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Traditie is het vuur doorgeven, 

niet de as aanbidden 

( Gustav Mahler)  
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Inleiding 

Ben jij een traditiedrager?  

Vast wel. Velen zijn zich hier niet van bewust. Jaarlijks handgeschreven -in deze digitale 

wereld!- kerstkaartjes versturen naar dierbaren om hen het beste te wensen is een 

voorbeeld van een traditie. Wellicht beschouwt de schrijver ervan zich niet als een 

traditiedrager, laat staan als iemand die meewerkt aan het behoud van het immaterieel 

erfgoed. Toch is het zo. 

De immaterieel erfgoedspecialisten hier zijn mensen, zoals jij en ik, die de tradities, 

gebruiken en gewoonten beleven, uitoefenen en doorgeven voor de toekomst.  

Sommige gebruiken en activiteiten kennen een lang bestaan; andere tradities kennen een 

snel verloop.  

Ter afsluiting van de module Volkscultuur ging ik op zoek naar een traditie in mijn naaste 

omgeving. Mijn keuze viel op een activiteit die stamt uit de middeleeuwen, maar toen een 

noodzakelijk iets was : de schutterijen. Ontstaan als beschermingsmiddel van een dorp of 

stad kenden ze een lang bestaan, doorheen de hele middeleeuwen. In de 20ste eeuw doken 

ze dan terug op maar hadden geen functionele rol in de maatschappij meer. Ze 

ontwikkelden zich als een sport in openlucht die mensen met dezelfde interesses en 

vaardigheden samenbracht. Tevens zorgden ze ook voor vermaak voor de familieleden van 

de schutter.  

An sich, vanuit het verleden, zijn de schutterijen dus al een traditie. Bovendien blijven ze 

oude gebruiken in ere houden. De bekendste hier van is ‘het Koning schieten’.  

Ik klopte aan bij mijn buurman, Raymond Vos, die al sinds 1969 actief lid is van de 

plaatselijke Koninklijke Karabijnschuttersgilde Sint-Antonius Geenhout Paal. De ideale man 

om me in te wijden in de gebruiken van de ‘gilde’. Hij is tevens 25 jaar voorzitter  geweest 

van vernoemde gilde, en maar liefst vier maal koning ; de laatste keer in 2018. Jammer 

genoeg slaagde hij er niet in om drie jaren na elkaar zich tot  koning te schieten om alzo 

keizer gekroond te worden.  

Als buurvrouw mocht ik tweemaal het ‘koning uithalen’ aanschouwen en op de gevoelige 

plaat leggen. Nu komt dit fotomateriaal en mijn introductie in ‘het koning uithalen’ toen  

goed van pas.  

Raymond is een echte traditiedrager en draagt de gilde een groot hart toe. Zijn passie kon hij 

overbrengen op zijn jongste zoon die in de voetsporen van zijn vader treedt als huidige 

voorzitter en zich ook al koning mocht noemen. Ook diens vrouw -Raymonds schoondochter 

dus- kreeg de smaak te pakken. Blijkbaar zit het karabijnschieten in de genen want ook twee 

kleindochters van Raymond werden lid van de gilde en konden zich al respectievelijk tot 

prinses en klepkoningin schieten.  

Van traditie gesproken!  
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Ontstaan 

Algemeen 

Beringen, binnen het graafschap Loon, kreeg in 1239 stadsrechten toebedeeld door graaf 

Arnold IV en mocht bijgevolg stadswallen oprichten die dienst deden als verdediging. Binnen 

deze wallen ontstonden allerlei gilden waarbij boogschutters ( handboog, voetboog en 

kruisboog ) een grote rol speelden. Beringen werd verdeeld in ‘de binninghe’ ( gebied binnen 

de stadswallen) en ‘buytinghe’. Het Luiks recht was van toepassing op het stadscentrum van 

Beringen. Tot de butyinghe, waar het Loons recht bleef gelden, behoorden de gehuchten 

Brelaar, Geenhout, Gestel, Katermeir, Meelberg, Paal, Reysselt en Tervant. 

