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Streng
Al enige tijd horen we dat het toegangsbeleid op de
beurs te streng is. Dat vinden we jammer. We zullen
u, misschien ten overvloede, uitleggen waarom het zo
streng is.
Onze beurs is een besloten beurs. Alleen leden,
introducés en gasten hebben toegang tot onze beurs.
Verder niemand. Dit zijn afspraken die wij als be
stuur met de afdeling Bijzondere Wetten hebben
gemaakt. Om duidelijk te laten zien dat er alleen
leden, introducés en gasten op de beurs aanwezig zijn
is het verplicht om de lidmaatschapsbadge duide
lijk zichtbaar te dragen. Dit geldt ook voor de, aan
introducés en gasten, uitgereikte sticker. Plak deze
alstublieft niet op de hand. De sticker is dan absoluut
niet zichtbaar. Bevestig de sticker duidelijk zichtbaar
op voorzijde van uw jas of trui.
Zonder badge of sticker komt u niet langs de toe
gangscontrole. Ook niet als u als introducé met de
spullen van een lid loopt te sjouwen en even de zaal in
wil om de zaken af te leveren.
Mocht u als lid de badge vergeten zijn, dan kunt u
bij de tafel van de penningmeester een vervangende
sticker opgeplakt krijgen. Introducés en gasten krijgen
op vertoon van een geldig identiteitsdocument bij de
balie ook een sticker opgeplakt.
Verder was er de afgelopen beurs een opeenstapeling
van geweerzakken en andere emballage voor de enige
nooduitgang in de grote zaal. Nodeloos te zeggen dat
dit erg onveilig is en dus niet getolereerd kan worden.
Ook geweerrekken in het gangpad tussen de tafels
zijn niet toegestaan. Als er brand uitbreekt of zich een
andere calamiteit voordoet staan zaken in het gangpad
gewoon in de weg en belemmeren een vlucht naar
buiten. Ook dat kunnen we dus niet toestaan.
Het klinkt allemaal streng en dat is het ook wel.
Maar zo houden we de beurs nog lang veilig en
overzichtelijk.
Expositie
Streng of niet, deze beurs kunt u uw mooie zaken
weer uit de kast halen en tentoonstellen. Zoals ieder
jaar in december vragen we u iets moois, bijzonders of
vreemds aan uw medeleden te laten zien. Een jury zal
de tafels bekijken en er zijn een drietal mooie prijzen
te winnen. Uw medeleden waarderen dit zeer al zullen
ze het niet allemaal zeggen. Doe mee en laat zien die
verzameling. Zelfs als u niets wint heeft u het plezier
om aan de bezoekers uit te kunnen leggen wat u laat

zien en waarom. Op die manier delen we kennis en
aten we zien een serieuze vereniging te zijn die aan het
vastleggen van onze cultuurhistorie hard meewerkt.
Contributie 2015/16
U heeft de afgelopen maand een verzoek tot betaling
van uw contributie ontvangen van onze penning
meester. Die brief is er wat eerder uitgegaan dan
gepland en is dus gedateerd nadat u hem ontvangen
heeft. Op zichzelf is dat alleen maar een beetje
slordig. Belangrijker is dat we u daarin beloven het
lidmaatschapsbewijs 2015 op te sturen na betaling. U
begrijpt hopelijk dat het om het lidmaatschapsbewijs
2016 gaat. Onze excuses over deze verwarring en we
hopen uw betaling zo spoedig mogelijk tegemoet te
zien. Als het kan met duidelijke vermelding voor wie
de contributie bedoeld is.
NVIBW Edouard de Beaumont
Afgelopen maand hebben de nieuwe voorzitter van
NVBIW Edouard de Beaumont, Jacques Bonewit,
en uw voorzitter een eerste overleg gehad om eens
te kijken op welke manier onze verenigingen elkaar
kunnen versterken en eventueel aanvullen. Dat was
een vruchtbaar gesprek waarbij een aan
tal zaken
besloten zijn. Zo gaan we dit overleg, aangevuld
met de voorzitter van de NVBMB (Munitie
ver
zamelvereniging), tweemaal jaarlijks houden. Daarin
zullen we wederzijds beleid vergelijken, bezien of
we elkaar kunnen aanvullen en ervoor zorg dragen
dat we niet op enigerlei wijze uit elkaar gespeeld
worden. Het ligt in de bedoeling een gezamenlijke
kennisbank op te richten voor gebruik door zowel
overheid als particulieren. Onze groep van experts
is daar een eerste aanzet toe. Hoe we dat vorm gaan
geven is nog niet vastgesteld maar de bedoeling is
dat zowel onze leden er profijt van hebben en derden
ook. Ons overleg met het Ministerie van Veiligheid
en Justitie zullen we proberen om vanaf nu met de
drie verenigingen tegelijk te voeren. Dat moet nog
opgestart worden maar er werd bij mijn laatste
bezoek vanuit het ministerie al om gevraagd. Ook
gaan we bezien of we enigerlei vorm van gezamenlijke
beurs kunnen houden zoals we dat in het verleden
in Voorthuizen ook gedaan hebben. Hoe en wanneer
hoort u van ons. Kortom, het uitermate plezierige
gesprek zal gevolgen hebben waar we hopelijk
allemaal beter van worden. 
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Toen was Sinterklaas nog een echt feest ...

Samuel Colt en Eugène Lefaucheux.
Pioniers tijdens de Industriële Revolutie. Deel 1
Wat hebben deze Amerikaanse- en Franse wapenfabrikanten met elkaar gemeen?
Door: Arie Slingerland en Guillaume van Mastrigt.

Aanleiding
Al geruime tijd verdiep ik mij in de historie van
Eugène Gabriël Lefaucheux, wapenfabrikant te
Parijs in de tweede helft van de 19e eeuw. Het
was een man met een zeer brede belangstel
ling, die was overtuigd van zijn eigen kunnen
en in staat bleek kennis en kunde bij anderen
te herkennen, te erkennen en te benutten. Uit
het onderzoek naar productiecapaciteit en
productiemethoden van zijn bedrijf blijkt goed
een vergelijking te maken met de fabriek van Sa
muel Colt in Londen. Het lijkt er op dat deze
fabriek, die tussen 1853 en 1857 actief was, Le
faucheux geïnspireerd heeft bij het ontwerpen en
bouwen van zijn, voor die tijd, ultra moderne
productiebedrijf in Parijs, zeven jaar later. Op
vallend is de hoeveelheid overeenkomsten tussen
beide heren als het gaat over hun ontwerpen,
constructiedetails, bedrijfsinrichting, personeelen marketingbeleid. De twee ondernemers voel
den feilloos aan welke potentiële beslissers zij een
fraaie cassette revolvers met een passende grave
ring en tenaamstelling, cadeau moesten geven.
Het basisontwerp van de Lefaucheux M1854
revolver en de Colt Navy 1851 stemt, op details
na, met elkaar overeen: De constructie van de
kolfbeugel en van het frame, de wijze waar op
de kolf en het frame aan elkaar zijn gemonteerd,
de “open top” bouwwijze, de richtmiddelen en
het enkelwerkende slot. Colt (1814 - 1862) ging
met een gemechaniseerde fabriek de concurren
tie in Engeland aan. Lefaucheux (1832 - 1892)
bracht de mechanisering op het continent. Bei
den hadden halverwege de 19e eeuw grote in
vloed op de maatschappelijke ontwikkelingen,
zowel op sociaal als economisch vlak.

Crystal Palace, Londen 1851

Robert Adams’ zelfspannende revolver, model
1851

Het begon allemaal in Londen!
Wereldtentoonstelling Londen 1851
1 Mei 1851 opende Koningin Victoria The Exhibition of the Works and Industry of all Nations in
Hyde Park, Londen. Deze tentoonstelling was,
mede op initiatief van Prins Albert, haar echt
genoot, opgezet om de wereld te tonen wat het
Brits Imperium te bieden had op het gebied van
handel en industrie. Daarnaast werden andere

Hoofdingang Crystal Palace

Van de Redactie
Dit nummer van Wapenfeiten is bijna een thema
nummer: er staan drie artikelen in waarin revol
vers de hoofdrol spelen.
Eerst een artikel waarin de betrekking tussen Le
faucheux en Colt uiteen wordt gezet. Dit artikel
bevat gezichtspunten die pas kort bekend zijn.
Het tweede artikel gaat over de revolvers die als
opvolgers van de pepperbox-revolvers kunnen
gelden, en als directe voorgangers van de revol

landen uitgenodigd deel te nemen aan deze we
reldtentoonstelling, om elkaar te laten zien wat
men produceerde en zodoende op de hoogte te
brengen van de verworvenheden van de nieuwe
tijd. Dit met het doel de onderlinge samenwer
king tussen landen te versterken, protectionisme
te doorbreken en op deze wijze een belangrijke
bijdrage te leveren aan een vreedzame wereld.
Toen de tentoonstelling op 1 oktober van dat
zelfde jaar haar poorten sloot, hadden ruim 6
miljoen bezoekers vanuit de hele wereld dit eve
nement bezocht.

L. Bogers, redacteur

vers die we nu kennen. Ze staan wel bekend als
Transitional-revolvers.
Het derde artikel gaat over de activiteiten van een
spion uit de Tweede Wereldoorlog, over zijn wa
pens waaronder zijn revolver.
Er is een mooi artikel over tsuba’s. Dat zijn de
stootplaten van Japanse zwaarden. Let u vooral
op de illustraties en de waterbouwkundige achter
grond van de versiering!

