A

nno Domini 1372 werd uit de nood der
tijd in de stad Lingen aan de Ems, „De
Burgerzonen Schutterij“ opgestelt en
daruit een leger opgericht. Zij moesten gehoorzamen aan de landheren en de overheid van de
stad, volgens het regelement verplichten zij zich
in tijden van nood zich in te zetten en te vechten
voor de vaderstad, om lijf en leden, have en
goed van hun inwoners te beschermen. Hiervoor genoten zij hun privilegen. Hun leden werden
opgeroepen onder de ongehuwde zonen van de
stad vanaf het begin van hun 16e levensjaar. Ze
noemden zich „De Kivelingen“.

De „Burgerzonen-optocht“ wordt sinds
eeuwen om de 3 jaar met pinksteren
gevierd,om te herinneren aan de jonge Lingener die hun leven op het spel
zetten voor de vrijheid von hun geboortestad. Jedere keer komen duizende bezoekers in de stad, om mee
te beleven, hoe die zich verandert in
een middeleeuws marktplein uit de
16e eeuw. Om de historische optocht
te bekĳken en het Koningspaar te vieren. Hier met de Kivelingen, de meer
als 600 jaar oude traditie te behouden,
te vieren, zal voor iedere bezoeker onvergetelijk blijven.

Wat sinds eeuwen het doel van hun
vereniging was, wordt nu op sociale
en culturele wijze tot uitdrukking
gebracht. Vandaag engageren zich
ca. 300 jonge ongehuwde Lingener
burgerzonen vrijwillig voor de stad
en laten de geschiedenis weer opleven. Tijdens dit volksfeest met
Pinksteren, kan de bezoeker rondom het Lingener Marktplein een
middeleeuws Spectaculum verwachten met troubadouren en marskramers, vertonen van middeleeuwse ambachten en verschillende activiteiten voor jong en oud.
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urgers en gasten betalen
geen wegtol op het historische Kivelingenfeest.
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ij wensen u van harte welkom Pinkteren 2017 in oude
geboortestad Lingen (Ems)!
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