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Inleiding	

Vanaf	december	2013	behoort	het	blazen	van	 ‘n	oaln	 roop	op	de	midwinterhoorn	 tot	het	officiële	
cultureel	 erfgoed	 van	 Nederland.	 Op	 Erve	 Kraesgenberg	 in	 Losser	 zeQen	 Ineke	 Strouken	 van	 het	
Centrum	 voor	 Volkscultuur	 en	 Immaterieel	 Erfgoed	 en	 vertegenwoordigers	 van	 de	 STchTng	
Midwinterhoornblazen	 Twente	 en	 de	 FederaTe	 van	 Gelderse	 Midwinterhoorngroepen	 hun	
handtekeningen	onder	een	cerTficaat,	waarmee	de	tradiTe	officieel	wordt	erkend.		

Het	 midwinterhoornblazen	 is	 de	 eerste	 Oost-Nederlandse	 tradiTe	 op	 die	 lijst.	 Bij	 de	 NaTonale	
Inventaris	horen	ook	tradiTes	als	het	schoonrijden	op	de	schaats,	Staphorster	sTpwerk,	verschillende	
bloemencorso’s	 (waaronder	 die	 van	 Lichtenvoorde	 en	 Vollenhove),	 de	 klompenmakerij	 en	 het	
ambacht	van	molenaar.	De	Midwinterhoorngroep	hee^	een	eigen	(Tjdelijke)	 locaTe	 in	het	centrum	
van	Eibergen.	De	Wema,	’s	Werelds	Eerste	Midwinterhoorn	Atelier,	ligt	niet	geheel	toevallig	naast	de	
Hema.	Vanuit	daar	worden	allerlei	acTviteiten	ondernomen	om	de	tradiTe	van	het	midwinterhoorn	
blazen	verder	te	versterken	en	op	de	jonge	generaTe	over	te	brengen.	

Een	van	de	laatste	acTviteiten	betrof	het	bezoek	aan	Ciechanowiec	in	Polen	waar	op	een	vergelijkbar	
instrument	 wordt	 geblazen.	 De	 midwinterhoorngroep	 Eibergen	 ging	 in	 op	 de	 uitnodiging	 van	 het	
landbouwmuseum	aldaar	deel	te	nemen	aan	een	cultureel	evenement	om	oude	instrumenten	voor	
de	vergetelheid	te	behoeden.		



Ciechanowiec	 in	Polen	en	Eibergen	 in	Nederland,	hebben	een	tradiTonele	hoorn	gemeen.	Eibergen	
de	 midwinterhoorn	 en	 Ciechanowiec	 de	 Ligawki.	 Beide	 instrumenten	 maken	 deel	 uit	 van	 het	
cultureel	 erfgoed	 van	 deze	 landen.	 De	 hoorns	 spelen	 een	 rol	 in	 diverse	 rituelen	 Tjdens	 de	
adventperiode.	Maar	 ook	 in	 heidense	 rituelen.	 Acht	 Eibergse	 blazers	 bezoeken	 daarom	 december	
2022	Ciechanowiec,	om	hun	passie	en	ervaringen	te	delen	rond	beider	cultureel	erfgoed.	Het	is	mede	
dankzij	 de	 financiële	 en	 facilitaire	 ondersteuning	 van	 DutchCulture	 en	 het	 landbouwmuseum	 in	
Ciechienowiec	te	danken	dat	deze	ontmoeTng	plaatsvond.		

DutchCulture	 is	 een	 kenniscentrum	 en	 netwerkorganisaTe	 voor	 internaTonale	 culturele	
samenwerking.	De	organisaTe	wil	 iedereen	die	werkzaam	 is	 in	de	 culturele	 sector	en	buitenlandse	
ambiTes	 hee^,	 verder	 brengen	 naar	 een	 internaTonaal	 podium.	 Ze	 geven	 informaTe,	 advies	 en	
training	 over	 internaTonale	 culturele	 samenwerking.	 En	 ze	 verbinden	 culturele	 en	 creaTeve	
professionals,	organisaTes,	overheden	en	netwerken	met	elkaar	en	met	internaTonale	partners	in	het	
kader	 van	 internaTonale	 culturele	 samenwerking.	 Het	 landbouwmuseum	 in	 Ciechienowiec	 is	 te	
vergelijken	met	het	Nederlands	Openluchtmuseum	in	Arnhem.	