De boekbespreking gaat over .22 geweren door
Browning op de markt gebracht.
Er is een nieuwsbericht over de Antwerpse Mus
ketbeurs.
We hebben gemerkt dat u onze oproep om artike
len te schrijven (en uw artikelen ook in te sturen!)
ter harte heeft genomen. We waarderen dat zeer
want mede door uw inbreng is er weer een lezens
waardige aflevering van Wapenfeiten ontstaan! 
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Tussen de firma Ledrenoy, een fabrikant van
spiegels en (schilderij)lijsten uit Parijs en de
stand van de heren Lefèbre en Du Catteau, han
delaren in textiel en kleding uit Roubaix, bevond
zich op standnummer 1308 de wapenfabrikant2
Casimir Lefaucheux van de Rue Vivienne 37,
in Parijs. Frankrijk pakte groot uit met 1700
stands, verdeeld over vier paviljoens. De stand
van Lefaucheux viel hierdoor niet bijzonder op.

Entree tot het Amerikaanse paviljoen met de Griekse slavin van Hiram Power

14.000 deelnemers, afkomstig uit 32 landen
toonden hun producten. Van stoommachines
om schepen aan te drijven tot tafelservies. Dit
alles was ondergebracht in een enorm “glazen”
gebouw, The Crystal Palace, ontworpen door
architect en kassenbouwer Joseph Paxton. Staal,
hout en glas waren de materialen voor een ge
bouw van bijna 600 - bij ruim 120 meter. De
grootste hoogte was 39 meter. Het paleis werd
opgetrokken met geprefabriceerde elementen1.
Binnen in het gebouw waren rondom galerijen
geconstrueerd, welke eveneens werden benut om
te exposeren. Het gebouw was hiermede zelf een
toonbeeld van industrieel vernuft.

die, volgens Punch, het liefst direct een aanlei
ding zochten om zo’n Colt af te schieten. De ver
slaggever schreef dat de politie extra alert diende
te zijn op onverlaten die, gewapend met gestolen
revolvers van de kolonel, de straten van Londen
onveilig konden maken.

Vrede was een belangrijk thema. Dit nam niet
weg dat de wapenindustrie ruim vertegenwoor
digd was. Het tentoongestelde varieerde van
zwaar vestinggeschut tot pistooltjes voor in een
damestasje. Britse wapensmeden exposeerden
hun producten, waaronder Robert Adams, op
stand no. 223A van de firma Deane, Adams &
Deane. In een mooi kistje toonde hij één verzil
verd exemplaar met ebbenhouten kolf van zijn
double action only model 1851 revolver.
Dan pakte kolonel Samuel Colt, wapenfabrikant
uit de staat Connecticut in de Verenigde Staten
het forser aan.
Zijn stand, nummer 321, was al flink, maar
doordat de Verenigde Staten een groter pavil
joen hadden gereserveerd dan uiteindelijk nodig
was, breidde hij zijn expositieruimte extra uit. In
kunstige, geometrische figuren hingen de Navy’s,
Pockets en Dragoons aan de achterwand van zijn
stand. Vitrines waren eveneens gevuld met deze
revolvers en hun toebehoren. Aan de voorzijde
van de stand, op toonbanken, stonden kistjes
waarin de revolvers voor het oppakken lagen. De
bezoekers konden de wapens in handen nemen
en zo van alle kanten bekijken en beoordelen.
Een verslaggever van het satirische tijdschrift
Punch keek vanaf de galerij op de Colt expositie
en zag dat er veel gentlemen en officieren hun
opwachting maakten. Maar ook ongure types,
1V
 andaar dat het tussen 1852 en 1854 “gemakkelijk”
verplaatst kon worden naar Sydenham Hill. In 1936
brandde het Palace geheel af. Plannen voor herbouw
hebben het tot op heden niet gered.
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Eugène Lefaucheux op 19 jarige leeftijd

Samuel Colt was, als zakenman bij uitstek, veel
aanwezig op de beurs. Hij leidde daar een team
waar ook Britse adviseurs aan verbonden waren,
zoals Alfred B. Richards, zijn latere persagent.
Onder de vele bezoekers bevond zich een jonge
Fransman, de 19 jarige Eugène, zoon van Casi
mir Lefaucheux. Zijn beheersing van de Engelse
taal was voldoende om in gesprek te komen met
de 17 jaar oudere Samuel Colt. Dit leidde er toe
dat Lefaucheux een Colt Navy verwierf. Enkele
jaren later vond men deze terug op de tekening
in zijn eerste patentaanvraag. Tijdens deze we
reldtentoonstelling had Colt grote belangen.
Zijn streven was namelijk, om door deelname
aan dit evenement, entree te krijgen bij de Engel
se overheid, waardoor de toegang tot het gehele
Britse Rijk open lag. Vele Britse autoriteiten,
waaronder de oude Hertog van Wellington ( “De
held van Waterloo”!) bezochten de Amerikaanse
wapenfabrikant en waren zeer onder de indruk.

Display op de stand van Colt

Maar trots stond er op vermeld, net als op het
briefpapier, Casimir Lefaucheux, fournisseur de
Messieurs les Ducs d’Orleans et Nemours et Mr. le
Prince de Joinville. De catalogus van de Wereld
tentoonstelling volstond met: Lefaucheux Paris.
Different sorts of guns. Tentoongesteld werd een
scala aan jachtgeweren, pistolen van het model
1845 in diverse formaten en als noviteit, een
Mariëtte pepperbox met vijf lopen, eveneens ge
schikt voor penvuur patronen. Lefaucheux wist
met zijn uitstalling een goudgerande eremedaille
te winnen. Uit de begeleidende motivatie van
de jury bleek dat de medaille toegekend werd
vanwege een aantal fraai gedecoreerde geweren
(!) De dagbladen berichtten enthousiast over de
revolvers van Colt en waren heel positief over het
model 1851 van Robert Adams. Over Lefauch
eux schreven de kranten niet veel. The Illustrated
Londen News toonde een plaatje van de pepper
box met als onderschrift: Five barrelled pistol.
Britse bezoekers aan de wereldtentoonstelling
reageerden heel kritisch op de achterladende
penvuur geweren. Zij voorzagen een slechte gas
afdichting en lastig ontladen. Het had er veel
van weg dat de druiven zuur waren, dat het geen
Britse vinding was. Voor Eugène Lefaucheux
echter, bleek de deelname aan de beurs een nutti
ge en leerzame ervaring. De stand van zijn vader
en die van de Amerikaanse kolonel Samuel Colt
uit Hartford, Connecticut, waren beide geves
tigd op de begane grond in de oostelijke vleugel
van het Crystal Palace, dicht bij elkaar. Hierdoor
lagen bezoeken aan elkaar voor de hand.

Samuel Colt in Londen

Colt beperkte zich niet tot zijn stand. Zijn ver
blijf in Londen gebruikte hij om zich met groot
aplomb te presenteren. De media waren zeer
belangrijk voor hem. Opmerkelijk is dat hij
2 Fabrikant is niet helemaal van toepassing in dit
geval. Casimir Lefaucheux was meer uitvinder en
constructeur. Zijn productie bracht hij onder bij dertien
onderaannemers, zowel in Frankrijk als in België. (Luik)

Door Casimir Lefaucheux getoonde producten

niet alleen Zijne Koninklijke Hoogheid Prins
Albert een fraai kistje, met daarin een Navy en
een Dragoon, aanbood. De hoofdredacteuren
van kranten, zoals de Morning Post, de Eve
ning Standard en de Daily News kregen even
eens een Colt Navy cadeau. Punch ontving zelfs
een cassette met twee revolvers. Alfred Richards
schreef “nieuwsberichten” en vulde columns in
deze bladen, over de enorme capaciteiten van de
wapens van de Kolonel. “Ware de Britse regering
verstandig, dan kocht zij direct een flinke partij
Colt’s waarmede de voortdurende opstand van inlandse stammen in Afrika binnen de kortste tijd,
met een minimum aan bloedvergieten tot het verleden zou behoren.” Ook Richards werd, vanwege
dit soort proza, verwend met een Navy, voorzien
van een ingegraveerde persoonlijke opdracht van
kolonel Colt. Zowel door particulieren als door
de overheid werden tijdens de wereldtentoon
stelling gebruikstesten van revolvers georgani
seerd. Hiervan werd uitgebreid verslag gedaan
in de kranten. Er ontbrandde daardoor een vin
nige concurrentiestrijd tussen Colt en Adams.
Beiden hadden fanatieke aanhangers. Adams

ling van onderdelen mogelijk. Er kon volstaan
worden met een beperkt aantal hoogopgeleide,
lees dure, vakmensen die ongeschoold personeel
konden leren de machines te bedienen. Na deze
toespraken had Colt vaste grond onder de voeten
bij de society van Londen. Bij de sluiting van The
Exhibition of the Works and Industry of all Nations
ontving de Amerikaan Colt van de tentoonstel
lingorganisatie een “eervolle vermelding”. Zijn
grootste rivaal, de Engelsman Robert Adams,
kreeg een gouden medaille. Casimir Lefaucheux
hield het bij de medaille voor zijn fraai gedeco
reerde geweren, pakte zijn spullen en ging naar
huis.

De Colt fabriek in Londen

Kort na de Wereldtentoonstelling opende Samu
el Colt een verkoopfiliaal in hartje Londen, in
eerste instantie in Spring Gardens en vanaf maart
1855 op Pall Mall, tegenover de Reformclub en
vlakbij het inkoopbureau van het leger. Hij had
tijdens de tentoonstelling kennis gemaakt met
een landgenoot, Charles Frederick Dennet. Een
man die al jaren in Londen woonde, ingevoerd
was in de hoogste kringen van overheid, leger en
wetenschap en over uitstekende communicatie
vaardigheden beschikte. Dennet werd de ma
nager van het verkoopfiliaal. Colt zelf vond een
“pied á terre” bij Trafalgar Square.

