
 

 

INTERNATIONAAL CONGRES  DRIEKONINGEN, HIER EN ELDERS IN EUROPA 

DONDERDAG 24 OKTOBER 2014 IN DE RAADSZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS VAN TILBURG 

 

SAMENVATTINGEN VAN DE LEZINGEN  

 

INLEIDING, GESCHIEDENIS VAN DRIEKONINGEN DOOR STEFAAN TOP 

Het begint allemaal met het evangelie van Mattheus. Hij is de enige evangelist die schrijft over 
Wijzen uit het Oosten, die een ster zien en zich op weg begeven om de pas geboren koning van 
de joden te aanbidden. Maar over welke Wijzen hebben wij het?  Welke ster hebben zij gevolgd? 
En waren zij maar 13 dagen onderweg? Dus heel wat vragen, die nog niet het probleem van de 
drie koningen met hun specifieke namen oplossen. Alvast stof genoeg om een en ander op een 
rijtje te zetten, onder meer de profanisering van het feest doorheen de eeuwen. Door middel van 
gevarieerd beeldmateriaal wordt dit boeiende verhaal geconcretiseerd en verduidelijkt. 

Stefaan Top is emeritus hoogleraar Volkskunde  KU Leuven, voorzitter van FARO. Vlaams 
steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, voorzitter van LECA vzw (Landelijk Expertisecentrum 
voor Cultuur van Alledag) en sinds 2008 eindredacteur  van Volkskunde. De volksverhaal- en 
volksliedstudie zijn twee van zijn belangrijkste onderzoeksgebieden. Zo publiceerde hij onlangs 
(2004-2008) zes sagenboeken bij het Davidsfonds onder de titel Op verhaal komen. Hij ligt ook 
aan de basis van de succesvolle www.volksverhalenbank.be, die meer dan vijftigduizend 
volksverhalen uit alle Vlaamse provincies digitaal aanbiedt. 

 

DRIEKONINGEN BUITEN EUROPA DOOR LIESBET DEPAUW 

Driekoningen wordt in heel de christelijke wereld gevierd. In sommige streken is Driekoningen 
een van de belangrijkste feesten van het jaar, in andere gaat 6 januari bijna geruisloos voorbij. Er 
zijn wel wezenlijke verschillen in de manier waarop het feest wordt beleefd in katholieke en 
oosters-orthodoxe landen. Binnen de katholieke traditie staat 6 januari in het teken van de 
Wijzen uit het Oosten. Binnen de orthodoxe traditie staat de doop van Jezus centraal. Dat uit zich 
duidelijk in de gebruiken en rituelen. In vogelvlucht lichten we de tradities toe in landen als 
Griekenland, Ethiopië, Puerto Rico, Mexico, Rusland, Oekraïne, De Filipijnen en India.  

Liesbet Depauw is doctor in de communicatiewetenschappen. Ze werkt als consulent bij LECA, 
het Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag. Het centrum specialiseert zich in het 
erfgoed van feesten en rituelen. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar de mensen achter de 
tradities. LECA ondersteunt tal van erfgoedgemeenschappen bij het uitwerken van hun 
erfgoedzorg. Het centrum reikt traditiedragers hulpmiddelen aan om zelf met hun erfgoed aan 
de slag te gaan. Samen met hen experimenteert LECA om het erfgoed van feesten en rituelen op 
een participatieve manier door te geven en te onderzoeken. 

 

http://www.volksverhalenbank.be/


DRIEKONINGEN IN BELGIË DOOR FRANÇOISE LEMPEREUR (LEZING IN HET ENGELS)  

In Wallonië en Vlaanderen werd het Driekoningenfeest vroeger ook ‘Dertiendach’ genoemd. In 
geschriften uit de 14e en 15e eeuw zijn al vermelden van deze ‘jour del tresme’ of ‘jour de la 
treysme’ terug te vinden. Met het feest werd immers het eind van de twaalfdaagse periode 
tussen Kerstavond en 6 januari gevierd. Het meest karakteristieke element ervan was - en is nog 
altijd - het aanwijzen van een koning voor één dag, door middel van een getrokken lot of een 
gevonden boon in een gebak of taart. 