De	reis	

In	de	periode	voorafgaand	aan	Kerstmis	 is	 in	het	 landbouwmuseum	 in	Ciechanowiec	een	concours	
voor	herdersinstrumenten.	 In	2022	vindt	dat	het	weekend	van	drie	en	 vier	december	 voor	de	41e	
keer	 plaats.	 Donderdagmorgen	 om	 zeven	 uur	 vertrekt	 de	 midwinterhoorngroep	 vanaf	 thuishonk	
WEMA,	Werelds	Eerste	Midwinterhoorn	Atelier,	naast	de	HEMA.	In	een	negen	persoons	busje.	Het	is	
een	 forse	 trip	 naar	 Ciechanowiec	 vanuit	 Eibergen.	 Drie	 dagen	 reisTjd	 in	 totaal	 met	 twee	
overnachTngen	zijn	nodig	om	de	afstand	heen	en	terug	met	een	busje	te	overbruggen.		

Op	 de	 heen	 én	 terugweg	 overnachten	 we	 in	 het	 Zajazdblue	 hotel	 in	 Stare	 Miasto.	 Acht	 blazers	
verdeeld	over	drie	kamers.	Stare	Miasto	ligt	op	863	kilometer	van	Eibergen.	Het	tweede	deel	van	de	
trip	is	354	kilometer.		

	

Donderdag	

Donderdagmorgen	 even	 voor	 zeven	 verzamelen	we	 in	 het	WEMA	 gebouw.	Met	 passen	 en	meten	
worden	 de	 koffers	 ingeladen.	 Met	 de	 nodige	 voorzichTgheid	 komen	 de	 hoorns	 daar	 boven	 op,	
afgedekt	 met	 een	 dekentje,	 daar	 zal	 het	 immers	 mee	 moeten	 gebeuren.	 Een	 paar	 enthousiaste	
vroege	fans	zwaaien	ons	uit	en	we	gaan	op	pad.	Rond	een	uur	of	zes	arriveren	we	bij	het	Zajazdblue	



hotel.	Op	de	telefoon	van	Geert	maken	we	voor	het	eerst	visueel	kennis	met	onze	contactpersoon	in	
Ciechanowiec:	Stanislav.	Een	representaTeve	jonge	Poolse	man.	Hij	begeleidt	ons	de	dagen	in	Polen.	

Vrijdag	

We	 vertrekken	 vroeg.	 Rond	 de	 middag	 denken	 we	 bij	 het	 landbouwmuseum	 in	 Ciechanowiec	 te	
arriveren.	 Stanislav	 zal	 daar	 zijn	 om	 samen	met	 ons	 te	 lunchen.	 De	 navigator	 loodst	 ons	 vanaf	 de	
snelweg	door	het	Poolse	landschap	naar	het	museum	in	Ciechanowiec.	Daar	aangekomen	maken	we	
voor	 het	 eerst	 kennis	 met	 Stanislaw	 die	 meldt	 dat	 we	 eerst	 samen	 het	 tractormuseum	 op	 het	
landgoed	bezoeken.	Het	landbouwmuseum	is	qua	opzet	vergelijkbaar	met	het	Openluchtmuseum	in	
Arnhem.	Het	tractormuseum	is	in	mei	dit	jaar	opgeleverd	en	staat	vol	met	anTquarische	tractoren	uit	
vooral	het	Oostblok	en	de	Verenigde	Staten.	De	oudste	modellen	van	rond	1900	werken	op	stoom.	Er	
wacht	ons	nog	een	tweede	museum,	die	van	de	veearts	en	zijn	gereedschappen.	Daarna	bezoeken	
we	 nog	 het	 Paaseimuseum.	 Een	 gebouw	 met	 heel	 veel	 vitrines	 vol	 met	 kunstzinnig	 beschilderde	
eieren.	Sommige	eieren	zijn	opengewerkt.	In	de	kelder	van	dit	museum	nuigen	we	onze	lunch.	

	

Het	eind	van	de	middag	worden	we	naar	het	hotel	 gebracht	om	ons	 te	 installeren.	De	kamers	 zijn	
ruim	en	hebben	elk	twee	grote	bedden.	De	verdeling	voor	de	twee	nachten	is	Johan-Rob,	Herman-
Albert,	Michiel-Geert	en	Gerrit-Han.			