Vlakbij Vauxhall Bridge, in het centrum van
Londen, vonden zij een leegstaand fabrieks
complex, twaalf jaar oud en eigendom van de
Rijksoverheid. Het werd uitsluitend gebruikt
als opslagruimte door Charles Barry, de archi
tect van de nieuwe parlementsgebouwen bij
Westminster. Na langdurige onderhandelingen
met diverse overheidsinstanties kon Manby het
complex, gelegen aan Bessborough Place, medio
1852 voor Colt huren.
Het uit baksteen opgetrokken hoofdgebouw
was 75 meter lang en bestond uit kelder, begane
grond en twee verdiepingen. In de kelder aan de
noordkant was plaats voor een stoommachine3,
inclusief ketel en kolenbunker, die via linnen
banden een lange, koperen cilinder aandreef,
welke gelagerd was boven aan verticale kolom
men in het midden van de werkplaats. Door
middel van banden vanaf de cilinder werden
riemschijven aan het draaien gebracht.
Deze schijven waren gemonteerd op assen, die,
ter weerszijden, evenwijdig aan de cilinder, over
de gehele lengte van de hal aan het plafond be
vestigd waren.
Vanaf deze riemschijven werden de er onder
staande machines aangedreven. Om de machi

De aandrijfriemen komen uit de vloer
Kolonel Samuel Colt. Portret uit 1856

had nagenoeg de gehele Britse wapenindustrie
achter zich staan. Publicitair sloeg Samuel een
grote slag toen hij zich door Charles Manby, de
secretaris van het gezaghebbende Institution of
Civil Engineers, liet uitnodigen om een lezing
te houden. In november 1851 hield Colt twee
avonden zijn publiek in de ban met zijn pre
sentatie over het machinaal vervaardigen van
revolvers. Grote voordelen: Niet met handwerk
te benaderen nauwkeurigheid maakte uitwisse

Samen met Charles Manby ging de onderne
mende Amerikaan vervolgens op zoek naar een
locatie om een fabriek te vestigen. Hij voorzag
dusdanig grote afzetmogelijkheden binnen het
Britse Rijk en op het Europese continent dat
productie ter plaatse winstgevend zou zijn. De
aanspraken die de Russische tsaar maakte op
religieuze objecten in Jeruzalem, waarbij deze
botste op het Ottomaanse Rijk (de wereldmacht
Turkije) en het voornamelijk door de katholieke
kerk gedomineerde Frankrijk, leidde al enige tijd
tot toenemende oorlogsdreiging in Europa.

nes op de eerste etage te laten draaien, gingen
de banden door openingen in de vloer. Even
wijdig aan het hoofdgebouw stond een gebouw
met één etage. Hier in werden de magazijnen,
een proeffabriek en de testschietbaan onderge
bracht. Tussen deze gebouwen was een bestrate
3 De stoommachine, met bijbehorende ketel werd geleverd door de firma Simpson uit Londen. Gedurende
het bestaan van de fabriek zou deze machine, vanwege
haar te beperkte capaciteit voor problemen blijven
zorgen.
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Iets verder waren de, naar
visolie stinkende, ovens
gemetseld, waarin de wa
penonderdelen geblauwd
werden.

De lopen- en cilinder boormachines

binnenplaats, welke aan de kopse kanten door
een woning, stallen en hekwerk werd afgesloten.
De hoofdingang bevond zich bij de kade van de
Theems, hetgeen gunstig was voor de transport
mogelijkheden. Over de hele oostkant van het
pannendak werd met enorme witte letters “Col.
Colt’s Patent Firearms” geschilderd4.

Op de eerste etage vond
men zalen ingericht met rij
en kleinere machines om te
boren, te frezen, te snijden
enzovoort. Ook was daar
de houtbewerking geves
tigd. Hier werden zowel de
kolven, als de cassettes om
de wapens in te leggen, ge
maakt. Deze kistjes gingen
vervolgens naar de inpakaf
deling, waar de revolvers,
samen met hun accessoires toegevoegd werden.
Afhankelijk van de klantvraag werden de casset
tes bekleed of anderszins verfraaid.
De bovenste verdieping was voor de (Amerikaanse)
vaklieden, goed opgeleide wapenmakers, die uit
de aangeleverde onderdelen de revolvers samen
stelden. Dat deden zij dusdanig, dat Colt’s be
langrijkste verkoopargument, de uitwisselbaar
heid van onderdelen, gewaarborgd werd. Het
eindproduct ging naar de winkel van mijnheer
Dennet, of rechtstreeks naar de klant, of werd
in afwachting van een order opgeslagen in het
gebouw aan de overkant van de binnenplaats.
In de drie jaar van haar actieve bestaan (me
dio 1853 - eind 1856) maakte de fabriek circa

Jules Gévelot

De apparatuur, zoals boor- en freesmachines,
draaibanken en stanshamers, kwam uit Amerika.
Grondstoffen en halffabricaten, zoals reeds in
de gewenste maatvoering aangeleverde ijzeren
staven, werden van Thomas Firth & Sons uit
Sheffield betrokken. (Wal-)notenhout werd ge
ïmporteerd uit Italië en Noord Amerika.

Productieproces

Op de begane grond vond men de smederij en
de Colt-Stickney-patent stanshamers. Dit waren
tot het plafond reikende apparaten, waarmee in
twee klappen uit witheet ijzer, zo van de smidse,
een compleet revolverframe geslagen kon wor
den. In dezelfde ruimte trof men “de machine
van Ryder”. Een apparaat5 dat in staat was uit
rechte staven ijzer, in vijf slagen, achter elkaar en
binnen een minuut, een loop te smeden.

4 O
 nder druk van de anti-wapenlobby werd de tekst een
jaartje later met -slechte- zwarte verf overgeverfd. Toen
de fabriek al lang ontmanteld was, kwamen de letters
weer tevoorschijn.
5 B
 rits patent no. 8835 van 8-2-1841, gedeponeerd door
William Ryder uit Bolton, Lancashire.
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alle gemakken voorzien te zijn, zoals bijvoor
beeld rooksalons en ligbaden. Het moest mini
maal zijn wat de heren thuis gewend waren. Zij
waren verantwoordelijk voor het management,
het onderhoud aan de fabriek en de apparatuur.

De Colt-Stickney stanshamers

37.500 revolvers, vooral de Navy model 1851 en
in mindere mate, de Colt Pocket model 1849 en
de Dragoon. Verreweg het grootste deel van de
productie ging naar de Britse legereenheden.

Personeelsbeleid

Uit de Verenigde Staten kwam de technische staf,
onder leiding van plantmanager Gage Stickney.
Colt zorgde er persoonlijk voor dat deze, uit ca.
30 man bestaande groep, op comfortabele wijze
ondergebracht werd. Woonruimte diende van

De smeedmachine van Ryder

Tevens droegen zij de verantwoordelijkheid over
de montage van het eindproduct: Een revolver
die aan de hoge kwaliteitstandaard van Colt vol
deed. Maar vooral waren zij de trainers van de
ruim 200 ongeschoolde
Engelse en Ierse mannen
en vrouwen die de appara
tuur moesten gaan bedie
nen.
Voor de arbeiders in de
fabriek in Londen werden
voorzieningen getroffen
die tot dat moment on
gekend waren in Groot
Brittannië. Toen prins Al
bert, samen met zijn staf,
aan de vooravond van de
Krimoorlog, onverwacht
een bezoek aan de fabriek
bracht, tuimelden zij van
de ene verbazing in de
andere. Er waren regel
matig rustpauzes voor de
arbeiders. Men kon dan
gebruik maken van een
leesruimte, welke dagelijks
werd voorzien van nieuwe
kranten. Rond het mid
daguur stonden voor de
hoofdpoort fish & chips
kramen en karretjes met
gepofte aardappels, dat
stimuleerde het “lunchwandelen”. De kleinere
machines konden zittend
bediend worden. Aandacht was er voor voldoen
de ventilatie, goed licht en reductie van geluid.
De sanitaire voorzieningen, zoals toilet-, was- en
kleedruimtes waren op orde. Activiteiten ter ont
spanning werden georganiseerd. De fabriek had
zelfs een vrijwillig muziekkorps. De beloning
lag op aanmerkelijk hoger niveau dan in andere
sectoren van de industrie en bij de concurre
rende wapenfabrikanten. Men werkte met een
inwerk- of proefperiode. Er was een beoorde
ling- en beloningsysteem, waardoor excellerende

medewerkers door konden groeien. Mannen en
vrouwen werden gelijk beloond. Het manage
ment had naast een basissalaris een variabele
prestatiebeloning, gekoppeld aan de omvang van
de productie. Mannen trof men hoofdzakelijk in
de smederij aan, bij de zware machines en in het
transport. Op de eerste etage, in de ruimtes waar
de kleine onderdelen van de revolvers werden af
gewerkt en op de inpakafdeling werkten vooral
vrouwen.

Ondertussen in Parijs

Terwijl Colt bezig was met het opzetten van zijn
fabriek in Londen, vervolgde Eugène Lefauch
eux zijn stages bij Francotte en Pirlot in Luik.
Vader Casimir bleef pogingen doen het Franse
leger voor zijn producten te interesseren. Hij
patenteerde een achterladend geweer dat zowel
ingericht was voor het percussie systeem als ook
penvuur patronen kon verschieten. Het lukte
niet. Casimir werd ernstig ziek en overleed op 9
augustus 1852. Eugène kwam terug naar Parijs
om de zaak aan de Rue Vivienne voort te zetten.
De leiding was in handen van zijn moeder. Eugè
ne concentreerde zich op de Colt Navy. Hij wil
de deze revolver geschikt maken voor het afvuren
van penvuur patronen. Hij experimenteerde met
het wapen en ontwikkelde hieruit een prototype.
Dit leidde tot zijn eerste patent. Financiële mid
delen om het patent te deponeren had Eugène
niet. Zijn moeder wilde niet dat geld met experi
menten verdaan werd6. Ze had teveel frustreren
de ervaringen in het verleden opgedaan. Jeugd
vriend en munitiefabrikant Jules Gévelot hielp,
door Eugène voor te stellen aan de welgestelde
heren Gabriël Bigot en Louis Binard, die wel
toekomst zagen in de plannen van Lefaucheux.
Op 15 april 1854 werd in Parijs onder nummer
19380 octrooi aangevraagd. Heel duidelijk is de
Colt Navy in de tekening terug te vinden. Beide

Colt Dragoon en - Navy uit de fabriek in Londen. Tower collectie.

op de Wereldtentoonstelling in Parijs stoorde
hij zich opnieuw aan Lefaucheux, die gebruik
maakte van de bekendmaking van de Marine om
uitsluitend de testen met de Lefaucheux revolver
voort te zetten. Hij beklaagde zich schriftelijk
bij de Minister, zijn frustratie droop als warme
stroop uit een wafel. In het archief van de fami
lie Lefaucheux bevindt zich een “copie conform”
van een brief, gedateerd 25 mei 1857, die door
de Minister van Marine en Koloniën gezonden
is aan Gastinne Renette. Hierin wordt uitgelegd
dat de procedure die gevolgd is om een revolver
voor de Marine te kiezen, keurig is doorlopen.