Vandaag wordt het gebruik van het Driekoningengebak in gezinsverband en via verenigingen in 
stand gehouden. Het schenken van een Godsdeel aan minderbedeelden is echter verdwenen. 
Tegenwoordig haalt het ontspannende aspect van het feest de bovenhand op de oorspronkelijke 
solidariteitsgedachte. Optochten met verklede kinderen of volwassenen hebben het oude 
gebruik om van deur tot deur gaan en te bedelzingen, vervangen.  

In haar lezing licht Françoise Lempereur de algemene Belgische tradities uit de 20e en 22e eeuw 
toe. Verder staat zij stil bij een aantal interessante lokale gebruiken, zoals de Bommelsfeesten in 
Lommel, de sterrenworp in Aspelare en Denderhoutem, de taartenloterij in Moelingen, ‘le lapin 
du lundi perdu’ in Doornik en het Driekoningenbezoek met marionettentoneelstuk in Luik.  

Françoise Lempereur werkte van 1974 tot 2005 als journalist en producer bij de RTBF, de 
Franstalige openbare omroep in Belgïe. Zij registreerde traditionele songs en muziek in 
Wallonië, Wisconsin en Louisiana en maakte tal van radio- en tv-programma’s over traditionele 
cultuur, geschiedenis, toerisme, dialect, muziek enz. Daarnaast werkte mevr. Lempereur als 
onderzoeker voor het Muziekinstrumentenmuseum (Brussel), het Musée de la Vie Wallone 
(Luik), Het Smithsonian Institute (Washington DC, USA), het Institut du Patrimoine Wallon 
(Namen) en de Universiteit van Luik.  Mevr. Lempereur is ook docent aan de Universiteit van 
Luik. Van 1986 was 2005 zij verbonden aan de leerstoel Arts et traditions de Wallonie,  en van 
2006 tot nu bij de leerstoel Patrimoine Immatériel Culturel. Als expert op het vlak van 
immaterieel cultureel erfgoed en de betreffende Unescoconventie en als lid van een aantal 
wetenschappelijke kringen geeft mevr. Lempereur wereldwijd lezingen (voornamelijk in het 
Frans, haar moedertaal).  

 

DRIEKONINGEN IN RIJNLAND DOOR DR. ALOIS DÖRING (LEZING IN HET DUITS) 

De verspreiding van het sterzingen in het Rijnland is voor het eerst vast te stellen vanaf de 17de 
eeuw. In 1621 gaan Keulse studenten in conflict met de politie. Zij trokken rond als “wit verklede 
koningen”, “waar een van hen een zwart gezicht had”. Dit gebruik concentreerde zich vooral in 
de katholieke landsdelen: de Eifel en Hochwald, katholieke delen van het Westerwald, de Palts 
en het Saarland.  

 
Bedelzangtraditie  
De oudste getuigenissen van het sterzingen dateren uit de 16de eeuw. Deze komen hoofdzakelijk 
uit de omgeving van de Zuid Duitse Kathedraalscholen en kloosters waar kloosterleerlingen 
rondgingen met de ster. Net zoals andere Heischegangen (Sint-Maarten, Nieuwjaar-, 
Vastenavondzingen) diende het sterzingen voor de bekostiging van levensmiddelen. Vanaf de 
17de en 18de eeuw werd deze traditie door verschillende sociale groepen uitgeoefend: 
handarbeiders, dagloners en minderbedeelde kinderen of volwassenen.  
 
Het rondgaan had toen een dubbel karakter: Het was het privilege van kinderen en jonge 
mensen om bij traditionele gelegenheden giften te verzamelen. Zo werden bijvoorbeeld eieren 
en spek omgehaald en werden deze gebruikt voor een gemeenschappelijk maal. Daarnaast 
diende het ook als een vorm van armenzorg. Men wist dat vele families weken lang van het 
brood leefden dat ze bij deze gelegenheden verzamelden. Meestal trokken de kinderen uit arme 



gezinnen van huis naar huis, van dorp tot dorp. De giften, zoals brood, meel, vlees en worst, 
brachten zij naar huis voor gemeenschappelijk gebruik. Het sterzingen leunde gevaarlijk dicht 
aan bij de bedelarij. Zo klaagde de Keulse stadsraad in 1736 dat studenten en vagebonden al 
bedelend rondliepen met een ster. Er volgde een decreet van Keulse stadsraad tegen het 
ergerlijke gedragen en “Vagiren” van de studenten.  
 
