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In tijden van staatkundige overgang (1795,1813,1831,1945)1
valt ook de orde in de gereglementeerde bewapening weg. i
Alles dat aan wapening toevallig aanwezig is, alles dat maar
op korte termijn aangeschaft kan worden wordt in gebruik
gesteld. Ook worden dan wapens uit een vorige periode òf i
integraal gebruikt òf aangepast aan de nieuwe tijdgeest. Uit ~
de overgangsperiode 1813-1815 wil ik U ditmaal een degen I

presenteren.
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tI788:"a steel sword with Bead Patt.n hilt blacK
¡¡horne gripe. Damask'd back blade"4. In EngeJI

Zoals ook bij de legers van het vasteland, waren'

. f: I iland was het gebruikelijk om op de ebben"'lin Engeland begin 18e eeuw de in anterie. _
Ihouten of ivoren greepplaten een medaillonofficieren bewapend met een stokwapen (in dit: i I
aan te brengen met een band om de omtrek dergeval de sponton) als teken van waardigheid. , I

Als deze stokwapens al een zekere functionaliJ greep (zoals een sigarenbandje) met op dat me.i
I :daillon de naam of het symbol van het regii

teit had den op de geordende slagvelden van ~
I ment van de drager.

West Europa, anders was het bij het gebruik I

ervan aan de randen van het Imperium; bij deli,
,Dit type degen werd vanaf ongeveer 1790 oOKgrensoorlogen in India en zeker ook bij dei I

k b d I ( ) Iveel gedragen door Engelse marineofficieren,.Ameri aanse evrij ingsoor og 1775-17831 .
,waarbij dan op het medaillon een gekroondwas de sponton een volstrekt zinloos wapen. Ini I

1786 h . E i d d k i'.(onklaar) anker werd afgebeeld en tussen de zij.iversc een er in nge an an 00 een
h 'fi i . d d fi h fil'~beugel en de stootplaat een metalen ankertjevoorsc ri t waarin e sponton wer a gesc a t I
d d h d I verd aangebracht. Op een schilderij gemaak~en een egen wer voorgesc reven voor e. J

. f: . ffi' I d' h 'fi dl.in 1798 wordt de Engelse admiraal Duncaiin anterieo icieren. n It voorsc ri t wer

d. d II. d d kl r ~(l731.1804) met dit type degen afgebeeld5over ie egen a een iets gezeg over e eu ,

h b I ( d f.i kl .) d . deze Duncan was de vlootvoogd die in 1797 devan et es ag gou -0 zl ver eurig en e mi- I
. fi' d kl' 1ì h' h Nederlandse (Bataafse) narine versloeg bij denimum a metingen van e ing. oc is et,

. . I Slag bij Kamperduin.tegen alle beter weten in, in veel EngelsJ

wapenliteranlUr traditie geworden tot op dei
d. d...i d d' I,In de vorm van de greepknop zat wat variatie'iag van van aa5 om e types wapens ie op
d d. f: . ffi' d I ,.in Engeland zelf was het merendeel der greep-iat moment oor in anterieo icieren wer en.
d I "p 1786" b' i iknoppen in de vorm van een 8-hoekig "kUS~-ge ragen a attern te etite en.

.sen". Maar ook komen degens voor van dit typ

'iWaarbij de greepknop de vorm heeft van een
IEtruskische vaas. Deze vorm van greepkno~¡wordt genoemd naar de ontwerper ervan, de

¡Engelse architect Adams. Adams greep.

iknoppen ken ik niet op niet.Engelse wapens.

ITerwijl aan het einde der 18e eeuw de stijll

ivormen der blanke wapens vaak bepaald werJ,den door Franse invloeden, zeker ook in Ne1

,derland, zien we dat na 1800 veranderen. Hoe:¡

groter de weerstand begon te worden tegen de
i.;...