De Colt Navy 1851, met de door Lefaucheux aangebrachte veranderingen, die tot patent 19380 leidden

heren adviseerden Eugène om de vorm van de
revolver te wijzigen. Colt zou het misschien niet
op prijs stellen. Dit advies leidde tot het eerste
addendum op 9 november 1854. Hier herkent
men de grondvorm van de Lefaucheux M1854.
Colt deerde het niet, collega Gastinne Renette uit
Parijs wel. De eerste exemplaren van de M1854
gingen nog niet over de toonbank of Renette
spande een geding aan vanwege plagiaat. Dit ge
ding leidde tot niets. Enkele jaren later, in 1855,
6 O
 p zijn beurt sloot Eugène een jaar later per contract
uit dat zijn moeder revenuen zou krijgen uit toekomstige opdrachten van regeringen, van welk land dan
ook.

Tevens wordt hij er fijntjes op gewezen dat hij
voor zijn beurt spreekt, omdat de proefnemin
gen op dat moment nog niet zijn afgerond.
In 1859 droeg mevrouw Lefaucheux haar be
drijf over aan haar dochter Constance en haar
schoonzoon Jean Laffiteau.
Eugène kreeg nu de ruimte om samen met zijn
compagnons zijn eigen plannen te gaan ver
wezenlijken. Vanaf dat moment waren er twee
bedrijven Lefaucheux in Parijs. De eerste werd
een handelsonderneming: Maison Lefaucheux,
37 rue Vivienne à Paris, de tweede een wapenfa
briek: E. Lefaucheux & Cie. à Paris.

Krimoorlog
4 oktober 1853 -30 maart 1856

Het uitbreken van deze oorlog is van grote in
vloed geweest op de korte bloeiperiode van Colt
Londen en op het ontstaan van de fabriek van
Lefaucheux in Parijs. De inspanningen van Sa
muel Colt om door te dringen tot de hoogste
Britse regeringskringen werden beloond. The
Board of Ordnance (inkoopbureau van het Mi
nisterie van Oorlog) plaatste 8 maart 1854 de
eerste opdracht voor 4.000 Navy revolvers ten
behoeve van de Britse Oostzee vloot onder admi
raal Charles Napier. Hiermede was Groot Brit
tannië het eerste land dat haar strijdkrachten van
revolvers voorzag.
In totaal werden bijna 27.000 revolvers uit de
fabriek in Londen geleverd ten behoeve van de
Krimoorlog. De eerste Lefaucheux penvuur re
volvers, particulier aangekocht door Franse of
ficieren7, bewezen vanaf begin 1855 hun kwa
liteit op het slagveld. Dit vestigde de aandacht
op deze revolutionaire vuistvuurwapens en sti
muleerde de vraag. De Fransen en de Engelsen
waren hoofdzakelijk bewapend met percussie
geweren die de Minié kogel verschoten. Prima
wapens die tot 1200 meter zuiver schoten, dit
in flagrante tegenstelling tot de 300 meter be
reik van de vuursteenslot musketten waarmee de
Russen aanvankelijk het strijdperk betraden. In
de aanloop naar de oorlog had Samuel Colt tsaar
Nicolaas I bezocht, zodat al snel na het uitbre
ken van de vijandelijkheden Colt revolvers, van
uit Hartford aan Rusland geleverd werden. Een
poging om vanuit Londen via België en Pruisen
een zending aan Rusland te verzorgen, een ini
tiatief van James Colt, de broer van Samuel, die
tijdelijk de directie in Londen voerde, mislukte.
Bij Aken werden de revolvers uit balen katoen,
waar ze in verstopt zaten, gehaald. Het kostte
Samuel Colt veel diplomatie en zwijggeld om te
voorkomen dat hij in diskrediet zou komen bij
zijn Britse relaties.

7 Op Britse discussieplatforms, over de Krimoorlog,
worden deze privé aankopen van Lefaucheux revolvers
door Franse officieren gememoreerd. Veel kunnen
het er niet geweest zijn. De productie startte pas eind
1854.
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zijdse garanties over het beschermen en respecte
ren van elkaars geloof. Rusland moest erkennen
dat het niet in staat was een rol van betekenis
te spelen in Europa. Niet voor niets wordt deze
oorlog wel beschouwd als “De vernedering van
Rusland”8.

De eerste wijziging op patent 19380. Het is nu een “echte” Lefaucheux.

De Krimoorlog was de eerste oorlog waarbij
spoorwegen en de telegraaf een grote rol speel
den, waar correspondenten ter plaatse de ellende
beschreven en waar foto’s gemaakt werden. Voor
het eerst in de geschiedenis werd de publieke
opinie bewust beïnvloed door pers en politiek.
De Krimoorlog heeft veel strategische blunders
opgeleverd, met name aan Britse zijde. De be
jaarde opperbevelhebber, Lord Fitzroy Raglan,
die halverwege de strijd in zijn bed overleed, is
de geschiedenis ingegaan als groot militair on
benul. Hij heeft veel onnodig leed op zijn naam
staan. Berucht is zijn besluit over het inzetten
van de “Lichte -cavalerie- Brigade”: Britse sabels
tegen Russische kanonnen. Positief was de het
ontstaan van betere geneeskundige zorg. (Flo
rence Nightingale)
Het verhaal van de interactie tussen deze twee
bekende namen is niet klaar. Er volgt een tweede
deel in de volgende Wapenfeiten. Dus: wordt
vervolgd. 

Waar ging de oorlog over? Feitelijk was het een
economische machtstrijd, maar dan overgoten
met een sterk religieus sausje. In de zomer van
1853 plaatsten rooms-katholieke monniken een
kruis op de Heilige Grafkerk in Jeruzalem. Daar
over ontstond ruzie met orthodox-christelijke
geestelijken. Men ging met elkaar op de vuist
en aan orthodox-christelijke kant vielen dode
lijke slachtoffers. Tsaar Nicolaas I, vond dat de
orthodoxe christenen recht van spreken hadden.

8 De kiem voor de huidige geopolitieke situatie m.b.t.
De Krim werd hiermede al gelegd.

Bronnen
Casimir Lefaucheux, Arquebusier 1802 - 1852. Gérard
Lautissier en Michel Renonciat.Editions du Portail.
Colonel Colt London. Joseph G. Rosa. Arms & Armour
Press.
De Krimoorlog. Orlando Figes. Nieuw Amsterdam
Uitgevers.
De straatfilosoof. Matthew Plampin.
De Fontein Uitgevers. Baarn.

Lefaucheux LF 28. Collectie Guillaume van
Mastrigt.

Hij verweet de -islamitische- Turken, het Otto
maanse Rijk, toen de machthebbers in het Na
bije Oosten, slap op te treden tegen de katholie
ken en onvoldoende bescherming te bieden aan
de orthodox - christenen. Rusland dreef dit op
het spits en vond daardoor voldoende aanleiding

Vice admiraal Charles Napier
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Turkse soldaten met vuursteenslot musketten!

om met het Ottomaanse Rijk in oorlog te gaan.
Men viel binnen in Moldavië en Walachije, twee
Balkanstaatjes die onder Turkse bescherming

stonden. Daarop verklaarde de Turkse sultan
Abdül Mecid I op 4 oktober 1853 de oorlog aan
Rusland. De tsaar stuurde vervolgens zijn oor
logsvloot vanuit Sebastopol op het schiereiland
De Krim, naar het Turkse deel van de Zwarte
Zee en vernietigde de gehele Turkse vloot op
de rede van Sinope. Nu waren de rapen gaar.
De Franse keizer, Napoleon III, die dringende
behoefte had internationale faam te verwerven,
schoot de Turken te hulp. Op 27 maart 1854
stapten de Fransen in de strijd, één dag later ge
volgd door de Engelsen. Tenslotte, op 26 januari
1855, sloot ook het Koninkrijk Sardinië zich
aan bij de coalitie tegen Rusland. De Engelsen
hadden een eigen agenda. Onder het mom van
hulp bieden aan het Ottomaanse Rijk, waren zij
er op uit de route naar Brits Indië uit te brei
den en daartoe hun invloed in het Zwarte Zee
te vergroten, ten koste van Rusland. Dit kon al
leen maar door de Russen van De Krim te jagen.
Dit schiereiland gaf de naam aan deze oorlog.
Een oorlog die overigens niet alleen op De Krim
werd uitgevochten, maar ook op de Balkan, in de
Kaukasus en in de Oostzee. Na bijna een miljoen
slachtoffers werd op 30 maart 1856 de Vrede van
Parijs gesloten. Alle veroverde gebieden werden
aan elkaar terug gegeven en er kwamen weder
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Jacques van As