Sterzingen in het Rijnland 
Het uiterlijk van de koningen was bijna overal gelijk. Verschillende bronnen beschreven de 
koningen als volgt: De sterzingers gingen op pad met een draaiende ster. De jonge zangers 
droegen over hun gewone kledij een wit hemd dat werd samengebonden met een leren gordel. 
Vaak verwees de kledij ook naar de Oosterse afkomst van de drie koningen. Op hun hoofd 
hadden ze een muts die leek op de mijter van een Bishop. Deze laatste was gemaakt van papier 
en kleurrijk versierd. Een van hen had zijn gezicht zwart geschilderd of droeg een zwarte sluier. 
Ook droegen zij een offerschaal of bedelzak met zich mee.  
 
De overgeleverde liederen waren meestal tweeledig: het eerste gedeelte vertelde meestal over 
de Driekoningenlegende. Hierin speelde koning Herodes een belangrijke rol. In dit gedeelte 
stellen de zangers zichzelf voor (als koningen) en vragen zij om een gift.  
 
In het tweede gedeelte bedanken zij hun toeschouwers voor hun donatie en wensen zij hun een 
gelukkig Nieuwjaar. Wanneer de koningen niets kregen klonk er een minder aangenaam liedje 
uit hun mond: Wiecht (böses) Haus, wiecht Haus. Der Deiwel (Teufel) guckt zum Schorchte 
(Schornstein) heraus.  
 
Vanwege publieke bezwaren tegen het sterzingen ontstonden er verordeningen van de 
katholieke overheid. Vaak werd het rondgaan met de ster decretaal verboden. De bekende 
Duitse schrijven J.W. Goethe reageerde zo’n decreet van de Thüringense overheid toen deze het 
sterzingen verbood. Hij verwees er naar in zijn Epiphanias-Gedicht van 1781: Die heil’gen drei 
König mit ihrem Stern. Sie essen, sie trinken, und bezahlen nicht gern.  
 
Bij het begin van de 20ste eeuw was het sterzingen bijna volledig verdwenen in het katholieke 
Rijnland. Veel schrijvers registreerden deze terugval. Er zijn wel gevallen bekend van sterzingers 
uit de jaren 30-40 maar deze zijn eerder zeldzaam.  
 
Bij de vaststelling dat deze traditie aan het verdwijnen was kwam ook het verzoek om dit 
gebruik te redden. De Driekoningentraditie vond zij intrede in verschillende Duitse scholen en 
werd daar gedragen door de lokale bevolking. Na WO II zorgen Oost-Duitse vluchtelingen en de 
katholieke jeugdbeweging voor een heropleving van het Driekoningen zingen.  
 
Aktion Dreikönigssingen, een globaal solidariteitsgebruik  
Vandaag is het Driekoningen zingen een solidariteitsgebruik geworden dat georganiseerd wordt 
door de kerk. In 1958 werd beslist om het sterzingen te organiseren voor de missies in de Derde 
Wereld. Sinds 1961 werkt de “Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)” aan de “Aktion 
Dreikönigssingen”. Deze brengt de sterzingers, de kindermissies en de BDKJ samen. Het project 
is bescheiden begonnen maar is nu uitgegroeid tot een wereldwijde actie waar kinderen voor 
kinderen zingen.  Zo trokken er sterzingers van de BDKJ door de straten van Bonn op 3 januari 
2014. Zij zamelde geld in voor de derde wereld en gingen daarvoor langs bij de verschillende 
herbergen van de stad.  
 
Dr. Alois Döring werd geboren te Miltenberg am Main in het voormalige BRD. In Würzburg 
studeerde hij Volkskunde, filosofie, germanistiek en geschiedenis. Van 1980 tot 2012 was hij 
wetenschappelijk medewerker Volkskunde bij het LVR-Institut für Landeskunde und 
Regionalgeschichte in Bonn. Sinds 1 januari is dr. Alois Döring op emeritaat. Terugkerende 
thema’s in zijn onderzoek zijn voornamelijk volkse tradities, gebruiken, feesten, pelgrimages en 



(volks)devotie. Daarnaast werkte hij rond begrafeniscultuur en de visuele cultuur van Allerdag. 
Ook produceerde hij enkele volkskundige documentaires.  
 
