
 

 
 

Internationaal Congres Driekoningen hier en elders in Europa 

 
op 24 oktober 2014 te Tilburg 

________________________________________________________ 
 
 

Opening 
 
Paul Spapens, medeoprichter van de Werkgroep Driekoningenzingen, opent het congres door 
te memoreren aan het huwelijk van prinses Juliana met prins Bernhard op 7 januari 1937. Ter 
ere van dat huwelijk werden er in Tilburg grote Oranjefeesten georganiseerd met onder meer 
driekoningenzingen voor een jury. Hoewel het driekoningenzingen voordien bijna niet meer 
gedaan werd, is het sindsdien elk jaar op die wijze uitgevoerd. Aan dat initiatief is het te 
danken dat deze traditie nog bestaat in en rondom Tilburg. Hij wijst er nogmaals op dat de 
plaatsing van dit immaterieel erfgoed op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel 
Erfgoed in Nederland niet vrijblijvend is, ook niet voor de gemeente Tilburg en omstreken. 
 

Welkomstwoord 
 
Vervolgens spreekt Peter Noordanus, burgemeester van Tilburg, een welkomstwoord. Hij 
benadrukt dat de speciale kracht van het zuiden in het algemeen en Tilburg in het bijzonder 
de combinatie van krachtige tradities en innovatief en toekomstgericht ondernemen is. Als je 
weet waar je wortels liggen, weet je ook wat je door wilt geven. De gemeente Tilburg is daar 
trots op en deelt het plezier daarin. 
 
De dagvoorzitter prof. dr. Jos Swanenberg, verbonden aan de Tilburg University, introduceert 
de eerste spreker.  
 

Inleiding 
 
Stefaan Top, emeritus hoogleraar Volkskunde aan de KU Leuven en voorzitter van FARO en 
LECA en eindredacteur van het tijdschrift Volkskunde, geeft uitleg over de herkomst en 
achtergronden van het verhaal van Driekoningen. 
 
De evangelist Mattheüs is de enige die het verhaal over de drie wijzen uit het oosten 
beschrijft. Zij waren een soort wetenschappers, waarschijnlijk uit de buurt van Babylon, het 
mekka van de wetenschap in die tijd, die een ster zagen verschijnen. Zij besloten deze te 
volgen naar de pasgeboren koning van de Joden. Onderweg gingen ze langs Herodes, die van 
niks wist maar graag wilde weten wie die koning was. De wijzen beloofden terug te komen 
om hem dit te vertellen. De wijzen vonden Jezus in Bethlehem en brachten hem geschenken. 
Zij gingen echter niet meer langs Herodes, zodat deze later het zekere voor het onzekere 
nam door alle kinderen van twee jaar en jonger te laten doden.  
 
Er is het nodige veranderd in het verhaal en de uitbeelding ervan. De wijzen werden 
koningen, het waren er ook niet van het begin af per se drie, dat gebeurde pas in de loop van 
de tijd. Op afbeeldingen in de Romeinse catacomben zien we in de derde eeuw drie wijzen 
met drie geschenken. Wat hun uiterlijk betreft, valt de Frygische muts op, een ruime muts 
met de punt naar voren vallend. Vanaf het jaar 354 wordt Driekoningen op 6 januari gevierd 



 

 

in plaats van op 25 december. Op die dag worden verschillende zaken gevierd: de geboorte 
van Jezus, de doop van Jezus, het eerste wonder van Kanaän, het Broodwonder. 
  
In de zesde eeuw, door toedoen van bisschop Caesarius van Arles, werden de wijzen 
koningen uit de verschillende continenten die toen bekend waren. Vanaf de negende eeuw 
krijgen ze ook namen: Melchior is de oudste, zestig jaar, hij is blank en komt uit Europa en 
brengt goud, Balthasar is veertig jaar, hij is zwart, komt uit Afrika en brengt mirre, Caspar is 
twintig jaar, hij is bruin, komt uit Azië en brengt wierook. Vanaf de tiende eeuw dragen zij 
een kroon op afbeeldingen. Toch is het pas vanaf de vijftiende eeuw dat er ook een zwarte 
koning afgebeeld wordt op schilderijen, zoals bij Hans Memling en Jheronimus Bosch. De 
gewoonte om een pasgeboren kind in de ster af te beelden zien we vanaf de veertiende 
eeuw.  
 