Deze tsuba werd door een Japanse handelaar aangeboden als ijzeren tsuba ingelegd met symbolen in geel metaal. Dat was wel een
wat simpele omschrijving van de voorstelling op de tsuba. Want
wat is er nu eigenlijk te zien?
Op de voorzijde - de voorkant van een tsuba is soms lastig te bepalen maar
als regel geldt dat de kozuka-ana (de opening voor het bijmesje, dat vaak
halve maan vormig is) aan de linkerkant van de nakago-ana (de opening
voor de angel van het zwaard) zit. Zijn er naast de nakago-ana geen ope
ningen voor kozuka of kogai (een haarnaald) in de tsuba, dan is de meest
versierde kant rechts van de nakago-ana.
Op de voorzijde dus, zien we een landschap motief met rechts bovenaan
een bloeiende pruimenboom. De Japanse pruimenboom bloeit vroeg in het
voorjaar en voordat de boom blad heeft. Onder rechts twee cirkelvormige
motieven met een stervormig vlechtwerk in met midden. Ze lijken aan een
tak of koord te hangen en aan de rechter kant omspoeld te worden door
drie golven. Linksonder is een rij puntige heuvels begroeid met grassen en
varens. Aan de achterkant zien we dezelfde boom en heuveltjes met plan
ten, gezien vanuit een andere hoek en boven de nakago-ana een soort poort
in pagode-vorm.
Wat me opviel aan deze tsuba was de bijzondere voorstelling, de vormgeving
van de rand en de vorm van de opening voor de kozuka. De tsuba is vrijwel
rond 77,9 x 76,9 mm en lijkt een rand om de plaat te hebben. Nu is die rand
geen los element, zoals je wel meer ziet, maar is ontstaan door het insteken
van een groef waardoor de suggestie van een rand wordt gewekt. De kozukaana is half maanvormig en wat rond en het midden van de buitenste bocht
neigt in het midden wat naar buiten, het lijkt in het midden wat puntig.
De vorm van de kozuka-ana in combinatie met de messing inleg was voor
mij een sterke aanwijzing dat deze tsuba het werk is van de Heianjo school
van tsubamakers. De Heianjo tsubako zijn vooral gevestigd geweest in de
omgeving van Kyoto en Osaka en waren tussen de late 15de en 17de eeuw
actief, over een periode van ongeveer een eeuw. Meestal signeerden ze hun
werk niet. Dus kennen we bijna geen namen van de makers van deze tsuba.

De plaat zelf toont wat gewelfd en bevat verhoogde en verdiepte elementen.
De plaat is tijdens het smeedproces op de gewenste plaatsen verhoogd gela
ten en vervolgens zijn de motieven, de stam van de kersenboom en de heu
velachtige elementen en de golven door een graveertechniek vormgegeven
(sukidashi-bori). De plaat is vervolgens in laagreliëf en deels vlak ingelegd
met sentoku, een messing-achtige koper-lood-zinklegering die, in die tijd,
even kostbaar was als goud. De bloesems van de boom is in dun zilver- en
koperdraad ingelegd.
De algemene Japanse term voor deze inlegtechniek is hon-zogan. Daarvoor
wordt de tekening eerst met een beitel (tagane) gegraveerd en daarna wordt
de groef breder gemaakt en ondersneden zodat er een zwaluwstaart-achtige
verdieping is het staal ontstaat waar de zachtmetalen delen exact in passen.
Wanneer al het graveerwerk gedaan is worden de sentoku, koper en zilveren
elementen in de groeven geplaatst en met hamer en pons aangedreven zodat
de draden en elementen zich in de zwaluwstaart versnijding vast zetten. De
hoogte van de elementen en de diepte van de groeven is zo gekozen dat het
sentoku in laag reliëf boven het staal uitsteekt (taka-zogan). De fijne draden
zijn vlak met het staal ingelegd (sen-zogan). Zie tekening.
Wel, de voorstelling is niet iets dat je direct van Heianjo zou verwachten,
ze maken meer symmetrisch inlegwerk van bloemen, ranken en motieven,
zowel geometrisch als naturalistisch. Dit motief kon ik niet direct thuis
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brengen maar symbolen waren het volgens mij niet. In het kodogu-deel
van de Nihon-To-Koza staat wel vermeld dat er een taki-ni-jakago motief
(met stenen gevulde bamboe kade- of oever manden met een waterval)
is gebruikt. Bij deze tsuba dus geen waterval maar een pruimenboom en
oeverbegroeiing met jakago.
Toen ik de tsuba in huis had bleek hij nog beter van kwaliteit te zijn dan
gedacht. Het staal is bijzonder goed en het patina erg fraai van kleur. Ook
het inlegwerk is goed en vrijwel compleet. Vergelijking met andere Heianjo
tsuba bevestigde mijn idee, dit is Heianjo en vrij vroeg, Momoyama of heel
vroeg Edo (ergens tussen 1590 en 1625)!
De oorsprong van het motief
Na enig zoeken vond ik een afbeelding van een Japanse schildering met
een gevlochten korf aan de rand van een rivier. Dat vlechtwerk lijkt wat op
de sterachtige vormen in de twee cirkels, een soort open gevlochten mand.
Zoeken op dit onderwerp leverde me de Japanse naam van die korf op
Jakago, of slangenmand.
Jakago (Gabionne, It.) zijn
cilindrische manden ge
maakt van gevlochten bam
boe strips en gevuld met
stenen die gebruikt worden
voor de bouw van waterwe
ringen en fortificaties. Aan
elkaar verbonden lijken
het slangen, Jakago = let
terlijk slangenmand. Deze
manden worden in rivieren
gebruikt als voet voor een
bedijking of om de loop
ervan te veranderen zodat
de rivier beter beheersbaar
of bevaarbaar wordt. Hij
wordt gevuld met steen
slag of grote kiezelstenen
en aan elkaar gebonden in
de rivier gelegd. Wanneer
je deze manden heel groot
maakt dan kunnen ze ook
gebruikt worden om er een
wering van te bouwen die
je kan laten begroeien met
gras of laag stuikgewas, als
buitenste ring om een kas
teel of fort.
Ik vond ook een 19de-eeuw
se foto van werkzaamheden
aan het Whangpoo-project
in China door de Neder
landse ingenieur Johannis
de Rijke1 die ook waterwer
ken in Japan had gebouwd,
waarop een groot formaat
Jakago te zien zijn.
Als motief voor tsuba had
ik deze uitwerking van het
Jakago-motief nog niet eer
der gezien. Ik kende wel andere tsuba waarin jakago zijn afgebeeld maar
dat zijn vooral zachtmetalen Kinko (goudsmeden) tsuba uit de 18de en 19de
eeuw. Een nadere studie leverde de volgende vondsten op: een catalogus van
het Tokyo National Museum met daarin een afbeelding van een vergelijk
bare tsuba, maar dan een voor een wakizashi met een opening voor zowel
kozuka als kogai en wat kleiner 75 x 74 mm. De tsuba is door het museum
als vroeg 17de eeuw gedateerd. Verder speurwerk leverde ook nog een foto
op van eenzelfde, wakizashi formaat, tsuba. Maar bij deze tsuba lijkt een
deel van het inlegwerk te ontbreken. Tevens vond ik een dergelijke tsuba in
de collectie van het Ashmolian Museum (Oxford. Die tsuba is afkomstig
uit een schenking van Sir Arthur H. Church, in 1915). De catalogus van
1 D
 e foto’s van de jakago in de rivier en van het Whangpoo-project komen uit: In een
Japanse Stroomversnelling, uitgave van Euro Book Productions, Amsterdam/Walburg
pers, Zutphen 2000, ISBN 90-.5730.076.1; NUGI 641. In dit boek doen verschillende
auteurs verslag van wat Nederlandse waterbouwkundig ingenieurs en technisch
specialisten in 19de eeuws Japan aan waterbouwkundige werken hebben gebouwd.
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Afbeelding uit de tentoonstellingscatalogus van het Tokyo National
Museum. Nr. 71 toont een voorbeeld van de hier besproken tsuba

het Ashmolian zegt over dit type tsuba het volgende: “This guard belongs
to a rare and extremely interesting group of which every important collection
appears to have a single example or (like the Victoria and Albert Museum) at
most two or three.”

Jakago aan elkaar gebonden als een lange slang in een rivier in Japan om
een deel ervan bevaarbaar te maken.

Grote jakago die nog niet gevuld zijn met stenen bij de werkzaamheden
aan het Whangpoo-project in China. Een project onder leiding van de
Nederlandse ingenieur Johannis de Rijke.

Tsuba
Door de manier waarop de greep van het Japanse zwaard aan de angel be
vestigd is, met een enkel bamboe pennetje, is het eenvoudig om de tsuba te
verwisselen. De functie van de tsuba is ervoor te zorgen dat de hand tijdens
het gevecht niet doorschuift naar voren en op de kling terecht komt. Voor
pareren wordt hij niet gebruikt.

Een goed Japans zwaard gaat vaak vele generaties mee en de tsuba maar ook
de gehele montering worden naar believen gewisseld.
Aan de ene kant zijn er de voorschriften die bepalen welke montering er
bij welke gelegenheid gebruikt moet worden en aan de andere kant de per
soonlijke smaak van de eigenaar van het zwaard. Beide volgen dan ook nog
eens de mode van de tijd. De tsubako, de tsubasmid, speelt daar natuurlijk
op in. De kunstenaars onder hen maken ontwerpen die vernieuwend zijn,
aansluiten op actualiteiten of ontwerpen datgene waar de klant naar vraagt,
maar ze maken ook gebruik van bestaande tekeningen van andere artiesten
zoals de schilders uit de Kanō-school of van prenten uit Tang-China en
verder heraldische motieven en familiewapens, Boeddhistische en Shinto
ïstische symbolen, enz. Zo zijn er in de loop der eeuwen veel verschillende
tsuba-ontwerpen gemaakt. Bepaalde ontwerpen werden door verschillende
scholen gebruikt, soms met enige variatie.
“Wat de klant vraagt wordt gemaakt”, zeker als het “in de mode” is! Dit
jakago ontwerp komt kennelijk weinig voor en is maar kort gemaakt, alleen
in de periode tussen ca. 1590 en 1625 en alleen maar door tsubako van de
Heianjo school en mogelijk maar door één groep daarvan. Daar kunnen
drie redenen voor zijn: het ontwerp sprak de klant onvoldoende aan en is
uit de handel genomen, of het is een speciale opdracht geweest, of het ont
werp speelde in op een bepaalde gebeurtenis die toen actueel was.

