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BEGRAFENISSEN MET SCHUTTERSEER.  
 
Algemeen. 
Ondanks het feit dat een begrafenis niet aangenaam is, dient ook deze activiteit met zorg 
uitgevoerd te worden. 
Allereerst dient men met de betreffende familie contact op te nemen, om te weten of deze wel 
een begrafenis met 'schutterseer' wenst. Mocht dit zo zijn dan is het belangrijk om te weten: 
- Of de overledene wordt bijgezet op het plaatselijke kerkhof of dat er een crematie zal 

plaatsvinden. Beide situaties zullen hierna nader aangegeven worden. 
- Het is gebruikelijk dat het hoofddeksel, bij een officier ook de sabel, op de lijkkist gelegd 

wordt. Heeft de overledene onderscheidingen van bijzondere verdiensten kunnen deze op 
een kussen op de lijkkist gelegd worden. 

- Als de overledene wordt bijgezet op het plaatselijke kerkhof neemt dan eerst de familie of 
eerst de schutters afscheid. ( het afscheid nemen door de schutters duurt ± 10 á 15 
minuten ) 

Contact opnemen met pastoor/kerkbestuur dat overledene met schutterseer wordt begraven. 
Bespreken met pastoor/kerkbestuur wat begrafenis met schutterseer inhoud. 
Telefonisch bericht geven aan alle aangesloten verenigingen van Bond Eendracht Born-Echt 
e.o., Bondsbestuursleden, leden van de schutterij en eventueel genodigden. Daarnaast een 
ieder berichten via een brief of per e-mail. 
Contact opnemen met het schutterslokaal hoe laat de schutters en afgevaardigden van 
andere schuttersverenigingen verwacht worden. Na de begrafenis komen de schutters en 
afgevaardigden van andere schuttersverenigingen terug naar het verenigingslokaal. 
 
Aankleding vereniging. 
De zwarte rouw wordt uitgedeeld aan alle trommen, tamboer-majoor, bordjesdrager, 
commandant en officieren deze worden voorzien van een zwart rouwlint. Het vaandel een 
zwarte wimpel of een rouwlint. De koning een zwart doorzichtig hesje. 
Voor dat de vereniging en de verenigingsafgevaardigden vertrekken vanaf het 
verenigingslokaal deelt de commandant mede: 
- Dat de hoofddeksels in de kerk op gehouden moeten worden. 
- Onder de consecratie geeft de commandant het commando  

“SCHUTTERS” “GEEFT” “ACHT” “BRENGT” “GROET”. 
- Na de consecratie “IN DE HOUDING” “STAAN” “OP DE PLAATS” “RUST”.  
- Alle schutters blijven in de kerk tot na de absoute. 
- Op het kerkhof, bij een crematie aan de kerk, gaan we staan waar de commandant dit 