Volgens de overlevering ontdekte de heilige Helena van Constantinopel, de moeder van 
keizer Constantijn de Grote, botten en kleding van de drie wijzen rond het jaar 325 na 
Christus in Palestina. Zij liet ze overbrengen naar Constantinopel, waarna ze in 344 naar 
Milaan werden overgebracht. In 1164 ten slotte werden de relieken naar het Duitse Keulen 
gebracht, waar ze sindsdien door pelgrims werden vereerd. De drie koningen zijn ook de 
beschermheiligen van de reizigers. Vanaf die tijd is de profanisering van het feest begonnen. 
Het driekoningenfeest met de koning voor één dag wordt populairder dan de geboorte of de 
doop van Jezus. Op schilderijen is dit ook te volgen: 'De koning drinkt' is een populair thema. 
Dit is een volksgebruik waarbij elke keer als de koning een slok neemt iedereen moet roepen: 
'De koning drinkt!' Wie dat niet doet, wordt zwart geschminkt. 
 
De Duitse sterrenkundige Johan Kepler ontdekte in 1604 dat er in het jaar 7 voor Christus een 
zeldzame constellatie plaatsvond. Toen stonden Jupiter en Saturnus in het sterrenbeeld 
Vissen. De komeet die daar verscheen, werd waarschijnlijk gevolgd door de wijzen. Zij waren 
enkele jaren onderweg, dat blijkt ook uit de afbeeldingen van het kind Jezus dat geen 
zuigeling meer is als de drie koningen komen. 
 
De profanisering van het religieuze feest neemt in de eeuwen daarna verder toe door 
kermissen, optochten, feesten en het gebruik van driekoningentaarten en koningsbrieven om 
de koning en andere typische figuren voor die dag aan te wijzen. 
 

Driekoningen wereldwijd 
 
Dr. Liesbet Depauw, consulent bij LECA, is de volgende spreker. Zij laat zien hoe Driekoningen 
in andere delen van de wereld gevierd wordt. Ze vertelt dat het feest in alle christelijke delen 
van de wereld gevierd wordt maar dat het accent verschillend ligt in het rooms-katholieke en 
het oosters-orthodoxe deel. In oosters-orthodoxe gebieden ligt de nadruk meer op de 
Openbaring, de doop van Christus in de Jordaan. Grofweg gezegd geldt dit voor Rusland, 
Oekraïne, Roemenië, Bulgarije en Griekenland. Hier zie je dat het jezelf onderdompelen in 
ijskoud water (Rusland) en zwemmen achter een kruis aan (Griekenland) tegenwoordig nog 
een ritueel onderdeel van het feest zijn. 
 
In Roemenië zijn paarden erg belangrijk, dus zijn daar ook paardenzegeningen en wedstrijden. 
In Ethiopië is er een spectaculaire processie, die van 5 op 6 januari de hele nacht doorgaat. In 
sommige katholieke landen, zoals Latijns-Amerika, zijn het de drie koningen die cadeautjes 
brengen in plaats van Sinterklaas. De kinderen sturen hun een brief met hun verlanglijstje en 
zetten een doosje met whisky of gras (voor de kamelen) onder hun bed. 's Morgens zitten 



 

 

daar dan cadeaus in. In die landen, zoals Puerto Rico, is de intocht en rondreis van de drie 
koningen net zo'n groot evenement als de intocht van Sinterklaas in Nederland en België. 
 
In Mexico laten kinderen ballonnen op met hun verlanglijstje om te communiceren met de 
drie koningen, die in de hemel wonen. Daar zijn ook grote optochten met olifanten, paarden 
en kamelen en worden driekoningentaarten gegeten. In de Filippijnen ten slotte is het ook 
een officiële feestdag met optochten en het uitdelen van brood en snoep. Toch is ook in deze 
landen een verschuiving merkbaar van de Driekoningen naar de Kerstman als cadeaubrenger. 
 

Driekoningen in België 
 
Françoise Lempereur is onder andere verbonden aan de Universiteit van Luik. Zij gaat in op 
de viering van Driekoningen in België. De solidariteitsgedachte is tegenwoordig minder 
belangrijk dan het feestvieren met de gemeenschap of familie. Optochten hebben het zingen 
van deur tot deur vervangen. 
 
