
Het feest van Driekoningen wordt op veel plaatsen in de 
 wereld gevierd op 6 januari. Met Driekoningen herdenken 
we een gebeurtenis die in de Bijbel wordt vermeld. Drie wijzen 
volgden een ster om de koning der joden te vinden. Zo kwa-
men ze bij het kind Jezus in Bethlehem. Ze brachten wierook, 
goud en mirre als geschenken voor hem mee. Op sommige 
plaatsen in Zuid-Nederland en Vlaanderen trekken nog altijd 
als koningen verkleedde kinderen zingend langs de deuren 
om geld of snoep op te halen. Het Driekoningenzingen in 
Midden-Brabant staat op de Nationale Inventaris Immaterieel 
Cultureel Erfgoed in Nederland.

Belangrijk jaarfeest
Op dit congres ontdekken we hoe rijk de tradities van de 
viering van het feest van Driekoningen zijn. Driekoningen is 
van oorsprong een Christelijk feest en past in de kerkelijke 
kalender. Het is de afsluiting van de kersttijd. Nog altijd 
ruimen veel mensen pas na Driekoningen hun kerstspullen 
op. Maar het feest past ook in het rijtje van de omkerings-
feesten. Vroeger kregen de armen en tegenwoordig krijgen de 
kinderen een belangrijke rol. Naar hen gaat de aandacht uit. 
Het Driekoningenzingen is door veel beroemde schilders in 
de zeventiende en achttiende eeuw afgebeeld.

Driekoningen in Europa
Trekken in Nederland en België de kinderen zingend langs de 
deuren, in Spanje lijkt Driekoningen wel op ons Sinterklaas-
feest: kinderen krijgen cadeaus en volwassenen worden 
verrast met een surprise. In Galicië is Driekoningen een 

heel groot feest. Daarbij horen speciale dansen. In bepaalde 
streken van Duitsland zegenen kinderen de huizen en schrij-
ven met gewijd krijt een vaste afkorting naast de deur.

Borgen van de traditie  
Op dit internationale congres ziet u het belang van de 
 vieringen van Driekoningenfeest als immaterieel erfgoed. 
Op sommige plaatsen staan de tradities onder druk. U ontdekt 
welke activiteiten er ontplooid worden om de tradities levend 
te houden. De acties kunnen een voorbeeld zijn voor het 
borgen van andere tradities. 

Praktische informatie
Datum: 24 oktober 2014 
Locatie: Raadzaal gemeentehuis Tilburg, Stadhuisplein 130, 
 Tilburg, Nederland 

Inschrijving Vooraf inschrijven is noodzakelijk en kan tot   
14 oktober door te mailen naar immaterieelerfgoed@live.nl.  
Deelnemen kost € 15,– (de prijs is inclusief lunch en borrel).  
De inschrijving is pas definitief nadat we het inschrijvingsgeld 
hebben ontvangen. Betalen doe je door het verschuldigde bedrag 
over te maken op rekeningnummer NL29INGB0000810806 / 
BIC code INGBNL2A, op naam van de Stichting Volkscultuur en 
 Immaterieel Erfgoed te Utrecht. Als vermelding geef je op  
‘studiedag’ en de naam (namen) van de deelnemer(s).  
Het is ook mogelijk om met IDEAL te betalen op  
www.volkscultuur.nl/winkel. 
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Dagvoorzitter: Jos Swanenberg, Universiteit van Tilburg 

10.00 uur: Onthaal met koffie 

10.30 uur: Opening door Paul Spapens 

10.35 uur: Welkomstwoord door Peter Noordanus,  burgemeester van Tilburg 

10.40 uur: ‘Inleiding, geschiedenis van Driekoningen’ door Stefaan Top, voorzitter LECA 

11.00 uur:  ‘Driekoningen buiten Europa’ door Liesbet Depauw, LECA 

11.20 uur:  ‘Driekoningen in België’ door Françoise Lempereur, Université de Liège (lezing in het  Engels)  

11.40 uur:  Koffiepauze 

12.00 uur: ‘Driekoningen in Rijnland’ door Alois Döring (lezing in het Duits) 

12.20 uur: ‘Driekoningen in Spanje’ door Luis Costa Vázquez-
Mariño, Universidad de Vigo (lezing in het Engels) 

12.40 uur: ‘Driekoningen en de UNESCO-conventie van het 
immaterieel cultureel erfgoed’  door  Albert van 
der Zeijden, Nederlands Centrum voor Volks-
cultuur en Immaterieel Erfgoed

13.00 uur: Vragen 

13.15 uur:  Lunch 

14.00 uur: ‘In vogelvlucht’: vijf Driekoningentradities 
• Driekoningenzingen in Tilburg 
• Driekoningenzingen in Retie 
• Driekoningenommgang Stak-Het-Oep Zout 
 leeuw 
• Driekoningencarnaval in Zottegem 
• Driekoningentaarten 

15.15 uur:  Vragen 

15.35 uur:  Slotwoord dagvoorzitter 

15.45 uur:  Ondertekening intentieverklaring en borrel 
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