Protocol dragen Processiehemel Sint Servaas Basiliek
Inleiding
In 2015 is de processiehemel van de Sint Servaas Basiliek volledig gerestaureerd, waarbij alle onderdelen zijn gereinigd,
ontdaan zijn van de – in de loop van de jaren – aangebrachte koperverf en waar nodig gerestaureerd en opnieuw verguld.
De aangebrachte goudlaag en de broosheid van de inmiddels bijna 170 jaar oude “Hiemel” is aanleiding tot het schrijven
van dit protocol.
Door het volgen van dit protocol moet een bijdrage geleverd worden aan de kwaliteit van de goudlaag en de stabiliteit van
de processiehemel tijdens het dragen.
Plaatsing van de processiehemel
De processiehemel niet meer worden gedemonteerd.
Gedurende het jaar zal de processiehemel worden uitgestald achter poort van Appie Drielsma (noord poort naast het
Hoogkoor).
Tijdens feestdagen zullen de tussendeuren worden open gezet en de toegang worden afgezet met een koord.
De processiehemel zal dan in zijn volle glorie te bewonderen zijn.
Processie
De week voorafgaand aan de stadsprocessie zal de hemel naar de Lange Gang worden overgebracht.
Gelet op de maten en de hoogte van de processiehemel zal deze buitenom via Het Vagevuur en de Het Sint Servaasklooster
naar de Lange Gang moeten worden overgebracht.
Naar plaatsing zal de hemel met koorden worden afgeschermd voor bezoekers.

Dragen van de processiehemel
Gelet op de kwetsbaarheid van het bladgoud zal de hemel UITSLUITEND nog met HANDSCHOENEN
aan worden aangeraakt en gedragen(even als de flambouwen).
De hemel wordt door 6 personen gedragen.
Bij het samenstellen van de draaggroepen moet op het volgende worden gelet:
- Evenredige verdeling van “krachten”. Niet één groep met alleen “sterke” mannen en een
groep met minder “sterke” mannen
- De lengte van de dragers is mede van belang per groep
- De “kleinste” dienen voorop de lopen de lange(re) achter
- Lengte links en rechts per tweetal zoveel mogelijk gelijk houden
Gelet op de “instabiliteit” van de draagconstructie zal doormiddel van het geven van duidelijke
commando’s de hemel worden opgetild en met de hemel worden gelopen.
Van te voren wordt één persoon aangewezen die de commando’s zal geven.
Til-commando: (na het inhaken) let op! 1, 2, til
Het optillen van zal RUSTIG, GELIJKTIJDIG en GELIJKMATIG moeten gebeuren (dus geen heftige
beweging).
Loop-commando: let op! 1, 2, stap
Hierbij beginnen de linker dragers met hun linker voet en de rechter dragers met hun rechter voet.
Passen niet te groot maken!
Stop-commando: Let op! 1, 2, stop
Neer-commando: let op! 1, 2 , neer
Ook hier geldt weer; RUSTIG, GELIJKTIJDIG en GELIJKMATIG neerzetten van de hemel.
Uithaken.
Processie

Tijdens het lopen van de processie graag aandacht voor waar/hoe we lopen.
Zie bijgaand filmpje https://www.youtube.com/watch?v=ZcV_XJ5lJVY
Vanaf 10:20 min ziet je de Dragers van het Zwart Kruis.
Vanaf 15:30 min de Broederschap van Sint Servaas.
Ook wordt verwezen naar ons protocol op www.broederschapsintservaas.nl reglementen,
kerkprotocollen, 8.5 “schema hemel dragen”.
LET HIERBIJ OP DE LIJNEN.
DE FLAMBOUWDRAGERS GEVEN DE LIJNEN
AAN WAAR TUSSEN WORDT GELOPEN.
Waarbij de roede-dragers, waar mogelijk, iets
meer naar binnen mogen lopen (ROEDE AAN
DE BINNENZIJDE DRAGEN).
Lampjes worden aan de BUITENZIJDE
gedragen.
Om het geheel strak te laten uitzien starten
alle Broedermeesters die links van de hemel
lopen + de ceremoniemeester met hun
linker voet en alle Broedermeesters die
rechts van de heel lopen met hun rechter
voet.

Na de processie
-

-

Het spreekt voor zich dat de hemel NIET meer over paaltjes getild wordt.
Er is met “toezicht” afgesproken dat de paaltjes weg worden gehaald (Lou heeft
telefoonnummer)
Na de processie wordt de hemel teruggebracht naar de Basiliek en direct via het bordes bij
het Vagevuur de kerk in gedragen. Paul zorgt dat de deur open is (even bellen).
De doorgang tussen de kiosk en de lantaarnpaal is vrij krap, maar te doen (is ook zo naar
buiten gebracht). Let wel op met de palmen bovenop de hemel. In de Basiliek graag de
aanwijzingen van Paul volgen omtrent het plaatsen.
Ook nu wordt rustig gelopen om de hemel zo weinig mogelijk te laten “schudden”
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