	

We	maken	op	ons	voor	het	eerste	officiële	blaasmoment,	van	Han	en	Geert	in	dit	geval.	Zij	blazen	op	
het	moment	dat	de	tweede	adventskaars	in	de	kerk	op	het	terrein	van	het	museum	wordt	ontstoken.	
Dat	gebeurt	door	de	pastores	Thomas	en	Stanislaw.	Geert	begeleidt	hen	door	de	voor	hen	onwennige	
en	blijkbaar	onbekende	ceremonie.	De	langgerekte	voile	klanken	van	de	twee	hoorns	begroeten	de	
komst	 van	 ‘het	 licht’,	 de	 geboorte	 van	 Jezus.	 De	 pastores	 beëindigen	 de	 ceremonie	met	 een	 door	
pastoor	Stanislaw	 in	het	LaTjn	 ten	gehore	gebrachte	gebed.	De	ceremonie	wordt	opgenomen	door	
onze	begeleider	Stanislaw	en	die	avond	naar	Eibergen	verzonden.	Daar	wordt	de	video	zondag	Tjdens	



de	 kerkdienst	 in	 de	 Oude	 MaQheus	 vertoond.	 Ciechanowiec	 en	 Eibergen	 worden	 zo	 kerkelijk	
verbonden.	

De	kerk	ligt	een	honderd	meter	van	het	Paasei-museum.	Daar	nuigen	we	in	de	kelder	samen	met	de	
beide	pastores	het	bescheiden	diner.	De	conversaTe	verloopt	voornamelijk	 via	Thomas	die	 redelijk	
Duits	spreekt	en	begrijpt.	De	rest	van	de	avond	brengen	we	door	in	de	zithoek	bij	onze	kamers	in	het	
hotel.	Daar	druppelen	nu	ook	andere	gasten	van	het	evenement	binnen.	In	ons	hotel	Polen,	Tsjechen	
en	 Slovenen.	 Dan	 horen	 we	 ook	 voor	 het	 eerst	 de	 klanken	 van	 een	 scala	 aan	 folklorisTsche	
instrumenten	 waarmee	 we	 deze	 dagen	 kennis	 zullen	 maken.	 Meestal	 ten	 gehore	 gebracht	 in	
bijpassende	kledij.		

Zaterdag	

Het	is	D-day!	De	dag	dat	de	Ligawka	en	midwinterhoorn	te	horen	zullen	zijn	in	het	museum.	Als	we	bij	
het	museum	arriveren	lopen	daar	diverse	personen	met	hun	Ligawka	rond,	de	Poolse	variant	van	de	
midwinterhoorn.	 Het	 grootste	 verschil	 met	 de	 midwinterhoorn	 zit	 hem	 in	 het	 mondstuk	 van	 de	
Ligawka	dat	in	het	verlengde	van	de	hoorn	ligt	en	er	integraal	onderdeel	vanuit	maakt.	Het	blaasgat	is	
ook	 kleiner	 dan	 bij	 onze	 hoorn.	 In	 een	 hoek	 van	 het	 terrein	 staat	 een	 auto	 met	 Ligawka’s	 van	
verschillend	formaat	die	te	koop	zijn.	De	prijs	varieert	van	tachTg	tot	vierhonderd	euro.	Over	en	weer	
worden	nieuwsgierig	de	Poolse	en	Nederlandse	hoorns	bekeken	en	vergeleken.	Hier	wordt	cultureel	
erfgoed	uitgewisseld.	

Als	we	binnen	komen	is	het	in	de	hal	van	het	museum	een	drukte	van	belang.	Elke	deelnemer	moet	
zich	 apart	 inschrijven,	 inclusief	 lee^ijd,	 adres,	 email,	 etc..	 Stanislav	 houdt	 ons	 wel	 en	 wee	
nauwleQend	 in	 het	 oog.	 Han	 Klein	 Willink	 is	 onze	 arTsTek	 leider.	 Hij	 gee^	 de	 laatste	
aandachtspunten:	longen	(ademsteun)	en	lippen	(spanning)	daar	draait	het	om	bij	het	blazen.	Onze	
warming-up-oefening	voor	de	lippen	is	blijkbaar	onbekend	bij	de	overige	deelnemers.	Die	kijken	wat	
vreemd	bij	deze	voor	ons	zo	gebruikelijke	oefening.	Maar	de	kans	is	groot	dat	deze	techniek	volgende	
jaren	ook	door	onze	concurrenten	gebruikt	wordt.	Zo	leer	je	van	elkaar.	

