
 

 

Sabels van de Marine en de Marinier 

Geschreven door Albert  

Hier staan een aantal sabels die bestemd waren voor de marine en voor de mariniers. 
Deze sabels werden voornamelijk door officieren gedragen. Aan boord van het schip en bij vele officiële 
gelegenheden werd de sabel zeer vaak gedragen. Van de marine sabels waren er vaak twee uitvoeringen, 
namelijk een goudkleurige sabel voor de marine algemeen en een zilverkleurige versie voor administrateurs en 
scheepsklerken. 
De sabels waren vaak erg mooi gegraveerd met ankers, schepen en overige versieringen. 

De sortering is van nieuw naar oud.  

 

Marine kapmes m1898 
 
 

 

 

 
...klik hier voor meer informatie over deze sabel...  

 

Marine officierssabel m1882 
 
 

 

  

...klik hier voor meer informatie over deze sabel...  
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Ponjaard Adelborsten Koninklijke Marine 
] 

 

 

...klik hier voor meer informatie over deze ponjaard...  

 

Statiedegen Gouvernements Marine circa 1865 
 

 

 

...klik hier voor meer informatie over deze degen...  

 

Marinierssabel m1854 
 

 

 

...klik hier voor meer informatie over deze sabel...  
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Marine officierssabel M1843 
 

 

 

...klik hier voor meer informatie over deze sabel...  

 

Marine adjudant onderofficierssabel m1843 
 

 

 

 ...klik hier voor meer informatie over deze sabel... 

 

Marine officierssabel circa 1830 
 

 

 
.klik hier voor meer informatie over deze sabel...  
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Mariniers sabel hoofdofficier circa 1830 
 

 

 

...klik hier voor meer informatie over deze sabel...  

 

Zee Officiers Degen M1824 
 

 

 

...klik hier voor meer informatie over deze sabel...  

 

Marine Officiers Degen 1820 
 

 

 

...klik hier voor meer informatie over deze sabel...  
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Marine Scheepssabel M1818 No2 
 

 

 

...klik hier voor meer informatie over deze sabel...  

 

Marine Scheepssabel M1818 No1 
 

 

 

...klik hier voor meer informatie over deze sabel...  

 

Marine Officiers Degen M1808 
 

 

 

...klik hier voor meer informatie over deze sabel...  
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Marine officierssabel m1798 
 

 

 

...klik hier voor meer informatie over deze sabel...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabelkwast voor Marine officieren lager dan luitenant ter zee der eerste klasse 
 

  

 

Sabelkwast met een koord van gevlochten zilverdraad en een kwast van zilveren koordjes met een oranje 
hart. 
Deze kwast is bedoeld voor officieren beneden de rang van luitenant ter zee der eerste klasse van de 
Koninklijke Marine.  

Ook door officieren der Mariniers gedragen.  
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Sabelkwast voor Marine officieren vanaf luitenant ter zee der eerste klasse 

 
Sabelkwast met een koord van gevlochten zilverdraad en een kwast van circa 30 zilveren bouillons met 
een oranje hart van enkele oranje zijden koorden. 
Deze kwast is bedoeld voor Marine officieren vanaf de rang van luitenant ter zee der eerste klasse.  

  

 

Sabelkwast voor Marine adjudant-onderofficieren  

                

Sabelkwast met een zwart koord en een kwast van dunne zilveren koordjes met een oranje hart van oranje 
zijden koordjes. 
Deze kwast is bedoeld voor Marine adjudant onderofficieren.   
 



 

 

BIJLAGE 1: Het bevestigen van de sabelkwast aan de sabel voor officieren en adjudantenonderofficier van 
het korps mariniers  
(bron: VOORSCHRIFT KONINKLIJKE MARINE VKM003) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

BIJLAGE 2: Het bevestigen van de sabelkwast aan de sabel voor officieren en adjudantenonderofficier van 
het vlootpersoneel  
(bron: VOORSCHRIFT KONINKLIJKE MARINE VKM003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Overige sabels en aanverwante voorwerpen K.M.  

 Hieronder staan een aantal overige blanke wapens, zoals van Brandweer en Schutterij. Ook sabels die niet 
Nederlands gebruikt zijn (maar wel een grote relatie met Nederland hebben) en bijlen. 

  

Klewang "Heiho" 1940-1945 
] 

 

 
...klik hier voor meer informatie over dit sabel...  

 

 

Stormdolk M1917 
 

 

 
...klik hier voor meer informatie over deze dolk...  