Het degentype

Één van die types die op dat moment erg in
zwang was, was dat wat in Engeland hetl
"beaded"of"five-ball" gevest werd genoemd en'

in Nederland wordt aangeduid met "naar:
Engelsch fatsoen" of "gekraald beugelgevest"3.l

De vroegste documentatie in Engeland over hetl

wapen met dit type gevest is een rekening vanl
de wapenmaker Bland & Foster (sword-cutlers'

& beltmakers to His Majesty, 70 St.James's St,!

Pall Mall London 1788-1791) gedateerd 16-2.1
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Franse overheersing, des te groter werd de stijl.

Jinvloed van geallieerde landen zoals Engeland.

'Zo werd het gekraalde beugelgevest in verschil.

lende landen gedragen: Denemarken, Noorwe.

gen, Beieren ("Degen fUr Sanitetsbeamte"),
'Amerika ("Infantry Officers Sword 1821"), ja
'zelfs in Frankrijk zelf ("Épée à I'Anglaise"). En
lzo werd dit degentype vanaf plm. 1805 ook in

¡Nederland populair. Een redelijk vroege versie

kunnen we onder andere zien in

trmamentaria6. Ook na het begin van het Ko-ninkrijk der Nederlanden bleef dit wapen ge.
Idragen worden, geruige de vele exemplaren er.

Ivan in het Rijksmuseum te Amsterdam?: degen

Ider Schutterijmuziek. Deze wat latere exempla-
Iren hebben vaak een ruirvormig medaillon op

Ide gteepplaten.

De degen

!(Zie afb.l) Gevest: verguld messing. De voor.
,beugel staat loodrecht op de pareerstang. De
,achthoekige greepknop is met een urnvormige
:moer op de angel geschroefd. De pareerstang is

recht en heeft een gekraalde zijring; tussen deze,

ijring en de pareerstang een k1aar ankertje (zie.
.

afb.2). De greepplaten zijil van gecarreerd.

iebbenhout en worden onderaan omsloten doori
(en achthoekige greepring met drie profiel-¡
groeven. Beiderzijds zijn in de greepplaten~

lelliptische medaillons ingelaten met in haut-re-,
jliëf het gekroond naamcijfer van Koning'

IWillem i. :
ìKling: recht, eensnijdend (voor slag en stoot
,ingericht), lengte 85,5 cm., breedte 2,9 cm. De'

kling heeft een vlakke rug en brede geulen tot

114 cm. van de in het midden liggende punt.:
.oP het sterk der kling enkele etsingen.

Schede: zwart leder, met messing haak. en oor.'band. i

-



Discussie

In Nederland werd door marineofficieren vanaf

1798 een vastgesteld model van sabel gedra-
gen(8J8 maar vlagafficieren werd toegestaan
een niet nader omschreven degen te dragen,
waarvan het gevest verguld moest zijn. De bo-
yen beschreven degen met gekraald beugel-

gevest zal vanaf pIm. 1805 gedragen zijn door

een Nederlandse marineofficier. Na het ont-
staan van het Koninkrijk der Nederlanden in
'1815, zo tegen de tijd dat bij de Koninklijke
Marine de zogenaamde stafdegen en even later

de staande degen werden ingevoerd, zal de ei-
genaar van de degen de medaillons hebben la-

ten aanbrengen; de medaillons zijn niet (zoals
het gevest) verguld.
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Eindnoten
i Besluit van de Adjudant-Generaal

~3-4-1886; o.a. in Robson blz.142
i Zie o.a. Robson, kleurplaat IV:

"Pattern 1786".

3 Zie Puype afb.87 rechts

4 Norman blz.195; oak genoemd in Annis &

May; de degen waar de rekening vaor uitge-

schreven werd bevindt zich in Windsor Castle
5 Annis blz.8,39

6 Armamentaria No.28, omslag

¡7 Inventaris nrs. NG NM TN 14 tIm 30, uit de

collectie van de Schutterij te Amsterdam
8 Reglement omtrent de Uniformen voor de

Zee-afficieren bij de Bataafse Republiek, art.17
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