigendom van het gilde. 
 
ad B: Een gildebroeder. 



- Hij wordt voor één jaar koning.  
- Zijn installatie verloopt als volgt: 
 De kapitein formeert een carré van gildebroeders en tamboers voor de  

 eregasten, genodigden, keizer, dekens en de nieuwe koning. 
 De nieuwe koning ontdoet zich van zijn sjerp en draagt die over aan de oude  
 koning. 
 Onder het roeren van de trom wordt de koning de koningsketen met de vogel 
 omgehangen door de regerend deken. 
 Vervolgens wordt een vendelgroet gebracht. 
 Alle aanwezigen kunnen de koning feliciteren en de erewijn wordt  

 geschonken. Daarbij is het glas van de koning met bloemen versierd. 
 Hierna kan de afmars naar het gildehuis beginnen, al of niet onderbroken  
 door ergens aan te leggen. 
 In het gildehuis aangekomen ontvangt de nieuwe koning de geldelijke  
 bijdrage voor de aanschaf van zijn schild. 
- Als de nieuwe koning een broeder met functie is, wordt hij gedurende zijn koningschap 
ontheven van deze functie.  
- Na zijn koningschap kan hij deze functie weer op zich nemen. 
- Tijdens de Teerdag biedt de koning zijn koningsschild aan het gilde aan. 
- Gedurende het lopende gildejaar draagt de nieuwe koning het schild aan de koningsketen 
onder de vogel. 
- Daarna wordt zijn schild aan één van de koningsmantels bevestigd. 
 
ad C: Een niet gildebroeder. 
- Hij wordt voor één jaar erekoning.  
- Zijn installatie verloopt als volgt: 
 De kapitein formeert een carré van gildebroeders en tamboers voor de  
 eregasten, genodigden, keizer, dekens en de nieuwe koning. 

 Vervolgens wordt een vendelgroet gebracht. 
 Alle aanwezigen kunnen de nieuwe erekoning feliciteren en de erewijn wordt  
 geschonken. Daarbij is het glas van de erekoning met bloemen versierd. 
- Omdat een niet gildebroeder geen koning kan zijn en een gildebroeder zich niet door een 
ander tot koning kan laten schieten, moet het koningschieten hervat worden.  
- Hieraan mogen alleen de gildebroeders deelnemen. 
- Tijdens de Teerdag biedt de erekoning een herinneringsschild aan de koning aan.  

- Dit schild wordt gedragen door de afgaande koning of, indien deze keizer of opnieuw 
koning wordt, door de voorgaande koning. 
 
 
Artikel 9. Het all-round schieten 
 

1. Er wordt geschoten met geweer, kruisboog en buks. 
2. Er wordt geschoten op volgorde van loting; deze volgorde geldt voor alle drie de 

disciplines. 
3. Met geweer wordt negen keer geschoten. 
4. Met kruisboog wordt negen keer geschoten: 

a. Het eerste schot mag tellen als proefschot, naar keuze van de schutter. 
b. Winnaar is de schutter met de hoogste score. 
c. Bij meerdere winnaars wordt er afgekampt. 
d. Indien afkampen ook geen winnaar oplevert, wordt er geschoten vanuit   

de revolverstand (één hand op de rug). 
5. Met luchtbuks wordt zes keer geschoten. 
6. Degene die de meeste schoten raak schiet, is de winnaar. 



7. De winnaar per discipline krijgt 3 punten, nummer twee krijgt 2 punten en nummer 
drie krijgt 1 punt. 

8. Indien per discipline de stand gelijk eindigt, wordt er afgekampt. 

9. Degene die de meeste punten haalt in totaal i all-round kampioen. 
10. De all-round kampioen krijgt als ereteken een schildje opgespeld. 
 
 

Artikel 10.  Begrafenis van een gildebroeder 
 
In alle gevallen dient van te voren met familie, de begrafenisondernemer en de dienstdoend 

geestelijke overleg gepleegd te worden of de begrafenis volgens de gildetradities kan plaats 
vinden. 
Bij crematie wordt overleg gepleegd, evenals bij de begrafenis van een niet Rooms Katholiek 
broeder, met de familie over het te volgen ceremonieel. 
 