Op de buiten richtten de lokale bevolking schansen 
op, plaatsen waar ze konden  schuilen voor de 
talrijke troepen die Beringen en omstreken in de 
woelige 16de eeuw en het begin van de 17de eeuw 
plat liepen op hun weg naar Luik. Paal telde 4 
schansen : de Oude Tervanter Schans, de 
Meelbergschans, de Paelderschans en de 
Brelaarschans.  
  

Luchtfoto afbakening Paelderschans  

De bevolking ging zich ook bewapenen en organiseren in schutterijen. Een schutterij of een 

schuttersgilde is een lokale militie bestaande uit burgers om hun dorp of stad te beschermen 

en te verdedigen tegen externe aanvallers of op intern vlak de orde te handhaven bij oproer 

of brand en alzo de rust en veiligheden van de burgers te garanderen.  Eigenlijk waren ze een 

soort civiele bescherming avant-la-lettre. Ieder gehucht had zijn schans en ook zijn schutterij. 

De gilden waren oorspronkelijk zeer katholiek gezind en hadden ook een sociale functie : 

lokale zaken werden hier besproken en een soort ‘armenkas’ om de behoeftigen te 

ondersteunen werd opgericht.  

De Paelderschans, opgericht in 1614, hield in 1639 de boogschuttersgilde Sint-Jan boven de 

doopvont. Later volgden ook de Meelbergschans en de Tervanter Schans met elk hun 

boogschuttersgilde, respectievelijk de Sint-Sebastiaansgilde en Sint-Pietersgilde in 1649. De 

Brelaarschans richtte een karabijngilde op, de Sint-Jorisgilde.  

De bewoners van het gehucht Geenhout werkten in 1639 mee aan de bouw van de schans van 

Schuilebroek, gelegen op de grens met Meldert aan het waterloopje Geenhoutervliet. 

Geenhout was indertijd een dunbevolkt gehucht waar de meeste boeren hun gronden en 

hoeve huurden of pachtten van de grootgrondbezitters. 

In de Franse tijd werden alle verenigingen die aan de kerk gelieerd waren, zoals 

broederschappen en schutterijen, verboden en hun bezittingen werden in beslag genomen. 

Na de Franse tijd werden de gilden in ere hersteld, maar ze bleven enkel hun sociale functie 

behouden. De militaire taken ( orde en handhaving ) werden eerst door de ‘gendarmerie’ 

overgenomen, wat later de politie zou worden.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Franse_tijd_in_Nederland
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Vandaag de dag bestaan enkel nog folkloristische schutterijen, die een sociale rol uitoefenen 

en waar het accent ligt op sport en spel.  

De gilde SAGP ziet het licht… 

De schuttersgilde van het gehucht Brelaar, met historische roots, zoals hierboven beschreven, 

was in het begin van de 20ste eeuw actief in het met jachtgeweren schieten op een ‘vogel’, een 

doel op een ‘staande wip’. Mannen buiten Brelaar mochten zich niet bij deze gilde aansluiten 

en besloten dan maar in 1911 om zelf een schuttersgilde op te richten : de Schuttersgilde Sint-

Antonius Geenhout Paal, kortweg SAGP. Er werd een voorzitter, ondervoorzitter en secretaris 

aangeduid; een reglement werd uitgeschreven waarin het doel duidelijk werd omschreven : 

‘verbroedering, oefening en vermaak onder elkander door het inrichten van feesten en het 

vogelschieten met den kogel’. Het gildelokaal werd ondergebracht in het café bij Michel Coels, 

aldaar waar het idee was ontsproten. Bij de opstart van de gilde telde deze 15 leden. Na de 

tweede wereldoorlog werd de gilde ondergebracht in het café van Leonard Vinnes, dat later 

zou overgenomen worden door zijn dochter Julia.  

 

1957 

Organisatie  

Van 1911 tot 1972 waren er vier voorzitters van de SAGP. Telkens waren ze het gildelid met 

de grootste anciënniteit. De rol van ondervoorzitter werd toebedeeld aan het lid met de 

tweede langste anciënniteit. De secretaris moest ervoor zorgen dat alle belangrijke momenten 

van de gilde genotuleerd werden. Tevens fungeerde de secretaris tot 1972 als 

penningmeester.  

