
HET NUMMEREN EN MERKEN VAN DE BLANKE
WAPENS DER NEDERLANDSE MARINE

Het blanke wapen speelde bij
de Marine een bescheiden rol.
Oit weerspiegelde zich in het
beperkte aantal modellen en

ook in het feit dat er
betrekkelijk weinig

voorschriften werden
uitgevaardigd voor het

nummeren en merken. Graag wil
ik een overzicht presenteren

van de verordeningen zoals ik
die tot nu toe ben

tegengekomen, waarbij ik niet
de indruk wi! wekken dat dit

overzicht compleet is.

De situatie in 1842(1)
De klingen zijn (...)boven aan den aehterkant,
met de eerste naamletter van den inspeeteur der
fabriek en van den controleur gemerkt; terwijl
de gevesten en seheeden aileen het
goedkeuringsstempel van den eontroleur dra-
gen."

De situatie in 1846(2)
Het jaarral van indienststelling op het gevest,

op de platte kant aan de rugzijde en het wapen-
nummer onder het jaarral.

Het voorschrift 1880(3)
Art.24. De overige draagbare wapenen zijn

voor elke soorr doorloopend genummerd van 1
af Het wapennummer is geplaatst bij de kap-
messen en sabels op de stootplaat van het ge-
vest; bij de enterbijlen op het lijf van het ijzer,
bij de enterpieken op de spits.

Het voorschrift 1896(4)
Art.24. Het wapennummer is bij de kapmessen
en sabels geplaatst op de stootplaat van het ge-
vest. Beide soorren wapenen zijn vanaf 1

doorloopend genummerd. Art.26. De draag-
bare wapenen en het ledergoed worden voor
elken bodem afzonderlijk, met het oog op de
wapenrol nog van nummerplaatjes, gesehil-
derde of gestempelde nummers voorzien "(In
aanvullingsblad no. 5 op dit voorsehrift werd er
aan toegevoegd: ingeslagen nummers)" Deze
nummers zijn doorloopend en beginnen voor
elke soorr met 1. De kapmessen bestemd voor

de in Art.I7 bedoelde sehepen, worden eehter

niet van nummerplaatjes voorzien. Het leder-
goed wordt gemerkt met witte eijfers op een
zwarre grond, ofWel voorzien van ingeslagen

nummers, eijferhoogte 9 mM. Art.27. Het
ledergoed aangemaakt door her Arsenaal in de
Direetie der Marine te Amsterdam is voorzien
van het merk ''Arsenaal'' met vermelding van
het jaarral van aanmaak."

Tussen 1896 en 1908(5)

De bepaling uit 1896, dat de kapmessen be-

stemd voor bepaalde sehepen niet van een num-
merplaatje hoefden te worden voorzien werd
weggestreept.Verder: "
Art.100a (nieuw)(...)Arrikelen vervaardigd
door de geweermakerswerkplaats moeten voor-
zien worden van het merk G.W en die door het
Arsenaal vervaardigd van het merk Arsenaal en
tevens" voorzien zijn van het jaarral van aan-

maak.

n

door C.R. HoI

Het voorschrift van 1908(6)
Art.25:Het wapennummer is bij de kapmessen
en sabels geplaatst op de stootplaat van het ge-
vest. Beide soorren wapens zijn van af 1
doorloopend genummerd. De kapmessen in ge-
bruik bij het Korps Mariniers dragen het wapen-
nummer van den gebruiker, tot wiens wapenstel

het kapmes behoorr, ter linkerzijde en het jaarral
van versrrekking ter reehterzijde op den zijkant

van de stootplaat. Vóór het wapennummer is
een S, SM of M ingeslagen, al naar gelang het
kapmes behoorr tot het wapenstel van een ser-
geant van den staf, segeant-majoor of tamboer
(pijper).