Bij de begrafenis van een gildebroeder van een ander gilde, past ons gilde zich aan aan de 
aldaar geldende gebruiken. 
 
1.   De gildebroeders verzamelen zich in het gildehuis.  
2.   Het vaandel, de vendels, de trommen en de kapiteinsstok worden met zwart  
 tule omfloerst.  
 De broeders dragen de sjerp aan de zwarte zijde en het gildelint omgekeerd. 
3. Vanaf het gildehuis wordt de afmars gehouden naar de plaats waar de  
 overledene wordt uitgevaren of naar een nader te bepalen plaats. 
4. Bij de plaats aangekomen gaan de koning en de dekens naar binnen om de 
 kist met het koningszilver te bedekken.  
 De koning ontvangt de sjerp van de overledene. 
5. Bij het opstellen wordt de normale formatie aangehouden met dien verstande 

 dat 4 of 6 broeders als slippendragers fungeren.  
6. Bij het ter kerke gaan, gaat het gilde voor de lijkwagen uit.  
 De tamboers slaan de treurmars. 
7. Bij de kerk aangekomen wordt een haag gevormd vanaf de lijkwagen tot aan  
 de kerk. De trommels zwijgen. 
8. Na de zegening van het stoffelijk overschot wordt dit, voorafgegaan door de 
 priester en gilde, voor in de kerk gebracht.  

 Onderwijl wordt weer de trom geroerd. 
9. Voor in de kerk aangekomen nemen de broeders de voor hen gereserveerde 
 plaatsen in en nemen hun hoofddeksel af.  
10. De dodenwachters blijven hun plaatsen naast de kist innemen en houden hun 
 hoofddeksel op. 
11. De vaandeldrager stelt zich achter de kist op. 
12. De gildetrom wordt voor het altaar geplaatst en wordt omfloerst met een 
 zwarte doek. 
13. Bij de offerande offeren de broeders een munt op de omfloerste trom.  
 De tamboer biedt de priester de doek met daarin het offer aan.  
14. Tijdens de consecratie worden de trommen geroerd en het vaandel en de 
 vendels worden geneigd. 
15. Wanneer de plechtigheden in de kerk zijn afgelopen, gaat men weer in  
 dezelfde volgorde naar het kerkhof met het hoofddeksel op.  

Hier aangekomen stelt het gilde zich op achter de kist. Ook hierbij blijft het 
hoofddeksel op. 

16. Na de laatste gebeden treden de dekens en de koning naar voren.  Zij nemen 
 het koningszilver van de kist en de koning wordt hiermee omhangen.  



17. Vervolgens treedt de vaandrig naar voren om afscheid te nemen van de  
 overledene.  
 Hierbij wordt het vendel drie maal naar links en drie maal naar rechts over  

 de kist gedraaid ten teken van verbondenheid met het gilde.  
 Daarna wordt het vendel drie maal op de kist neergelaten en weer opgeheven  
 ten teken van dood en verrijzenis uit de doden. 
18. In overleg met de begrafenisondernemer en de nabestaanden laten  
 gildebroeders de kist zinken. 
19. Na deze ceremonie wordt door alle gildebroeders afscheid genomen door de 
 houding aan te nemen en een groet te brengen door de hoed af te nemen,  

 waarna allen in stilte meteen het kerkhof verlaten om zich op te stellen voor 
 de afmars naar het gildehuis.  
20. De sjerpen en het gildelint worden omgekeerd, de zwarte tule van de  
 attributen verwijderd ten teken dat de overledene is opgenomen in het Rijk  
 God’s, en voor de broeders het leven  verder gaat. 
21. De tamboers trommen de gewone mars tijdens de afmars naar het gildehuis. 
 
