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DRIEKONINGENZINGEN. EEN TRADITIE IN TILBURG EN OMSTREKEN. 

Wie zijn we en wat doen we  
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Goede middag. Mijn naam is Henk Veltmeijer, voorzitter van Heemkundekring Tilborch uit deze 
stad en ik spreek namens de Werkgroep Driekoningenzingen. Een van de twee belangrijke 
werkgroepen van onze Heemkundekring. 
Bijzonder trots ben ik ook als voorzitter van de Heemkundekring dat dit congres in Tilburg plaats 
vindt en dat de gemeente deze heeft willen faciliteren.  
 
Heemkundekring Tilborch heeft in algemene zin als doel de belangstelling te wekken voor de 
geschiedenis en het erfgoed van Tilburg. 
Dat doen wij door middel van contactavonden, lezingen, excursies , een maandelijkse nieuwsbrief, 
werkgroepen zoals Driekoningenzingen en Monumenten en eventuele acties. Zoals bijvoorbeeld 
richting gemeente wanneer het gaat om het behoud van het cultureel erfgoed in de stad Tilburg.  
 
Omdat wij het Immaterieel Erfgoed, waarvan de traditie Driekoningenzingen in Tilburg een 
onderdeel is, van belang vinden als aanjager voor onderlinge verbondenheid hebben wij samen 
met enkele cultuurinstellingen en Heemkundekringen uit de regio de aanvraag ingediend voor het 
plaatsen van het Driekoningenzingen op de Nationale Inventaris van het Immaterieel erfgoed wat 
in 2013 is gehonoreerd. 
 
De uitvoerende werkgroep is vervolgens gestart met de organisatie van een aantal activiteiten in 
zowel Tilburg als in de naburige gemeente Goirle. 
En met trots kunnen we een aantal activiteiten presenteren: 
Het zingen in de Kapel in Goirle waar de zangertjes in de kapel samen komen en hun 
driekoningenliederen ten gehore brengen voor koek, chocomel en een prijswinnende boon. 
 
Het Driekoningen in Koor dat in Tilburg in samenwerking met de Tilburgse Federatie 
Zangverenigingen wordt georganiseerd. Gerenommeerde koren zingen voor een wisselbokaal  
en presenteren zich aan een vakjury. 
 
Driekoningen in de Wijk. Op diverse locaties in de stad  zijn individuele kinderen en groepjes 
welkom om te zingen voor bezoekers en een jury. 
Ook hier zijn prijzen aan verbonden die in het gemeentehuis, waar zij groots worden onthaald, 
mogen worden opgehaald. 
 
Ook zijn er gratis liederenbundels en lesbrieven voor scholen uitgewerkt en een boek uitgegeven. 
 
En dan is er dit jaar deze Internationale Studiedag Driekoningen, hier en elders in Europa.  
Georganiseerd samen met LECA en CKERF, onze partners in België en het Nederlands Centrum 
voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed en niet in de laatste plaats door Paul Spapens. 
Het congres dat tevens de gelegenheid biedt om blijvend contact te zoeken met 
Driekoningengroepen in Europa om ook op termijn samen sterk te zijn bij het in stand houden van 
de Driekoningentradities. 
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Waarmee we worden geconfronteerd als het gaat om het levend houden van de traditie  
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En dan is het de bedoeling dat de traditie van het Driekoningenzingen hier in de omgeving levend 
te houden.  
We willen dat ontzettend graag. We vinden ook dat het bij tradities gaat om het doorgeven van het 
vuur en niet om het aanbidden van het as. Ik citeer Gustav Mahler. 
En dat is nog een hele klus! 
 
Het Driekoningenzingen is een christelijk feest dat tot ongeveer de tachtiger jaren van de vorige 
eeuw nog volop hier in de stad en omgeving in de belangstelling stond. 
 
Echter...zoals u ook aan onze lege kerken kunt zien is de katholieke beleving en het praktiseren 
ervan niet meer aan de orde. De ouders van de kinderen die langs de deuren zouden kunnen gaan 
zingen zijn zelf niet meer bekend met de verhalen uit de bijbel, hebben het te druk want zij werken 
beiden en s’ avonds langs de deuren wordt gevaarlijk geacht.  
 
Daarnaast is de rol van de scholen als ondersteuners van tradities door het vaak overvolle 
programma niet meer in beeld en ook daar zijn er natuurlijk de leerkrachten die niet meer zijn 
opgevoed en opgegroeid in de tradities van de christelijke feesten.  
 

Wat de antwoorden zijn die we op dit moment formuleren  
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Wij vinden het van belang dat er rondom de traditie Driekoningenzingen activiteiten worden 
georganiseerd, waardoor mensen worden “opgeroepen” om de traditie mede in ere te houden.  
Tenslotte is de traditie een onderdeel van je identiteit. Tradities zorgen ook voor verbondenheid.  
Je doet de dingen samen. 
En als Werkgroep Driekoningenzingen van Heemkundekring Tilborch hebben we daarin een 
voortrekkersrol. 
 
Wij zijn gaan kijken wat van belang is in deze hedendaagse tijd. Wat ook toekomstbestendig is 
oftewel duurzaam in huidige termen gesproken..  
Het gaat dan over het belang van een traditie zoals het Driekoningenzingen. Het “waarom” ervan 
dat uiteindelijk leidt tot het  “wat” en het “hoe”.  
 