 

 

Marine enterbijl circa 1800 1850 

 

 

...klik hier voor meer informatie over dit wapen...  

  

Bron: http://sabels.net/ 

http://sabels.net/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=18
http://sabels.net/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=18
http://sabels.net/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=18
http://sabels.net/index.php?option=com_content&view=article&id=208&Itemid=18
http://sabels.net/index.php?option=com_content&view=article&id=208&Itemid=18
http://sabels.net/index.php?option=com_content&view=article&id=208&Itemid=18
http://sabels.net/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=18
http://sabels.net/
http://sabels.net/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=18
http://sabels.net/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=18
http://sabels.net/index.php?option=com_content&view=article&id=208&Itemid=18
http://sabels.net/index.php?option=com_content&view=article&id=208&Itemid=18
http://sabels.net/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=18
http://sabels.net/index.php?option=com_content&view=article&id=68&Itemid=18


 

 

Bron: http://www.adviesoudewapens.nl/blankewapens.pdf 
 

Blanke wapens 
 

Blanke wapens is een term die wordt gebruikt voor een grote diversiteit aan houw en steekwapens. Blanke 

wapens behoren tot de oudste wapenen ter wereld. In de bronstijd, 2000 tot 800 voor Christus, werd al 

begonnen met het vervaardigen van zwaarden en messen uit brons. Deze waren sterker dan de 

vuurstenen steekwapens die voor de bronstijd werden gebruikt. Al spoedig zorgde brons er voor dat er 

sneller wapens konden worden geproduceerd. Ook werden er meer verschillende wapens ontwikkeld. Zo 

werd brons onder andere gebruikt in hellebaarden, speerpunten en pijlpunten. Door deze ontwikkelingen 

werd het arsenaal van de infanterist steeds verder uitgebreid. 

 

Toen ongeveer 700 voor Christus de ijzertijd begon konden nog sterkere wapens worden gemaakt. IJzer is 

namelijk een veel sterker materiaal dan brons. Langzamerhand werden alle bronzen wapens vervangen 

door een ijzeren versie. Zo werden deze houw en steekwapens steeds verder ontwikkeld. De blanke 

wapens hebben, ondanks hun vroege invoering op het strijdtoneel, nooit geheel ontbroken aan de 

uitrusting van militairen. Ook nu nog worden dolken, zakmessen, bajonetten en andere blanke wapens 

gebruikt. Sabels en zwaarden worden tegenwoordig in veel gevallen alleen tijdens ceremoni�le 

plechtigheden gedragen. 

 

Blanke wapens in een militaria verzameling 

Veel verzamelaars van militaria zijn gefascineerd door oude militaire blanke wapens. Er zijn dan ook zeer 

veel verschillende militaire blanke wapens op verzamelaarsbeurzen te vinden. De meeste oude blanke 

wapens zijn voorzien van emblemen en traditionele voorstellingen. Dit is vooral het geval bij sabels en 

zwaarden. Daarnaast zijn de schedes waarin deze wapens worden gedragen ook vaak voorzien van 

kleuren en tekens die refereren naar bepaalde militaire onderdelen. Ook dolken zijn vaak in een bepaalde 

vorm of hebben een heft in een bepaalde kleur. Denk bijvoorbeeld aan de bekende Gurka-dolk die voorzien 

is van een krom lemmet met een verbrede punt. 

 

Blanke wapens en de Nederlandse Wapenwet 

Blanke wapens vallen onder de Nederlandse Wapenwet. Veel steekwapens zoals bijvoorbeeld 

vlindermessen, valmessen en stiletto’s zijn door deze wet verboden. Blanke wapens die binnen Categorie 

IV van deze wet vallen en over een lemmet beschikken die meer dan een snijkant heeft zoals degens, 

zwaarden, sabels en bajonetten mogen door meerderjarigen vrij voorhanden worden gehouden maar niet 

gedragen worden in het openbaar, aldus de informatie uit de Nederlandse Wapenwet die in werking is 

getreden vanaf 15-09-2002. In België kan de wet en regelgeving met betrekking tot het bezit en het 

verhandelen van blanke wapens afwijken. 
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Het Nederlandse blanke wapen in de periode 1600-50 

Volgens de in documentair opzicht betrouwbaar geachte etsen in De Gheyn’s Wapenhandelinghe van 1607 

droegen de musketiers, roerschutters en piekeniers van het Staatse leger uitsluitend degens. Daarbij zijn 

enige gevesttypen te onderscheiden, Evenmin als de door officieren en de welgestelde burgerij gedragen 

rapieren waren deze degens specifiek Hollands qua ontwerp, al zou het type met de Nederlanden 

geassocieerd blijven in de vorm van de zgn. Nederlandse velddegens. De overige militairen, alsmede de 

vele zeelieden, hebben in de strijd behalve degens, ook houwers, sabels of kortelassen gebruikt. Tot de 

laatstgenoemde groep moeten ook enige sub-typen der zgn. Sinclairsabels hebben behoord, die overigens 

omstreeks 1600 al ouderwets waren. 