aangeeft. 
Tijdens de route vanaf verenigingslokaal naar de kerk, wordt niet gemusiceerd. Enkel een 
maatslag op de overslagtrom is toepasselijk. De gehele vereniging marcheert in gelid. Achter 
de eigen vereniging, marcheren de afgevaardigden van andere schuttersverenigingen, 
eveneens in gelid, mee. De commando's worden op enigszins gedempte toon gegeven. Zorg 
ervoor dat men op tijd op de plaats van bijeenkomst is, te vroeg levert meestal slordige 
toestanden op, te laat is een ergernis voor de nabestaanden. 
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Plaatselijke begrafenis.  
Aangezien tegenwoordig veelal geen condoleren meer plaatsvindt, verzamelt de familie zich 
meestal in de kerk. 
Vindt de begrafenis plaats vanaf het woonhuis dan gaat men vanaf het verenigingslokaal 
naar het woonhuis en dan naar de kerk. De vereniging en de verenigingsafgevaardigden 
voorop, de lijkwagen, geflankeerd door vier of zes leden, meestal officieren, en voor de 
lijkwagen het vaandel. Allen marcheren in gelid, zonder muziek  
( maatslag overslagtrom ) naar de kerk. Daar aangekomen, in 2 rijen, maken allen front naar 
het midden, alwaar de overledene zal passeren en presenteren de wapens. De baar kan 
hierbij gedragen worden door de begeleiders van de lijkwagen of door schutters van de 
vereniging. Na het passeren van de overledene en zijn familie ( wapens niet gepresenteerd ), 
begeven allen zich in de kerk, alwaar plaats genomen kan worden, in de daarvoor 
gereserveerde banken. Achter in de kerk blijven bij de lijkkist 4 of 6 leden van de vereniging, 
de commandant, het vaandel en enkele tamboers. Deze brengen de lijkkist naar voren bij het 
altaar. Tijdens de H. Mis wordt de baar geflankeerd door vier of zes schutters, welke de 
'Dodenwacht' houden. Deze personen staan de gehele tijd in de houding. 
Vlak voor de H. Consecratie gaan alle schutters staan. De commandant geeft het commando 
“GEEFT” “ACHT” “BRENGT” “GROET”  onder de consecratie 2x roffelen door een tamboer 
( dof ). Na de consecratie geeft de commandant het commando “IN DE HOUDING STAAN” 
“OP DE PLAATS RUST”.  Na de H. Mis en voor de gebeden aan de baar door de geestelijke, 
is de mogelijkheid om in memoriam uit te spreken door de vereniging. Aansluitend van de 
gebeden aan de baar begeven de schutters en schuttersafgevaardigden zich als eerste naar 
buiten en vormen een erehaag als de eigenlijke begrafenis niet plaatsvindt dicht bij de kerk 
zelf. Afhankelijk van de situatie dient men dus afscheid te nemen aan de kerk of op het 
kerkhof. (Bij afscheid aan de kerk: zie verder onder crematie). 
Vindt de eigenlijke begrafenis plaats op het kerkhof direct naast of in de directe nabijheid van 
de kerk, dan kunnen de desbetreffende personen wederom de baar dragen en gaat men naar 
het kerkhof in gelijke volgorde als bij de route naar de kerk. 
Ter plaatse aangekomen maakt men front naar de baar. Als de lijkkist langs de schutters gaat 
geeft de commandant het commando  
“BRENGT” “GROET” . Als de lijkkist op de plaats staat geeft de commandant het commando 
“IN DE HOUDING” “STAAN”. Als de pastoor weg gaat neemt de familie of de schutterij het 
eerst afscheid. Het vaandel zwaait eerst over de lijkkist en gaat dan aan de kop van de lijkkist 
staan. De gehele vereniging en de schuttersafgevaardigden nemen afscheid door te 
salueren, de commandant geeft het commando  
“BRENGT” “GROET”  Het muziekkorps speelt het Volkslied en/of de Last Post . De 
commandant geeft het commando “IN DE HOUDING” “STAAN”. Na het inrukken kan door 
ieder lid persoonlijk afscheid genomen worden door met twee en twee te salueren. Het 
vaandel gaat als laatste weg. Zorg ervoor dat alles rustig verloopt en er tussen de vereniging 
en de baar enige meters ruimte is, zodat ook iedere schutter apart afscheid kan nemen. Let 
even op bij het terugkeren van de baar, opdat iedere schutter dezelfde route neemt en men 
direct verder kan marcheren om ruimte te maken voor de familie. 
Dan stellen de vereniging en de schuttersafgevaardigden zich op om terug te gaan naar het 
verenigingslokaal. Daar bedankt de commandant/voorzitter iedereen, ook namens de familie, 
voor het deelnemen van de begrafenis. De zwarte rouw wordt weer ingeleverd.  
 
Crematie. 
Wordt de overledene gecremeerd, dan dient het afscheid plaats te vinden in de woonplaats 
zelf. De meest geëigende plaats hiervoor is aan de kerk. Na de H. Mis en voor de gebeden 
aan de baar door de geestelijke, is de mogelijkheid om in memoriam uit te spreken door de 
vereniging. Aansluitend van de gebeden aan de baar begeven de schutters en 
schuttersafgevaardigden zich als eerste naar buiten en vormen een erehaag. Als de lijkkist 
langs de schutters gaat geeft de commandant het commando “BRENGT” “GROET” . Als de 
lijkkist voor de lijkenauto staat geeft de commandant het commando “IN DE HOUDING” 
“STAAN”. Het vaandel zwaait eerst over de lijkkist en gaat dan aan de kop van de lijkkist 
staan. 
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 De gehele vereniging en de schuttersafgevaardigden nemen afscheid door te salueren, de 
commandant geeft het commando “BRENGT” “GROET” Het muziekkorps speelt het 
Volkslied en/of de Last Post . De commandant geeft het commando “IN DE HOUDING” 
“STAAN” “OP DE PLAATS” “RUST”. Men staat op de plaats rust, als de overige personen 
de kerk verlaten. Is iedereen gepasseerd dan eerst stelt men zich op voor de afmars naar het 
schutterslokaal. Daar bedankt de commandant/voorzitter iedereen, ook namens de familie, 
voor het deelnemen van de begrafenis. De zwarte rouw wordt weer ingeleverd. 
 