Daarnaast is dr. Alois Döring voorzitter van de UNESCO-Club (regio Bonn) en lid van de raad van 
bestuur van de Landesgemeinschaft der Krippenfreunde in Rheinland und Westfalen e.V. Dr. Alois 
Döring publiceerde onder meer: Rheinische Bräuche durch das Jahr, Keulen, 2006, 2de druk, 
2007; Heilige Helfer. Rheinische Heiligenfeste durch das Jahr, Keulen, 2009; Die Eifel in frühen 
Fotografien. Euskirchen 2011, 3de druk Rheinbach, 2012; Das Leben am Rhein in frühen 
Fotografien, Rheinbach, 2012; Der Niederrhein in frühen Fotografien, Rheinbach 2014. 
 
 

DRIEKONINGEN IN SPANJE DOOR MANUEL VILAR ÁLVAREZ 

Our paper has two different sections. In the first part we will give an ethnographic description of 
how the festivity of the Three Kings was and is celebrated in Galicia. In the second part we will 
look at specific aspects of this celebration, as the songs and dances which are performed during 
this celebration even today. To give only two examples, we will cite the “Reiseiros”, or songs 
about the Three Kings that are performed in the church of the small village of Hospital (Pedrafita 
do Cebreiro, Lugo), and located near the Camino de Santiago; or what are referred to as the 
“Ranchos de Reis” which are celebrated in some places in the south of the Pontevedra province. A 
“rancho” is understood to be a group that is made up of musicians, dancers, and even theatrical 
acts that perform during this celebration. 

In our description we hope to focus on the specific relation of the Three Kings and some of their 
most noteworthy depictions, within the most general context of songs and dances belonging to 
this Christmas celebration in a global or European context. 

To have a broad understanding of this celebration, one must take into account that Galicia was a 
country with a very important population with a rural and agricultural basis until the second 
half of the 20th century. From then on there has been a constant and accelerated process of 
neglect of agriculture, something that crucially influences the development of these celebrations 
and rituals as well as others. Likewise, one must remember that Galicia has its own linguistic, 
cultural, and social personality. 

The Three Kings feast is one of the important celebrations of the Christmas season, but not the 
only one. Classic Galician ethnography paid certain attention to this celebration. Our description 
will take these classic texts into account, but we will also see how the abandon of farming affects 
this celebration. In this sense, we will provide some readings related to these changes toward a 
typical spectacle of media consumption in the society we live in today. 

Manuel Vilar Álvarez werkt aan het Instituto de Estudios de las Identidades (IEI). Museo do 
Pobo Galego (MPG). Santiago de Compostela.  

 

 

DRIEKONINGEN EN DE UNESCO-CONVENTIE VAN HET IMMATERIEEL CULTUREEL ERFGOED DOOR 
ALBERT VAN DER ZEIJDEN  

Gedurende de middeleeuwen was Driekoningen nog belangrijker dan kerstmis. Maar is er ook 
een toekomst voor deze traditie? Het UNESCO verdrag ter bescherming van het immaterieel 
cultureel erfgoed wil bijdragen aan het levensvatbaar houden van tradities. Het begint allemaal 
met een actieve betrokkenheid aan de basis: plaatselijke gemeenschappen en groepen die deze 
traditie dragen en zich inzetten voor behoud en vernieuwing. Wat zijn mogelijke knelpunten? 
Hoe hou je, in een veranderende samenleving, je traditie ook voor jongere generaties 
interessant? Wat kan de rol van overheden zijn in het bijdragen aan een gunstig klimaat waarin 
immaterieel erfgoed kan gedijen? 



Albert van der Zeijden werkt als wetenschappelijk beleidsmedewerker bij het Nederlands 
Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed en is ook actief in het internationale ICH-
NGO Forum dat gelieerd is aan de UNESCO conventie van het immaterieel erfgoed. Hij publiceert 
veelvuldig over immaterieel erfgoed en immaterieel erfgoedbeleid. 

 

DRIEKONINGENZINGEN IN TILBURG DOOR HENK VELTMEIJER 

In vogelvlucht krijgt u te horen wat het hedentendage lastig maakt om de traditie van het 
Driekoningenzingen levend te houden. Wat echter belangrijk is zijn de stappen en activiteiten 
die de Werkgroep onderneemt om het vuur van de traditie door te geven en niet het as ervan te 
gaan aanbidden.  U hoort over een heldere visie op Immaterieel Erfgoed in opvoeding, onderwijs 
en samenleving en over daadkracht door middel van een duidelijk plan van aanpak en 
samenwerking!  
 