Duidelijk verwant met sommige typen Sinclairsabels waren de omstreeks 1600 hier in zwang gekomen 

Solingse houwers of kortelassen met de grote, schelpvormige handbeschermers aan het gevest, 

Deze houwers kwamen in alle landen van Noord-West Europa voor. In de Nederlanden werden ze zeer 

populair en ze zijn zelfs tot in de 19de eeuw in gemodificeerde vorm in gebruik gebleven. Hoewel deze 

wapens steeds weer, en vaak terecht, met entergevechten ter zee worden geassocieerd, zijn ze in de 

zeventiende eeuw zeker ook te land in gebruik geweest, 

Bij de zeemacht en de handelscompagnieën bleven de klassieke houwers met de dichte handbeschermers 

populair tot het eind van de achttiende eeuw.  

De Franse tijd., 1795-1814 

Deze periode wordt, uiteraard, gekenmerkt door een sterke Franse invloed op alle blanke wapens, zowel 

voor militair als voor burgerlijk gebruik. Toch was die invloed in de jaren van de Bataafsche Republiek 

(1795-1806) nog niet eens zo manifest; tot na 1800 ziet men nog Nederlandse blanke-wapentypen als 

officiële modelwapens ingevoerd worden. 

Een aantal van de Bataafse modellen zijn in aquareltechniek zeer goed weergegeven in een serie 

tekeningen genaamd Wapens uit den tijd der Bataafsche Republiek en van Koning Louis in het 

Legermuseum Ook de in dat museum berustende collectie aquarellen van de bekende militaire kunstenaar 

J. A. Langendijk uit de jaren 1800-1801 toont een aantal nieuwe modellen, al zijn die helaas niet allemaal 

benoembaar. De Franse invloed doet zich echter al goed gelden bij diverse fantasiemodellen. Het is 

merkwaardig om te constateren, dat in de Franse tijd ook typisch Engelse wapenvormen op het vasteland 

voorkwamen. Natuurlijk zal de kortstondige vrede van Amiens (1801) tussen Frankrijk en Engeland handel 

over het Kanaal hebben mogelijk gemaakt. Echter: oorlog of geen oorlog, sabels, degens, ponjaards en 

hartsvangers waren nu eenmaal óók accessoires van kostuum of uniform en zij stonden daarmee 

regelrecht onder de soms grillige invloed van de mode en wat in Londen werd gedragen was tegelijkertijd 

ook in Parijs en vogue en omgekeerd. Een saillant voorbeeld hiervan is de degen met het gekraald 

beugelgevest, in Engeland bekend onder de benaming van bead-hilted spadroon, die in Frankrijk en elders 

’épée a 1’anglaise’ heette of, zoals men het hier zei, 'degen naar Engelsch fatsoen’ ’Ook deed bij officieren 

van de zeemacht de klassieke Engelse ponjaardvorm zijn intrede, hoewel vroegere Engels-Franse 

mengvormen van dat wapentje in de jaren 1790-1800 hier al zullen zijn voorgekomen. 

Na 1800 komt er een flink aantal nieuwe modellen van blanke wapens in gebruik, maar ondanks de vrij 
uitgebreide gegevens omtrent troepenonderdeel, invoeringsdata enz. is het toch moeilijk om bewaard 
gebleven exemplaren thans precies te benoemen, daarvoor zijn de beschrijvingen van de wapens in de 
Besluiten en de voorschriften gewoonlijk te summier. Natuurlijk komt men een heel eind door nauwkeurige, 
kritische bestudering van iconografische bronnen. Zo berust in het Koninklijk Huisarchief een serie 
aquarellen van militairen uit de periode van het Koninkrijk Holland (1806-1810), waaruit een aantal blanke-
wapentypen goed is te herleiden Gelukkig bestaan er ook eigentijdse teksten aan de hand waarvan men 
diverse getoonde wapens kan identificeren. Dankzij Geisweit van der Netten kennen wij vrij nauwkeurig 
enige modellen van blanke wapens die in het Koninkrijk Holland in gebruik waren Hij noemt zelfs de blanke 
wapens die in de K.H. geweerfabrieken vervaardigd waren, alsmede een aantal welke kennelijk in het 
buitenland waren aangemaakt De tekst van Geisweits Onderrigt is ook daarom zo interessant, omdat hij 
uitleg geeft bij de fabricage en montering van blanke wapens; ook het aanbrengen van merken en stempels 
b.v. wordt aangegeven. 