Het kiezen van de koning voor één dag via lootjes trekken of de driekoningentaart is 
onderdeel van het feest, evenals het rituele bedelen. Dit is volgens haar aan het begin van de 
twintigste eeuw opgekomen, waarbij er in ruil voor zingen brood, wafels of kolen gegeven 
werden. Het waren vaak arme mensen die langs kwamen en hun bezoek werd als een teken 
van voorspoed gezien. Vanaf de jaren vijftig zijn het steeds meer kinderen geworden, die 
langs de deuren gingen en snoep kregen. In Vlaanderen dragen zij een ster op een stokje, 
rondom Maastricht een kerstboom en soms een mandje voor de snoep. Ze zijn verkleed als 
de drie koningen. 
  
In het zuiden noemt men hen les roix brouzés, de bruine koningen. Daar zijn alle koningen 
bruin geschminkt. In Wallonië sterft de traditie uit, daar wordt het alleen nog in Luik gedaan. 
Sommige liedjes in dialect stammen nog uit de zeventiende of achttiende eeuw. Als men iets 
kreeg, werd er een dankliedje gezongen, als men niets of weinig kreeg, een pestliedje. Verder 
had men soms een rommelpot mee voor het ritmisch begeleiden van de liedjes. De 
rommelpot werd gemaakt door een varkensblaas over een blik te trekken en er een rietje in 
te steken. 
  
Het kiezen van de koning voor een dag door de boon in de taart of het lootjes trekken wordt 
nog in Doornik gedaan. Dan heeft men de zogenaamde koningsbrieven met zestien 
afbeeldingen erop, die in zestien (of zoveel als nodig is) lootjes geknipt worden. De 
belangrijkste lootjes zijn de koning, de nar, de muzikant en de schenker. Als men deze trekt, 
is men dit de rest van de dag. De taart met een boon of een figuurtje van porselein of plastic 
erin wordt vaker gedaan. Het is gebruik dat de koning zijn koningin kiest. De taart heeft de 
vorm van een ster of een cirkel, is ongeveer tien centimeter hoog en heeft een diameter van 
dertien centimeter. In Moellingen, in de Voerstreek, eet men ook wel de Galette des Rois van 
bladerdeeg. Daar verloot men op 5 januari met speelkaarten traditionele 
driekoningentaarten. In Luik zijn er poppentheaters die met marionetten het verhaal van de 
drie koningen uitbeelden en heel populair zijn bij kleine kinderen. 
 
In Antwerpen viert men de Verloren Maandag (Lundi Perdu) met het eten van 
worstenbroden en appelbollen. Dit is de maandag na Driekoningen, die vrij was en dus geen 
geld opbracht. Vandaar Verloren Maandag. In Doornik eet men op deze dag samen met de 
familie worst- en appelgerechten. Verder is er het gebruik van ‘De Koning Drinkt’ met het 
zwart schminken van degene die niet mee roept als de koning een slok neemt. In de 



 

 

omgeving van Retie en Zottegem zijn er stoeten en Bommelsfeesten met vuurwerk en 
optochten. 
 

Driekoningen in Rijnland 
 
Dr. Alois Döring is emeritus wetenschappelijk medewerker Volkskunde bij het LVR-Institut für 
Landeskunde und Regionalgeschichte in Bonn. Hij vertelt over het sterzingen in het Rijnland, 
dat het voormalige Nord-Rheinland beslaat, dus delen van Rheinland-Pfalz en Saarland.  
 
In 1621 was er in Keulen een conflict van studenten die verkleed als drie koningen, van wie 
één met een zwart gezicht, overlast veroorzaakten met hard zingen en bedelen. Vanaf die 
tijd is het gebruik van sterzingen dus al bekend. Het waren vooral de arme mensen die dit 
deden. Men kreeg eieren, spek, brood, worst of kolen voor een gezamenlijke maaltijd of om 
de winter door te komen. Men trok soms zelfs van dorp tot dorp. Jongelui trokken rond met 
lange mantels, baarden, een ster op een stok, papieren kronen, lantaarns en een zwart 
gezicht. Men bezong in liedjes de legende van de drie koningen en Herodes. Na de gift volgde 
een bedankliedje of een spotlied. 
  
Rond 1900 is het gebruik bijna verdwenen uit de Rijnland-Pfalz, maar is later weer 
teruggebracht. In de jaren dertig hebben misdienaars het sterzingen weer geherintroduceerd. 
Ook is het via scholen en de katholieke jeugdbeweging weer teruggebracht. Men haalde geld 
op voor bibliotheken enz. Na 1950 is het sterzingen vooral centraal georganiseerd door de 
kerk om geld op te halen voor goede doelen. Met krijt zegent men de huizen met CMB, al 
staat dat niet voor de namen van de drie koningen, maar voor Christus mansionem 
benedicat: Christus zegent dit huis. 
 

