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In nummer 22, pag. 85 van den vorigenjaargallg van
dit tijdscbrift werd het Koninklijk Besluit medegedeeld,
waarbij aan de gemeente Horne een wapen verleend
werd.
Dat Koninklijk Besluit van 23 October 1896 n° 60
verleent nan eenoemde gemeente als wapen: in goucZ
drie posthorens van keel met zilveren be.<;lau, terwijl er
bij vermeld wordt, tot nadore toelichting, dat de bonaming del' harens, voorkomende in het wapen der voormalige Heeren of Graven "an Horne en afgebeeld in de
bij het verzoekschrift overgelegde wapenteekening1 behoort

te zijn posthorens en niet jachthorens.
Dit gaf ODS aanleiding om to onderzoeken in hoe\'erre
deze benaming, door den Hoogen Raad van Adel aan deze
horens gegeven, die ook op de meeste zegels der sche·
98nban~en

van he:t

gnw.f~hap

Home wm\len aangetrof-

fen, gegrond is.
Niemand zal betwijf(1Ien, dat het uitgebreide werk van
den geleerden genealoog Goethals over het geslacht Horne,
om deze kwestie op te lossen, gerust kan worden geraad.
ploogd.
GoethalR dan, begint zijne geschiedenis van het huis
van Horne (1) met daze woorden: "Homes ancienne et
puissants:l maison porte d'or ,\ trois cors ou trampas de
gueules, viroles d'argent, l'embouchure a se'lestre" en
7.egt in oene noot op dezelfde bladzijde:
"La nom du domaine ou comte de Hornes a eta ecrit
indifferemment Horn, Horne, Homes, Hoerns, Huerne
ou Hoorne ..•.. ils signifient un cor ou une trompe et
(I) F'. V. GOB'l'H.l.LS. Hi#oire gtntalogiqlU M la Mai$on rh Horna.
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font probablement allusion a la charge de grand t'eneur
tlont las comtes de Hornes, des las premiers temps, ont
et6 revetus:' (1)
Wat na den Hoogen Raad van Adel heert doen besluiten
om de borens, die ons ioziens zaer zeker aeoe ziDspeling
zijn op bet oPPerjagermeeslerscbap, door de Graven van
het geslacht van Horne in vroegera tljden bawteD, als
poslhofCOS te bestempelen, weten wlj Diet. Posthorens
voegen den opperpostmeester des Duitschen Rijks. De
vorm der hOrEms in bet wapen der graven van Horne
kan geen reden geweest zijn om deze als posthcrens te
betit.elen. Meo vergelijke de verschillende afbeeldingen
voorkomeode op de munteo, grafst.eE'nen enz., die in het
gemelde werk opgenomen zijn. Steeds merkt men op,
dat de horeTls in het nisuwe gemeentewapen llezelfde
gedaante habben, welke voor de oudste ODS bekende jachthorens gebruikt werd.
Violet-Ie-due in zijn bekeoden, "Dictionnaire du mobilier
fmn~ais", II pag. 257, onderscheidt de oude horens in
"col'd'ivoire," "oHfant" on "tro:npe de chasse". Hij zegt
omtrent deze drie soorten het volgende: "cas instruments
sont :\ peu pres identiques par la formo et l'usabe" en
lJescbrijft ze verder: "La structure actuelle a la corne de
boouf, .\ la dent d'elepbant, avait commaodoo Ja forme
bien connne de eet instrument :\ vent, qui ne pouvait
dooner qu'uo nombra de notes tres.limitOOs, obtenues
par uo mouvement des levres dans l'embouebure.....
avec l'olifant et la corne de cbasse on ne pouvait que
donner un petit nombra de notes a plein souffle". Wat
nu de boreos betreft voorkomende in het Hf)rnscbe
wapen, deze stemmen het moost overeen met de beschrij·
ving van den "olifant.", door Violet-Ie-due II, pag. 295
gegeven: "une corne de guerre et de chasse; i1 servait
a donner des signaux a rallier les troupes et a annoncer
l'approche de l'enn()mi" en als zijnde "d'une grande
dimension faite habituellement d'l1ne dent a l'eJefant,
garnie de viroles de m6tal (metalen Tingen of banden,
waarmede de h&r8ns in het wapen d.er graven van H&rne
dan oak beslagen zijn) pour 1& suspendre au cote droit",
zooals de afbeelding van een jager te paard, aldaar
duidelijk te zien geeft.
Vervolgens getuigt Louvan Geliot (2) een heraldicus
van gezagJ dat er drie verscbillende soorten van jachthorens zljn "Ies uns tous simples SANS virolles, ATl'ACBES