 



 

 

Na de inlijving bij Frankrijk krijgen de Nederlandse eenheden in het keizerlijke leger een volledig Franse 
uitrusting en bewapening 

Militaire blanke wapens, 1ste helft 19de eeuw 

In het algemeen kan gesteld worden dat van alle buitenlandse invloeden op de Nederlandse militaire 

blanke wapens de Franse gedurende de gehele 19de eeuw de sterkste is geweest. In de tweede helft van 

de eeuw doet zich vooral een sterke Duitse (Pruissische) invloed gelden. 

Voor het in 1813 gestichte Koninkrijk der Nederlanden gold het een krachtig nieuw Nederlands leger op te 

bouwen en het is inderdaad verbazingwekkend te constateren dat het koninkrijk in het voorjaar van 1815 

beschikte over een legermacht van zo’n 50.000 man. Omdat dit leger uit de grond gestampt moest worden, 

is er natuurlijk aan van alles behoefte geweest. Toch lijkt het bestand aan blanke wapens, behalve bij de 

Landstorm, niet zo’n allegaartje als men zou verwachten, al heeft men zich o.m. met Engelse sabels 

moeten behelpen, het opvallendst was daarvan de lichte- cavaleriesabel No. 1 (M1813), die volkomen 

identiek was met de light cavalry sword pattern 1796  

De officieren van het Nederlandse leger droegen tot in de jaren 1820-1830 de zgn. état- majordegen of staf 

degen, die als opvallendst kenmerk een gevestknop had in de vorm van een halve klimmende leeuw. Deze 

degen was een aan de Nederlandse smaak aangepast derivaat van de Franse épée clavier  uit het 

keizerrijk. Het embleem van het korps waartoe de desbetreffende drager behoorde bevond zich op de 

stootplaat, die naar beneden afhing. Dat kon b.v. zijn een ontploffende granaat of twee gekruiste 

kanonlopen dan wel, ingeval van een marine degen, een anker. Een épée clavier van het zuiver Franse 

type, dus zonder de halve klimmende leeuw maar in plaats daarvan een leeuwemaskeron, gedragen door 

een luitenant bij de karabiniers (later: kurassiers) No. 2 van 1815 tot 1820 bevindt zich in het 

Legermuseum. De afhangende stootplaat is versierd met een granaat met lauwertak. Interessant is, dat de 

driekante schede geheel van ijzer is, met koperen banden. 

Een vergelijkbare situatie bestond bij de sabel die door officieren van de kurassiers werd gedragen. Ook 

hier een typisch Frans model, de zgn. a garde de bataille, dat al voor 1800 was ontstaan, maar dat in de 

Nederlandse armee door deze officieren tot ca. 1830 moet zijn gedragen.  

Bij de Koninklijke marine werd in 1824 een vervanger van de état-majordegen ingevoerd, die als zgn. 

staande degen in de voorschriften bekend werd  Ofschoon evenals zijn voorganger voorzien van een greep 

schild met het gekroond monogram van Koning Willem I, en ofschoon tevens voorzien van een zeer 

Hollands aandoende leeuwenkop op het gevest, ziet men aan de opbouw van het laatstgenoemde toch ook 

een nog onmiskenbare Franse herkomst. Deze degen bleef in gebruik tot 1843, toen de zgn. hangende 

degen hem verving  

Scheeps- en marinierssabels, 1815-1940 

De schepelingen van de zeemacht werden in geval van een gewapende actie o.a. uitgerust met een 

entersabel van vastgesteld model, officieel Marine- of Scheepssabel genaamd. Zeker sinds 1818, maar 

wellicht al eerder was dit wapen bij de Koninklijke Nederlandsche Zeemagt bekend als de Scheepssabel 

No. 1, geheel in navolging van zijn Franse voorbeeld de Sabre de bord van 1811, die aldaar ook wel de No. 

