
Schieten met kamers in Voeren

Zoals in het Luikse bestaat er in de Voerstreek een lange traditie van schieten met kamers of 
kameren. Dat zijn gietijzeren potten waarin een mengsel van papier, zaagsel en gele zand samen 
met een juist afgemeten hoeveelheid solfer gedaan wordt. Dit mengsel wordt polver genoemd. Er 
wordt een lont in gestoken, en de kamer wordt afgesloten met droge leem of papier. Deze 
gebruikswijze is in Voeren en omstreken overgenomen vanuit Valkenburg. Vroeger gebruikte men 
ook houten stoppen, maar dat is in onbruik geraakt wegens te gevaarlijk.

Het schieten gebeurt onder meer naar aanleiding van de jaarlijkse processie. In Remersdaal gaat de 
sacramentsprocessie uit met de jaarkermis op de vijfde zondag na 1 juli. Er worden echter geen 
kamers meer geschoten

In Moelingen gaat de processie uit op halfoogst. Daar worden telkens 7 kameren afgeschoten 
tijdens de zegen met het H Sacrament aan een rustaltaar. Op foto 1 ziet men dhr. Marnix uit Eysden 
(NL) die op 15 augustus 2003 de kamers verbindt met een spoor van solfer.

Op foto 2 steekt hij de kamers aan met een brandende lont, bevestigd aan een stok



Terzelfder tijd maakt de priester zich klaar voor het geven van de zegen voor het altaar op de Bys

Foto 4 toont hoe de kamers afgaan, de luide knallen moet men erbij denken.

Het kamerschieten tijdens de processie van ’s-Gravenvoeren gebeurt door de jonkheid van Mheer, 
in Sint-Martens-Voeren door de Jonkheid van Noorbeek, beiden van over de nabije Nederlandse 
grens.
Bij de septemberkermis in Moelingen wordt er niet meer geschoten. Vroeger werden de kermissen 
in Voeren op zaterdag ingeschoten met 20 tot 400 kamers, verschillend van dorp tot dorp.
Het aantal kamers dat in een dorp aanwezig zijn verschilt sterk. Het is ook een beetje geheim. Het 
schieten is in Voeren niet wettelijk geregeld, in tegenstelling tot in het nabije Nederlands Limburg. 
Het is nochtans gevaarlijk, er zijn reeds ongelukken gebeurd. Wanneer men echter toelating 
probeert te vragen om te mogen schieten weet men in het gemeentehuis van Voeren niet wat doen. 
Men kijkt dus door de vingers. In Sint-Martens-Voeren waren er wel een honderdtal kamers, maar 
de meeste zijn spoorloos. Een twintigtal worden in het openluchtmuseum van Bokrijk bewaard. In 
Moelingen zijn er ook heel wat kamers spoorloos.



Tenslotte worden er ook nog kamers afgeschoten bij privé-feesten zoals een jubileumviering of 
hoog bezoek. Laatst gebeurde dit op 3 oktober 2003 bij de viering van Albert Meens, 70 jaar actief 
in verschillende verenigingen en voorzitter van de schutterij Sint Martinus van Sint-Martens-
Voeren. 
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