
6.05 Palen voor vogelschieten, Arnhem 

ter herinnering, sinds 2019 verwijderd 

 

In het museum  
Sinds 1919. 
In 2019 verwijderd. 

Deze palen zijn hier neergezet ter gelegenheid van het Vaderlands 
Historisch Volksfeest, in dat jaar in Arnhem gehouden. Op 4 september 

1918 werden deze palen gebruikt voor de grote Nationale Wedstrijden 
Vogelschieten, als onderdeel van het Volksfeest. Later werden ze 
gebruikt op feestdagen, bv. Koninginnedag of bij gelegenheid van het 
jaarlijkse volksfeest. 

Algemeen 

De palen zijn in 2013 vernieuwd. Dit zijn palen die gebruikt worden 
voor een volksvermaak: het 
vogelschieten. Dit 
koningsschieten, vogelschieten of 
papegaaischieten vond meestal 
plaats tijdens het jaarlijkse 
schuttersfeest, georganiseerd door 
de plaatselijke schutterij. De palen 
zijn ca.10 meter hoog, gemaakt 
van bomen van 13 m lang, uit het 
bos achter Burgers Zoo. 

Doel 
De bedoeling is om de houten vogel, die voor het vogelschieten 

bovenop de paal wordt bevestigd, eraf te schieten. 

 
Wedstrijd, spelregels  

Bovenop de palen werd een houten vogel of gaai geplaatst. Deze 
moest eraf geschoten worden met een geweer, een handboog, een 
kruisboog of een buks. De schutter die de vogel raakte, kreeg punten. 



Degene die de vogel eraf schoot of degene met de meeste punten, 
werd schutterskoning voor een jaar. 

De paalconstructie heet wip of staak. Door deze constructie kon men 
de paal omklappen, zodat de vogel vervangen kon worden.Op heel veel 
plaatsen kun je nog deze wedstrijden bijwonen. Daar waar 
schuttersverenigingen nu nog bestaan, zoals in Brabant, Limburg, het 
zuiden en oosten van Gelderland en Zeeland en Zuid-Holland. Bij die 
verenigingen wordt ieder jaar iemand die de vogel van de paal heeft 
geschoten schutterskoning. Als je driemaal koning bent geweest en je 
wint deze wedstrijd weer dan word je keizer. 

De houten vogel wordt enkele dagen voor het schuttersfeest in het 
water geweekt, zodat het hout zo taai mogelijk is. Op de dag van het 

vogelschieten wordt de houten vogel versierd met takjes dennengroen 
en papieren roosjes, zodat hij er feestelijk uitziet (bron: Schutterij 
Lichtenvoorde). Deze wedstrijden worden meestal georganiseerd door 
het schuttersgilde, of de schutterij. Deze wedstrijden vinden meestal 
plaats op de naamdag van de schutspatroon of beschermheilige van het 
schuttersgilde. 

 
Vogelschieten 

Over de oorsprong van het vogelschieten is niet veel bekend. Als 

oorsprong noemt men wel "Vruchtbaarheidssymbool". De vogel wordt 
ook wel gezien als zinnebeeld van de vruchtbaarheid van het voorjaar. 
Als een soort tegenhanger van het oogstdankfeest. 
Door die bonte vogel af te schieten, kon zij als een feniks herrijzen met 
hernieuwde kracht in de vorm van de schutterskoning (men zegt). 
In die 14e eeuw werd al gesproken over het feest van de papegaai. 

Op de dag van de wedstrijd (eenmaal per jaar) gingen de schutters 
met kruisboog, voetboog of handboog na de mis naar de plek waar de 
vogelpaal stond. Dan begonnen de wedstrijden. 
De regels voor de wedstrijd waren niet bij elke schutterij hetzelfde. 
Soms schoten ze allemaal tegelijk en soms na elkaar, in volgorde van 
belangrijkheid van de posities van de mensen binnen de schutterij. 
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Deze palen worden tijdens schuttersfeesten gebruikt bij het 
vogelschieten. Een houten vogel in de top, waar de schutters om 
beurten op schieten met een wapen naar keuze: hand- of kruisboog, 



buks of geweer. Elk stuk dat ze van de vogel afschieten is punten 
waard. Wie de meeste punten heeft, mag zich koning noemen. Speciaal 

voor het Vaderlandsch Historisch Volksfeest worden de palen hier in 
1919 opgericht en wordt er geschoten. Schuttersfeesten worden nog 
steeds gevierd in de zuidelijke en oostelijke provincies. Meestal op de 
naamdag van de patroonheilige van het organiserende gilde. Bij 
Herberg de Hanekamp kunt u zelf schieten. Niet op vogels, maar op 
lepels. Met een beetje vaste hand mag u zichzelf straks misschien ook 
wel koning noemen. 
Hier geplaatst in 1919. 
 

Deze palen werden voor het eerst gebruikt in het museum zelf. Dat 

gebeurde tijdens het Vaderlandsch Historisch Volksfeest in de eerste 
week van september 1919. De palen voor het vogelschieten worden 
gebruikt bij schuttersfeesten. Om beurten schieten deelnemers op een 
houten vogel of (pape)gaai bovenop de paal. Men schiet met kruis- of 
handboog, geweer of buks. Wie wint, mag zich koning noemen. 
Schuttersfeesten vinden nu nog steeds plaats in het zuiden en oosten 
van het land. 

  

 


