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INLEIDING

Een van de meesr voorkomende Nederlandse

blanke wapens (op elke wapenbeurs van de ver-

eniging ligr er toeh wel één ergens op een rafel-

rje) is de beambrendegen (galadegen, hofdegen,

sraarsiedegen). Her is verwonderlijk dar on-
danks her frequenre voorkomen ervan Puypel

onder her hoofdje "eiviele blanke wapens" er

sleehrs een doodenkele zin aan wijdr, n1. dar er

rwee meesr gangbare types zijn, onrleend aan
Franse onrwerpen, maar wordr er door hem
geen enkele afgebeeld, alrhans nier uir de rijd
van her Koninkrijk der Nederlanden. Mis-

sehien heefr dar re maken mer her volgende.

Terwijl er voor de renuen van ralloze burger-
beambren een apart Koninklijk Besluir werd
afgekondigd waarin de goudgalon tor op de

millimerer werd voorgesehreven2 werd de bij
her renue re dragen degen zeer beperkr om-

sehreven. En zelfs als de beschrijving iers uirge-

breider was, zoals her voorschrifr3 gerireld
"Vasrsrelling van de ambrskleding van de amb-

renaren van de buirenlandse diensr" uir 1948
mer daarin de zinsnede "een degen van verguld

meraal, parelmoeren gevesr, gedekr door her
wapen van her Koninkrijk der Nederlanden, in
zwarte schede mer verguld beslag aan boven-

en onderzijde en voorzien van dragon", dan

nog is her de vraag of iedereen zich aan dar
voorschrifr hield. Zo is de sraarsiedegen van de

voormalig minisrer van Buirenlandse Zaken,

Mr.J. Luns (aanwezig in her Museum der Kan-

selarij der Nederlandse Orden) helemaal nier

voorzien van parelmoeren greepplaren, maar
van een brede goudgalonwikkeling. De keuze
van de drager werd dus maar gedeelrelijk be-

paald door een voorschrifr maar voor her an-

dere deel door persoonlijke smaak, mode-in-

vloeden en war de handel re bieden had. Graag

wil ik U zo'n civiele degen presenreren.

HET TYPE VAN DE DEGEN

(Zie afb.l) War berrefr de vorm leunr deze de-
gen zeer srerk aan regen de Franse "Épées à

ciselures des Officiers Supérieurs er Généraux"

van her model dar in 1817 werd ingevoerd (zie

afb.2)3. Dir wapen werd in Frankrijk zo ge-
bruikr dar de versiering op her sreekblad ken-
merkend was voor de funcrie van de drager.

Vanaf 1837 werd dir rype degen ook voorge-
schreven voor Franse marineofficieren van aile
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rangen (groor renue of buiren diensr) , in ge-
bruik ror vandaag de dag. En nier alleen door
milirairen werd her wapen gedragen, maar ook

door Franse burgerfuncrionarissen (o.a. de
Commissaris van Koloniën). In Ariès No.28

(1983) Nr.3 geefr R.D. Srior een toraal-
overzichr van de rienrallen variaries die er zijn

voor de diverse burger- en miliraire funcriona-
rissen war berrefr de versiering van de stoor-

plaar, waarbij hij min of meer rerloops de
modelaanduiding wijzigr van M.1817 in M.1816.

DE NEDERLANDSE DEGEN

Her meesr kenmerkende is her op de stoorplaar

aangebrachre wapen besraande uir her Rijks-
wapen mer daarachrer 2 onklare ankers (zie

afb.3).

afb. 1

Her gebruik van 2 gekruisre klare ankers achrer

een Hollandse leeuw is erg, erg oud. Her komr

ii

I

',,' iCEJ) '!:. ~
~?I oJ....

I '. ~
I,. .~

liT;11;,(:
I: 'l 'C?' e

\ljJL-:J~
. -~ ~.: -)
,\ '~.J:. rR'~' "íh

"'" š.\:~' ,1.1.

(:'
~rÍ: rJ./.yú/'t7'//.r

r/ rk-/ :Y;/;'/f/' r/ '(fir// ,.-::-'1:' 7;)/' ,

;..

;--1/...(.,( ¿.~.".~
'w

..:m.
1~~t

'I,'
i.:-¡

tIl
:::11.
~"".

ir",

.~

'~,.~

C. "'.Ji .~U

iJw .

Iii.

fj
~

r::::~

, ---,:,~ (;J

I

\,1
iii

ill
"'!

II

ì5

afb.2



al voor op een zegel uir 1590 ("Raden rer

Superintendentie neffens Zijne Excelencie"),

op zegels van de Admiralireir van de Maze

(1590, 1624), de Admiralireir van Amsrerdam
(1590, 1597, 1677) enz. Larer werd de leeuw

vervangen door die van her Rijkswapen en pas

op verzoek van de Sraarssecreraris van Marine

in 1966 werd bij beschikking in 1971 her wa-
pen formeel vasrgesreld voor gebruik door her
Minisrerie van Defensie (Marine) (zie afb.4).
Dir wapenschild heefr, in een blauw lint, de
wapenspreuk "Pugno pro Parria"("Ik srrijd
voor her Vaderland") meegekregen, een wapen-

spreuk die (afgekort tor PPP) ook op de
admiralireirswapens voorkwam4. Maar al die
wapens hadden klare ankers (dus zonder touw-

werk).

De U gepresenreerde degen heefr dus de ken-
merken van: civiel en marine en zal gedragen
zijn bij her galarenue van een een burger-amb-

renaar van de Nederlandse Marine zoals her
hoofd van een Direcroraar.

BESCHRIJVING VAN DE DEGEN

Gevesr: messing beugelgevesr. De greepknop is

aan de voorzijde versierd mer martiale morie-

ven, de achrerzijde is gepoinceerd. Bovenop een

bladmorief. De angel is op de greepknop om-
geslagen. De linker sroorplaar (garde) is
gepoinceerd mer een door bladranken omge-

ven wapenschild voorsrellende her Rijkswapen

mer daarachrer 2 onklare ankers. De rechrer-

stoorplaar (contre-garde) is gepoinceerd. De
halve pareersrang eindigr in een leeuwenkop.

De symerrische greep zonder rug is van zwart

llOorn, omwikkeld mer 6 slagen roodkoper-
draad (driedubbel). Versierde greepring. Onder

op de pareersrang: D.K.

Kling: lengre 76 cm., breedre 17,5 mm. De
kling is rweesnijdend vanaf plm. 1/3 der

lengre.Ongesigneerd.

Schede: vernikkeld, mer rwee banden mer oog
en ring. Trechrer mer 2 rrechrerschroefjes.
Asymerrische sleepplaar.
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