Marine sabels degens ponjaards.
https://wapensverzamel.blogspot.com/2019/01/nederlandse-marine-sabels.html
Nederlandse Marine Sabels.
Daar is wel het e.e.a. over te vertellen. De modellen van het Koninkrijk der Nederlanden zijn redelijk
bekent. Daarvoor wordt het wat lastiger.
Maar goed, laat ik beginnen met een onbekend
Wat ik wel weet is dat van dit Marine sabel er een aantal exemplaren in Nederlandse collecties aanwezig
zijn en op buitenlandse sites ze niet of nauwelijks te vinden zijn.
Hoe komt dit?
Hoe en waarom is dit Marinesabel in Nederland gekomen?

Gegevens
Lang 94cm. en 99cm. Kling, 86cm. en 81cm. Verchroomd en met diep decor. Schede 87cm. en 82cm.
Zwart leer.
De greep bekleed met wit roggenhuid met 7 groeven waarin 3 getwiste draden. Alle metalen delen verguld.

Alles heeft een Engels aanzien De kom is gelijk aan het Britse Navy Sword M.1827.
Maar die kroon, dat is geen Britse kroon. Het zou een Nederlandse kroon kunnen zijn

Het decor op de kling is volledig vergelijkbaar met die
op de Nederlandse Marinesabel M. 1843 waarvan de
meeste nog een kling hebben zonder decor en de
M.1882
Ook hier het onklare anker en de (Nederlandse)
kroon.

Het fabrieksmerk van Carl Eickhorn in Solingen.
De fabriek is opgericht in 1865 en dit logo zou in
gebruik zijn sinds 1911 maar wordt meestal geplaats
in de periode 1921-1933
In augustus 1981 gaat de fabriek failliet.

In het Marine Museum in Den Helder.1984 kwam je nog binnen in een voorzaal (Hal) en
daar hangt, hoog aan de wand links een grote vitrine met Nederlandse Marine sabels.
Hoera! Dit sabel hangt er ook in. Het tekstbordje vermeld M.1874.
Ik schrijf het museum aan met de vraag of zij iets meer weten over dit model M.1874 en de herkomst
ervan. Via de Directeur W.G.M.H. Canisius, hij denkt aan Keizerlijke Marine M.1874 waarbij dit model heel
dicht in de buurt komt maar de kroon mist boven het anker en een licht gebogen kling heeft en een ivoren
greep, krijg ik bericht van de Heer J.P. Puype. Hij meldt, = Zeker niet Nederlands. Dat kaarsrechte
modelkomt men eigenlijk alleen in Engeland (soms, niet altijd) en in Zweden tegen en persoonlijk hou ik
het op dat laatstgenoemde land =.
Wat niet boven water komt is, hoe en wanneer is het sabel in het Marinmuseum (geopend in 1962) in den
Helder gekomen. Daarover zijn geen gegevens bijgehouden.

Zweedse koningskroon.

Denemarken.

Opvallend is hier de sabelkwast op dit moderne Deens Marinesabel, gelijk aan de sabelkwast van het
bovenste sabel op de eerste fotoHet wordt nog ingewikkelder. Op Ebay wordt deze sabelkwast
aangeboden door een Griekse handelaar als Grieks
Een 2e exemplaar met een verhaal
De sabel behoorde aan D.H. Vrugt geb.13-02-1922, overleden 06-09-2008.
Dirk Hendrik Vrugt ontloopt de Duitse bezetting 1940-1945. Of hij direct na 10 mei 1940 nog uit Nederland
is weggekomen of al op zee zat is mij niet bekend
Hij wordt een van de vaak anonieme helden die binnen de koopvaardij de volle 5 oorlogsjaren door varen.
18jaar en in opleiding als Machinist.
Op 15 juni 1942 wordt hij vermeld op de bemanningslijst van het 4188brt. metende vrachtschip 'DE
EEMLAND" van de Koninklijke Hollandsche Lloyd aangekomen in New York. De Eemland was op 23 mei
1942 vertrokken uit Liverpool
Dirk wordt dan vermeld als 4th. engineer 2 jaar in dienst zijnde.
De Kapitein is de 53jarige Jan Gomes.
De lijst vermeld Total Cruw 49 all alive.
Het zijn 25 Nederlanders, 16 Chinezen en 8 Britten waaronder 2 gunners wat aangeeft dat er een kanon
aan boord is. Het grootste deel van de Chinezen wordt omschreven als Fireman en gaat in New York van
boord.
18 jaar jong en dan direct in een oorlog op zee die dramatisch genoemd mag worden

Lees;
Geschiedenis van de Nederlandse Koopvaardij in de tweede wereldoorlog door K.W.L.
Bezemer. (3 delen)
Waarin gedetailleerd verslag wordt gedaan over verloren gegane koopvaardijschepen, hoe,
wanneer enz. De EEMLAND komt hierin niet voor.
Of Dirk de volle 5 jaar aan boord van de Eemland gebleven is weet ik niet. Het zou goed kunnen dat de
bemanning in tact gebleven is. In ieder geval komt de Eemland begin september 1945, onder Kapitein
Gomes weer terug in Amsterdam.

DE EEMLAND. (foto) heeft de 5 jaar overleefd
en heeft in geallieerde dienst 53 konvooien
gevaren.

Twee maal was de vijandelijke torpedo wel erg
dicht bij. Op weg naar West Afrika suist er een
torpedo vlak voor de boeg langs en treft een
Engels schip. Kapitein Gomes geeft direct het
bevel "volle kracht vooruit". Even later volgt een
2e torpedo, die gaat achterlangs en treft een
Amerikaans schip.
Hoe dan ook, de jonge Dirk heeft het e.e.a.
meegemaakt. Angstig moet het geweest zijn
daar onder in de machinekamer. Je ziet niets maar hoort van alles. Het moet een hels kabaal geweest zijn.
Dirk is niet ongeschonden uit die oorlog gekomen. Zijn dochter verteld dat Vader soms gillend s 'nachts wakker
werd. Tegenwoordig zouden we het PTSS noemen.
Bij het sabel hoort nog een vlag (souvenir) zijn
oorlogstijd op. Het is een kleine Engelse handelsvlag 75
X 38cm.

Na de oorlog krijgt Dirk van een Officier (Gomes?) de
sabel. Het moet een blijk van waardering geweest zijn.
Een compliment voor de samenwerking

maart 2011.
De sabel wordt besproken met Ger Hof. hij denkt aan de Pruisische Marine (Koninklijk en niet Keizerlijk)
het is dan een koninklijke Pruisische kroon.