In 1958 werd onder het voorzitterschap van dhr. Ingenieur Godderis van Sint-Denijs Beringen-

Mijn de ‘ Verbroedering voor karabijnschuttersgilden der Beringse Mijnstreek’ opgericht. Ook 

de Sint-Antoniusgilde Geenhout sloot zich aan bij dit verbond. Het succes van de 

schuttersgilden in die tijd bleek uit het aantal dat zich hierbij aansloot : 9!  En het 
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daaropvolgende jaar kwamen er nog 5 gildes bij: kortom 14 karabijngildes bestonden er toen 

in Beringen en zijn gehuchten. Dan hebben we nog geen weet van het aantal booggildes.  

Vanaf 13 oktober 1967 mocht de St-Antoniusgilde de titel van ‘koninklijke gilde’ dragen. 

Koning Boudewijn tekent die dag het Koninklijk Besluit hieromtrent.  

1972 was een scharnierjaar voor de SAGP. Voor het eerst werden er voorzittersverkiezingen 

gehouden. Geïnterviewde Raymond Vos werd tot voorzitter gekozen, hoewel hij toen slechts 

3 jaar lid was. Onder zijn voorzitterschap werd de gilde verder uitgebouwd door de oprichting 

van een vzw wat de  bouw van een eigen kantine mogelijk maakte. Café de Wip fungeerde als 

lokaal van de gilde, tot de gilde in 1972 een stuk grond kon huren in de Paardekuilstraat. Alle 

leden staken de handen uit de mouwen en bouwden een eigen houten kantine die in 1973 

ingehuldigd werd. In 1978 werd de grond hun eigendom. In 1982 werd er gestart met de 

funderingswerken van een nieuw stenen gedeelte achter het houten clubhuis. Dit werd in 

1984 plechtig in gebruik genomen.  Het ledenaantal groeide tot 100 leden. Na 25 jaar gaf 

Raymond de fakkel van het voorzitterschap door, maar tot op de dag van vandaag is hij actief 

lid.  

 

Huidig uitzicht lokaal KSAGP, recentelijk  gerenoveerd.  

Benodigdheden en kentekens van de schuttersgilde 

Wapen 

Van 1911 tot midden jaren ’50 werd er geschoten met jachtgeweren of omgebouwde wapens 

met cartouchen met een loden bal. Er werd geschoten naar een metalen vogel, vastgezet op 

een stang. Door veelvuldig tegen de metalen plaat te schieten kwam deze los te zitten en viel 

deze uiteindelijk naar beneden. Degene die de vogel afschoot was de winnaar, de koning. Bij 

prijsschietingen werden er meerdere vogels gemonteerd.  
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Tijdens de twee wereldoorlogen was het bezit van vuurwapens verboden en werd er 

geschoten met pijl en boog. Het ‘koningschieten’ ging die jaren niet door.  

Vanaf het midden van de jaren ‘50 werd er overgeschakeld op de karabijn, onder toedoen van 

het Provinciaal Schuttersverbond dat was opgericht.  

 

 

Schietboom 

Bij de oprichting van de gilde was er maar één schietboom. Bij provinciale schietingen werd er 

een tweede schietboom bijgezet. Bij Café de Wip stonden er twee schietbomen die in 1973 

mee verhuisden naar de nieuwe locatie, waar nog twee extra schietbomen geplaatst werden. 

In 1992 werden de schietbomen vervangen door pylonen.  

Vlag en kleding 

Naast een vlag zijn er nog wat uiterlijke kentekens die de gildeleden van de SAGP 

onderscheiden van andere gildes. 

Zo is er de groene ‘gildeklak’ met een bruine band. Het hoofddeksel had ook een functionele 

rol : hij bood bescherming tegen het neervallende lood. Ook beschikten de leden over een 

sleur: een band in bruine kleur met de kentekens van de gilde die over de schouder gedragen 

werd.  