VERRICHTINGEN VAN EEN VUURPELOTON BIJ BEGRAFENISSEN . 
 
1. Algemeen. 
- Het peloton bestaat uit een aantal grenadiers onder leiding van een commandant. 
- Het peloton stelt zich op ruime afstand van de naaste familie, in linie op. 
- Het peloton is bewapend met voor het afvuren van schoten deugdelijke wapens voorzien 

van een losse patroon. De rust- cq. Veiligheidspal staat op veilig. 
 
2. Commando: 'Salvo vuur hoog = aan'. 
De uitgangshouding is de houding met het geweer bij de voet. 
- eerste beweging: 
- Het geweer wordt met de rechterhand ongeveer 10 cm. voor en evenwijdig met het 

lichaam gebracht, de beugelkrop naar beneden, zodanig dat de loop een hoek van 45 
graden met de grond maakt; de monding van de loop is links boven. 
Tegelijkertijd omvat de linkerhand het geweer in ondergreep in het balanspunt. De 
aaneengesloten vingers bevinden zich rechts, de duim links van het wapen. De 
linkerelleboog is tegen het lichaam gedrukt, de rechteronderarm rust op het wapen. 

- tweede beweging: 
De rechterhand omvat de greep. De rechteronderarm is ongedwongen omlaag doch vrij 
van het lichaam. 

- derde beweging: 
- Het geweer wordt omhoog gebracht. De kolf komt tegen de rechterschouder. Het wapen 

wijst onder een hoek van 45 graden schuin omhoog en naar voren. De man blijft recht 
voor zich uitkijken (niet langs het wapen omhoog). Tegelijkertijd wordt de linkervoet naar 
rechts tegen de rechtervoet gedraaid en wordt de rechtervoet in het nieuwe front 
ongeveer 50 cm. naar rechts verplaatst; het lichaamsgewicht moet gelijkelijk over beide 
benen verdeeld zijn. 

- vierde beweging: 
De rustpal cq. veiligheidspal wordt op vuren gezet en de rechterwijsvinger wordt aan de 
trekker gebracht. 
 

3. Commando: 'Vuur". 
- Op het commando: 'Vuur' wordt het wapen op normale wijze afgevuurd. 
 
4. Commando: 'Zet af = geweer'. 
- eerste beweging: 
- Het geweer wordt teruggebracht in de houding zoals omschreven in punt 2a en 2b. 

De rechtervoet wordt weer tegen de linker geplaatst en de linkervoet teruggedraaid als in 
de houding. 

- tweede beweging: 
- De rechterhand omvat het wapen in bovengreep, boven de linkerhand, waarbij de 

rechteronderarm op het wapen rust. 
- derde beweging: 
- Het geweer wordt met de rechterhand langs de koste weg omlaag gebracht, tot de kolf 2 

vingerbreedten boven de grond en rechts van de punt van de rechtervoet is. De 
aaneengesloten vingers van de gestrekte linkerhand worden tegen het boveneinde van de 
loop geplaatst; de linkerduim is aaneengesloten, de rug van de hand naar voeren 
gekeerd. De rechterhand bevindt zich nu naast en tegen het rechterbovenbeen. 
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- vierde beweging: 
- Het geweer wordt met de rechterhand zonder stoten bij de voet geplaatst als in de 

houding met het geweer bij de voet. Tegelijkertijd wordt de linkeronderarm teruggebracht 
als in de houding. 

 
ALS ER KAMERSCHOTEN WORDEN AFGEVUURD. 
 
Als er kamerschoten worden afgevuurd gebeurd dit als de lijkkist de kerk verlaat. Wel is het 
verstandig als iemand van de vereniging in memoriam uitspreekt te zeggen dat er buiten 
kamerschoten afgevuurd worden zodat de mensen niet schrikken.  
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