Rond 300 v. Chr. werd vanuit China de natte rijstbouw geïntroduceerd en
in de loop der tijd werd rijst het primaire voedsel in Japan. Dit had grote
invloed op de waterhuishouding. De velden moeten geïrrigeerd worden en
daartoe moesten kanalen en sluisjes worden aangelegd en onderhouden.
Verder bestond waterbouw uit de aanleg van dijken, het uitdiepen van ri
vieren en het in cultuur brengen van land ten behoeve van de rijstbouw.

Een ander exemplaar met hetzelfde jakago-motief maar hier lijkt een deel
van de takken van de pruimenboom geen sentoku inleg te hebben.

De periode tussen 1500 en 1600 werd gekenmerkt door grote binnenland
se oorlogen en wordt daarom ook wel de Sengoku jidai, “de periode van
het land in oorlog”, genoemd. Maar vooral de tweede helft van deze peri
ode was ook een tijd van grote economische bloei. De Momoyama periode
(1568-1603) wordt ook wel Japans “Gouden Eeuw” genoemd. Door die
economische groei nam de bevolking toe van 12 miljoen naar 30 miljoen
en daardoor nam ook de rijstproductie en het transport over water toe en
daarmee het belang van een goed waterbeheer. Een schaduwzijde van deze
groei was de behoefte aan voedsel en hout, voor de bouw en als brandstof.
Dit had tot gevolg dat de bossen op de berghellingen in rap tempo verdwe
nen met als gevolg ongekend grote erosie bij sterke regenval, met slib dat
in de rivieren terecht komt waardoor de rivieren in de lager gelegen de
len dichtslibben, het water niet goed afgevoerd kan worden met als gevolg
nieuwe en grote overstromingen en watertekorten aan de benedenloop.
Japanse schildering met een jakago gevuld met stenen in het water
met riet.

Rivierbeheer
De Japanse rivieren hebben altijd voor grote problemen gezorgd. Japan be
staat voor 70% uit bergen en daardoor is de afstand van de bron naar de
kust relatief kort en het verval groot. Tel daarbij op, de grote hoeveelheid
neerslag die in Japan valt, gemiddeld 1500 mm per jaar (850 mm per jaar
in Nederland) dan is het dus onvoorstelbaar dat er ook nog eens veel meer
rivieren per km2 oppervlakte zijn dan in Eurazië of de Verenigde Staten.
Veel van die rivieren waren onbevaarbaar en ze overstroomden geregeld.
Een van die grote overstromingen, de Yoshii-gawa dai-kozui, die een grote
en langdurige impact had, was die van de Yoshii-rivier in de provincie Bizen
in Tensho 18 of 19 (1590-91) waardoor de eens zo bloeiende B
 izen school
van zwaardsmeden vrijwel volledig is verdwenen. Na die ramp waren er
bijna geen zwaardsmeden meer in Bizen en de Bizen-school is daar nooit
goed van hersteld. Nu was de verwoesting van Osafune, Hatakeda en Fu
kuoka, de belangrijkste zwaardproductiecentra langs de rivier, niet alleen
het gevolg van de overstroming maar door de combinatie van heftige re
genval, die behalve een overstroming ook een grote modderstroom vanaf de
berg Kumayama, op 2 km van Osafune, veroorzaakte, waardoor de dijken
bij Tennōbara doorbraken. Die modderstroom ontstond in het holst van de
nacht en doodde een groot deel van de bevolking. In het zwaardboek „Kibitôken-kô“ staat dat er in Osafune twee en in Hatakeda één zwaardsmid die
ramp zou hebben overleefd. Houdt ook nog even in gedachten dat Bizen
aan dezelfde Sanyodo (zuidelijke bergroute) hoofdweg lag als de Osaka/
Kyoto regio met daar maar één provincie tussen en ook in die tijd reisde
nieuws snel, zeker slecht nieuws.

In de 15de een 16de eeuw had de centrale overheid (bakufu) het waterbeheer
gedelegeerd aan de lokale daimyo (militaire heersers over een provincie of
deel daarvan). Het rivierbeheer werd vooral bepaald door motieven van
groei; het vergroten van de landbouwproductie, verhogen van de belasting
inkomsten en verbeteren van de leefomstandigheden. Daarnaast vergde
het enorm veel arbeid en geld, kosten die door de lokale Daimyo gedra
gen moest worden. Kort en goed het waterbeheer leverde voor iedereen
veel problemen op en eenmaal
begonnen, eindigde het rivier
beheer nooit. Want elke voor
uitgang in de beheersing op een
plaats had consequenties elders.
In de Momoyama-periode en
aan het begin van de Edo peri
ode, na de slag van Sekigahara
(1603) toen het Tokugawa re
gime stevig in het zadel kwam,
werd de beheersing van de ri
vieren op een meer nationaal
niveau aangepakt. De centrale
Kinko tsuba met een idyllisch land- overheid delegeerde nauwkeurig
schap van bergen, bloemen en een omschreven projecten aan de lo
rivier waarin een jakago, gesigneerd: kale daimyo en controleerde de
Masatsugu. Yamagane (bergkoper) met uitvoering ervan. Overstegen de
kosten de financiële mogelijkhe
inleg van goud.
den van de lokale daimyo dan
sprong het centraal gezag soms bij. Maar dat rivierbeheer zou alle “publieke
werken met daimyo assistentie” (otetsudai-bushin) in aantal en kosten
overtreffen, tot en met de laatste jaren van het Tokugawa regime.
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met ergens een jakago. Die schilderachtige benadering zie je aangebracht op
volledig zachtmetalen tsuba of op ijzeren kinko tsuba, ingelegd met koper,
zilver, goud, shakudo en shibuichi2, zodat er een kleurige voorstelling ont
staat. Die afbeeldingen zijn bedoelt als een fraai plaatje, prettig om naar te
kijken en te laten zien dat je er als eigenaar veel geld aan hebt uitgegeven.
Het jakago motief op de Heianjo tsuba is van een heel andere orde, het is
hier niet bedoeld als een mooi plaatje of kostbaar sierobject. De voorstelling
is op een directe, versimpelde en emotievolle wijze op de tsuba aangebracht,
alle elementen zijn er, maar zijn weergegeven als door een kind getekend.
De kunstenaar heeft er zijn gevoel in willen uitdrukken en het beeld in
rake, krachtige lijnen neergezet. De pruimenboom in bloei staat voor de
vergankelijkheid van het leven. De boom is vrij kaal weergegeven, er zijn
nog maar een paar bloesems over aan de boom. De jakago worden door
hoge golven omspoeld en de heuveltjes op de voorgrond zijn begroeid met
grassen en varens. Dit kan symbolisch bedoeld zijn voor de vele mensen die
bij de modderstroom aan de Yoshii rivier, midden in de nacht, uit het leven
weggerukt zijn toen ze bedolven werden onder de modder waar nu de gras
sen en varens weer op groeien. Aan de andere kant van de tsuba, boven de
nakago-ana en onder de hier volledig kale pruimenboom, een pagode die
doet denken aan een Boeddhistisch grafmonument met daaronder een hele
rij begroeide heuvels. De afbeelding op deze tsuba kan als memento-mori
voor de slachtoffers van deze ramp bedoeld zijn. Dus is het dan toch een
tsuba met “symbolen”?
Tagasode, kimonostof ontwerp met Jakago en oeverbeschoeiing van
palen.

Het kan zijn dat deze centraal aangestuurde inspanningen op gebied van
waterbeheer kunstenaars heeft geïnspireerd tot het maken van afbeeldin
gen die dat tot uitdrukking brachten, zoals de tekening met Jakago in een
rietkraag of het motief op de stof van een kimono. En als ontwerp voor de
decoratie van tsuba. Meestal is dit motief dan uitgewerkt als een idyllische
voorstelling: een landschap met bergen, waterval of rivier, vogels of kikkers

2 Shakudo en shibuichi zijn typische Japanse koperlegeringen. Shakudo bestaat uit
koper met 2 – 5% goud en shibuichi uit koper met 25 – 80% zilver. Door patineren
krijgen deze legeringen een fraaie paars-zwarte (shakudo) of grijze (shibuichi) kleur.
Koper wordt door hetzelfde patineermiddel bruin tot rood gekleurd, en goud behoudt
zijn eigen kleur. Hoe meer verschillende legeringen er gebruikt worden bij inlegwerk
des te rijker is het palet aan kleuren dat na patineren ontstaat. Het gebruik van deze
legeringen is kenmerkend voor Kinko-werk.