 

Rond 1990 werd er voor de 
gildevrouwen een groene halsdoek 
voorzien  waarop twee gekruiste 
geweren en de letters SAGP zijn 
afgedrukt.  
Ter gelegenheid van het 100 jarig 
bestaan van de gilde is er gekozen 
voor een nieuwe outfit: een hemd 
en jas voor zowel de mannen als de 
vrouwen. De klak en de halsdoek 
worden ook nog steeds gedragen.  
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Activiteiten 

Schietingen 

Uiteraard is het hoofddoel van een karabijnschuttersgilde het zich bekwamen in het 

vogelschieten met een kogel. Dit vergt regelmatige oefening op de schietstand. Lokaal worden 

jaarlijks meerdere schietingen georganiseerd om alzo zijn kunnen tentoon te spreiden, maar 

ook om te verbroederen met de leden van andere schuttersgilden. Het sociaal aspect van dit 

tijdverdrijf is nooit ver zoek. Zo ontstond in 1985 de traditie om intern een wisselbeker in het 

leven te roepen, de Sint-Antoniusbeker, die overhandigd wordt aan de winnaar van de eerste 

oefenschieting van het jaar tussen de eigen gildeleden. Andere wedstrijden die jaarlijks 

worden georganiseerd zijn o.a. de wisselbeker van Paal, de beker van de stad Beringen, de 

competitieschietingen binnen het Verbond Beringen Mijnstreek, enz. Ook op provinciaal 

niveau vinden er kampioenschappen plaats. Een opsomming van al de mogelijke schietingen 

zou ons hier te ver leiden.  

De ‘Koningsschieting’ 

De belangrijkste schieting van het jaar is uiteraard het ‘koning schieten’. Deze wedstrijd vindt 

plaats op de derde zondag van mei. De wedstrijdnamiddag begint om 13u met de schieting 

voor de Klepkoning ( heren ouder dan 16 jaar ), Klepkoningin ( dames ouder dan 16 jaar ) en 

de Jeugdprins of Jeugdprinses ( jongeren tot 16 jaar ). Hier gaat men op zoek naar de beste 

schutter van de dag. Om 18 u begint de schieting om de vallende vogel. Hij of zij die de vogel 

met het ultieme schot kan doen vallen, wordt koning of koningin voor een jaar. Zodra de vogel 

gevallen is, wordt de koning(in) getooid met de koningsketting en plechtig het gildelokaal 

binnen gedragen. Dan is het tijd om het traditionele, gratis koningsvat af te steken en te 

feesten.  

 

Koning Raymond ( 2018) gehuld met de koningketting en klak. 
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De zaterdag volgend op de koningsschieting wordt ‘de koning uitgehaald’. Deze dag staat bol 

van de tradities. De activiteiten beginnen die dag in de voormiddag met het klaar zetten van 

de gildezaal en het versieren van de schietstand. In het verleden, toen bijna al de inwoners 

van de aanpalende straten lid waren, werd de hele straat versierd. Daarna gaan de 

werkzaamheden door aan de woning van de gildekoning(in). Terwijl de gildevrouwen het huis 

van de koning(in) versieren, ( familieleden van de koning(in) zorgen ervoor dat deze 

voormiddag niet thuis is ) gaan de gildebroeders op zoek naar een geschikte ‘meiboom’ die in 

de tuin van de koning(in) wordt ingegraven. Vooraleer de boom op te zetten, worden 

snoepzakjes in de boom gehangen.  

De avondactiviteiten beginnen met een misviering ter nagedachtenis van de overleden 

gildeleden. Daarna verzamelt men aan het gildelokaal en wordt de stoet gevormd. Voorop in 

de optocht stappen de trommelaar die de kadans aangeeft en de vlaggendrager. De stoet zet 

koers richting woning van de koning(in). 

 

Ter plaatse heeft de koning( in) zich, zoals de traditie het voorschrijft, verstopt op zijn 

eigendom, buiten. Sommige koningen gaan hier heel ver in en graven zich in, of verkleden zich 

als vrouw en mengen zich onder de omstaanders... om toch maar niet te snel gevonden te 

worden. Plezier verzekerd!  

 

Zodra de koning(in) gevonden is, start het feest rond de boom. Na een paar vreugdedansen 

rond de boom gaat de voorzitter over tot het officiële gedeelte van de plechtigheid, namelijk 

de eedaflegging van de koning( in ). Deze zweert zijn trouw aan de gilde, de gildeleden en aan 

zijn partner. Hij zweert o.a. dat hij een jaar lang zijn leden rijkelijk zal voorzien van spijzen en 

dranken. Gelukkig moet hij/ zij dit niet een jaar zelf bekostigen.  