Augustus 2010. Deze Belgische handelaar zit wel erg hoog in de boom met zijn aanbod op Ebay.
Inmiddels heb ik zo'n 6 of 7 exemplaren zien langskomen via Marktplaats of in een
Nederlandse verzameling. Geen ontdekkingen uit het buitenland,
Nog steeds ben ik van mening, ook al zitten we wereldwijd op het internet, dat een groot percentage van
antieke wapens plaatselijk circuleren. Belangrijk en ook heel interessant, is het om iets te weten van de
herkomst.

Hardop denken.
Mensen in gelijke beroepsgroepen voelen vaak, als zij elkaar ontmoeten, een onderlinge verbondenheid.
Voor zeevarenden is dat extra sterk.
Zo is het heel gewoon als zee officieren elkaar uitnodigen op hun schip. Of voor een etentje in een soos
aan de wal. Er worden dan regelmatig souvenirs of herinnerings cadeaus uitgewisseld.
Kan het zo zijn, dat in de oorlogstijd, een Nederlandse kapitein is te gast bij een collega in een neutrale
haven (IJsland) en krijgt daar een Marine sabel ten geschenke als aandenken.
Niet ondenkbaar.
Puype (Blanke Wapens 1980 Blz.18) schrijft, ontstaan
rond 1770 in Engeland en populair geworden in de
Franse tijd.
Op Puype Blz.81 is er een foto zoals er een aantal
geëxposeerd zijn in het Schaapvaart Museum Amsterdam
in 1978.

Aanleiding, de behoefte aan persoonlijke bescherming,
ook met een klein hand wapen
Die dolk ontwikkelt zich tot een modieus onderdeel van
het Marine Uniform en in het bijzonder voor de Marine
Kadetten. (Adelborsten)
In de Britse literatuur wordt er onderscheid gemaakt
tussen Dagger en Dirk.
De Dirk is de langere versie, te vergelijken met de Hartsvanger.
Benoemd naar hun positie aan boord heet de Adelborst in Engeland Midschipsman.

N.L. Geschiedenis Marine opleiding.
Zoals overal, de kinderen worden in de praktijk opgeleid
aan boord. Meestal uit de hogere kringen en vaak met of
onder een familielid Officier.
In de tweede helft van de 18e eeuw ontstaan er ook
opleidingen aan de wal op particulier initiatief
Goed voorbeeld is De Kweekschool voor de Zeevaart in
Amsterdam. 1785-2000.
De Marine begint zelf met opleiding aan de wal;
1802 Hellevoetsluis Fregat Eurodice. 12 t/m 16 jaar.
1805 Feijenoord Rotterdam. In 1807 ca. 60 Kadets en
Elèves
1830 Medemblik. 14-18 jaar.
1854 Den Helder.Internationaal is de Marine Ponjaard als
status en rangonderscheiding in veel landen populair
geworden. De variatie is dan ook groot en hoe ouder, hoe
onzekerder over de herkomst.
Voor mij is een houvast, herkomst van de Nederlandse
markt.
De ervaring leert, zeker voor de komst van het internet,
dat veel heel plaatselijk circuleert.

Zes ponjaards uit een particuliere verzameling

Lang, 60cm. Kling 49cm. breed 2 cm. Pijlhoogte 6cm.
hij staat erbij maar ik vraag mij af of het wel Marine is.
er zijn geen specifieke kenmerken die daar op wijzen
Herkomst Nederland, periode 1810-1830.

2. Wel met Marine kenmerken is deze ponjaard.
De Dolfijntjes aan de uiteinden van de pareerstang.
Lang, 64cm. Kling 51cm. breed 2,5cm Pijlhoogte 1cm. De kling is een typische hartvangers kling met
resten van gravering waaronder een rennend zwijn. Herkomst inboedel Friesland. Periode rond 1790.

3. Lang,36,5cm. Kling 26cm. breed 2cm.
Schede 27,5cm. Ketting 90cm.
Herkomst militaria verzamelbeurs Houten
Uit een oude van alles wat militaire verzameling
Volgens de jonge verkoper, de spullen zijn van zijn Vader, is het een Franse
ponjaard.

Dat zou heel goed kunnen, gezien het klare en
ongekroonde anker op de schede.
Opvallend is de volkomen gelijke greepknop als No.1.
Met de leeuwenkop en de vergelijkbare zwarte
greepplaatjes.

Periode, Franse Tijd.
En in die Franse tijd is er aan Franse zijde groot gebrek aan ivoor. Dit wegens
de overmacht van de Britse vloot. Het contact met de Koloniën is praktisch
verbroken. De pareerstang is met Dolfijntjes.
Vasthoudend aan mijn suggestie dat antieke objecten vaak verhandeld
worden binnen een beperkt gebied, de volgende betiteling. NEDERLANDSE
MARINE PONJAARD periode 1805-1820.
Motivatie, Nederlandse markt. Klaar anker zonder kroon. Die wordt ook nog
gebruikt op Nederlandse Marine sabels uit die periode. Bij de
zeeofficiersdegen M.1824 verschijnt voor het eerst de kroon boven de ankers.

4. Nederlandse Marine Ponjaard door J.B.Busch.

Lang 29cm. Kling 20cm. Breed 1cm. Schede 21,5cm.
De schede heeft een binnen bekleding van leer

Ketting 55cm.
Greep, gedraaid ivoor uit twee delen, koker en knop verbonden met
schroefdraad. Messing beslag en schede 99% verguld.
De kling is er slecht aan toe. Mogelijk door het vocht vasthoudende lederen binnenwerk van de schede.
Van de graveringen zijn alleen nog resten zichtbaar.
Het klare anker op de kling is vergelijkbaar met die op de schede van No.3.

Op de kling is ook nog met enige moeite en een vergrootglas te lezen J.B.
Busch

Al met al een heel bijzonder stuk.
Over de leverancier J.B. Busch zijn maar weinig gegevens via het
internet op te halen.
In 1800 trouwt Johan Benjamin Busch van Dresden, 27 jaar oud, Luthers,
wonende Kalverstraat hoek Begijnhofsteeg met de 34 jarige Johanna
Gabriéle Roquerbie van Vion in Zwitserland. In juli 1825 is Jan Benjamin
Busch (Is dit een zoon van Johan?) uit Amsterdam aanwezig op de
tentoonstelling der voortbrengselen van Nederlandse Volks en Kunstvlijt
te Haarlem.
Ook Jacobus Speet geboren in 1795 is daarbij. Het lijkt erop dat ze
samen zijn gegaan.
Het wereldje van de zwaardvegers is maar klein, Jacobus Speet's
Moeder is een meisje Coenraadts.
Van Busch en Speet zijn meerdere blanke wapens bekend.

Een akelig verhaal.

De foto hierboven is een afdruk van een bulletin van het Scheepvaartmuseum 1973 of na 1973.
Ze hebben de makers naam op de kling niet helemaal goed gelezen S&K Baden moet zijn J.B. Busch.

