
ZANTEN UIT BREDENE. 

5. Liedjes rond Driekoningen. 

Drietoningen of "dertiendag" wordt 
doch alleen door onze jeugd. Dit gebeurt 
6 januari, soms ook vroeger. 

Dan gaan drie jongens van deur tot 
zingen hun liedje. Dit gebeurt altijd 's 
gewoonlijk op drie verschillende avonden 

thans méér gevierd dan vroeger, 
meestal tussen kerstmis en 

deur aankloppen of bellen en 
avonds, en deze "ronde" wordt 
gedaan. 

Er is altijd een zwarte gegrimeerde koning bij met zelfgemaakte 
tulband, en in oosterse kleding : samengesteld uit gekleurde en gevlochten 
sjerpen, kamermantels, enz. Een arabier, gehuld in vuurrode mantel en wit 
gedrapeerd hoofddeksel, insgelijks gegrimeerd, hoort er bij. En als derde 
koning is er een westerling, insgelijks naar eigen smaak en verbeelding 
gekleed, op het hoofd een vergulde kroon en niet gegrimeerd. De kleding 
is dus doorgaans verzorgd en verandert ieder jaar volgens persoonlijke 
smaak en fantazie. 

Natuurlijk dragen de drie koningen een vergulde ster, zelf gemaakt 
uit karton en op een stok bevestigd. 

Meestal wordt geen licht mee gedragen. Voor enkele jaren had men 
soms een lantaaribij. 

Eén van de drie draagt tenslotte een geldkistje, dat het uitzicht 
heeft van een oude koffer. Na het zingen wordt aan de jongens wat geld 
gegeven dat in het kistje gaat, en achteraf eerlijk onder z'n drieën 
wordt verdeeld. 

Het liedje met zijn kleine variante, of liever verkorting, kennen 
wij pas sinds enkele jaren te Bredene a/zee. Alle kinderen kennen het 
en leerden het van elkaar. Het is heden in gebruik. Op het dorp was het 
onbestaande. Ook de tekst was er niet. Wij danken de opname ervan in 
1977 aan de heer John Gheeraert, auteur van "Als d'oude Peperbus vertelt". 

Driekoningenliedle. 

Driekoninge, driekoningen, 
Geef mij 'n nieuwen oet 
M'n ouden is versleten ; 
M'n moeder mach 't nie weten 
M'n vader kwam 't te weten 
Hij heeft het geld 	( 

wordt voorgedragen Op de roster geteld ) 
Driekoningen, driekoningen, geef mij 'n nieuwen oet. 

Karel Clybouw. 

ROUWBEKLAG. 

De Plate verneemt met droefheid het overlijden van haar lid 
Mej. Rosane ENGELS in ouderdom van 55 jaar. Zij biedt de familie haar 
oprechtste gevoelens van deelneming aan. 
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