Henk Veltmeijer is voorzitter van Heemkundekring Tilborch in Tilburg.  
 
 

DRIEKONINGENZINGEN IN RETIE DOOR KOEN CLAESSENS EN THOMAS WYNANTS  

In Retie vieren ze Driekoningen op een unieke manier. Niet op 6 januari maar op 5 januari 
trekken de inwoners, jong en oud, door de straten van hun gemeente. Vooral de 
Driekoningentocht van de volwassenen is zeldzaam. Zij gaan onherkenbaar verkleed langs bij 
vrienden en familie. Die laatsten moeten dan raden wie voor hun deur staat. Plezier verzekerd! 
Enkele jaren geleden dreigde deze traditie te verdwijnen. Daarom besliste het gemeentebestuur 
in 2008 om het Driekoningen zingen nieuw leven in te blazen. Het concrete zorgplan voor de 
herwaardering van het gezongen erfgoed bestond uit 2 werkpunten.  
In eerste instantie werd gepoogd om de betrokkenheid van de inwoners te stimuleren door het 
netwerk te verbreden. Buurtcomités, socio-culturele verenigingen, de lokale middenstand en 
jeugdbewegingen werden aangesproken om zich actief in te zetten tijdens de 
Driekoningenvieringen. Op historisch-cultureel vlak werd de lokale erfgoedsector betrokken bij 
het Retiese project. Daarnaast trekt elk jaar een Driekoningendelegatie langs de scholen om de 
kinderen te informeren over deze bijzondere traditie.  
Een tweede werkpunt bestond uit de realisatie van enkele concrete acties die inspeelden op de 
specifieke noden van de traditie. Zo werden er bereidingspakketten verspreid over de 
verschillende buurtcomités. Deze bestonden uit de ingrediënten om wafels te bakken. Zo konden 
de zangers voor/tijdens/na hun tocht genieten van een gratis lekkernij. Voor de volwassenen 
werd een standje op het markplein voorzien. Hier konden zij hun foto laten nemen in 
verkleedkledij. Om de werving aan zangers te bevorderen werd een affiche “Ik doe mee aan 
Driekoningen zingen” ontwikkeld. Deze werd gratis verspreid bij alle inwoners van Retie en 
stond op de achterzijde van het gemeentelijk infoblad. Ten slotte hoopt Retie ook in de toekomst 
meer Driekoningenzangers te verkrijgen door in te zetten op de communicatie via de sociale 
media zoals Facebook en Twitter.  
 
Koen Claessens (Schepen Erfgoed) en Thomas Wynants (Schepen Cultuur).  
 
 

DRIEKONINGENOMMEGANG STAK-HET-OEP DOOR ETIENNE HEEREN   

De Leeuwse Stak-Het-Oepoptocht vindt zijn oorsprong in  twee lokale legendes over het Vinne 
en over het ontstaan van de kapel van de Ossenweg, een gehucht van Zoutleeuw, gelegen aan 
voornoemd Vinne. Elk jaar tegen valavond trekken op 6 januari de Leeuwse kinderen in groepjes 
en verkleed als de drie koningen doorheen de straten van hun stadje. Sommige jongeren dragen 



daarbij een uitgeholde biet, waarin een brandend kaarsje wordt geplaatst, Die bieten worden 
opgesmukt met een mooi getande rand in de vorm van een kroon, soms ook uitgewerkt als een 
geestentronie of stellen het kerstverhaal voor. Zo`n biet wordt een “stakkedoep” (een 
vervorming van steek-het-op?) genoemd, maar de fraaie lampionnetjes waarmee andere 
kinderen rondlopen worden bij uitbreiding ook zo aangeduid. Uit volle borst zingen ze dan 
meestal het Leeuwse Stak-Het-Oepliedje: “Oep inne drijkuiningenavend, oep inne 
drijkuiningendag zat Maria Magdaleina al oep Sint-Jozefs graf.  Stakked-oep! Mene kijjes es oep  
Stakked-oep! Mene kijjes es oep. De zondekes ware vergève al ware ze nog zoë groewet. 
Hahaha... hahaha” 