	

Het	 concours	 vindt	 plaats	 in	 de	 grote	 zaal	 van	het	museum.	De	 gemeenschappelijke	 factor	 zijn	 de	
herdersinstrumenten.	 In	de	 loop	van	de	dag	passeert	 in	 ieder	geval	een	scala	aan	houten	blaas-	en	
snaarinstrumenten	 in	 verschillende	 formaten.	 Alleen	 bij	 de	 Lagawka	wordt	 buiten	 geblazen	 terwijl	
binnen	de	jury	jureert.	Het	aantal	fluiten	is	te	veel	om	op	te	noemen,	van	heel	klein	tot	groter.	Verder	
zijn	er	bazuinen,	 fuyara’s,	Poolse	varianten	van	de	Schotse	doedelzak,	 trekzakken,	accordeons,	een	
mondharmonica,	snaarinstrumenten,	etc.,	etc..	Alle	lee^ijdscategorieën	zijn	vertegenwoordigd,	soms	
zijn	deelnemers	alleen,	soms	in	groepsverband.	Allen	verdeeld	over	een	aantal	naTonaliteiten:	Polen	
uit	 alle	 delen	 van	 het	 grote	 land,	 Tsjechen,	 Slovenen,	 Nederlanders	 (wij	 dus),	 Zwitsers,	 Finnen	 en	
iemand	uit	Estonia.	Ruim	driekwart	treedt	op	in	folklorisTsche	kledij.	



De	 Ligawka	 is	 als	 eerste	 aan	 de	 beurt,	 iedere	 deelnemers	 krijgt	 één	 buQon	 die	 verwijst	 naar	 de	
categorie	 waar	 je	 deel	 van	 uitmaakt	 en	 één	 met	 je	 nummer	 van	 optreden.	 De	 Eibergse	 groep	 is	
verdeeld	over	twee	categorieën:	de	jongeren	en	de	65-plus	groep.		

We	blazen	buiten	op	het	bordes.	Met	aan	één	kant	 toehoorders	en	aan	de	andere	kant	een	tentje	
met	cameraploegen.	Elk	optreden	mag	maximaal	vier	minuten	duren.	Iedereen	doet	het	min	of	meer	
volgens	verwachTng.	We	weten	van	elkaar	wel	wat	we	kunnen.	

	

De	dag	is	gevuld	met	allerlei	optredens	die	gejureerd	worden	door	een	vierkoppige	jury.	Vier	Zwitsers	
alpenhoorns	sluiten	dat	deel	van	het	evenement	af	met	een	mooi	professioneel	optreden.	Daarna	is	
het	Tjd	voor	het	gezamenlijke	diner	 in	de	kelder	van	het	Paasei-museum.	De	 lange	 tafels	 staan	vol	
met	voedsel	en	dan	nog	onaangebroken	flessen	wodka.	Muzikanten	vormen	spontaan	een	band	en	
spelen	de	rest	van	de	avond.		

	

Zondag	

Dit	is	onze	laatste	dag.	Na	de	lunch	beginnen	we	aan	onze	reis	huiswaarts.	Met	onderweg	weer	een	
overnachTng	in	het	hotel	dat	we	ook	op	de	heenreis	hebben	bezocht.	Maar	eerst	wacht	ons	nog	een	
kerkdienst	in	de	katholieke	kerk	van	Ciechinowiec.	Daar	blijken	ook	alle	deelnemers	aan	het	concours	
aanwezig,	voor	in	de	kerk.	De	oude	mondharmonicaspeler	die	in	het	museum	zijn	kunsten	ten	gehore	
bracht	doet	dit	ook	in	de	kerk.	Daarna	betreedt	een	in	een	paars	gewaad	geklede	bisschop	de	kerk.	In	
een	gezelschap	voorop	gegaan	door	een	misdienaar	die	een	groot	kruis	draagt.	

De	 mis	 bestaat	 uit	 een	 groot	 aantal	 toespraken,	 van	 onder	 meer	 de	 plaatselijke	 pastoor	 en	 de	
bisschop.	Ook	de	museumdirecteur	spreekt.	Onze	Geert	spreekt	de	kerk	 in	het	Nederlands	 toe.	Hij	
hee^	het	over	het	goed	en	het	kwaad	en	over	liefde.	