 
 
Artikel 11. Huwelijk van een gildebroeder (voorstel in overleg met het bruidspaar) 

 
1. De gildebroeders verzamelen zich in het gildehuis. 
2. Vanaf het gildehuis wordt de afmars gehouden naar de plaats  vanwaar het 
 bruidspaar naar de plek van de huwelijks-voltrekking vertrekt. 
3. Het gilde gaat de bruidsstoet voor tot de plaats van de huwelijksvoltrekking. 
4. Op de plaats van de huwelijksvoltrekking vormen de gildebroeders een  
 erehaag en gaan zij na de bruidsstoet naar binnen. 
5. Na afloop van de huwelijksvoltrekking vormen de gildebroeders wederom een 

 erehaag voor de bruidsstoet voordat deze vertrekt naar het huwelijksfeest. 
6. In overleg met het bruidspaar wordt van te voren de plaats en het tijdstip  
 bepaald waar een vendelgroet wordt gebracht. 
7. De bruidegom biedt na afloop van de huwelijksvoltrekking het bruidsbier aan 
 de gildebroeders aan. 
 
 

 
 
 
Artikel 12. Het vaandel 
 
Wanneer het vaandel in ongerede is geraakt wordt dit in een foedraal meegedragen tot het 
nieuwe vaandel beschikbaar is. 
 
 
Artikel 13. Jubilea 
 
Het gilde kent de volgende jubilea met de daarbij uit te reiken versierselen: 
25 jaar: een zilveren draaginsigne, voorstellend het rad van St. Catharina. 
40 jaar.         een draaginsigne, nog te ontwikkelen 
50 jaar: een gouden draaginsigne met het logo van het gilde, zoals afgebeeld op het 

draaglint. 
 



Naast de jubilea kan de overheid aan de vergadering voorstellen  tot het uitreiken van een 
onderscheiding aan een verdienstelijk lid door hem te benoemen tot Lid van Verdienste. 
 

De overheid ziet toe op het vieren van de jubilea en het aanmelden van de jubilea bij de 
gildekring, via de raadsheer van het district. 
 
Artikel 14. Het Zwaar Stuk 
 
Het zwaar stuk wordt ten gehore gebracht bij passende gelegenheden, zoals de Teerdag en 
het Koningschieten. 

Tekst Zwaar Stuk: 
Komt zingen wij een lied en schuift de zorgen maar opzij 
Verbannen wij ’t verdriet, en schuift de zorgen maar opzij! 
Kom tap eens vol en drink dan maar in ’t rond, in ’t rond 
Kom tap eens vol en drink dan maar in ’t rond, in ’t rond 
Het drinken doet ons vrolijk zijn en maakt ons hart gezond! 
 
Zien wij daar langs die baan, des zomers in die hetigheid 
Een pannenhuisje staan, daar gaan wij zeker niet voorbij! 
Kom, droog het zweet van neus en kin maar af, maar af 
Kom, droog het zweet van neus en kin maar af, maar af 
Het meisje moet de kelder in en tappen op een draf! 
 
Zo’n glaasje gerstenat, daar wier men zeker van gezond 
En als men ’t immer had, dan wier men honderd jaar oud! 
Het fonkelt en het parelt in het glas, in het glas 
Het fonkelt en het parelt in het glas, in het glas 
En ’t schuimt zo netjes naar omhoog of het champagne was! 

 
’t Is bruiloft in het land en vrolijk zijn w’in eer en deugd 
Neem ’t glaasje in de hand en drink dan maar met volle teug 
Want ’t meisje vindt in ’t dansen geen plezier, plezier 
Want ’t meisje vindt in ’t dansen geen plezier, plezier 
Als het tussenbeide heeft een glaasje suikerbier! 
 

Roemt Frankrijk om zijn wijn, wij houden ons maar aan ’t bier 
De Moezel en de Rijn geeft Frankrijk zulke sterke wijn! 
Wij houden ’t met de vaderlandse drank, den drank 
Wij houden ’t met de vaderlandse drank, den drank 
En zingen dan uit volle borst geheel ons leven lang! 
Geheel ons leven lang! 
 
 
 
 