Reeds vóór en onmiddellijk na WO II werd samen met de fanfare een optocht georganiseerd. In 
een publicatie van Callebaut  in De Brabantse Folklore” wordt over 150 kinderen gesproken, 
maar dit moet dan toch vóór de oorlog gebeurd zijn, want in de jaren 50 en 60 van vorige eeuw 
was daar geen sprake meer van.  Daarom nam de toenmalige schepen van Cultuur in de loop van 
1968 het initiatief om met vertegenwoordigers uit het Leeuwse culturele leven een Stak-Het-
Oepcomité op te richten en zo die optocht nieuw leven in te blazen. De eerste vernieuwde 
ommegang vond plaats op 6 januari 1969. Het barre weer, gladde wegen, een heersende 
griepepidemie of een slechte dag in de kalender de kerstvakantie stelden ons vaak voor 
onvoorziene problemen waarvoor telkens tegen het volgend jaar een passende oplossing werd 
gevonden 

Etienne Heeren studeerde aan de KULeuven en behaalde er het diploma van licentiaat Moderne 
Geschiedenis. Als leraar gaf hij les aan het Sint-Tarcisiuscollege te Zoutleeuw en is naast gids ook 
een vrijwilliger-medewerker van de Toeristische Dienst van die stad. Ook is hij voorzitter van 
het Stak-Het-Oepcomité en lid van de beheerraad van De Vrienden van Zoutleeuw. 

 

STERZINGEN IN ZOTTEGEM DOOR GHISLAIN DIEPENDAELE 

In Zottegem wordt al 30 jaar een lang een speciale Driekoningentraditie in ere gehouden. 
Sterzingers brengen er ieder jaar liederen voor zieken en bejaarden. ’s Avonds zetten de 
zanggroepen hun tocht verder langs de plaatselijke cafés. Er zijn drie vaste zanggroepen die 
uitsluitend uit volwassenen bestaan. Ze zingen niet voor geld, het gaat hen louter om het zingen 
zelf. Eén zanggroep houdt nog een andere Driekoningentraditie in leven. ‘De Sterzingers’ 
zegenen ieder huis waar ze hebben gezongen. Ze schrijven met krijt een zegening op de muren 
volgens de formule ‘xx-C+M+B-yy’. De dag wordt afgesloten met een taptoe: stipt om 22 uur 
stoppen de zanggroepen hun optreden. Ze zingen dan samen met het publiek, dat massaal voor 
dit moment opdaagt. Wat begon als een klein initiatief, groeide uit tot een traditie die gedragen 
wordt door de hele bevolking.  

Ghuislain Diependaele is een van de grondleggers van het sterzingen in Zottegem. In 1986 ging 
hij voor het eerst zingen met twee vrienden. Het gebruik sloeg meteen aan en wordt sindsdien 
jaarlijks herhaald. Momenteel bestaat de groep van Ghislain uit drie koningen en vier herders.  

 

DRIEKONINGENTAARTEN DOOR CHANTAL BISSCHOP  

Driekoningen is meer dan zingen alleen. Ook de driekoningentaart maakt er een belangrijk deel 
van uit. In deze lezing wordt de traditie van de driekoningentaart van naderbij bekeken, niet 
alleen de historiek en enkele recepten komen aan bod, maar ook de bonen in de taart en de 
koningsloting. De driekoningentaart met frangipane is een typisch Belgisch-Frans gerecht, maar 
ook in andere landen bestaan er driekoningentaarten of –koeken met typische bereidingswijzen: 
van Spanje en Portugal over Zwitserland en Griekenland tot Louisiana en New Orleans in de VS. 
Ten slotte wordt stil gestaan bij een eigenaardig randfenomeen. Sinds 1870 zijn de Fransen in 



plaats van bonen of een amandel, porseleinen figuurtjes in de taarten gaan verstoppen. Deze 
figuurtjes worden massaal verzameld en deze verzamelwoede wordt ‘fabofilie’ genoemd.  

Chantal Bisschop studeerde moderne geschiedenis aan de KU Leuven en de Université François 
Rabelais in Tours. Ze specialiseerde zich in rurale geschiedenis en mondelinge geschiedenis. In 
2012 promoveerde ze tot doctor in de geschiedenis aan het ICAG (Interfacultair Centrum 
Agrarische Geschiedenis-KU Leuven) met het proefschrift "Als landbouw en platteland niet meer 
samenvallen" De Landelijke Gilden, Vlaanderen, 1950-1990”. Sinds juli 2012 is Chantal 
verbonden aan het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG), het expertisecentrum voor het 
erfgoed van landbouw, platteland en voeding in Vlaanderen. Ze is er als stafmedewerker 
verantwoordelijk voor het opzetten van een diepgaande en vernieuwende werking rond 
immaterieel cultureel erfgoed (ICE) en voor de begeleiding van mondelinge 
geschiedenisprojecten. 