n'y autre garniture. Les autres sont momes et viro1l68
(dus gelijk die van hd 10apen van Horne). D'autres soot
encore enguieMs, pendus, attach~ au lies." Hieruit ziet
men dus dat er twee soorten van jachthorens waren
zander attaches, welke attac;lU, volgens den HoogfJD
Raad van Adel en Rietslap, (1) kenteekenen van eeo
jachlboren zijn.
Ter oadere bevestiging onzer bewering lazen we in
het werk van Louvao Geliot nog het volgE'nde, waaruit
blijkt dat zclfs de "bucbeL", door Rietstap totpostboreo
verklaard, even good eeo jacbthoren kan zijn, en dater,
in de 17- eeuw althans, nog geen scherp afget.eekend
verschil was tusscbsn jacbt- en postborens. Over "huchets" sprekende omschrijft hij ze aldus: "petit rornet
de chasseur pour appeler las ehiens pour la chasse,
les Postilions s'en servent Bussi pour advertir les maitres
des postes de preparer les chevaux pour les monter et
continuer leurs courses. 11 sa repr~sentent ordmairement
!:>Rns enguichure at 10l'SfJu'il en a une, il la faut Dommer.
Ten slotte veroorloven wij ons de vraag. Zouden er
wei posthorens bestaao hebOOn ten tijde dat de graven
van Horne hun wapen aannamen?
De bekende kroniekschrijver en wapenberaut BeYflreD,
die omstreeks 1405 loofde en waarvan de werkeD in de
nBibJiotheque de Bourgogne" te Brussel wordeD a.a.og&troft'eo, verhaalt ODS, waar biJ den slag van Slavoreo
beschrijft, die den 26 September 1845 geleverd werd
en (2)waarin Gerard van Borne gesneuveld is, dat deze
als wapen droog: "gout, van kelt drie haren, van zilM'
waren zi gebonden," terwijl de teekening van bet wapen,
door zijn voorganger den wapenberaut Gelra, ODS borens
te zien geeft, zooals ze (omstreeks 1404) in bet gemooDtewapen van Borne voorkomen, met dit verschil dat de
openingen der borens in het oude wapen groen gekleurd
zijn. Een Signeur de Perwe~ (heer van Perweis uit bet
geslacht van Horne) nam in 1396 met Albrecht vall Baie·
ren aan den oorlog tegen Friesland deel, en voerde, vol·
gens het wapen afgebeeld in het Oud armoriaal, dat
3SS wapens der edellieden OOvat, (3) hetzelfde wapeo
(I) J. n. RIETII'UP, lftltld6od; dtr tta]Jffllufldt, ~ uilgaar 1875 p.
262 en :lijn AnRQriaf Gbf~raJ, Gouda 1884 p. 989, 'I- kolOlD, \fJIl'
hij het .....apen bescbrijrt "D'or a trois huchets de gueules .iroln
d'argent."
(2) JIUli' vu :YALDD'.:HIlI, L. balaillt IU SlIZfJtrtlt t6 ~

,.us. Nrmu tt tlnwirit, IU, cMttllieN I,", d,,1U «tie iOlUlfft. ••••
d'.prt, Ie _,."u,.,t
l d" AtNtl41 d'tlNfft, Gtln. Bruxeliel, a
(1) Dok WOLTBU, Nolia H~lori,lU ItIr I'tI>HMII CfJ1!fU de
nare 1870 80.
GaDd F. et E. Gyselynck 18:10 p. 114, noemt de bOreDS .t""'IN'··.
(3) J. M. LtOll, Blasonneur du Coo.seil suprffile de Nobl_ ~ 11
(2) !.ouvJ,J{ Gu.u:\'I', L. W"IIIk d ptlrftlik lCiaec dt, tlrswirit, .... naye, ..(1KinI a~1 (;OfI~,,1It 333 tlcaIUlIIU de cAeNlitn J.Ykrl.tAIg_..u . •.. ptI1' P1u1a P ...LLlOT. Dijon, Pierre l'aJ.liot, • Pari. dIIi" Btlgt', FNlflPlb tl A.lt_tuh, qui lOllS Albert de B",~re, <*\
chez Helie JOJJet. 1661, fol. p. 189.
eUi £&ire" guerre eo I-rise en 1396, p. 31.
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met in het schildhoofd een barensteal van sabel. De
boreos zijn hier moderner en sierlijker en niet afgeknot,
terwijl de kleur van het beslag dezelfde als die der
horeos is.
H.~t ZOU 005 te ver vooren om, ze1fs in hat kart, de
plaat.~en aan til gaven, waar eene bes0hrijving of zelfs
«IDe afbeeldmg van het wapen van dit geslacht, wiens
Wen zulk eene belangrijke rol in de geschiedenis ge~ld hebben, voorkomen.
De geschiedenis der graven van Horne is zoor nauw
met die der tegenwoordige provincia Limburg verbonden.
Een vrij groot gedoolte van haar grondgebied is gevormd
oit het voormalig graafschap Horne, dat een Loonsch
leen was, waarmede oorspronkelijk de veija RijksheerUjkhaden Weart met Nederweert en We::.sem verbonden
waren; terwijl de familia van Gair, eeo tak van hun
geslacht, van meer dan eeoe heerlijkheid, op het grandgebied der Nederlandsche provincie Limburg gelegeD,
Imitster is gewoost.
Aan bun verblijf herinueren hunne blazoonen in kerken, hooven en Ikasteelen, op klokken, glasvensters eDz.,
wier overblijfselen getuigen van de vroegere grootheid
der schenkers alsmede van die milde vroomheid den
midd!'lleeuwschen adel eigen.
Indien het den stoeren en dapperen ridders uit het
huis van Horne, die zoozeer behagen schepten in bet
!del jachtvermaak (1), gegund ware, het nieuwe wapen
met de posthorens te zien, zouden zij wellicht ontevreden het hoofd schuddeo, trotsch op den titel van opperjagermeester.
Jos. M. H. EVKRSEN.
(1) De zilveren hartsvanger van ecn der laatste beeren hevindt
lich thans ill bet bezit der familic Bloeroarts.
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