1 heette. De scheepssabel werd als rangonderscheidingsteken tot omstreeks 1845 gedragen door 

adjudant-onderofficieren en daarna (tot de jaren dertig van onze eeuw!) door onderofficieren en sommige 

matrozen. Omstreeks 1935 werd hij door de klewang vervangen, maar nog tot in de Tweede Wereldoorlog 

kwam hij in diverse inventarissen van walinrichtingen voor. De eveneens omstreeks 1818 ontstane 

Scheepssabel No. 2, sedert 1825 ook Marinierssabel genaamd, had het gevest van de Franse Sabre 

briquet, die immers als Infanteriesabel No. 2 (M. 1819) ook bij onze armee werd gebruikt. Het gevest was 

echter genomen van dat van een later model briquet dan bij de infanteriesabel, waaraan een ouder model 

van de briquet ten grondslag lag. Daarom kan men geringe detailverschillen vaststellen. De kling en de 

schede echter waren nagenoeg gelijk aan die van de scheepssabel No. 1. Alle minderen van het Korps 

mariniers droegen deze sabel, die in de jaren 1880 door het kapmes werd vervangen. 



 

 

Ook bij de Koninklijke marine voerde men in de jaren 1880 een Kapmes in. De typische greep was 

kennelijk afgeleid van die van het Pruisische Artillerie-Seitengewehr 71. Het kapmes diende tot 

bewapening van de schepelingen en van sergeant-majoors,onderofficieren van de staf, alsmede tamboers 

en pijpers van het Korps Mariniers. Het is tot in de Tweede Wereldoorlog in de wapeninventarissen van 

onze oorlogsschepen gevoerd Het marine-kapmes is sedert het midden van de jaren dertig gaandeweg 

vervangen door de klewang. 

Officierssabels en ponjaards der Koninklijke marine, 1850-heden 

De zogenaamde Hangende degen (M1843) was een zeer decoratieve sabel die rechtstreeks was afgeleid 
van een in 1837 in Frankrijk ingevoerd model voor zeeofficieren  Er zijn vele onderlinge varianten van 
bekend, waarbij vooral in de versiering soms grote verschillen kunnen optreden. In 1853 kregen de 
officieren van administratie een zilveren uitmonstering, en ook de sabels en ponjaards van dat korps 
werden van witmetaal. 

Van de zeeofficierssabel (de 'hangende degen’ M1843) afgeleid was de omstreeks 1845 ingevoerde Sabel 
voor Machinisten 1ste klasse. en Onderofficieren bij de Zeemagt met graad van Adjudant-Onderofficier, 
kortweg Machinistensabel of Adjudant-onderofficierssabel genaamd, die t.o.v. het officiersmodel een 
zwarte ebbehouten greep had en een groot, liggend onklaar anker in de gevestkorf. Dit wapen bleef in 
gebruik tot omstreeks 1960, toen de adjudant-onderofficieren de gewone zeeofficieren sabel mochten gaan 
dragen. Een witmetalen versie verscheen in 1853 voor de scheepsklerken. In 1882 voerde de marine een 
nieuwe officierssabel in, omdat bij een gevecht op de kust van Atjeh een zeeofficier in een handgemeen 
zijn sabel M. 1843 gebruikende, aan zijn hand gewond zou zijn geraakt door de kling van een 
tegenstander. Dit officieel Sabel voor officieren van het vlootpersoneel doch in de wandeling kortweg Sabel 
LTZ (luitenant ter zee) geheten wapen is thans nog in gebruik en t.o.v. het oorspronkelijk in 1882 
ingevoerde model niet gewijzigd. Het is bij mijn weten de enige zeeofficier sabel ter wereld die op grond 
van aantoonbare tactische beginselen is ontworpen, al is de ruime, ajourgewerkte gevestkorf het enige 
element waaruit men dit kan afleiden. In het invoeringsjaar verscheen tegelijkertijd een uitvoering in 
witmetaal voor de officieren van administratie. 

In 1946 werden bij de marine de gehele uitmonstering inclusief de bij de uniform behorende blanke wapens 
van verguld metaal; de witmetalen sabels en ponjaards behoorden van toen af tot het verleden. 