10 
 

 

Eedaflegging Koning 2017 door koning Raymond Vos  

Dan wordt de boom door de vrouwen van de gilde neergehaald. De kinderen mogen de 

snoepzakjes eraf halen en verorberen. Pas dan is het tijd voor de gildeleden om de jenever 

boven te halen. De mannen drinken een ‘witteke’; de vrouwen een iets minder straf drankje.  
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Een deken wordt uitgespreid en men begint nu aan het ‘verjaardagszingen’, geleid door een 

gildelid.  Zij die geboren zijn in de maand januari knielen hier op neer en krijgen een shotje in 

de handen. Samen wordt er gezongen: 

“Zet het glaasje aan je lippen 
Laat het zachtjes binnen 
glippen 
Zet het glaasje aan de mond 
En drink het uit tot op de 
grond’.  
Zo gezongen, zo gedaan.  
Men zingt verder… 
‘Ja, dat voelen wij, ja dat 
voelen wij 
Aan ons hartje’. 2x 
 

 
 

Dit ritueel ‘moet’ soms hernomen worden, als de leider vindt dat er een fout is gebeurd : als 

iemand te vroeg gedronken heeft bijvoorbeeld. Dan wordt alles over gedaan. 

Daarna volgen de jarigen van februari, maart, … tot de maand december. Die dag blijkt dat er 

een aantal leden meerdere keren zijn geboren; sommigen drinken in elke ronde mee. Logisch 

dat er na afloop een aantal leden beschonken zijn. Als de flessen leeg zijn, gaat men in optocht 

naar het gildelokaal waar ieder spijzen krijgt aangeboden in de vorm van een halve haan. Dan 

wordt er verder gefeest tot het krieken van de dag.  
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In optocht met koning Raymond naar het gildelokaal ( 2017) 

Hoe de gildeleden de dag erna doorkomen staat nergens te lezen.  

Kan de koning(in) zijn koningschap nog twee maal verlengen, dan is hij keizer, een titel voor 

het leven.  

Nevenactiviteiten 

Naast het ‘sportgedeelte’ met de organisatie en deelname aan wedstrijden, organiseert de  

schuttersgilde ook nog activiteiten met veelal een sociale inslag. De mannelijke gildeleden 

gaan op de zondag die het dichtst valt bij de naamdag van de patroonheilige Sint-Antonius, 

dus 17 januari, ‘Sint-Antonius zingen’. Dit is dé gelegenheid om aan alle leden en hun familie 

de beste wensen over te brengen. Uiteraard gaat dit gepaard met de nodige wittekes. In het 

verleden gebeurde het al wel eens dat een varkentje op deze tocht werd meegenomen. Bij 

gebrek aan een echt biggetje of varkentje, was er altijd wel een kandidaat om zich alsdus te 

verkleden. De vrouwen hadden een gelijkaardige activiteit : zij gingen ‘Driekoningen zingen’. 

Bij terugkomst aan de gildezaal werden ze getrakteerd op spek en eieren, klaar gemaakt door 

de mannen.  

Voor de kinderen kwam Sinterklaas elk jaar op bezoek.  

Onder het voorzitterschap van Raymond Vos werd de traditie opgestart om het gildelokaal te 

openen tijdens de weekendavonden. De vrijwillige tappers worden jaarlijks bedankt voor hun 

inzet op het ‘Feest van de mannen van dienst’. Daarnaast zijn er nog de jaarlijkse barbecue en 

het ledenfeest. Allemaal gelegenheden om samen plezier te beleven.  



13 
 

 

Vermits de v.z.w. zelfbedruipend is, 
moet er af en toe ook een activiteit 
georganiseerd worden om geld in 
het laatje te brengen. De 
Mosselfeesten van de 
schuttersgilde zijn zeer gekend bij 
de inwoners van Paal.  
 