We hebben daarvoor allereerst een visie geformuleerd die zich niet enkel richt op het behoud van 
het cultureel erfgoed maar ook op de opdracht die er is voor opvoeding, onderwijs en de 
hedendaagse, multiculturele en mondiale samenleving. 
Tradities zijn namelijk geen afzonderlijke festiviteiten. Ze zijn midden in de maatschappij te vinden. 
 
Wij vinden dat het: 

 Op (inter)nationaal niveau van belang is dat in het kader van het samenverbindend karakter 
van Immaterieel Erfgoed, overeenkomsten en verschillen in onze samenleving worden 
ontdekt en onderkent ten behoeve van geaccepteerde verscheidenheid.  

 

 Een door alle maatschappelijke groeperingen zoeken is naar een eigentijdse identiteit die 
past bij de huidige leefsituatie waardoor er gezorgd wordt voor een leefbare samenleving  
omdat er gezamenlijk historische wortels worden aangelegd.  
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 Dit alles betekent dat Immaterieel Erfgoed een “levend” fenomeen is en zo een bijdrage 
levert aan datgene wat in de 21e eeuw nodig is. 

 
Dat staat! 
 
En dan begint het werk. Op basis van deze visie.  
En kan het niet anders zijn dan dat je komt tot samenwerking. 
Samenwerking met de diverse groeperingen, instellingen maar ook individuele personen.  
 
Niet alles kan in een jaar maar we zijn wel op weg. Weer een stapje verder met activiteiten om tot  
verbondenheid en dus gezamenlijke kracht te komen en zo te bouwen aan het gevoelde “ we zijn 
allemaal deel van….”  
 
Voorbeelden hiervan zijn onze activiteiten die ik al eerder schetste. 
 
Nieuwe voorbeelden van samenwerking zijn: 
Driekoningen te Kijk. Een Driekoningenexpositie in samenwerking met bibliotheek Midden Brabant.  
 
Samenwerking met de Stichting tot het behoud van het  erfgoed rondom Kerst uit het oosten des 
lands die ons hun Driekoningenverzameling wil uitlenen voor de expositie. 
 
Driekoningen op Proef. De samenwerking met een bewoonster uit Tilburg die het 
Driekoningenverhaal schreef vanuit het perspectief van de koningen, dit ook gaat vertellen en 
tegelijkertijd samen met de kinderen gaat “Proef-Verkleden” .  
Je aankleden met de mooie koningskleren uit de verkleedkist en dan met je lampion in de hand en 
de kroon op je hoofd het driekoningenlied oefenen.    
 
Nakeuvelen over de Driekoningen op 7 januari in de bibliotheek met de Luister- en Vertelgroep in 
waarvan ook allochtone Tilburgers deel van uitmaken.  
 
Natuurlijk zijn er ook nog de min of meer losse acties zoals de website die we hebben ontwikkeld,   
en de oproepen in de wijkkranten. 
 
Dat dit alles niet gaat zonder duidelijke en heldere afspraken zult u begrijpen. 
We zijn daarom flink aan de slag met het formeren van een kerngroep met daarnaast de 
uitvoerende groep. Allemaal werkend op basis van een plan van aanpak dat we ieder jaar 
bijstellen. Met doorkijkjes naar de toekomst. 
Want: 
Wat kunnen we samen met de andere partners betekenen voor de Driekoningentraditie? 
Wat is eigenlijk die traditie in de toekomst? Hoe gaat die eruit zien?  
Wij zullen dat enkel weten als we samen de traditie praktiseren waardoor die zich ongetwijfeld zal  
vormen naar de samenleving met haar behoeften op dat moment. 
 
Daarnaast is het onze wens, u hoort het goed, we zijn inderdaad nog niet zover, maar we willen 
erg graag de traditie van het Driekoningenzingen in heel Midden Brabant levend houden met een 
kerngroep die bestaat uit meerdere vertegenwoordigers van diverse instellingen en 
Heemkundekringen uit de omgeving. Om samen  het vuur van de traditie in Midden Brabant door 
te geven.  
 
Daar gaan we aan werken!  
 
We willen niet alleen graag werken aan een totaalprogramma Driekoningenzingen voor Tilburg 
maar ook aan een totaalprogramma Driekoningen voor Midden Brabant. 
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Wat onze boodschap is? 
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Eigenlijk zijn we nog druk aan de slag om de eigen opdracht goed te doorvorsen en vorm te geven. 
Misschien willen we tegen u zeggen wat we onszelf voorhouden: Doorstappen! 
Doorstappen in het belang van verbondenheid die hedendaagse maatschappij zo broodnodig is. 
Maar ook in het belang van het plezier dat het de verklede Driekoningenzangertjes op 6 januari 
oplevert. 
 
Hartelijk dank voor uw aandacht. 
 
 
Voordracht uitgesproken door Henk Veltmeijer, voorzitter van Heemkundekring Tilborch 
tijdens het Internationaal Congres Driekoningen, hier en elders in Europa. 
Tilburg, vrijdag 24 oktober 2014 
Samenstelling voordracht: E. Snels, voorzitter Werkgroep 3KZMidden Brabant 
 
 
Website: www.heemkundekringtilburg.nl  
 
Website: www.driekoningenzingen.yurls.net  
 
 
Heemkundekring Tilborch 
Bezoekadres Regionaal Archief Tilburg 
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5017 EV Tilburg 
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