De ponjaard is een sierdolk die vanwege zijn geringe afmetingen, zijn lichte gewicht en zijn ornamentele 
functie sedert ca. 1800 bij zeeofficieren en adelborsten steeds populair is geweest. Natuurlijk is er bij deze 
groep al daarvoor behoefte geweest aan een handzaam wapen dat behalve het hebben van de 
vorengenoemde eigenschappen tegelijk kon dienen ter onderstreping van de rang en autoriteit van de 
drager. Echter, de gewoonte om ponjaards te gaan dragen is in ons land duidelijk tijdens de Franse tijd uit 
Frankrijk overgewaaid, alhoewel de ponjaard oorspronkelijk in de jaren 1770 in Engeland is ontstaan. Het 
wapentje is geenszins een exclusief voor adelborsten bestemd attribuut geweest, maar nog tot het einde 
van de vorige eeuw door zeeofficieren die de wacht hadden, aan boord gedragen. In het begin werden bij 
de Nederlandse vloot van Engelse en Franse typen afgeleide modellen gedragen, maar al omstreeks de 
jaren 1820 krijgen de ponjaards een eigen, Nederlands gezicht. Wel blijven er vele verschillende typen 
(waaronder b.v. met zeer kromme klingen) en modellen in omloop. Herkenbare voorlopers van de thans 
nog gedragen Ponjaard van instituutsmodel verschenen al vóór 1830. Toch is aantoonbaar, dat op de 
achtereenvolgende opleidingsinstituten aanmerkelijk onderling verschillende modellen zijn gedragen. Pas 
omstreeks 1870 blijft het thans nog gedragen model als enige over. Sinds 1853 verschenen voor het 
dienstvak der administratie ponjaards van witmetaal en een witmetalen versie van het instituutsmodel werd 
in 1888 als de als de Ponjaard, voor adspirant-administrateurs ingevoerd  

Sinds 1953 zijn weer nieuwe, in Solingen vervaardigde ponjaards aan de adelborsten uitgereikt. Een 

typisch attribuut van de adelborstenponjaard vormen de lange draagkettingen. Deze werden al in de jaren 

1830 mode en zijn sindsdien onaf brekelijk met de adelborstenuniform verbonden geweest  

Het gevest van de cavaleriesabel M. 1876 leefde ook bij de mariniers voort. Kennelijk heeft de zeemacht in 

eigen beheer een hoeveelheid gevesten M. 1876 op klingen van scheepssabels gemonteerd. Deze 

combinatie resulteerde in een veel lichter en dus handzamer wapen dan de standaard scheepssabel No. 1 

met zijn zware, pollepel-achtige gevest. Feber noemt hem in 1917 Sabel N.M. Deze sabel is waarschijnlijk 

omstreeks 1935, toen de klewang bij de mariniers verscheen, door het laatstgenoemd wapen vervangen. 

 



 

 

Klewangs bij de Koninklijk marine en het Korps mariniers 

Behalve de klewang-achtige Sabel N.M. van omstreeks 1915-1935, kende de zeemacht geen klewangs. 
De mariniers echter hadden gelegenheid gehad de handzaamheid van het wapen te beproeven door het 
zgn. Saardetachement van het Korps in 1934-35, dat geheel door de Koninklijke Landmacht, inclusief de 
klewangs, was uitgerust. Kort daarna moet de klewang inderdaad bij de marine en de mariniers zijn 
ingevoerd. Tot in de jaren zestig is de klewang (het type No. 7) als Sabel onderofficieren bij velddienst en 
mars in gebruik gebleven. Thans wordt hij nog slechts gedragen door onderofficieren bij ceremoniële 
aangelegenheden en dan nog met wit ledergoed. 

Stormdolk, kap- en vechtmessen 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) ontstond bij de strijdende legers aan het Westelijk front de 
behoefte aan zeer handzame, dus: lichte en korte, blanke wapens voor het gevecht van man tegen man. 
Deze dolken en messen werden in navolging van de Duitse en Engelse termen (Grabendolche, trench 
knives) loopgraven- of stormdolken genoemd. Het aantal bekende typen en modellen loopt in de vele 
honderden. In de jaren 1916-17 werd in Nederland ook zo’n wapen ontwikkeld, dat als officiële benaming 
Stormdolk (M. 1917) kreeg. Het was in beginsel bestemd voor de stormtroepen, speciale aanvalssecties 
die uit de infanterieregimenten werden geformeerd. Tegen 1930 verdween de stormdolk (de mariniers 
kregen hem voor het eerst met hun Saardetachement van1934-35 mee en bleven sindsdien de dolk 
gebruiken tot in de Tweede Wereldoorlog), om in de mobilisatietijd 1939-40 bij de Landmacht terug te 
keren. Hij werd nu in het algemeen gedragen door officieren en alle overige militairen voorzover zij niet al 
met een blank wapen waren uitgerust. Ontstaan, ontwikkeling en gebruik van de stormdolk zijn onlangs 
uitstekend beschreven in een artikel van Mr. C. H. Evers  

Verder zijn vooral bij kleine commando-acties, verkenningen, landingen enz. door allerlei Nederlandse 

strijdmachtonderdelen, vele typen van vecht- en kapmessen gebruikt. Vele daarvan waren semi-officieel of 

zelfs geheel privé aangeschaft. 