Driekoningen in Spanje 
 
Manuel Vilar Álvarez werkt bij het Instituto de Estudios de las Identitades (IEI) en het Museo 
do Poblo Galego. Hij belicht de viering van de Driekoningen in Galicië. Hij legt uit dat Galicië 
een eigen cultuur en taal heeft en in de twintigste eeuw overgegaan is van een overwegend 
agrarische gemeenschap naar een stedelijke maatschappij. Veel gebruiken worden minder 
gevierd zoals vroeger en steeds meer zoals in andere moderne samenlevingen, met meer de 
nadruk op feesten en commercie en minder op de gemeenschap en traditie. 
 
Het gezamenlijk vieren van het driekoningenfeest door groepen jongelui die rondgaan en 
zingen, versterkt de banden binnen de gemeenschap. In de periode tussen Kerstmis en 6 
januari zijn er overigens meer feesten in Spanje, ook al worden die steeds minder gevierd. Op 
Driekoningen is er een maaltijd voor het hele dorp en zingen mannen verkleed als drie 
koningen in de kerk. Het vieren van Kerstmis was een feest van de familie, waarbij het 
middelpunt van het huis, de haard, heel belangrijk was. Het vuur in de haard bleef met kerst 
de hele nacht aan en het eten bleef op tafel staan voor de overledenen. Dit gebruik doet 
denken aan de Yule Log in andere landen. 
  
Het feest van de Onnozele Kinderen op 28 december wordt steeds minder gevierd. Op deze 
dag kon men elkaar voor de gek houden en ook was er het feest van de Kleine Bisschop, 
waarbij een kind als bisschop gekozen werd. De andere kinderen of studenten volgden hem 
gemaskerd en trokken rond. Ook in Vlaanderen schijnt dit gebruik tot in de zeventiende 
eeuw bestaan te hebben. 
 



 

 

Het feest van Oud en Nieuw wordt ook steeds meer op een moderne manier gevierd. Op het 
feest van Driekoningen laten de koningen op 5 januari cadeaus achter op de balkons voor de 
kinderen die daar hun schoentjes gezet hebben. Op 6 januari zijn er optochten en wordt er 
gezongen langs de deuren. Dit wordt door zowel jong als oud gedaan, in groepen. Ook zijn er 
groepen, Ranchos de Reyes genaamd, die rituele dansen uitvoeren. Deze dansen werden 
door handelsgilden gedaan in de negentiende eeuw, maar in de twintigste eeuw geïmiteerd 
door de Ranchos. In deze dansen worden verschillende tradities gecombineerd: die van de 
middeleeuwse gildedansen, die van de verering van de drie koningen en moderne uitingen. 
 
Al met al vertonen de Ranchos een verbluffende flexibiliteit, die het waarschijnlijk maken dat 
ze door deze voortdurende aanpassingen in de veranderende maatschappij zullen blijven 
bestaan. 
 

Driekoningen en de UNESCO conventie 
 
Albert van der Zeijden werkt bij het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel 
Erfgoed (VIE) in Utrecht en gaat in op de toekomst van Driekoningen. Hij vertelt aan de hand 
van de UNESCO conventie voor immaterieel erfgoed dat een traditie als Driekoningen niet 
per se hetzelfde hoeft te blijven om levend te houden. Immaterieel erfgoed zorgt voor een 
gevoel van identiteit en continuïteit en het bevordert het respect voor culturele diversiteit en 
menselijke creativiteit. Het ondertekenen van de UNESCO conventie houdt een aantal 
verplichtingen in: het inventariseren en documenteren van het immaterieel erfgoed in een 
land, het zichtbaar maken, presenteren en bewust maken, het safeguarden en 
safeguardingsmethodieken ontwikkelen, een gunstig klimaat scheppen waarin immaterieel 
erfgoed kan gedijen. Er is een centrale rol voor de gemeenschappen weggelegd, daarom 
heeft men in Nederland gekozen voor een benadering van onderop: de gemeenschap zelf 
moet zorgen voor en nadenken over een erfgoedzorgplan met aandacht voor knelpunten. In 
Nederland staan nu meer dan zestig tradities en ambachten op de Nationale Inventaris, 
waarbij ook een aantal plaatselijke en moderne tradities. 
  