De ponjaard wordt aangeboden in 2006 op Marktplaats. De biedingen lopen hoog op maar hij geeft het niet
op en het lukt hem dit bijzondere stuk aan te kopen.
De verkoper komt hem zelf brengen en verteld hoe hij er aan gekomen is.
Bij het overlijden van zijn Oma in Amsterdam ontruimt hij daar de woning. Opa, buschauffeur van beroep,
was al veel eerder overleden. Opa en Oma hebben 2 zoons en 1 dochter. Een van die zoons is verkopers
Vader, toen ook al overleden.
Bij de ontruiming van Oma's woning komen er tot zijn verassing, 3 ponjaards tevoorschijn achter in een
kast.
De ponjaards komen een voor een verspreid over enkele maanden te koop op Marktplaats.
Over de 3de ponjaard zijn nog geen gegevens bekend maar van de 2de, verkocht aan de heer M.K uit
Zeeland in juni 2006. Later wordt na enig speurwerk het model bekent.
Het heeft even geduurd, maar sinds kort, duikend in mijn archieven weet ik waar ik deze ponjaards
vandaan komen.

In 1987 wordt een schrijven verspreidt onder de leden van de Nederlandse Vereniging van Wapenverzamelaars.
Vermist sinds het najaar van 1986 2 Marine Ponjaards.

En dan, daar komt de linkse ponjaard ook weer tevoorschijn. Of de heer M.K. uit Zeeland
hem heeft ingebracht is niet bekend maar bij het Twents Veilinghuis in oktober 2017 wordt
deze ponjaard geveild. Opbrengst € 550.-- excl. opgeld. Kavel 3058, 33,5cm. is dit de
vermiste ponjaard zou er op de kling moeten staan P.Mansvelt & Zn
P.Mansvelt en Zn. Denneweg 's-Gravenhage 1799-1978.
Groot en gerenommeerd leverancier van militaire uitrusting.
Heel veel informatie is over Mansvelt te vinden op het internet.

In 2000 wordt in het legermuseum in Brussel deze foto van een vitrine met ponjaards.gemaakt
Het is een tijdelijke expositie van een particuliere verzameling. Helaas een slechte foto. Toch is er e.e.a.
herkenbaar. Horizontaal in het midden is de greepknop van No.1 en 3 herkenbaar
De 2e ponjaard rechts van de grote kromme heeft het leeuwtje van No.4 en rechts daarvan is de pareerstang
van No.1 zichtbaar.van het bekende zogenaamde instituut model.
Puype schrijft, dit model ontstaat al voor 1830 en rond 1870 wordt het model standaard.
Rond 1830 komen ook de lange ketting in de mode.
Uit tekeningen en foto's is te reconstrueren dat de extra lange, dubbele ketting mode wordt rond 1865.

Hier het standaard instituut model. Boven met kunstof greep. Onder de administratie uitvoering 1853-1946
met ivoren greep. Wegens gebrek aan financiën worden tussen 1945 en 1953 geen ponjaards aan de
heren adelborsten verstrekt. Lang, 35cm. Kling 25cm. Schede 26cm.

Deze tekening uit 1845 laat zien dat het aanzien al
grotendeels gelijk is aan het instituut model. Ook de maat
en de verhouding is vergelijkbaar.

No.5 is een kortere uitvoering in vergelijking met het standaard model. Puype schrijft, ook wel ,,darts"
genoemd.
Datering rond 1850.

VERGELIJK; Standaard lengte ca.35cm
Kling
ca.25cm
Schede
ca.26cm

Bovenstaande 29,5cm.
18,7cm.
22,0cm.
Op de pareerstang 53.

Huijs, 27cm.
17cm.
21cm.

Nog steeds in familiebezit is de ponjaard van Johan
Nicolaas Huijs 1809-1863.
Het is een Militaire familie. Zijn Opa Johan Gabriel
Huijs is Chirurgijn Majoor en zijn Vader Johannes
Huijs Kapitein ter Zee. Blijkbaar heeft Johan
Nicolaas geen kinderen maar wel neefjes en
nichtjes. Twee generaties verder trouwt in 1877 een
meisje Huijs en veranderd de achternaam. De
ponjaard gaat mee met hun enigst kind. Die zoon is
de Grootvader van de huidige eigenaar. De Ponjaard is nogal verpoetst. De familie is er zuinig op geweest
en heeft hem glanzend gehouden. Het ivoren greepje is gescheurd door het roesten van de angel.
Johann
Nicolaas wordt
onderscheiden
met de Militaire
Willems orde
Het is voor zijn
aandeel in wat
genoemd wordt "De slag bij het Hazegras" op 5 augustus 1831
bij de Zwinmonding te Knokke.
Daar komen de Kanonneerboten Nr.41 & 42 in gevecht met Belgische vrijkorps soldaten waaronder
Burgerwacht en Jagers en uit Brugge Artillerie die via Westkapelle naar het Hazegras optrekken.

Het is een heel gevecht. Kanonneerboot Nr.41 gaat verloren en Nr.42 raakt zwaar beschadigd.
Adelborst der 1e klasse J.N.Huijs raakt gewond aan zijn hand.

De Koning is er snel bij met het verlenen van de MWO. Later in 1881 schrijft Wupperman in zijn
herdenkingsboek "De Geschiedenis van de tiendaagse veldtocht' op blz. 289, 10 man ontvangen het kruis
voor Moed Beleid en Trouw. De bevelhebbers de MWO. Het lijkt er op dat hier onderscheidt gemaakt
wordt. Ook later verdwijnt Nuijs uit de MWO lijsten. Vreemd! Waarschijnlijk heeft het alles te maken met de
dan ontstane discussie, aangezwengeld door de hogere MWO dragers in rang, of het lagere personeel wel
een MWO kon krijgen. Arrogantie? Kouwe kak? Wordt de oorlog gewonnen achter het bureau en sterven
de Generaals in bed? Een schone oorlog! Ook in deze dagen wassen de Dames en Heren Regenten en
onze volksvertegenwoordigers hun handen in onschuld en verontwaardiging. Er is niet veel veranderd
sinds Atjeh, Nederlands Indië, Yugoslavie enz. enz
Wat betreft het gevecht bij het Hazegras, het raakt in de vergetelheid, van Speijk, dat wordt de held.

Varia.