 

BEDELZANG, EEN STATUS QUO DOOR NIELS SCHALLEY 

Driekoningen zingen is geen unicum binnen de wereld van het immaterieel erfgoed. Het behoort 
tot een overkoepelende categorie van gezongen tradities die gemeenschappelijke kenmerken 
met elkaar delen, namelijk de bedelzangtradities. Eenvoudig gezegd zijn dit gebruiken waarbij 
zangers, jong en/of oud, van deur tot deur gaan. Zij proberen met hun lied zo veel mogelijk 
snoep of geld bij elkaar te zingen. Deze tradities manifesteren zich op belangrijke data binnen de 
liturgische en agrarische kalender. De actieve beoefening en hedendaagse populariteit van 
bedelzang is sterk regiogebonden. Zo zijn er nog 7 verschillende zangtradities terug te vinden in 
de k.ERF regio. k.ERF (Kempische Erfgoedcel) is een intergemeentelijk samenwerkingsverband 
rond cultureel erfgoed in de Vlaamse gemeenten Balen, Dessel, Geel, Meerhout, Mol, Laakdal en 
Retie. 

 
Sommige van deze bedelzangtradities zijn uiterst zeldzaam of zelfs uniek. Daarom besloot de 
erfgoedcel k.ERF in 2014 om een borgingsproject rond deze bijzondere gebruiken op te starten. 
Deze bestaat uit de verwezenlijking van vier samenhangende acties die elk een specifieke 
doelgroep aanspreken. Het zenuwcentrum van het project is de nieuwe website. Naast 
historische informatie over elke zangtraditie zijn hier ook audio- en videobestanden, 
beeldmateriaal, een kalender, praktische knutsel/kooktips en interviews terug te vinden.  
 
Samen met LECA vzw (Landelijk Expertisecentrum voor de Cultuur van Alledag) schreef k.ERF 
een inspiratiebrochure. Dit is een handige erfgoedgids waar inspirerende voorbeelden en 
praktische tips in verwerkt zijn. Ook zijn hier succeservaringen van groepen of verenigingen die 
een vernieuwende aanpak rond hun bedelzangtradities hebben ontwikkeld in terug te vinden. 
Deze erfgoedgids heeft als doelpubliek elke vereniging of groep die zelf de handen uit de 
mouwen wil steken en een evenement wil organiseren rond hun lokale bedelzangtraditie.  
 
Voor het basisonderwijs werden educatieve pakketten ontwikkeld. Niet alleen het 
erfgoedverhaal wordt verteld in de pakketten. Er wordt ook sterk ingezet op de muzische 
vorming van de kinderen. Dit gebeurde door de ontwikkeling van opdrachten die werken rond 
creativiteit, plastische vorming en muziek. 
 
Ten slotte ontwikkelde de erfgoedcel k.ERF een “do-it-yourself” publicatie. Het boek is een 
combinatie van een klein informatief/historisch luik met een artistiek/eigenzinnig luik om zelf 
aan de slag te gaan met de zangtradities. Alle ideeën, tips en recepten werden bedacht door 
creatief talent uit eigen streek. Enkele actieve webbloggers creerde onder meer duurzame 
lantaarns, veilige verkleedkledij en traditioneel feestgebak met een modern tintje.  
 



Met de uitwerking van dit project poogt de erfgoedcel k.ERF bedelzangtradities in zijn regio een 
gewaarborgde toekomst te geven.  
 
Niels Schalley studeerde kunstwetenschappen en theologie aan de KULeuven (Leuven) en de 
J.W. Goethe-Universität (Franfurt am Main). Daarnaast werkte hij als wetenschappelijk 
medewerker voor Illuminare, Centre for the Study of Medieval Art (Leuven). Tegenwoordig gaat 
zijn volle aandacht naar de rijke diversiteit aan bedelzangtradities uit de Antwerpse 
Zuiderkempen. Dit project gaat uit van de Erfgoedcel k.ERF. Er wordt gewerkt rond de correcte 
borging van dit bijzonder immaterieel erfgoed. Op deze manier kunnen bedelzangtradities, zoals 
Driekoningen, doorgeven worden aan de volgende generaties.  
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