De Koninklijke marine en het Korps mariniers hebben, al naar gelang van het land waar een bepaald schip 

of eenheid werd uitgerust c.q. werd opgeleid, de uitrusting van dat land aangeschaft. Van bepaalde 

overgebleven exemplaren blijkt uit stempels, dat ze min of meer officieel moeten zijn ingekocht  

In de collectie van het Helders Marinemuseum bevindt zich een vechtmes van de Amerikaanse mariniers, 

van het zgn. Ka-Bar type. De onderzijde van de pareerstang is gestempeld U.S.M.C. (United States Marine 

Corps) en CAM1LLUS, N. Y (naam van de Newyorkse fabrikant), de achterzijde van de klingschouder 

echter draagt het stempel K.M.00304. 

Eresabels 

Betrekkelijk weinig particuliere verzamelaars zullen in staat zijn eresabels, d.w.z. blanke wapens (dus ook 

degens, dolken enz.) die als eregeschenk zijn uitgereikt, te verwerven. Deze wapens vormen een zeer 

interessante en ook belangrijke categorie, omdat ze vaak op speciale bestelling zijn aangemaakt en ook 

omdat ze meestal zijn uitgevoerd en versierd met hoogstaand vakmanschap. Weliswaar is de uitvoering 

vooral bij 19de- eeuwse sabels iets geforceerd in het decoratieve vlak, maar daar tegenover staat dat de 

eresabel door een inscriptie vaak precies kan worden gepersonifieerd en gedateerd. Het iemand met een 

blank wapen vereren moet een gebruik zijn dat al uit de grijze oudheid afkomstig is. Dat strookt ook wel 

met de bijzondere positie die het zwaard altijd heeft gehad. 

De reden van verering kan uiteraard velerlei zijn. In de persoonlijke sfeer b.v. gaven officieren elkaar een 

eresabel bij het afscheid van één hunner. Meestal werd hiervoor een voorgeschreven wapen genomen, dat 

voorzien werd van een toepasselijke tekst. Was men bereid om meer geld voor het geschenk uit te geven, 

dan werd een nieuw wapen besteld dat in kostbaarder materiaal was uitgevoerd, of waarop meer versiering 

was aangebracht. 

Een voorbeeld van een officiële eresabel is de zgn. Captain-John-A.-Gadesabel die telkenjare aan de 
meestbelovende, pas benoemd marineofficier wordt uitgereikt. Dat is mogelijk gemaakt door een door de 
Amerikaanse kapitein ter zee J. A. Gade beschikbaar gesteld fonds (84:37). Alleen kan dit wapen door de 
ontvanger niet gedragen worden, omdat het een Amerikaanse marineofficieren sabel is! 

In dit overzicht interesseren mij vooral de erewapens die van officiële zijde zijn uitgereikt aan militairen die 
zich op de een of andere manier onderscheiden hadden. Daartoe behoren de erehouwers met gouden 
gevest, waarvan er enige aan succesrijke bevelhebbers ter zee zijn uitgereikt. Nederlands grootste zeeheld 



 

 

Luitenant-admiraal M. A. de Ruyter ontving op 5 december 1666 van de Admiraliteit van Amsterdam een 
dergelijk wapen  

In de 18de eeuw zijn vooral de eresabels en -degens in de periode 1775-1800 bekend geworden, in de 
eerste plaats de zgn. Doggersbank-eresabels, die als persoonlijk geschenk van Stadhouder Willem V, 
weliswaar in diens functie van Admiraal-generaal van de Staatse vloot maar desalniettemin uit eigen 
middelen betaald, door hem werden uitgereikt aan alle bevelhebbers, alsmede enige scheepsofficieren, 
van de Nederlandse oorlogsschepen in de actie bij de Doggersbank tegen de Engelse vloot op 5 augustus 
van dat jaar. Er zijn thans zo’n acht stuks van deze smaakvolle sabels geïdentificeerd; de twee mooiste 
berusten in de collecties van het Vaderlandsch Fonds ter Aanmoediging van ’s Lands Zeedienst en van het 
Scheepvaart Museum, beide in Amsterdam. De opperbevelhebber van het Nederlands eskader, Vice-
Admiraal Zoutman, ontving van de prins een sierdegen met witte schede en massief gouden gevest, welk 
wapen thans wordt bewaard in het Haags Gemeentemuseum (inv.nr. HH62). 