Ponjaard 1810-1820
Lang 39,5cm. Kling 29cm. breed 2cm. Pijlhoogte 3cm
Herkomst omgeving Zutphen in 1995 aangekocht op liefdadigheidsmarktje in dorps bejaardenhuis
Solinger kling met enige graveringen.
Greepplaten restauratie. Waren niet aanwezig bij de aankoop.
Wordt in het algemeen als Frans benoemd.
Uit de Franse tijd lijkt mij iets specifieker en als dit ponjaardje in Nederland in gebruikt is geweest, zou zo
maar kunnen

Ponjaard uit het Fries Scheepsmuseum. Schenking van S.Haagsma in 1912 aan het Museum in Sneek.
De maten zijn mij niet bekend. Een vergelijk met Ponjaard No.4 (Leeuwtje) is interessant

Ponjaard ca.1830 van Justus Klinkhamer geschonken aan van Speijk
(Dan liever de lucht in) lang 36cm. De gevestknop heeft de vorm van een dolfijn
Rijksmuseum Amsterdam NG-NM-10385-51

Bijzonder is deze rond 1800 en prachtig gesigneerd
met J.B.Busch
Maten mij niet bekend.
Foto Sabels.net

Houtman Utrecht tekent en geeft uit rond 1830/35 een
groot aantal militaire prenten.
Hieronder een Adelborst 2e klasse uit Medemblik. Hij
draagt zijn ponjaard met lange enkele ketting. De
Adelborst 3e klas had geen ponjaard en de Adelborst
1e klas tekent Houtman met een degen.

Vergrote uitsnede van de prent.

Houtman 1830 Adelborst 1e klasse

met rechte (degen) sabel

Op een prent uit 1850 ziet het er zo uit
Je zou zeggen dat het hier om een ,,Dart" gaat. De ketting heeft nog
niet de latere lengte

Een foto uit 1865-1866. Hier is de extra lange en dubbele
ketting goed zichtbaar. De foto is gemaakt door H.Steinhauer
Nieuwediep Den Helder. Hij adverteert daar van 1864 t/m 1873.

In 1824 wordt vermeld, Adelborsten 1e klasse een Degen als Luitenant 2e
klasse. (zie naar onderen, de degen van van Speijk).
Adelborst 2e klasse geen degen maar een ponjaard.
Buitengewoon Adelborsten, Ponjaard of Dart
Voorbeelden van (Franse?) Ponjaards.

met anker en aan de pareerstang einden een dolfijnkopje.

Leeuwenkop op de gevestknop en een dolfijnkopje aan de uiteinden van de pareerstang.

Parreerstang volledig gemodelleerd als dolfijnkop.

Maritieme Nederlandse Degens.
Tekent Houtman in 1830 een Adelborst 1e klasse met een degen, hoe die er precies heeft uitgezien is mij
niet bekend.

Toch zijn er een aantal maritiem gerelateerde Degens bekend waarbij het gebruik in Nederland vaststaat.

Van boven naar beneden 1-2-3-4.

1.
Lang, 95,5cm. Kling 81cm. Breed 16mm. Schede
83cm.
Zilver (geen merkjes) of verzilverd gevest. Ebbenhouten
greep. Bruin/zwart lederen schede met metalen onder en
bovenband. Kling met vergulde graveringen/ geblauwd op
bovenste 30cm.
Op kling C. van Wagtendonk te Amsterdam.

Coenraad van Wagtendonk 1797-1854 Kalverstraat Amsterdam.

Op de plaat, Minerva Godin v.d. handel op haar troon. Een pijlenbundel, vlag, hoorn des overvloeds en militaire
attributen.

De staart van het gevest in de vorm van een dolfijn.
Herkomst volgens verkoper (1998) Zeeland.
Van degens met dit gevest, hoewel zeldzaam,
zijn er meerdere bekend. (Frankrijk)

Conclusie; Gala of statie degen van een hoge
Nederlandse autoriteit (Minister of Secretaris van staat
handel, economische zake) uit de periode 1820-1840

2.

Nederlandse Marine degen M.1808.
Lang 103cm. Kling 89cm. Met graveringen.
Gevest verguld messing. Ebbenhouten greep.
Op de plaat een omkijkende gekroonde Nederlandse leeuw liggend op een
anker met in zijn rechterklauw een zwaard en links een pijlenbundel.
Het is uit de tijd van het Koninkrijk Holland, 1806-1810
Lodewijk Napoleon.

In het boek DE UNIFORMEN van de Nederlandse Zee en Landmacht, het
tekstdeel wordt op blz. 98 vermeld, degen met halve stootplaat waarop een
anker met de leeuw. Het gevest van ivoor of ebbenhoud, doch zonder casque.
Lang 4 duim en 9 lijn Rijnlandsch, (????) het lemmet 3 kantig.
Bij de kleine uniform kan een ponjaard aan een smalle draagband van zwart
leder met vergulde mousquetons gedragen worden
Dit boek van groot formaat 32x49cm. heeft 2 delen, een tekstdeel en een
Uniform platen deel.

Een luxere uitvoering van de Nederlandse Marine degen M. 1808.
Lang 95,5cm. Kling 81cm. Bovenzijde blauw met graveringen in goud. Fabrikanten
keur S.H.
Gevest messing verguld. Greep van hoorn met aan de 4 zijden een getwiste en
geplette zilverdraad.
Schede 83,5cm. van zwart leder met vergulde boven en onderband.

Op de plaat een omkijkende gekroonde leeuw.
In zijn rechter klauw een zwaard en in zijn linker klauw een pijlenbundel met 11 pijlen.
Duidelijk een veel luxere uitvoering. Van een hogere Officier? Dat moet haast wel.

Van 1807 tot 1810 bestaat het Koninkrijk Holland uit 11 departementen.

Herkomst collectie Ger Hof.
In Wapenfeiten No.2 2008 besteed hij er een bladzijde aan. Zie, sabels.net Documentatie.
Gezien de veel luxere uitvoering in vergelijk met 2 en 4 mag je aannemen dat we het hier hebben over een
degen van een Hoofdofficier.
Het klingmerk S.H. schrijf ik voorlopig toe aan Samuel Hoppe 1762-1816 klingen kaufman uit Solingen.
Hij is een zoon van Johann Peter Hoppe 1736-1801 Schwerdschmied.

3. Nederlandse degen met maritieme symbolen. 1810-1815.
Lang 102cm. Kling 88cm. Schede 89,5cm. Zwart leer met messing boven
en onderband.
Gevest messing verguld. Parelmoer greepplaten.
Op de voorbeugel boven en onder een leeuwenkopje.
Gevestknop in de vorm van een helm (Casque).
De plaat loopt aan de bovenzijde aan beide kanten uit in een dolfijnkop. In
het midden een omkranste cirkel waarin een gekroonde W.
Aan beide zijden van de cirkel een gevleugeld paard met vissen (dolfijnen)
staart. De mythologische figuur Hippocampus.

