De Midwinterhoorn
Beste parochianen,
De advent is begonnen en wellicht heeft u daarmee eerste klanken van de
midwinterhoorn ook al gehoord. Want elk jaar vanaf de eerste advent wordt er op de
midwinterhoorn geblazen en dit gaat door tot en met Drie Koningen.
Er gaan vele verhalen rond over de functie van de midwinterhoorn. Zo zou deze
gebruikt zijn door de Germanen rond de zonnewende (midwinter) om de boze
geesten te verjagen en het licht aan te kondigen. Na 21 december gaan immers de
dagen weer lengen. Tevens werd midwinterhoorn gebruikt tijdens de kerstening
(bekering tot Christendom). Wat zeker is, dat ze werden gebruikt als
communicatiemiddel om te waarschuwen voor onheil. In de oorlog werden de
hoornen gebruikt, om onderduikers te waarschuwen voor gevaar. Maar ook als een
boer hulp nodig had bij de geboorte van een kalf hoorde je de klanken van de
midwinterhoorn.
Om het effect zo sterk mogelijk te maken bespeelde men vaak de hoorn vanaf de
rand van een diepe put, zodat de lage toon extra versterkt werden. Ook nu zie je dit
nog. Het geluid van de hoorn kan afhankelijk van de plek wel tot wel 5 tot 8 km
verderop te horen zijn.
Het midwinterhoornblazen is dus een eeuwenoude traditie. Tegenwoordig wordt er
alleen nog op de hoorn geblazen om de komst van het Kerstkind aan te kondigen.
De geboorte van Christus, Hij die vrede zal brengen op aarde.
De blazers brengen hiermee een hoopvolle boodschap in donkere tijden. We zien
immers allen uit naar het ‘Licht’ dat ons met Kerstmis weer tegemoet komt. Licht dat
het donker verdrijft en mensen weer leven geeft. Dat ‘Licht der wereld’, dat
'Christuskind' mogen wij allen met Kerstmis verwelkomen in ons hart.
Onder de klanken van de midwinterhoorn wens ik u allen een goede advents- en
kersttijd toe.
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