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Geachte burgemeester, geachte dames en heren 

 

Dat we hier nu bij elkaar zijn ter gelegenheid van een internationaal congres over 

Driekoningentradities in Europa vindt in feite zijn oorsprong op 7 januari 1937. Op die datum 

traden prinses Juliana en prins Bernhard met elkaar in het huwelijk. Prinses Juliana is de 

latere koningin, oma van de huidige koning Willem-Alexander. 

 

In de jaren daarvóór was er kritiek in Tilburg op de belabberde situatie waarin het 

Driekoningenzingen verkeerde. Er werd volop aan Driekoningenzingen gedaan; daar lag het 

niet aan. Maar met name de culturele bovenlaag vond dat de liedjes werden afgeraffeld en dat 

de kinderen steeds vaker min of meer scabreuze liedjes op hun repertoire hadden. Er werd 

gepleit voor een kwaliteitsimpuls. 

 

Ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard werden in Tilburg 

grote Oranjefeesten georganiseerd. Men nam zijn kans waar om het Driekoningenzingen te 

verheffen door als onderdeel van de Oranjefeesten Driekoningenzingen voor een jury te 

organiseren. Het huwelijk vond immers een dag ná Driekoningen plaats. Vanaf dat jaar is men 

elk jaar zingen voor een jury gaan organiseren. Eerst alleen in Tilburg, later in de omringende 

dorpen.  

 

Het is aan dit initiatief te danken dat het Driekoningenzingen in Midden-Brabant behouden is 

gebleven. Daaraan danken Tilburg en omgeving het dat het Driekoningenzingen als een van 

de laatste oorspronkelijke autochtone tradities er nog is. Een traditie geeft kracht aan een 

samenleving omdat dit het hart is van een cultuur. Cultuur is het levenssap van een 

samenleving. Omdat Tilburg een mondiale samenleving is met 151 verschillende 

nationaliteiten is er in deze stad enorm veel cultuur uit alle delen van de wereld met dezelfde 

sociaal-maatschappelijke betekenis als het Driekoningenzingen. Dat maakt Tilburg tot een 

cultureel rijke stad.  

 

Dáárom – en overigens om nog veel redenen meer – is het goed en noodzakelijk te proberen 

het Driekoningenzingen te behouden. Deze traditie staat, in ieder geval in Tilburg en 

omgeving, enorm onder druk. Al eerder heeft Tilburg laten zien het Driekoningenzingen te 

kunnen redden door het een nieuwe impuls te geven. Daar is niet eens zo heel erg veel voor 

nodig; wat vooral nodig is zijn mensen die ergens in geloven, die ergens voor willen gaan, die 



ergens hun schouders onder willen zetten. Dat, geachte burgemeester, dames en heren, zijn de 

leden van de Werkgroep 3KZ. 

 

Deze werkgroep zet zich met minimale middelen en met vele betrokkenheid in voor het 

Driekoningenzingen. Er is werkelijk al zeer veel gepresteerd. Ik noem onder andere: jaarlijks 

wordt het zingen voor een jury in Tilburg en de omliggende dorpen georganiseerd. Jaarlijks 

wordt een korenfestival georganiseerd. Er is een boek en een liedjesbundel uitgegeven. Een 

lesbrief heeft het licht gezien. Een levensgrote kerstgroep is ontwikkeld waarmee op scholen 

het verhaal van de Driekoningen kan worden verteld. En er is meer gedaan en er komt nog 

van alles aan. 

 

De werkgroep slaagde er in om het Driekoningenzingen in Midden-Brabant geplaatst te 

krijgen op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Dit is een lijst waarop 

erkende, waardevol geachte Nederlandse tradities staan. Driekoningenzingen was de vijfde 

traditie die zich een plaats verwierf op deze lijst. Ook dit initiatief werd door de werkgroep 

genomen in het kader van het behoud van de traditie.  

 

Een plaats op deze lijst is niet vrijblijvend. De werkgroep is verplicht hard aan de weg te 

timmeren om de traditie te behouden. In dat licht moet je het initiatief tot het organiseren van 

deze internationale conferentie zien: een initiatief van de werkgroep 3KZ samen met het 

Landelijk Expertisecentrum voor Cultuur van Alledag in Vlaanderen en het Nederlands 

Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed.  

 

Maar er zijn nog veel belangrijkere factoren om aan dit congres te beginnen. Namelijk de 

wetenschap dat de Driekoningentraditie in vrijwel alle Europese landen bestaat en het besef 

dat deze traditie op veel meer plaatsen wordt bedreigd. Op zo’n momenten moet je samen 

sterk zijn. Je kunt samen sterk zijn door het er met elkaar over te hebben, van elkaar te leren, 

elkaar te ondersteunen. Dát nu hopen we hier vandaag bij elkaar te vinden. Aan het eind van 

de dag wordt de ‘Verklaring van Tilburg’ ondertekend. Hierin wordt verklaard dat men elkaar 

zal blijven helpen. Het is de eerste keer dat in Europa zo’n initiatief wordt genomen op het 

gebied van immaterieel erfgoed. 

 

Daarnet stelde ik vast dat een plaats op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed 

niet vrijblijvend is. Dat geldt ook voor de gemeenten waarin een traditie is gevestigd. In het 

geval van Driekoningenzingen in Tilburg en alle dorpen in Midden-Brabant. Van deze 

gemeenten wordt verwacht dat ze zich inspannen voor het behoud van de traditie. Vanaf deze 

plaats wil ik graag gezegd hebben dat de gemeente Tilburg deze taak of opdracht zeer serieus 

heeft genomen. Het feit dat we hier in de raadszaal van de zesde stad van Nederland mogen 

congresseren, dat er straks een lunch wordt geserveerd, dat werkelijk geen moeite te veel was, 

is allemaal te danken aan de gemeente Tilburg. Ik hoop en verwacht dat de andere gemeenten 

in Midden-Brabant een voorbeeld nemen aan Tilburg. 

 

Ook voor de werkgroep is het commitment van de gemeente Tilburg een opsteker. Want zij 

moeten straks verder, hopelijk gesterkt door alles wat er tijdens dit congres te berde wordt 

gebracht. Door alle ontmoetingen, afspraken, contacten, vriendschappen, kennis, informatie 

en hopelijk heel veel toekomstige samenwerking in Brabant, Nederland en Europa.  

 

Ik wens u allen een geslaagd Driekoningencongres. En dan geef ik nu graag het woord aan 

Peter Noordanus, burgemeester van de Schônste Driekoningenstad van ’t laand.. 

 



      

    

 

                         