Op de driekantige kling enkele graveringen met minimale
resten van goud.
Met een gravering
Vive L'Em

pereur

Is hier een zuinige Nederlander bezig geweest? Een degen, volledig uit de tijd van Napoleon waarbij in
het centrum van de gevestplaat de W van Willem 1 is geplaatst. Er zal een N gestaan hebben.
Net als bij degen No.1 denk ik hier aan een degen van een hoge maritieme autoriteit. Oorspronkelijk uit de
periode 1810-1813 en snel aangepast voor de intocht van Willem 1 op 2 december 1813 in
Amsterdam. Dit laatste is natuurlijk maar een veronderstelling
Maar intochten waren er genoeg en dan moest het ontvangst comité en de plaatselijke elite er natuurlijk
wel netjes bijlopen.
Basis is de opstelling van Willem 1 om veel belangrijke personen uit de Napoleontische periode, zonder
rancune, hun positie te laten behouden.Hoe kom je dan zo snel aan een geschikte degen?

Hier ziet U als voorbeeld 2 degens met het Amsterdamse
wapen op de plaat en met een gevestknop van een
zeeofficiersdegen M 1815 (Puype).
Bedoeld voor Amsterdamse ambtenaren? Een Amsterdamse
eren garde? (Garde d 'Honneur)?
De voorbeugel is opvallend ver weg gezet op een lange
pareerstang. Is hier ruimte gemaakt voor een forse ruiter
handschoen?
Het blijft lastig om op wapens uit die tijd een correcte datum
te plakken.
Als Jan Willem Pieneman in 1816 koning Willem 1 schildert,
beeld hij hem af met de Officiers Infanterie degen M.1820.

Conclusie; Voorschriften voor een wapen van model en de datum waarop lopen vaak achter de feiten aan
De tijden zijn chaotisch. Toch moet er van alles geregeld en georganiseerd worden.
Nieuwe kostuums, sjerpen, hoeden, vanen en vlaggen.
Versieringen en intocht poorten.
Er is een voorbeeld bekend waarbij een erepoort, gemaakt voor de intocht van Napoleon oktober 1811 in
Amsterdam, nog aanwezig was. Alleen de N wordt dan vervangen door een W.
Opvallend bij de degens 2-3 en 4 is de horizontale stand van de degenplaat.
De Infanterie Officiersdegen M.1820 heeft dat ook nog.
Later zakt die plaat bij galadegens meer naar onderen tot bijna verticaal.
N.L. Marine degen M.1808 voor een 1e Schrijver. Verzilverd.

Lang 89cm. Kling 75,5cm. Op het gevest resten van verzilvering.
Deze degen is gelijk aan het vergulde exemplaar No.2 al heeft
deze een veel eenvoudiger voorbeugel.
Greep ebbenhout. De leeuw met een pijlenbundel van 9 pijlen.
Periode 1806-1807. In 1807 worden het 11 pijlen.
Op de kling I S B wat staat voor
Johann Schimmelbusch 17411816 uit Solingen.

Dat de naam Schimmelbusch veel voorkomt op NL sabels en degens is niet
zo verwonderlijk. Zij zijn goed vertegenwoordigd in Nederland.
In de periode 1801-1809 plaatsen ze in de NL kranten zelfs enige
overlijdens berichten. Blijkbaar vinden zij het nodig hun relaties in NL op die
manier te informeren.
In het boek DE UNIFORMEN van de NL Zee en Landmacht, Gebr. v. Cleef
Wordt vermeld op blz.41 Voorschrift 15 november 1805.

De Chirurgijns-majoor, 1e Chirurgijns en 1e Schrijvers mogen een degen dragen met een verguld gevest
(voor de 1e schrijver een gevest van zilver). Genoemde Officieren mogen geen dragon of degenkwast en
geen epauletten dragen.
Dit voorschrift is dan wel net voor de komst van Lodewijk Napoleon, dat deze verzilverde uitvoering zich
doorzet in het Koninkrijk Holland is niet zo vreemd.
Ook hier komt het officiële voorschrift voor het model later en noemen we het M.1808.
Marine Officiers sabel 1780-1800.

Lang
Kling
Breed
Pijlhoogte
Schede

93,5cm.
80cm.
3cm.
4cm.
leer 84cm.
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zijbeugel heeft de vorm van een dolfijn.

aanzet van
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Het model lijkt erg op het Doggersbank sabel. Het Nationaal Militair
Museum laat er 2 zien op zijn collectie site. Nr. 017582 en 015473.
De slag op de Doggersbank op 5 augustus 1781 tijdens de 4e
Engelse oorlog was een strategisch verlies voor Holland.
Zo werd het echter niet verkocht in het land. Stadhouder Willem V kon
wel enige propaganda gebruiken. Hij en het hele staatsbestel lag
onder vuur wat tenslotte zou uitmonden in de Patriotten opstand.
In de Republiek wordt het gevierd als een grootse overwinning.
Er worden eresabels uitgereikt.

Rechts: Willem van Braam 1732-1807

Links: Nicolaas Jarry als Kaperkapitein.

Ja, en bij zo'n propaganda offensief horen natuurlijk ook papieren bewijzen. Er worden plaatjes van
gemaakt. De afgebeelde sabels hebben dan een anker in de kom.
Waarom de sabel uit de collectie van Ger Hof een andere gevestkom vulling heeft, ik kan het nu nog niet
verklaren. Is het sabel van iets latere datum en mocht het niet het aanzien hebben van het eresabel? Uw
visie graag.

Het anker en de Dolfijn als Marine symbool.
Het heeft alles met de tijdsgeest te maken. Symboliek viert hoogtij en het anker staat dan voor hoop en
veiligheid. In de 16e en 17e eeuw wordt het mode om voor de Marine 2 gekruiste ankers te gebruiken. In de
loop van de 18e eeuw, doorlopend in de 19e eeuw komt het enkele anker weer in gebruik, al dan niet klaar of
onklaar.
De symboliek wordt overal bijgehaald en in deze zegel van de Bataafse Republiek komt alles samen.

Het besluit van 7 mei 1796, N°. 53 omschreef het zegel:

"Het Beeld der Vryheid, houdende in de rechterland de Speer, bekroond met den Hoed der
Vryheid, en rustende met de linkehand op een Altaar, waar op een Boek ligt, verbeeldende
de rechten van den Mensch en Burger. Aan de wederzyde van het Altaar is de
Nederlandsche Waterleeuw, houdende in zyne klaauw de nieuwe Bataafsche Vlag. Op den
voet van het Altaar ziet men een Dolphyn en een Anker. Het randschrift is
Sigillum majus of sigillum minus
Populi Batavi."
Het Anker met de Dolfijn wordt uitgelegd als symbool van de handel.
Symboliek, het is geen Nederlandse uitvinding, in Frankrijk en zeker tijdens de Franse revolutie en de
Napoleontische tijd konden ze er geen genoeg van krijgen.
Als de Franse tijd voorbij is verdwijnt het weer snel. Het komt vaker voor, alles wat met een negatief
verleden geassocieerd kan worden, dat doen we niet meer. Denk maar eens aan de volksverdwazing van het
bejubelen van regeringsleiders. Grote pleinen gevuld met strak geregisseerde massa's en hun voorstellingen ter
verheerlijking van het land en hun leider. Het vrije westen moet er niets meer van hebben. In de communistische
landen gebeurt het nog steeds. Vrijheid, blijkt niet altijd vrijheid te zijn.
De dolfijn verdwijnt.
Wat wel blijft als Marine symbool is het Anker. Voor Nederland het onklaar anker.