Uitnodiging VNW Wapenbeurs en Expositie
Het bestuur nodigt de leden uit voor de wapenbeurs op zondag 6 december 2015 in Lunteren.
Ook vraagt het bestuur iedereen die daarin geïnteresseerd is een aantal van hun mooiste en interessantste
stukken mee te nemen en daar een expositie mee in te richten. Zoals ieder jaar is er weer een aantal prijzen
voor de beste exposities beschikbaar. Laat in verband met de jurering even een briefje met uw naam en
mobiele nummer op uw tafel liggen dan kan de jury u bereiken.
Datum:
Plaats:

Zondag 8 december 2015
Congrescentrum ‘de Werelt’,
Westhofflaan 2, 6741 KH Lunteren
Zaal open: 09:30 tot 15.00 uur (badge meteen tonen)
Gereserveerde tafels worden tot 10 uur
vastgehouden.
Toegang: GRATIS voor leden, € 5,- voor Introducés
(legitimatie verplicht)
Op de website (www.vvnw.nl) staat beschreven hoe u zich
kunt opgeven voor een tafel. Daar is ook een plattegrond
te vinden met tafelnummers en het email adres van Willem
en Hannelore waar u zich kunt opgeven:
(vnw_tafelreservering@live.nl).
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Voor de mensen die niet zo geautomatiseerd zijn is het ook
mogelijk Hannelore te bellen op nummer 06-16884609.
Het is voor haar echter veel en veel gemakkelijker om uw
aanvraag per email aangeleverd te krijgen. Dan kan zij het
uitwerken in haar eigen tijd. Eenmaal gereserveerde tafels
worden tot 10 uur vastgehouden. Daarna worden ze aan
anderen uitgegeven. Als u niet komt wil zij dat graag van
te voren weten om anderen zo snel mogelijk een tafel te
kunnen geven.

Draag uw lidmaatschapsbadge!
Data volgende beurzen: 6 december 2015,
13 maart, 5 juni, 2 oktober, en 11 december 2016.

Jan Paul Loeff

Het verhaal van een spion
Het gebeurt me niet vaak...kippenvel maar deze keer was het raak. Aan tafel bij een oude
dame met een compleet archief en uitrusting van een verzetsman voor me. Een archief dat
op zijn eigen stille manier vertelt van een man die in de oorlog grote risico’s nam en het de
moeite waard vond om het bewijs ervan niet weg te gooien maar op zolder te zetten. Je zal
maar zo dapper zijn.
Hoe kwam een en ander nu te gebeuren. De
straat bij ons voor is afgelopen winter opge
broken en dat bemoeilijkte de bereikbaarheid
van ons huis. Nu is het mijn gewoonte voor
een beurs de auto binnen te zetten en te laden.
Maar met een loopgraaf voor de deur gaat dat
niet. Dus naar de uitvoerder van de aannemer
om te vragen of daar een mouw aan te passen
was. Dat was geen probleem en ik kon die twee
nachten door het dichtstorten van de loopgraaf

tegronden maar ook een Mills handgranaat en
een Smith & Wesson revolver. Beide natuurlijk
nergens geregistreerd. Verder een dolkmes en de
onderscheidingen en oorkondes die de man na
de oorlog gekregen had. Vader had er nooit veel
over verteld en zijn weduwe, zoon en dochter
hadden dan ook niet veel informatie uit de eerste
hand. Maar het archief vertelt wel een compleet
verhaal...het verhaal van een stille held.

Hij heette Jelte Wijga en met
zo’n naam is het duidelijk dat
hij uit Friesland kwam. Hij is
daar op 13 november 1914
in Harlingen geboren. Hij
volgt een technische opleiding
bouwkunde aan de HTS te
Leeuwarden en aan het begin
van de oorlog werkt hij bij de
Artillerie Inrichtingen (AI) als
opzichter/tekenaar. In 1941
wordt hij met wachtgeld ge
stuurd. In die tijd werd de AI
gedwongen om voor de Duit
sers te werken. Of hij nu zelf
op dat wachtgeld aangedron
gen heeft of dat de directie
het personeelsbestand op die
manier geminimaliseerd heeft
om de productie af te rem
men is niet duidelijk. Wel is
duidelijk dat hij kort daarna
aangesteld wordt in Enkhui
zen bij de gemeente als op
zichter gemeente werken. Hij
doet dit tot het einde van de
oorlog. In Enkhuizen ontmoet
hij eind 1942 begin 1943 col
lega opzichter P. Stomp. Deze
is actief in de Landelijke Or
ganisatie voor Onderduikers
(LO) en samen komen ze tot
de conclusie dat de vervalste
distributiebonnen voor de
onderduikers niet voldoen.
Vanaf dat moment vervalst
Wijga bonnen en persoons
bewijzen voor Stomp. In zijn
archief bevindt zich een per
soonsbewijs voor hemzelf op
de naam Klaas Klopper. Als
De bewapening met onder de loop van de Smith & Wesson reje die naast de echte houdt is
volver een persoonsbewijs van Klaas Klopper, ons beter bekend
het verschil nauwelijks te zien.
als Jelte Wijga.
Medio 1943 kwam Wijga in
in de werkplaats staan. Ik had hem verteld dat
contact met Piet Smit die in Enkhuizen woonde
ik naar een wapenbeurs ging. Een geruime tijd
en de lokale leider was van een spionagegroep ge
later kwam de man naar me toe en vertelde me
naamd Packard. Deze groep werd al in 1941/42
van een vondst op zolder bij zijn moeder. Een
opgericht door twee studenten in Delft. Eerst
heel archief van zijn vader die in de oorlog gespi
met weinig succes, later met een betere zender
oneerd had voor de geallieerden. Alle informatie
zeer succesvol. Er komen zelfs vier zenders in
die hij vergaard had, een handleiding tot spion
gebruik (Maastricht, Utrecht, Groningen en
op hele kleine foto’s, allerlei zelf getekende plat
Amsterdam) die voornamelijk meteorologische

gegevens aan de Engelsen doorgeven. Dat was
voor de RAF van groot belang voor bombarde
mentsvluchten. De zender in Amsterdam werd
echter ook veel gebruikt voor algemene inlich
tingen en het is via die zender dat Piet Smit
en Jelte Wijga hun informatie naar Engeland
doorspeelde. Eens per week bracht koerierster
Ans Broeksma de informatie naar Amsterdam
waar Mr J.C. Hugenholtz voor verzending naar
de regering in London zorgde. Wijga had een
twintigtal mensen die de informatie voor hem
verzamelde. Die informanten varieerden van zijn
oud buurjongen in Zaandam tot studenten met
ouders in Nederlands Indië die gehuisvest waren
in Enkhuizen en in de buurt tewerk gesteld wa
ren. Van de meesten van hen wist hij veiligheids
halve de naam niet eens. Ook Mr Hugenholtz
kende, op navraag na de oorlog, maar één naam
in Enkhuizen en dat was Piet Smit. Op die ma
nier is een ondergrondse organisatie het minst
kwetsbaar. Hoe minder je weet hoe minder je
kan vertellen. Packard was een zeer succesvolle
inlichtingen (politiek correct voor spionage) or
ganisatie omdat die veel informatie verschafte
en nooit opgerold is. Piet Smit en de zender uit
Amsterdam zijn op Dolle Dinsdag naar Hengelo
verhuisd. Daar is hij op een gegeven moment
gearresteerd en als vergelding op de aanslag op
Rauter bij Woeste Hoeve gefusilleerd. Wijga zat
zonder contactpersoon en tot december 1944
kon hij zijn informatie niet kwijt. Daarna was
er contact met de groep Spijker in Den Haag.

De handleiding tot spion op hele kleine
blaadjes fotopapier. Het mes dient als vergelijking van de grootte.

Hoe dat liep is uit de stukken niet te halen. Hij
verschafte de regering informatie over Duitse
versterkingen maar ook over de aanwezigheid
van troepen, waar die uit bestonden en hoe het
moreel van die troepen was. Zijn vader, die als
oud loods een baan als brugwachter op de Hem
brug had, gaf hem alle scheepsbewegingen op
het Noordzeekanaal door. Daarnaast stuurde hij
berichten door over militaire scheepsbewegin
gen op het IJsselmeer die hij van een politieman
te water kreeg. Van de informatie die hij kreeg
maakte hij minutieuze kaarten of hij gebruikte al
aanwezige kaarten en tekende daar de stellingen
en andere informatie in. Gezien het verschil in
detailleringgraad tussen de verschillende kaartjes
moeten we concluderen dat ook zijn informan
ten deze deels gemaakt kunnen hebben.
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De revolver van Jelte Wijga. Een Smith & Wesson Hand Ejector Military & Police Model 1905, vierde
wijziging in .38-200.

De revolver met de cilinder open. Er gingen 6 patronen .38-200 in. Dit was een .38 S&W patroon
met een 200 grains kogel. De Britten hadden de illusie dat de zware kogel de eigenschappen van
de .455 zouden evenaren.

Er zijn kaartjes van Texel tot en met Hilversum
en van Harlingen tot en met de kust bij Ber
gen. Hij moet een zeer omvangrijk netwerk van
mensen gehad hebben die hem informatie aan
leverde.
Het is zoveel informatie dat we u er hier maar
zeer beperkt over kunnen informeren. We kozen
voor een plattegrond van de Artillerie Inrichtin
gen in Zaandam. U beter bekend als “de Hem
brug”. Een volledige plattegrond met de verkla
rende tekst voor de nummers in die plattegrond.
Er was echter zoveel meer dat we er versteld van
staan. Ook volgen uit het dossier te veel namen
om ze hier allemaal te noemen al is de verleiding
groot deze mensen op die manier te erkennen.
Naast al dat inlichtingenwerk was hij ook nog lid
van de knokploeg (KP) van A.J.H. Fluitman. Hij
was daarin Bren schutter. Volgens eigen zeggen
heeft hij aan één overval op een zwarthandelaar
meegedaan om tabak te verkrijgen. Die was niet
voorhanden maar brandstof en een motor waren
dat wel. Die hebben ze toen maar meegenomen.
14
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Alles bij elkaar was Jelte Wijga een bezig baasje.
Overdag zijn werk bij de gemeente en ‘s avonds
als niemand keek in de ondergrondse. Hij ver