	

Een	 uurtje	 daarna	 zien	 we	 de	 bisschop	 weer,	 nu	 op	 de	 eerste	 rij	 van	 het	 museum	 waar	 de	
prijsuitreiking	 van	 het	 concours	 de	 dag	 ervoor	 zal	 plaatsvinden.	 De	 plechTgheid	 begint	 met	 een	
aantal	 toespraken	 waarvan	 de	 eerste	 bestaat	 uit	 het	 opnoemen	 van	 de	 namen	 van	 allerlei	
prominenten	die	op	de	een	of	andere	manier	met	het	evenement	van	doen	hebben.	Voor	ons	in	de	rij	
zit	een	professor	die	aan	ons	vraagt	hoe	ze	het	woord	midwinterhoorn	in	haar	speech	goed	uit	moet	
spreken.	Dat	lukt	haar	uiteindelijk	aardig.	De	prominenten	worden	ook	ingezet	bij	de	prijsuitreiking.	
De	bisschop	is	al	eerste	aan	de	beurt.	Voor	de	jeugdige	winnaars	van	de	categorie	bazuinen.	Er	zijn	
vele	 categorieën	en	dus	ook	veel	uit	 te	 reiken	prijzen.	 Steeds	moet	een	drietal	naar	 voren	komen,	
waarbij	steevast	de	eerst	geplaatste	zijn	of	haar	kunnen	op	het	betreffende	instrument	laat	horen.		

Dan	 is	 het	 de	 beurt	 aan	 de	 categorie	 midwinterhoorn/ligawka.	 Het	 lijkt	 aanvankelijk	 een	 Poolse	
aangelegenheid.	Tot	de	namen	van	Johan,	Rob	en	Michael	klinken,	in	de	toespraak	vergezeld	van	het	
woord	Eibergen.	Dan	 lijkt	de	vorige	gebeurtenis	zich	te	herhalen.	Weer	 is	 ‘Eibergen’	 in	het	Pools	te	
horen,	nu	met	de	namen	Albert,	Han,	Gerrit,	Geert,	 en	Herman.	Die	worden	duidelijk	 geacht	naar	
voren	 te	 komen.	 Dan	 staat	 het	 vij^al	 voor	 de	 zaal	 naast	 elkaar	 opgesteld.	 Er	 wordt	 voor	 ons	wat	
overstaanbaars	 gezegd,	 handen	 geschud	 en	 pamfleQen	 uitgereikt.	 Het	 vij^al	 keert	 terug	 naar	 hun	
stoelen.	Duidelijk	 voldaan,	wie	had	dat	 gedacht.	 Een	prijs	 voor	 vijf	 van	onze	acht	deelnemers.	 Een	
Google	 translate	 fotoshot	 van	 het	 document	 biedt	 wat	 duidelijkheid:	 onze	midwinterhoornspelers	
bekleden	de	plaatsen	één	tot	en	met	vijf	van	de	categorie:	65-plus,	midwinterhoorn.		

	

Geert	benut	het	moment	van	de	prijsuitreiking	als	gelegenheid	om	onze	dank	 in	het	Engels	aan	de	
organisaTe	 over	 te	 brengen	 met	 een	 aandenken:	 een	 midwinterhoorn.	 Michiel	 Wansing	 hee^	 de	
namen	 van	 de	 Eibergse	 deelnemers	 aan	 dit	 event	 in	 de	 midwinterhoorn	 gegraveerd.	 Als	 blijvend	
aandenken	aan	een	Hollands	bezoek.		

Het	 is	 Tjd	 te	 gaan.	Nog	 even	 lunchen	 en	 dan	 gaan	we.	 Dat	 blijkt	 een	 diner-light	 versie.	Wederom	
lange	tafels	met	hoogwaardigheidsbekleders,	gewone	deelnemers	en	een	weldadig	buffet.	Rond	een	



uur	of	drie	houden	we	het	voor	gezien	en	gaan	we	richTng	bus.	Het	is	Tjd	voor	afscheid	van	Stanislaw	
en	de	concoursdirecTe.	Het	lijkt	er	sterk	op	dat	we	met	een	uitnodiging	voor	volgend	jaar	in	ons	zak	
huiswaarts	gaan.		