Er bestaat een voortreffelijke monografie over eresabels, van Dr. W. F. Bax, waarin uitgebreid wordt 
ingegaan op de meeste van officiële zijde vereerde wapens alsmede op de ontvangers daarvan  

Interessant is, dat Koning Willem III in 1855 een eresabel van vastgesteld model liet invoeren voor 
officieren van het KNIL (sedert 1867 ook voor officieren van het leger in Nederland) die de Militaire 
Willems-Orde hadden ontvangen en die zich opnieuw onderscheiden hadden door buitengewone 
dapperheid. In 1861 werd deze Koninklijke eresabel vervangen door een nieuw model. In 1895 maakte ook 
dit model weer plaats voor een nieuw. De eresabels werden officieel steeds aangepast aan de geldende 
standaardmodellen van militaire sabels, maar in de praktijk wijken ze door hun overladen versiering en 
woest gekrulde gevesten toch behoorlijk daarvan af. Bovendien zijn de achtereenvolgende modellen in een 
aantal uitvoeringen verschenen. Zo was de schede van de eresabel voor infanterieofficieren van Berlijns 
zilver of alpaca, maar voor cavalerieofficieren van gepolijst staal, versierd met banden en ringen van 
verguld koper. De sedert 1859 ook aan marineofficieren uitgereikte eresabels hadden ivoren grepen en 
zwartlederen schedes met vergulde beslagen. Verder veranderden in de loop der jaren de, eveneens 
genormaliseerde, inscripties op de klingen. Totaal zijn 106 eresabels der drie genoemde modellen 
uitgereikt, daarvan 13 aan marineofficieren. Al deze sabels, óók die van de marine, zijn verstrekt door het 
Departement van Koloniën. De laatste Koninklijke eresabel werd in 1927 uitgereikt. 

Na de Tweede Wereldoorlog zijn nog maar enkele eresabels officieel verleend. Eigenlijk mag men niet 
meer van eresabel spreken maar meer van waarderingssabel  

Prins Berhard  

De 3 krijgsmachten-sabel van Prins  

Op het gevest van de aan prins Bernhard aangeboden eresabel is in zilverkleurig 

metaal op het heft aangebracht, het interkrijgsmachtembleem: een drietal geheven 

zwaarden gedekt door een koninklijke kroon, symboliserende de 3 krijgsmachtdelen. 

Op de kling zijn de navolgende teksten gegraveerd (op de voorzijde): Aan de 

inspecteur-generaal der krijgsmacht, de Prins der Nederlanden; (op de keerzijde): 

1945—13 september—1975. 

Bij de eresabel behoren drie dragons (kwasten), elk passend bij de uniformen van een 

der krijgsmachtdelen. 

General D. D. Eisenhowe 

Minder bekend is de eresabel die als persoonlijk geschenk van Koningin 
Wilhelmina op 14 oktober 1947 door de Nederlandse ambassadeur te 
Washington is uitgereikt aan Generaal D.D. Eisenhower, opperbevelhebber 
van de Geallieerde strijdkrachten in Europa tijdens de oorlog. Het wapen is 
een zeer kostbare en rijk versierde mamelukkensabel die werd ontworpen 
door de Utrechtse edelsmeden Jan-Eloy en Leo Brom. Het opschrift op dit 
wapen, dat in tegenstelling tot alle andere officiële eresabels niet bij 
Koninklijk besluit is verleend, luidt: Queen Wilhelmina to General D. D. 
Eisenhower In Grateful Memory of the glorious Liberation . 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

Staand portret van matroos Pesch met meshouder, pistoolhouder en entersabel om zijn 
middel (wachtuitrusting).  

 

https://www.maritiemdigitaal.nl/index.cfm?event=search.getdetail&id=107003662


 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

Memoriering met familiewapen Spoor, vervaardigd uit het ijzer van de 
kanonneerboot van Van Speyk, 1831 

https://haffmansantiek.nl/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/i/m/imgp0516_5.jpg


 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


