
                                                               
 
 
 
Terugblik op de Driekoningenactiviteiten van Werkgroep 3KZ Midden Brabant 2014-2015 
 
De Werkgroep 3KZ Midden Brabant kijkt terug op  een mooi Driekoningenjaar dat oktober 2014  
begon met een succesvol eerste Internationaal Congres: Driekoningen, hier en elders in Europa. 
Experts uit binnen- en buitenland vertelden over de  verschillende Driekoningentradities. Over de 
Sterzingers in België en Duitsland , het nemen van een ijskoud buitenbad in de Oostbloklanden en 
het kadootjesfeest in Spanje en Italië.  
Voor de meer dan 100 gasten in de Raadzaal van gemeentehuis Tilburg  was het  een mooie, 
verzorgde dag met veel nieuwe en ook verrassende informatie. 
 
Het was het begin van de vele activiteiten die de Werkgroep 3KZ Midden Brabant vanaf 20 december 
tot en met 7 januari ontplooide om de traditie van Driekoningen en het Driekoningenzingen mee 
levend te houden. 
Een verantwoordelijkheid die de heemkundekringen en de gemeentes van Tilburg en de omliggende 
plaatsen op zich hebben genomen doordat het Driekoningenzingen is geplaatst op de Nationale 
Inventaris van het Immaterieel Erfgoed van UNESCO. 
 
Een bedreigde traditie in stand houden kan enkel als velen hun schouders eronder zetten.  
En dat gebeurde! 
Met de Werkgroep 3KZ Midden Brabant als kartrekker werd samengewerkt met de Federatie 
Tilburgse Zangverenigingen die op 6 januari met geweldige koren een prachtig concert in de 
Mariakerk verzorgde waar het Vrouwenkoor Cantilare voor de derde keer de eerste prijs in de  
wacht sleepte. 
 
Een uitstekende samenwerking was er met de bibliotheek op het Koningsplein waar een kleine 
expositie werd gerealiseerd die smaakt naar uitbreiding voor het volgend jaar. Samen met Els van 
Elderen oefenden zaterdag 3 januari jonge zangertjes voor het Driekoningenzingen. Zij kregen 
bovendien een gratis lampion en kroontje mee naar huis.  
 
Het bestuur van de Hasseltse Kapel durfde het aan om een van de zanglocaties in Tilburg te zijn 
terwijl de kapel niet in de looproute van een kinderrijke buurt, staat. 
Op 4 januari zat de kapel helemaal vol tijdens de Eerste Driekoningenlezing die door Paul Spapens, 
kenner van het cultuurgoed van Brabant, werd verzorgd en bijgewoond door onder andere  
burgemeester Hellegers van Uden en wethouder Hendricks van Tilburg. 
 
Samenwerking was er ook met de Heemkundekringen en initiatiefgroepen in de plaatsen rond 
Tilburg. Er werden specifieke activiteiten  voor de eigen plaats georganiseerd zoals de tentoonstelling 
in Alphen en het zingen in Goirle en in Oisterwijk. Samenwerking met de werkgroep 3KZ Midden 
Brabant werd gezocht in het aanbod dat op de website van Heemkundekring Tilborch te vinden was 
en het gebruik van eenzelfde Raamplaat die duidelijk maakte dat de kinderen welkom waren om te 
zingen. 
Marjolein Heine werd ondersteund  door Verrijk je Wijk en de Werkgroep 3KZ Midden Brabant bij de 
uitnodiging van de kinderen uit haar buurt voor een workshop in de Fatimaschool. 



Met het Regionaal Archief in Tilburg werd er een digitale Foto-Kwis georganiseerd terwijl de 
Rennevoirtschool uit Berkel Enschot die erg blij was met de gratis materialen die via een speciale 
Driekoningenwebsite opgehaald konden worden. 
 
En dan het Driekoningenzingen op 6 januari. 
Alle zanglocaties in en buiten Tilburg die zich hadden aangemeld ontvingen van de Werkgroep 3KZ 
Midden Brabant gratis de traditionele eierkoeken waarvan een paar koeken ook met een boon. Op 
sommige locaties zoals bij Petrus en Paulus aan de Vierwindenlaan was het gezellig en erg druk met 
107 zangertjes. Op weer andere locaties waren er weinig zangertjes of stonden ze voor niets aan de 
deur. Het eerste heeft veel te maken met  betrokken mensen, scholen, kinderdagverblijf en BSO in de 
wijk die aandacht besteden aan de traditie. Het ontbreken van zangertjes kan te maken hebben met 
de gesloten deur en het niet bieden van de mogelijkheid om te zingen.  De hoffotograaf  van de Drie 
Koningen, Erwin Klaasse maakte op diverse plaatsen mooie plaatjes die op de website van de 
Heemkundekring te zien zijn. 
 
Mooi waren de diverse koren die door de straten trokken. Zingend voor het goede doel en ook een 
beetje voor de eigen kas. De werkgroep wil hen graag ontmoeten om samen activiteiten te 
ontplooien voor het volgende jaar. 
 
Echt de allerlaatste dag was 7 januari. De dag waarop er werd nagekeuveld  met de Lees- en 
Luistergroep in de bibliotheek. De middag dat de kinderen die een boon hadden of het beste hadden 
gezongen met hun ouders waren uitgenodigd in het Paleis Raadhuis in Tilburg. 
Zij werden er eervol gehuldigd door de Drie Koningen en de wethouder van Cultuur mevrouw 
Marcella Hendricks en ontvingen bovendien een speciaal Driekoningenbokaaltje –en vaantje. 
 
Voor de echte Driekoningenliefhebbers organiseerde de werkgroep op 21 januari 2015 een 
excursiereis naar Keulen. De reliekschrijn in de Dom en de tentoonstelling Die Heiligen Drei Könige  
in het Schnütgen Museum werden bezocht vanwege het feit dat 850 jaar geleden de relieken van de 
Drie Koningen naar Keulen zijn overgebracht.    
 
Vele ideeën voor het volgend jaar zijn alweer verzameld en ook de Driekoningenlezing zal een 
onderdeel van de levende traditie worden. Op eerste kerstdag vroeg de werkgroep aan Antoine 
Bodar of hij het volgend jaar de tweede lezing in de Hasseltse Kapel wilde verzorgen. Hij mailde 
dezelfde dag terug dat “zoiets natuurlijk niet onmogelijk is”. Een beloftevolle opmaat naar een 
volgend goed Driekoningenjaar waarin de betekenis van deze traditie meer centraal zal komen te 
staan. 
 
De Werkgroep 3KZ Midden Brabant dankt tenslotte alle samenwerkpartners, parochie- en wijkbladen 
alswel de weekbladen, Omroep  Tilburg, de bestuursleden en Cathy Aerssens van Heemkundekring 
Tilborch  voor hun constructieve bijdragen en een houding van vertrouwen om de traditie van 
Driekoningen mee levend te houden. 
De werkgroep heeft ervaren dat dit een wens is van zowel ouderen als jongeren! Tenslotte geeft een 
traditie kracht aan de samenleving omdat dit het hart is van een cultuur. Cultuur als levenssap van de 
samenleving. Zeker in deze tijd. 
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