Ook kleinere, plaatselijke tradities kunnen samenwerken, op nationaal en internationaal vlak, 
zoals met Driekoningen. Hetzelfde zien we met de bloedprocessies en de 
sintmaartenvieringen. Wel moet er bij internationale voordrachten rekening mee gehouden 
worden dat de voordracht uitgaat van het land en dat er quota zijn voor het aantal 
voordrachten per land en per keer. Hierbij hebben multinationale voordrachten, waarbij dus 
meerdere landen een traditie voordragen, voorrang. Dit zou het geval kunnen zijn bij 
driekoningenzingen, waarbij er een internationale uitwisseling van kennis en 
safeguardingstechnieken plaatsvindt.  
 
Een mogelijk knelpunt bij het driekoningenzingen is de secularisatie. Hoe kan men de 
interesse voor de traditie wekken van een nieuwe generatie, die vaak minder of anders 
religieus is opgevoed. Hiervoor kan men leren van ander immaterieel erfgoed, zoals Sint-
Maarten in Utrecht. Zij zijn gaan kijken naar de essentie van het feest: samen delen, en 
hebben dit gerealiseerd in een daklozenmaaltijd. Verder hebben zij een stripboek en een 
lichtprocessie voor kinderen in samenwerking met de plaatselijke VVV georganiseerd, is er 
veel samenwerking met musea en scholen en organiseren zij een middeleeuwse 
sintmaartensmarkt. 
 
Ten slotte benadrukt Van der Zeijden de rol van de overheden in dit geheel. Immaterieel 
erfgoed is belangrijk voor de gemeenschap: laat dit zien! Het kapitaal van immaterieel 
erfgoed ligt in de vele betrokken vrijwilligers, de sociale cohesie. Immaterieel erfgoed kan 



 

 

ingezet worden voor city promotion, imago en toerisme. Ook kan de overheid een gunstig 
klimaat scheppen waarin immaterieel erfgoed kan gedijen. 
 

Voorbeelden uit de praktijk 
 
Driekoningenzingen in Tilburg 
 
Henk Veltmeijer, voorzitter van de Werkgroep Driekoningenzingen van de Heemkundekring 
Tilborch, vertelt welke activiteiten zij ontwikkeld hebben om de aandacht voor het 
driekoningenzingen te vergroten. Zij hebben zangwedstrijden georganiseerd, 
liederenbundels gemaakt, een expositie in samenwerking met de bibliotheek georganiseerd, 
lesbrieven samengesteld en deze studiedag georganiseerd. De werkgroep wil graag het vuur 
voor de traditie doorgeven, waarbij het zingen voor verbondenheid en identiteit zorgt. Zij 
werken samen met andere partners in heel Midden-Brabant om de traditie levend te houden, 
in het belang van de samenleving en voor het plezier van de driekoningenzangertjes. 
 
Driekoningenzingen in Retie 
 
Koen Claessens, Schepen Erfgoed van de gemeente Retie in België, vertelt wat de gemeente 
gedaan heeft om het driekoningenzingen te ondersteunen. Hij vertelt dat het een oude 
traditie is waarbij op 5 januari de kinderen voor snoep zingen. Later op de avond gaan 
ouderen verkleed en gemaskerd langs de deuren, krijgen wat te drinken en gaan pas weg als 
geraden is wie het zijn. Om middernacht gaan de maskers af. Het gebruik werd steeds minder 
gedaan, tot de gemeente het in 2008 met kleine middelen nieuw leven wilde inblazen. Dat 
deed ze op twee vlakken: de betrokkenheid van de bewoners werd gestimuleerd door het 
netwerk te verbreden. Buurthuizen, lokale middenstand, culturele verenigingen en 
jeugdbewegingen werden er actief bij betrokken. Op scholen werd het verhaal verteld, er 
werden affiches verspreid die men kon ophangen als men meedeed, buurthuizen en 
dergelijke konden pakketten afhalen om wafels of pannenkoeken te bakken, van de verklede 
volwassenen werden foto's gemaakt voor internet. In de toekomst wil men ook meer de 
sociale media erbij betrekken en meer naar de situatie dat de gemeenschap erachter staat, in 
plaats van de gemeente. 
 