Franse degen Marine Artillerie uit de restauratie periode
1815-1830.

Lang 85cm. Kling 71,5cm. Breed, 2cm. Schede leer 75cm. Alles in verguld messing. Greep ebbenhout.
Door de wat kortere en snel slank toelopende kling toont de degen wat kleiner
Mogelijk Kadetten of Adelborsten

Op de plaat een cartouche waarin een gekroond anker, geflankeerd door
vlaggen.
Daaronder aan beide zijden een kanon.
Aan de zijkant van de plaat links en rechts een
Leeuwenkop.
De staart is gelijk aan die op de tekening van Dupont.
Het gevest in empire stijl
De geschubde voorbeugel komt op degens maar weinig voor.
Bij de gevestknop gaat deze beugel over in een Dolfijnenkop.
tekening 1804-1813 door Dupont Parijs. Boek ÉPËES Jean LHOSTE blz.303.

De kling is gesigneerd, Manufacture Alsace De Klingenthal.

Coulaux Freres.
Manufacture d.Armes Blanches d Alsace is gestart in 1733 Als staats bedrijf.
In 1801 komen de Gebroeders Coulaux aan de leiding.
1768-1800 Manufacture de of a Klingenthal.
1801 Manufacture Nationale de Klingenthal.
Eind 1804 Napoleon Keizer, het wordt in 1805 Manufacture Imperial de Klingenthal

1806 De gebroeders Coulaux huren een eigen molen.
In 1810 Komt er een datum, Maand en jaartal op de klingrug van sabels.
In 1815 wordt het Royale.
1823 signering Royale met maand en jaar alleen nog toegestaan sabels etc. bestemd voor de defensie van
Frankrijk. Handels of commerciële wapens kunnen voor eigen rekening (Couloux) en risico gemaakt worden.
Worden niet gekeurd door de keurmeesters van de overheid
1830 Oude monarchie symbolen (Fleur de Lys) komen terug. Louis Phillippe komt aan de macht.
1836 Staatsbedrijf opgeheven, Fam. Coulaux
koopt de gebouwen en gaat voor eigen rekening
verder
!962 Bedrijf definitief gesloten.

Recht: Tekening 1804 door Dupont

Links : Marine degen jaar Xll.
In het jaar Xll (1803-1804) wordt er in Frankrijk
een nieuw model Marine Officierssabel
vastgesteld
Met de degenknop in de vorm van een helm
(casque) en aan de binnenzijde van de
pareerplaat een anker.

In het jaar 1816 komt er weer een nieuw model. De helmknop is
gewijzigd in een bol. De greepplaten van parelmoer.

Franse revolutie 1789.
Eerste Republiek 1792-1804.
Drectoire 1795-1799.
Consulaat 1799-1804.
Keizerrijk 1804-1815.
Restauratie 1815-1830.
Hoe nu verder?
De degen is zeker na 1801 en niet van een reglementair model An
Xll of 1816.
Met de kroon op het anker komen we na 1804.
Niet reglementair en niet staats gekeurd, dat moet dan een
particuliere aanschaf zijn.
Mogelijk voor export.
Na 1804, Napoleon is op zijn top en iedereen doet mee. Grandeur,
uiterlijk vertoon. Wil je erbij horen moet je dat wel laten zien. Sabels
en
Frankrijk M 1816
Degens worden steeds luxer.

Het is een hele strijd, Wat geeft het meeste aanzien? Een sabel, hartstikke stoer. Een degen, toch wat
ambtelijker, rustiger, chiquer. Alles heeft met de waan van de dag te maken. Hoe belangrijk ben ik, hoe wil
ik er ook bij horen?
Als ik nu kijk naar deze degen, een kwaliteits product, alles ademt de periode 1805-1815.
Niet overdreven luxe en wat aan de kleine kant. Dan moet het een degen zijn van een lagere Marine
Officier, of Adelborst. Zeggen de kanonnetjes nog iets of is het gewoon decor, samen met de vlaggen en
Leeuwenkopjes?
Verhaal.
Ga ik er een mooi verhaal van maken en probeer ik mij te verplaatsen in de tijd.
Het is de degen van een jonge Adelborst (17-19 jaar) die is overgegaan naar de 1e klas. Trotse ouders
natuurlijk en ook niet onvermogend. Zij kopen een passende degen als beloning.
Of, de jonge adelborst is afgestudeerd en wordt toegelaten tot het Officierskorps.
Het is niet onmogelijk en ook niet perse onwaarschijnlijk.
Het is de latere Koning Willem ll ook overkomen als hij op 18 jarige leeftijd in 1811 in Britse dienst gaat en
een sabel krijgt van zijn Moeder.
Blijvend bij mijn principe dat veel antiek zich vaak regionaal of landelijk verplaatst, pleit alles voor
Frans. Maar ja, de degenknop, de dolfijnenkop en de leeuwtjes, het zou zomaar Nederland uit
1806 kunnen zijn. Ach, soms is de wens de vader van de gedachte.
Nu heb ik al heel wat degens zien langskomen, internet staat er vol mee, maar deze heb ik nog niet eerder
gezien. U wel? Vertel het me a.u.b.
Degen en sabels van de Gouvernements marine. 1861-1949.
Ook hier is de tijdsgeest weer bepalend voor de gang van zaken.
Onze kolonie Nederlands Indië, bestaat uit ruim 14000 eilanden waarvan er meer dan 2000 bewoond zijn.

Kunt U zich daar iets bij voorstellen? De afstanden zijn gigantisch.
Duidelijk is dat de verbindingen tussen de eilanden van buitengewoon veel belang zijn

Daarvoor worden allerhande particuliere scheepvaart maatschappijen en schippers ingeschakeld
Zij ontvangen ook hun opdrachten van het Gouvernement. Bij die Gouvernementszaken gaat het vaak
om macht, zo nodig gewapende macht door het NIL, later het KNIL
Die zeilschepen met Gouvernementsopdrachten worden dan wel verplicht minstens 2 kwekelingen van de
Kweekschool van de Zeevaart te Amsterdam, aan boord te hebben. In 1830 is de intentie v.d. kweekschool 6
kwekelingen per jaar naar de Oost uit te zenden
In 1842 wordt er een officiële naam vastgesteld, Gouvernements Schoeners en KruisbotenIn 1861 wordt het,-De Gouvernements MarineDe État-Major bestaat uit Europees personeel, de overige bemanning uit Inlanders
Het is dan ook hoog tijd om het gezag, wat deze État-Major dient te vertegenwoordigen en uit te stralen, vorm te
geven. In 1862 wordt het kostuum vastgesteld. de W, die teruggrijpt naar
Willem l wordt als distinctief gehandhaafd.