De	avond	in	het	hotel	is	een	replica	van	die	van	de	terugreis.	We	nuigen	een	bescheiden	maalTjd:	
entrecote	met	patat	en	een	glas	bier.	Daarna	nog	even	voetbal	kijken	dan	naar	bed.	Acht	uur	 in	de	
ochtend	vertrekken	we.		

Maandag	

Maandag	is	een	reisdag,	kilometers	vreten.	De	bodem	van	de	droppot	is	bijna	te	zien.	Op	de	Brink	in	
Eibergen	 worden	 we	 verwelkomd	 met	 midwinterhoorngeschal.	 AQent.	 Binnen	 drinken	 we	
gezamenlijk	met	onze	verwelkomers	nog	een	Achterhoekse	borreltje	en	we	keren	elk	huiswaarts.	Zeg	
maar	gerust	‘een	culturele	ervaring		rijker’.	

Nawoord	

Midwinterhoorn	en	de	Ligawki		

De	midwinterhoorn	 en	 de	 Ligawki	 lijken	 twee	 vrijwel	 idenTeke	 instrumenten	 die	 ook	 op	 dezelfde	
manier	vervaardigd	worden.	Maar	ze	hebben	toch	één	opvallend	verschil.	De	midwinterhoorn	hee^	
de	happe	waardoor	de	 lucht	 in	de	hoorn	wordt	 gebracht.	De	 Ligawki	 hee^	 schijnbaar	dat	niet,	 de	
lucht	 wordt	 hier	 rechtstreeks	 in	 de	 hoorn	 geblazen,	 net	 als	 bij	 de	 Australische	 digeridoo.	 Het	
blaasstuk	maakt	hier	integraal	deel	uit	van	de	hoorn.		

De	Ligawka		

De	Ligawka	is	een	Pools	volksblazersinstrument	uit	de	groep	aerofoons,	bekend	in	Polen	sinds	de	11e	
eeuw,	 voornamelijk	 gevonden	 in	 Mazovië	 en	 Podlasie.	 	 Bij	 een	 aerofoon	 ontstaat	 de	 klank	 door	
trillende	lucht	in	een	buis.	Veruit	de	meeste	aerofonen	zijn	derhalve	blaasinstrumenten.	De	Ligawka	
is	een	instrument	in	de	vorm	van	een	hoorn,	gewelfd,	meer	dan	1	meter	lang.	De	hoorn	is	gesneden	
uit	hout,	bijvoorbeeld	vurenhout	of	elzenhout	en	wordt	samengesteld	uit	twee	hel^en	die	aan	elkaar	
zijn	gelijmd.	Het	hout	wordt	ook	wel	decoraTef	omwikkeld.		

	

Geluid	 wordt	 voortgebracht	 door	 lucht	 onder	 de	 juiste	 druk	 in	 het	 mondstuk	 te	 brengen	 om	 zo	
opeenvolgende	 tonen	 van	 de	 zogenaamde	 geluidscomponenten	 voort	 te	 brengen.	 Vergelijkbare	
instrumenten	 in	andere	 regio’s	van	Polen	zijn	de	bazuna	 in	Kashubia	en	 trombita	 in	Podhale	en	de	
Silezische	Beskide.	

Het	is	een	van	de	oudste	muziekinstrumenten	die	in	Polen	bekend	zijn.	Bronnen	uit	het	begin	van	de	
19e	 eeuw	 laten	 al	 zien	dat	 het	 instrument	onlosmakelijk	 is	 verbonden	met	 advent,	 de	Tjd	 van	het	
wachten	op	de	komst	van	de	heiland.	Het	geluid	van	de	Ligawka,	dat	verwijst	naar	de	trompeQen	van	
de	aartsengel	die	de	komst	van	de	Heer	aankondigen,	is	slechts	vier	weken	per	jaar	te	horen,	rond	de	



overgang	van	herfst	naar	winter.	Dat	 is	gedurende	de	advent,	de	Tjd	voorafgaand	aan	Kerstmis,	de	
periode	 van	 vreugdevol	wachten	 op	 de	 komst	 van	 de	Heer.	 Volgens	 de	 tradiTe	 vallen	Tjdens	 deze	
periode	alle	instrumenten	sTl	behalve	één:	de	ligawka.	Op	de	eerste	adventszondag	gaan	blazers	naar	
buiten	en	‘bazuinen	de	Adventperiode	aan’,	het	wachten	op	de	komst	van	de	Heiland.	