Driekoningenommgang Stak-Het-Oep Zoutleeuw 
 
Etienne Heeren vertelt over het Stak-Het-Oep feest in Zoutleeuw in België. Hier trekken de 
kinderen rond in een optocht met een uitgeholde en versierde biet als lampion en verkleed 
als één der drie koningen. De biet is praktisch: Zoutleeuw ligt middenin het bietengebied van 
België. Stak-Het-Oep wordt verklaard als: steek hem (de lampion) omhoog of steek hem aan. 
De optocht vindt zijn oorsprong in twee legendes van Zoutleeuw. De ene gaat over drie 
pelgrims ( de drie koningen natuurlijk) die op 6 januari hardvochtig de deur gewezen werden 
door de kasteelheer. Deze wordt gestraft met het verdwijnen van zijn kasteel in een groot 
meer, het Vinne. Alleen de slotkapel blijft over. Ook een beeldje van Onze Lieve Vrouwe 
verdwijnt spoorloos. Pas als het beeldje teruggevonden wordt, zal de ziel van de kasteelheer 
rust vinden. De tweede legende gaat over het terugvinden: In de zestiende eeuw vindt een 
boer het beeld terug met het ploegen en men herinnert zich de eerste legende. Als dank 
bouwt men een kapel voor het beeld en men belooft een jaarlijkse lichtprocessie te houden.  
Dat zou de Stak-Het-Oep optocht zijn. Deze heeft voor de Tweede Wereldoorlog bestaan, is 
daarna verdwenen, maar in de jaren zestig weer nieuw leven ingeblazen door de Schepen 
van Cultuur. Door er een wedstrijdelement aan te verbinden, is de optocht populair onder 
kinderen. De straatverlichting is gedoofd en drie kinderen die de bonen in het brood hebben 



 

 

gevonden worden uitgenodigd op het stadhuis en mogen in een koets mee met de optocht, 
die eindigt bij de kerststal voor de kerk. 
 
Driekoningencarnaval in Zottegem 
 
Chris de Saveur vertelt over het sterzingen in Zottegem. Hij is één van de grondleggers van 
een plaatselijke traditie. In 1985 zijn daar enkele zanggroepen opgericht, die geschminkt in 
de Zottegemse bejaardentehuizen, ziekenhuizen en psychiatrische inrichtingen zingen en 
daarna een ronde langs de Zottegemse herbergen maken. Hun groep bestaat nu uit zeven 
mensen: drie zangers (de drie koningen) en vier muzikanten (de herders). Ze zingen oude 
Vlaamse kerstliederen, Middelnederlandse en Engelstalige liederen.  
 
De zanggroepen proberen de mensen warm te maken voor de ware kerstgedachte en de 
kerstsfeer in ere te houden. Zij proberen alle elf deelgemeenten aan te doen en elk kind dat 
in een herberg verkleed aanwezig is krijgt een zak snoep. 's Avonds om acht uur doen ze bij 
de kerststal een kerstevocatie over een actueel thema. Zij hopen ook in de toekomst door te 
kunnen gaan door verzorgde en stijlvolle optredens te bieden en willen graag de jeugd 
betrekken bij de traditie.  
 
Driekoningentaarten 
 
Dr. Chantal Bisschop vertelt over driekoningentaarten uit de hele wereld. De traditie bestaat 
uit het eten van een taart op de avond van 5 januari in de familiekring of het clubhuis. De 
taart wordt gesneden met één stuk meer dan het aantal aanwezigen, dit is het godsdeel. De 
jongste aanwezige wijst aan wie het volgende stuk mag kiezen. Degene die de boon of het 
beeldje in zijn of haar stuk heeft, is de koning voor een dag. Soms zijn er twee bonen, dan is 
er ene koning en een koningin.  
 
De boon is in veel culturen het symbool voor nieuw leven, past dus bij het nieuwe jaar en de 
geboorte van Jezus. Ook werden bonen gebruikt bij stemmingen in het oude Griekenland en 
in de Middeleeuwen bij het kiezen van een gildehoofdman. 
 
De kroon is van verguld of verzilverd karton. In de zestiende eeuw was hij vaak via leurders te 
koop, tegenwoordig wordt de kroon bij de driekoningentaart geleverd door de bakkers. Het 
aanwijzen van een koning voor een dag is een omkering van rollen, die ook bij de Romeinse 
saturnaliafeesten en carnaval te zien is. De slaaf wordt koning om de geesten te misleiden.  
 