Pet embleem

In 1862 wordt een kostuum vastgesteld
Donker blauwe jas met vergulde W knopen.
Op de kraag de geborduurde W.
Een witte pantalon.
Bij officiële gelegenheden zullen de Gezaghebbers (Kapiteins) dragen een staande degen met verguld gevest
zoals is bepaald voor ambtenaren in Nederlands Indië

Lang, 93,5cm. Kling 78cm. Breed, 17mm. 30cm aan de bovenzijde aan de 3
zijden geëtst.Schede van voor mij onbekend materiaal. Hard leer? Composiet?
Waarover een dunne witte buitenlaag is geplakt. Dun leer?
Is het aanzien van de schede gelijk aan alle andere degenschedes, de stiknaad
ontbreekt aan de achterzijde.

Degen Gouvernementsmarine 1862-1865

Alles aan deze degen heeft het aanzien van de jaren 60-80 van de 19e eeuw. Echt populair wordt het model
niet, het ziet er nogal goedkoop uit.

Galadegen

Op deze foto een voorbeeld van een Galadegen uit dezelfde periode met het gekroonde Nederlandse
wapenschild vastgehouden door Leeuwen en eronder de spreuk Je Mantaindrai.
Dit type degen komt ook voor met het wapen van Rotterdam
De Gezaghebbers kunnen er nu toch wel netjes bijlopen en bij hun witte pantalon hoort natuurlijk een witte
degen schede. Dat zij dan een degen kiezen met een W op de plaat lijkt mij heel logisch.
Het duurt slechts 3 jaar. Toch een beetje kinderachtig zo'n degentje. In 1865 wordt het de standaard Marine
sabel M.1843.
In 1862 wordt er uitsluitend gesproken over het dragen van de degen door de Gezaghebbenden
In 1865 lijkt dat toch anders als er vermeld wordt, de 3de Stuurlieden dragen geen sabel.

Marine sabel model M.1843. Lang 84cm. Kling 71cm. Breed 3cm. Geen decor. Schede zwart leer
76,5cm. Op de kling wel de kwaliteit
aanduiding ijzerhouwer.
Om een indruk te krijgen over de aantallen waarover het hier
gaat, in 1863 zijn er 8 Gezaghebbenden, 8 1e Stuurlieden en 6
2e Stuurlieden. Een totaal van 22. In 1875 ca.35 en in 1880 ca.
90. Dat aantal loopt weer terug in 1890 tot 60.
Ook de persoonlijkheid van de Marineman speelt natuurlijk een
rol.
Lastig hoor maar oké het pak moet dan maar aan.
Of, prachtig, eindelijk wordt mijn status benadrukt met een goed
uniform
Als je bij dat laatste ook nog behept bent met een historisch
besef en waarde hecht aan onderscheid, dan doe je iets extra's.
Je maakt de W zichtbaar.
En dat is hier gebeurt, de gekroonde W op de bovenband van de
schede.

Verhaal.
de schede hoort niet bij deze sabel De sabel heeft een anker op het gevest en dient dat ook te
hebben op de schede. Nu zijn er versies, een met kroon en een met anker. Ik heb de
kroonsabel zonder kroonschede maar wel het ankergedeelte.
Bent U bereid zowel mijn als Uw sabel in originele staat te krijgen of misschien wilt U de sabel
ruilen tegen een ander blank wapen etc?
Ik heb veel ruilmateriaal>.
Zijn tekst is niet helemaal duidelijk maar waar het op neer komt is dat hij de schede met de W
wil ruilen voor een schede met een anker op de bovenband. Is dit nu bijgoochem, onkunde of
hebzucht? Ik denk het laatste want het is een zeer ervaren verzamelaar. Ik kan er nog wel enig
begrip voor opbrengen. Hebzucht is een flink onderdeel van het verzamelen. Maar het is toch
veel leuker om er samen van te genieten, een ander zijn trots ook te gunnen. Kan natuurlijk ook
een kwestie van leeftijd en groei zijn.

In 1882 komt er een nieuw model Marine sabel.
In de cartouche van het gevest een gekroond onklaar anker.
Het is duidelijk, dat wordt ook het sabel van de Gouvernements
Marine Officier.
Er zijn echter een paar uitzonderingen. Die Gouvernements
Officieren hebben de sabel M.1882 laten maken met de gekroonde
W in het cartouche. Er zouden zo'n 6 stuks van bekend zijn.
Meer weten over De Gouvernements marine?
Lees deze drie delen door van Backer Dirks.

De staande Marine degens M.1815 en M.1824.
Links, lang 85cm. Kling 72cm. breed 1,6cm Schede zwart leer 73cm.
Rechts, lang 93cm. Kling 81cm. Schede zwart leer 83cm.

Er zijn nauwelijks over dit type degen gegevens of voorschriften te vinden. Puype noemt het Marine degen
M.1815.
In verzamelingen en Musea zijn er voorbeelden aanwezig maar het aantal is zeer beperkt.
Er is mij een degen bekend waarbij de kling gesigneerd is met,
J.Scheer March(and) Fourbisseur à la Haije
Dit is Johannes Scheer Handelaar en Zwaardveger geb.1770 in Luxemburg. Overleden in 1859 te den
Haag
Hij trouwt in 1798 met Sibilla (Isabella) van Steenhoven 1775-1847
Drie van hun zoons worden ook zwaardveger
Johannes Franciscus geb.1800 Rotterdam overleden. 1838 te Den Haag.
Petrus 1805-1841 te Den Haag.
Martinus Gerardus 1812 te Den Haag 1900 te Amersfoort
In 1817 wordt vermeld, Schrijvers en Victualie meesters de Degen en dragon als Officieren der Marine.
1824. Adelborsten 1e klasse Degen als Luitenant 2e klasse.
1828, wordt genoemd degen Chirurgijns.

Ik denk dat hier een stukje van de oplossing wordt gegeven.
De hogere heren Marine Officieren hadden helemaal geen zin om met zo'n simpel degentje te gaan rondlopen.
Zo'n ding is toch totaal niet krijgshaftig. Dat laat je over aan de Ambtenaren, de Schrijvers, Victualie meesters en
Chirurgijns. Die echte zee Officieren, zij prefereren de sabel van Engels fatsoen waarmee wordt bedoeld het
British Navy sword pattern M. 1805.