De	midwinterhoorn	

Over	 de	 ouderdom	 van	 het	 midwinterhoornblazen	 zijn	 de	 meningen	 verdeeld.	 Algemeen	 werden	
hoorns	 vroeger	 gebruikt	 door	 boeren	 om	 elkaar	 over	 lange	 afstanden	 boodschappen	 en	 signalen	
door	 te	 kunnen	 geven,	 ook	 in	 het	 oosten	 van	 Nederland.	 Een	 vroege	 aoeelding	 van	 op	 hoorns	
blazende	 figuren	 is	 te	 zien	 in	 het	 Utrechts	 Psalter	 uit	 omstreeks	 850	 en	 ook	 in	 een	 werk	 van	
Jheronimus	Bosch	is	een	instrument	te	zien	dat	veel	op	een	midwinterhoorn	lijkt.	

In	Nederland	is	de	midwinterhoorn	voor	het	eerst	beschreven	in	een	brief	aan	de	burgemeester	van	
Winterswijk	 uit	 1814.	Met	 het	 wegvallen	 van	 de	 funcTe	 van	 de	midwinterhoorn	 werd	 het	 blazen	
bedreigd,	maar	besloten	werd	om	in	de	midwinterperiode	te	blijven	blazen.	 In	1949	werd	voor	het	
eerst	 in	georganiseerd	verband	de	midwinterhoorn	geblazen	 in	Twente.	Vier	 jaar	 later	werd	er	een	
concours	 in	het	 leven	geroepen.	Ook	 in	de	Achterhoek	en	op	de	Veluwe	begon	men	weer	meer	 te	
blazen.	Allerlei	 feestelijkheden	 in	de	winterperiode	worden	nu	opgeluisterd	met	de	klanken	van	de	
midwinterhoorn,	zoals	wandelingen,	kerkdiensten	en	kerstmarkten.	

	Overal	in	het	Twentse	en	Achterhoekse	land	is	het	geluid	van	de	 	midwinterhoorn	in	de	Tjd	van	de	
Advent	 te	 horen.	 Ten	 teken	 dat	 wordt	 uitgekeken	 naar	 de	 terugkeer	 van	 ‘het	 licht’	 in	 een	 ver	
verleden,	 maar	 tegenwoordig,	 in	 onze	 huidige	 Tjd,	 ook	 naar	 de	 komst	 van	 de	 Verlosser	 in	 de	
Christelijke	tradiTe.		

	

Vanaf	 december	 2013	 is	 er	wel	 een	 klein	 verschil	met	 vroeger.	Het	 blazen	 van	 ‘n	 oaln	 roop	op	de	
midwinterhoorn	 behoort	 vanaf	 dan	 namelijk	 tot	 het	 officiële	 erfgoed	 van	 Nederland.	 Op	 Erve	
Kraesgenberg	 in	 Losser	 zeQen	 Ineke	 Strouken	 van	 het	 Centrum	 voor	 Volkscultuur	 en	 Immaterieel	
Erfgoed	en	vertegenwoordigers	van	de	STchTng	Midwinterhoornblazen	Twente	en	de	FederaTe	van	
Gelderse	Midwinterhoorngroepen	 hun	 handtekeningen	 onder	 een	 cerTficaat,	waarmee	 de	 tradiTe	
officieel	wordt	erkend.	Uiteindelijk	de	aanleiding	tot	onze	trip	naar	Ciechanowiec.	

Het	 midwinterhoornblazen	 hoort	 in	 de	 vorm	 van	 de	 ’n	 Oaln	 roop	 dus	 bij	 de	 NaTonale	 Inventaris	
Immaterieel	Cultureel	Erfgoed.	Het	midwinterhoornblazen	is	de	eerste	Oost-Nederlandse	tradiTe	op	
die	 lijst.	 Bij	 de	 NaTonale	 Inventaris	 horen	 al	 enkele	 tradiTes	 als	 het	 schoonrijden	 op	 de	 schaats,	
Staphorster	 sTpwerk,	 verschillende	 bloemencorso’s	 (waaronder	 die	 van	 Lichtenvoorde	 en	
Vollenhove),	de	klompenmakerij	en	het	ambacht	van	molenaar.