Het voorschrift van 1918(7)
Art.5:De draagbare wapenen, uitgezonderd de

kapmessen en de sabels, zijn tot herkenningstee-
ken voorzien van een nummer, dat den naam
draagt van "wapennummer".Voor zoverre de
kapmessen, niet in gebruik bij het korps mari-
niers en de sabels nog van een wapennummer
zijn voorzien, behoeft daarmede geen rekening
meer te worden gehouden; het behoeft eehter
niet verwijderd te worden.

Het voorschrift van 1924(8)
Art.I5:De draagbare wapenen, uitgezonderd de

klewangs, de kapmessen en de sabels, zijn voor-
zien van een wapennummer (op enkele kapmes-
sen en sabels komt nog een wapennummer voor,
hiermee behoeft eehter geen rekening gehouden
te worden). (...)De (...) klewangs en kapmessen
voor het Korps Mariniers zijn bovendien voor-
zien van een Korpswapennummer.

8ijiageA
Wapennummers Kapmessen:op de linkerzijde
Klewangs:op den onderkant Seheeps-

nummers:(...)bij de kapmessen en sabels is het
op het gevest gesehilderd, bij het ledergoed
ingeslagen met eijfers.

Het voorschrift van 1932(9)
Art.I5: De (...) klewangs en kapmessen voor het
Korps Mariniers zijn voorzien van een korps-
wapennummer;
Art. 16: Het ledergoed bestemd voor het Korps
Mariniers is voorzien van korps-wapen-

nummers; het seheepsledergoed van een
seheepsnummer. Plaatjes voorzien van het num-
mer worden met 2 lipjes in het ledergoed gesto-
ken en bevestigd".(dit gold voor sehedes van
ldewangs, van de kapmessen en even na 1932
ook voor de sehedes van de stormdolken). De
voorsehriften tussen 1932 en 1934(10JIn de Be-
palingen en de aanvullingsbladen werd in

Hoofdstuk V Bijlage A het volgende gesehreven
onder "Ledergoed" (en wat van toepassing was
op sehedes en dragers):"Het ledergoed wordt ge-
nummerd door het daaraan bevestigen van
kr.nummerplaatjes van 21 x 12 mm (afgeronde
hoeken) uitloopend in een paar lipjes. Deze lip-
jes worden door 2 in het leder gemaakte gleufjes
van 7 mm lengte gestoken en omgebogen. (...)
De nummers op de plaatjes zijn 6 mm. groot en
worden gegraveerd (c.q. ingeslagen). Zij geven
op het seheepsledergoed het seheepsnummer
aan, op het ledergoed der mariniers het korps-

nummer, overeenkomende met het korps-
wapennummer (...).

Vit het Ie aanvullingsblad op de 1932 ed.van

Bepalingen: De dolken van het Korps Mariniers
zijn genummerd:
a.1500 stuks, bestemd voor de geweer-
dragenden, voorzien van de nummers 1 tIm
1500

b.150 stuks, bestemd voor de niet-geweerdrag-

enden, voorzien van de nummers 100 tIm 199
en 1200 tIm 1249, voorafgegaan door de letter
P (pistool)

e.30 stuks, bestemd voor de offieieren, hebben
geen nummer, doeh zijn voorzien van de letters
OFF (offieieren)"

Vit het 2e aanvullingsblad op de 1932 ed. van
Bepalingen:

BijlageA
De wapenniiminers bestemd voor het Korps Mariniers
zijn z.g. korps-wapenniimmers (...).De dolken zijn aan
de onderkanr van de gevestplaat als voigt gemerkt:

a. 1500 stuks, besteind voor de geweerdragenden, zijn
voorzien van een korps-wapennuminer, loopende van
i tIm 1500 (de reserve van 150 i tIm i 800)

b. i 50 sruks voar de nict-geweerdragenden, hebbcn de
korpsniimmers 100 tIm 199 en 1200 tIm 1249, voor-
afgegaan door de letter P (pistool)

c.30 stuks bestemd voor de oflìcieren, hebben geen
nummer, doch zijn voorzien van de letrers OFF.

Dc hoogre der cijfers Vaal' de dolkcn siib.a bedraagt 3
mm, die det cijfers en letters Vaal' de dolken sub. b. en
c. 6 mm".
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