De oudste vermelding van een koningskoek is een recept uit begin veertiende eeuw. De 
koning voor een dag en het drinkspel ‘De Koning Drinkt’ is een populair thema in de 
beeldende kunst, zoals bij Jacob Jordaens en Jan Steen. Uit onderzoek naar culturele 
vererfgoeding in Vlaanderen in vrouwenbladen is gebleken dat vanaf het einde van de jaren 
zestig in de vorige eeuw de koningskoek of Galette des Rois aan populariteit wint. De in 
Frankrijk geliefde Galette des Rois is een frangipanetaart van boter, suiker, eieren, bloem en 
gemalen amandelen, vaak een amandelvulling. Het is een luxe taart.  
 
In Vlaanderen wordt de koning ook wel gekozen door loterijbriefjes van de koningsbrief. 
Andere geliefde rollen zijn Altijd zat, Blaaskaak. In Wallonië is het gebruik om niet één, maar 
drie extra stukken koek te snijden. Eén voor god, één voor de afwezige en één voor de arme, 
deze wordt in de vensterbank gezet. Ook is de boon soms een koffieboon. 
 
 



 

 

Zoals gezegd, is de koningskoek in Frankrijk de Galette des Rois. In het zuiden zijn er ook vaak 
geconfijte vruchten of chocolade in verwerkt en zijn ze soms ringvormig. In Spanje is de 
Roscón de Reyes een versierde, broodachtige ring, in Portugal is de Bolo Rei soms een ring en 
soms langwerpig en in Mexico is het ook een ring. In de VS, in New Orleans is het een met 
felle kleuren versierde King Cake, waarbij de kleuren geel, groen en paars symbool staan voor 
kracht, geloof en gerechtigheid. In Zwitserland is er de Dreikoningskuchen, in Griekenland de 
Vassilopita en in Bulgarije de Banitsa. 
 
Nog even over de favofilie. Zo heet het verzamelen van de porseleinen, metalen of plastic 
beeldjes die in de koningskoeken zitten. De beeldjes worden ook wel fève (letterlijk: boon) 
genoemd. Op internet stellen de verzamelaars hun schatten ten toon. 
 
Bedelzang, een status quo 
 
Niels Schalley werkt voor het project Bedelzangtradities van de Erfgoedcel k.ERF in België. Hij 
vertelt over de verschillende soorten bedelzangen en hoe deze verspreid zijn over het jaar. 
Sommige bedelzangen zijn verbonden met christelijke hoogtijdagen zoals de twaalf heilige 
dagen na kerst, maar ook de paascyclus, Sint-Jan, Pinksteren en Sint-Maarten. Andere 
bedelzangtradities zijn verbonden met de agrarische cyclus. Zo zijn er de vier seizoensdagen 
met de langste en kortste dag en de equinoxen. 
  
In de k.ERF regio zijn er zeven bedelzangtradities. Het is een agrarische gemeenschap waar 
veel tradities zijn overgeleverd. Zo is er een klein schooltje waar nog de traditie van het 
goriënzingen gedaan wordt. Dit is een feest op 12 maart ter ere van Sint-Gregorius, die 
schutspatroon van de schoolgaande jeugd is. Alle kinderen nemen een koehoorn mee om op 
te toeteren. Deze hoorns zijn familiestukken, die soms al tweehonderd jaar doorgegeven 
worden. Ook maken ze zelf een bloemenkroon en ze krijgen voor de liedjes eieren, want 12 
maart valt altijd in de vastentijd. 
  
Met het project Zing ze! van k.ERF worden bedelzangtradities gestimuleerd en ondersteund. 
Er is een wedstrijd waarbij zanggroepen kunnen strijden voor ‘Wie zingt het meest’ van de 
zeven gemeenten. Verder zijn er educatieve projecten. Met kleine acties worden de tradities 
ondersteund. 
 
De uitdagingen en kansen voor de toekomst van dit soort bedelzangtradities zijn legio. Ze zijn 
flexibel en dynamisch, ze zorgen voor eigenheid en identiteit en de borging van het 
immaterieel erfgoed ligt in het beleven, het doen. En ten slotte is er altijd de noodzaak van 
het doen van wetenschappelijk onderzoek. 
 

Intentieverklaring 
 
De dagvoorzitter somt de belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen de 
verschillende uitingen van de traditie op. Hij nodigt de sprekers en organisatoren uit om de 
Intentieverklaring van Tilburg te ondertekenen om zich in te zetten voor de toekomst van het 
driekoningenzingen in Europa. 
 
 
Elise Meier 
 