 

 

Mee met de tijd…  

Sinds 1911, de oprichting van de schuttersgilde, is de maatschappij grondig veranderd. Zo zijn 

er ondertussen milieuwetten uitgevaardigd, die een impact hebben op de manier waarop de 

sport vandaag de dag wordt beoefend.  

Het hoofddoel van VLAREM, Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, is het 

voorkomen en beperken van hinder en milieuverontreiniging veroorzaakt door bedrijven, 

handelszaken en… ja ook sportclubs. 

De gilden met een schietstand in open 
lucht moesten een oplossing vinden 
voor het neerkomende lood van de 
kogels. Daarom wordt er sinds 1994 
geschoten met kogelvangers op de 
pylonen. De noodzaak bleek al snel 
duidelijk: na een wedstrijd wordt er 
gemiddeld 2,5 kg lood uit de kappen 
gehaald.  
 

 

 

Ook qua veiligheid is er hedentendage veel gereglementeerd. Zo mogen jongeren pas vanaf 

16 jaar schieten, steeds onder de begeleiding van een volwassene. De schutters moeten een 

schietlicentie hebben die men verkrijgt na het afleggen van proeven (o.a. het veilig hanteren 

van het geweer). Jaarlijks moet men ter controle bij een dokter en moet een attest van goed 

gedrag en zeden worden voorgelegd. Wat de karabijnen betreft : deze moeten kogel per kogel 

geladen worden om alzo incidenten te vermijden. De karabijnen worden bewaard in de kluis 

van het gildelokaal en mogen niet mee naar huis genomen worden. Enkel degenen die een 

draagvergunning hebben, zijn hier toe gemachtigd. Al deze maatregelen werpen hun vruchten 

af: sinds de oprichting van de gilde in 1911 heeft er zich nog geen enkel schietincident 

voorgedaan.  
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Glorietijd voorbij ? 

De gilde kende haar glorietijd in de jaren ’70-’95 met een piek van 100 leden. Momenteel is 

dit aantal gekelderd tot een 40-tal schietende leden. Daarnaast zijn er nog wel steunende 

leden, ereleden en de partners die vaak ingezet worden bij de organisatie van allerlei 

activiteiten zoals het mosselfeest. Vele leden zijn niet meer van de jongsten. Het is zeer 

moeilijk jonge leden aan te trekken. Een fenomeen waar vele verenigingen mee af te rekenen 

hebben. Onder andere door de nieuwe regelgeving betreffende de VLAREM-milieuvergunning 

zagen een aantal gildes zoals Sint-Hubertus Koersel en Sint-Lambertus Meelberg zich 

genoodzaakt hun activiteiten stop te zetten. Naast de KSAGP zijn er nog twee karabijngilden 

in Paal actief : de Sint-Jorisgilde Brelaar  en de Sint-Ludovicusgilde Paal.  

Hopelijk zal deze neerwaartse tendens van het beoefenen van de schutterssport kenteren en 

de vele tradities die hiermee gepaard gaan bewaard blijven en overgeleverd aan de volgende 

generaties.  

 

 

Dankwoord 

Mijn uitzonderlijke dank gaat uit naar buren Raymond Vos en Julienne Alenteyns voor hun 

bereidwillige medewerking en hun goede ontvangst.  

 

 

 

Bronnen 

1911-2011, 100 jaar KSAGP, verantwoordelijke uitgever Julien Meyen, 2011 

https://ksagp.be/ 

https://www.hbvl.be/cnt/dmf20190813_04558346 

https://www.vlaamseschuttersgilden.be/2/index.php/nl-be/ 

https://www.vlaamseschuttersgilden.be/2/images/tijdschrift/digitaal/nr54.pdf 

https://www.vlaamseschuttersgilden.be/2/images/tijdschrift/digitaal/nr52.pdf 

https://www.vlaamseschuttersgilden.be/2/images/tijdschrift/digitaal/nr51.pdf : p. 14-17 
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https://www.vlaamseschuttersgilden.be/2/images/tijdschrift/digitaal/nr54.pdf
https://www.vlaamseschuttersgilden.be/2/images/tijdschrift/digitaal/nr52.pdf
https://www.vlaamseschuttersgilden.be/2/images/tijdschrift/digitaal/nr51.pdf