In 1831 schildert Dominicus Dubois (1800-1840) Jan van Speijk (1802-1831) als 2de Luitenant in de kajuit van zijn
kanonneerboot no2 in Antwerpen. Waar hij op 5 januari 1831 de hele zaak de lucht in laat vliegen door met zijn pistool
het kruit te ontsteken.
Fantasie natuurlijk want hoe het nu precies gegaan is weet niemand.
Van Speijk in zijn Gala Uniform en dat op 5 januari, hartje winter, te mooi om waar te zijn.
Maar kijk, rechts hangt zijn degen M.1815.

Dat er verschillen in details van het gietwerk van het gevest zijn is bekend. Er zullen
verschillende kopergieterijen bij de productie betrokken zijn geweest. Van een
degen met grotere verschillen in de uitvoering heb ik deze foto van Marktplaats
geplukt
Een meer rechtopstaande degenknop met een verder doorlopende rug
Een plaat met een ander takken decor en een ingegoten anker uit een stuk. Dit in
tegenstelling met de bovenstaande degens waarbij de anker als een los onderdeel
op de plaat is gezet.
Model M.1824.

Lang, 94cm. 81cm. De bovenste 32cm. blauw met vergulde graveringen. Schede,84cm. Waarschijnlijk later
toegevoegd.
Op de kling, op de plaat gekroonde gekruiste ankers.

P.van Wagtendonk te Amsterdam
Is die P goed gelezen of moet het een C zijn?
Coenraad van Wagtendonk (1797-1854) Amsterdam.
Op hiel, het Solinger fabrikanten merk

En dat maakt het lastig, Het is het merk van Clemen&Jung uit Solingen die geregistreerd staan als
opgericht in 1860.
Dat kan dus niet, die datum is te laat.
Maar er is hoop. Het merk logo is aan Clemen & Jung verkocht door Hermann Wilhelm Lang (ca. 17831843). Hij trouwt het meisje Baus (1813-1868). In 1847 wordt hun enig kind geboren, een dochter.
Dat in combinatie met van Wagtendonk maakt een productiedatum voor 1843, dan komt het nieuwe
Marine sabel, goed mogelijk.

Op deze foto een wat luxere uitvoering. Een ook aan de voorzijde doorlopende pareerstang, Voorbeugel
als van het Franse model An XII.
Op de plaat 2 gekruiste ankers
Verwarrend en onduidelijk is ook het gebruik van een enkel klaar anker en de gekruiste ankers.
Gekruiste ankers is nu het symbool exclusief voor de Mariniers.
Maar dat was niet altijd zo. Tot in de 18e eeuw waren voor de gehele Marine gekruiste ankers ook heel
gebruikelijk.
Voorschrift 1824. Mariniers hangende degen met een platte kling witte grepen en verguld gevest.
Zou het zo kunnen zijn dat we, wat Puype noemt de M.1824 eigenlijk een M.1815 Mariniers is?
Een hangende degen met een platte kling. Wordt hier een rechte (degen) sabel bedoeld?
Hoe dan ook, is de M.1815 zeldzaam, van deze M.1824 zijn de bekende exemplaren op een hand te
tellen.

Marine Officiers sabels en degens uit de praktijk van voor 1843
Naar Engels fatsoen Britisch Royal Navy pattern M. 1805.
Uit de praktijk, want voorschriften zijn er niet te vinden of te summier. Wat ook geld voor andere
krijgsmacht onderdelen.
Zoals het Lichte Cavalerie Officiers sabel M.1813 zo genoemd naar het manschappen model no.1 M1813
identiek aan het Britse Light Cavalery Sword M.1796, De Officiers uitvoeringen willen nogal eens in maat
en detail afwijken en worden ook volop gebruikt door Infanterie en Schutterij Officieren.
Voor het lichte Cavalerie sabel no 2 1813, de Jagers, de Dragonders enz. geld hetzelfde.
Het komt er op neer dat de tijdsgeest en mode bepalend zijn.
Ook wordt vaak vermeld, van model.
Gevolg, we zijn afhankelijk van bestaande stukken en van plaatjes.
Tot de komst van het Marine sabel M. 1843. Dan wordt het makkelijker.

Van boven naar beneden.
1. Lang 83,5cm. Kling 72cm. Breed 2,5cm. Schede van leer 73,5cm
2. Lang 92,5cm. Kling 80cm. Breed 2,4cm. Schede van leer 84cm.
3. Lang 90cm. Kling 79cm. Breed 3cm. Pijlhoogte 3,7cm. Schede van leer
83cm.
1. De kleinste. Herkomst collectie Zijderveld Utrecht 2003.
Waarschijnlijk een Adelborst degen
Het gevest en de degenbanden zijn verguld.
De kling is identiek aan de kling van de Infanterie Officiersdegen M. 1820.
Hier met minimale resten van gravering en deels leesbaar J.F.Se(gers
Breda.
2. Een langer exemplaar. Kling met graveringen.
Opvallend is de grotere leeuwenkop in vergelijk met no.1,

De plaat hieronder uit 1836 laat duidelijk zien dat een Adelborst dit soort degen/sabel draagt.

Adelborst 1e klasse 1836 Ridder W.J.C. Huyssen van Kattendijcke

3. Hier is het een echte sabel met brede gebogen kling.
55cm. van de kling geëtst met o.a. onklaar anker en anker bedekt met dolfijn.
P.Knecht Solingen.
Nu zijn er meerdere Peter Knecht uit Solingen en uit verschillende periodes
maar ik denk dat het hier gaat over,
P.Knecht Solingen uit Solingen 1798-1852.
Stamboom:
Peter Knecht 1718-1814 X Christine Jurgens.
Peter Wilhelm Knecht 1772-1806 X Caroline Tesche.
Peter Knecht 1798-1852 X in 1825 Julie Schimmelbusch 1804-1881.
1817-18 Scholing bij J.C.Solbrig in Dusseldorp in de wolbehandeling.
1823 Koopt en begint in Solingen een Wapenfabriek.
1824 Agentuur en depot in Parijs.
1830 De Franse juli revolutie in 1830 betekend (tijdelijk) het einde van zijn
exporthandel naar Frankrijk, België en Nederland.
Knecht reist veel en heeft overal zakelijke contacten en belangen.
In 1839 wordt zijn klingenproductie als onbeduidend genoemd en van mindere kwaliteit.

1839 Na het overlijden van zijn schoonvader Schimmelbusch verdwijnt de
financiële ondersteuning van de Firma Schimmelbusch & Joust.
1839 associatie met N.M. Lesoinne uit Luik.
1850 P.W.Knecht en Zonen geliquideerd, failliet. Overname Peter Knecht & Co. Dat zijn de
zonen Peter 1826-1859 en August 1827-1892.
Meer hierover, Deutsche Biographie NDB-Artikel Knecht, Peter.
Het blauwe zijn links die u nog meer laten lezen
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