kleinde de tekeningen die hem aangeleverd wer
den en vatte samen wat hem bekend was. Eén
van de opmerkelijke zaken in zijn archief is een
volledige handleiding voor een spion. Of hij die
geschreven heeft voor zijn helpers of hem aange
leverd heeft gekregen van een hoger niveau van
de inlichtingendienst is niet bekend. De handlei
ding begint met leefregels (doe normaal en ver
tel niemand iets over wat je doet) en gaat verder
met wat voor de geallieerden de kenmerken van
de wapens en versterkingen zijn die opgemerkt
moeten worden. Met dergelijke informatie kan
dan in London bepaald worden wat er nu precies
gezien is. Op die manier houd je de informatie
compact wat natuurlijk voor de verzending van
belang is. Hoe de tekeningen en kaarten naar
London kwamen is niet duidelijk. ‘Eén tekening
is een duizend woorden waard’ zei Confusius en
voor een kaart geldt dat ook. Te veel informatie
om zomaar in morse te verzenden naar Enge
land.
De cynici onder u zullen zeggen: ‘wat had dit in
lichtingenwerk in een gebied waar nooit gevoch
ten is bij de bevrijding nu eigenlijk voor waarde’.
Bedenk dat goed inlichtingenwerk is, als het ver
zamelen dat we allemaal doen, stukje bij beetje.
Je krijgt wat informatie van deze, je krijgt wat
informatie van gene. Samengevoegd geeft dat
een beeld en hoe meer stukjes informatie je hebt
hoe beter je beeld is. De geallieerden lieten in
1944, toen ze het oosten en zuiden van ons land
bevrijd hadden, een hoeveelheid vijanden achter
in hun rug. Dat waren de troepen in het westen
van Nederland waar Jelte Wijga en zijn mensen
over berichtten. Juist die informatie en het feit
dat ze wisten dat de vijand in de gaten gehouden
werd gaf de geallieerden de rust om dat te doen.
Het versnelde de bevrijding van het westen mis
schien niet maar bespoedigde het einde van de
oorlog in Europa wel.
Jelte had wat gereedschap om zijn spionnenwerk
te doen. Zoals hij in een eigen verklaring stelde
was hij binnen de KP Brenschutter. Hij had al
eerder een Sten ter beschikking. Die beide wa
pens zijn niet boven water gekomen en we moe
ten er van uitgaan dat hij ze aan het einde van
de vijandelijkheden heeft ingeleverd. Daarnaast
had hij een dolkmes, een revolver en een hand
granaat,
Het dolkmes was gemaakt door Richard Abraham
Herder in Solingen. Dat was een van de grote
messenfabrikanten en hoe ironisch... ook de fa
brikant van Nazi dolken. Het is deels dubbelsne
dig en heeft een stootplaat met een b ovenste krul

Het dolkmes door Richard Abraham Herder uit Solingen. Dat was, zeer ironisch, ook de fabrikant
van Nazi dolken. De twee scherpe kanten van één strijd.

De verklaring van de nummers
in de plattegrond

Een gedetailleerde tekening
van de Artillerie Inrichtingen
aan de Hembrug
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naar voren en de onderste naar achteren. Het ziet
ernaar uit dat het een goed vechtmes geweest is.
Iemand in het donker ermee om zeep brengen
zonder een geluid te produceren moet, net als
met de Fairbairn-Sykes commando dolk, prima
te doen zijn geweest.
De revolver is een Smith & Wesson Hand Ejec
tor Military & Police Model 1905, vierde wij
ziging. In verzamelkringen is deze versie daar
van beter bekend als de 38/200 British Service
Revolver model K200. Het kaliber is .38 S&W
met een 200 grains kogel wat op dat moment
de standaard patroon van de Britse krijgsmacht
was. De looplengte is 15 cm (6”) en het serie
nummer is 704543. Uit de diverse boeken blijkt
dat S&W bij 700.000 begonnen is met de leve
ring van dit model dus deze is al zeer vroeg naar
Groot Brittannië gekomen. Aan de afwerking in
(ooit) hoogglans blauw is te zien is de revolver
voor 10 april 1942 geleverd. Daarna ging de
fabriek over op een minder mooie afwerking.
De grepen zijn ook nog gequadrilleerd en van
een logo voorzien. Kort na de invoering werden
deze glad. Uit de uitvoering kunnen we conclu
deren dat het dus om een hele vroege revolver

De handgranaat in onderdelen uit elkaar gehaald

gaat. Het serienummer in de commerciële range
wijst dit ook uit. Later kregen de serienummers
en V voor het nummer. Na een verandering in
de haan blokkering werd een S aan het num
mer toegevoegd waardoor het SV of VS voor het
nummer werd.
De revolver werd aan Jelte Wijga gegeven door
Piet Smit die hem van een Poolse officier gekre
gen had. Uit overlevering was dat een piloot wat
in het geheel niet onwaarschijnlijk is. Waar moet
een Poolse officier in die tijd anders vandaan ko
men dan uit de lucht?
Zoals u in de foto’s kunt zien heeft de tand des
tijds wel sporen nagelaten. Hier en daar zijn er
diepe roestsporen maar er is ook nog veel ori
gineel blauw te zien. Als verzamelobject zonder
het verhaal niet zo heel bijzonder. Met het ver
haal echter juist van museale waarde.
Foto 6; Een Mills handgranaat met een rode O
voor onscherp. De groene band gaf de soort
springstof aan.

De handgranaat van opzij. Door het oog van
de splitpen hoort een ring te zitten om de pen
gemakkelijk te verwijderen.
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Als laatste stuk van Jelte’s arsenaal was daar
de handgranaat. Het is een hele gewone Mills
handgranaat of zoals de Britten dat toen noemde
een Mills bomb. Hij was gelukkig gedemonteerd
en van een rode O voorzien. Ergens in het verle
den moet Jelte gedacht hebben dat een scherpe
handgranaat in huis toch niet zo’n slim bezit was.
Hij heeft de granaat ontdaan van zijn lading of
hij heeft dat laten doen. De rode O is een merk
teken dat vroeger in Nederland gebruikt werd
om aan te geven dat een stuk munitie Onscherp
is. Het moet met een zekere voorzichtigheid be
schouwd worden omdat er gevallen bekend zijn
waarbij de de-activering niet volledig was. Bij
complexere munitie werd een deel van de ont
stekingstrein (explosieve deel tussen het primai
re slaghoedje en de hoofdlading) soms vergeten.
Dan bevat de munitie dus nog steeds explosieve
stof wat hier gelukkig niet het geval was. Het is
als merkteken bij de Nederlandse krijgsmacht al
lang niet meer in gebruik.
De Mills is een ontwerp uit de Eerste Wereld
oorlog en is daarmee een van de eerste bruik
bare handgranaten die in gebruik kwamen. Hij
bestaat uit een gietijzeren lichaam voorzien van
groeven die als pre fragmentatiekerven gedacht
zijn. De vulling van dit exemplaar met resten van

een groene band erom was of trotyl of baratol.
Ontsteking was met een veer aangedreven slag
pen in het midden van de granaat die een slag
hoedje doet ontsteken. De slagpen wordt door
de buitenliggende beugel tegengehouden en die
beugel zit weer geborgd door een splitpen met
een ring eraan. Dit is een zogenaamde defensieve
handgranaat die in fragmenten uit elkaar barst.
Deze delen hebben een groter bereik dan de gra
naat gegooid kan worden. Je moet dus dekking
zoeken als je hem gebruikt.
Van het arsenaal zijn de revolver en het mes best
begrijpelijk maar wat moet een spion met een
handgranaat? Zo’n ding afsteken is lawaaiig,
rommelig en geeft veel schade. Het kan zijn dat
het deel was van zijn bewapening als lid van de

Zoon Wiebe en dochter Adriana Wijga voor de
vitrine gewijd aan hun vader in Museum Fort
Kijkduin in Den Helder

KP maar waarom dan het ding niet inleveren bij
het afgeven van Bren en Sten? Dat is ons niet dui
delijk geworden. Nu was het in het illegale werk
zo dat gevangen genomen worden een van de
risico’s was die je moest vermijden. In zo’n geval
viel je in handen van meedogenloze ondervragers
die je net zolang martelde tot je iedereen verraad
de die je geholpen had. Voor een eerbaar man
als Jelte Wijga vermoedelijk een schrikbeeld. Het
zou heel best kunnen zijn dat de handgranaat als

De eerste pagina van de handleiding tot spion. Doe vooral zo normaal
mogelijk is de boodschap.

hoofddoel had dit te voorkomen. Gewoon om
zelfmoord te plegen en daarbij zoveel mogelijk
tegenstanders mee te nemen. Of dit zo was we
ten we niet maar het zou kunnen.
Met een dergelijke spanning leven gedurende
een lang tijd laat zijn sporen na. Zelf geeft Jelte
Wijga aan er, gedurende de oorlog, goed me
om te hebben kunnen gaan. Ook in de jaren na
de oorlog gaat het hem goed. Hij verhuist naar
Zeeland en werkt voor de gemeentes Goes en
‘s Heer Arendskerke. Hij treedt in het huwelijk
maar zijn eerste echtgenote sterft in de jaren zes
tig. Hij trouwt opnieuw en krijgt een dochter en
een zoon. Hij krijgt uiteindelijk echter toch last

Gereedschap van een spion. Op zijn plaats in
het museum

Een van de latere pagina’s van de handleiding tot spion. Hoe beschrijf
ik een mondingsrem van een stuk geschut.

van al de spanningen en nu zouden we dat Post
Traumatische Stress Stoornis (PTSS) noemen.
Het belet zijn functioneren echter geenszins en
hij werkt tot zijn pensioen als architect. Ook
werkt hij op freelance basis als leraar aan de LTS
in Goes, is commandant van de Opruimings
dienst in Goes en rayoncommandant van de
B.B., afdeling brandweer aldaar. Je kan een man
zoals hij niet tegen houden het goede te doen
voor de bevolking. Ook na de oorlog bleef hij,
naast zijn baan, werk doen dat voor de bevolking
in het algemeen van belang was. Ook toen werk
dat niet geheel van risico ontbloot was.
Heel terecht zitten bij zijn archief een Verzets
kruis, een bedankbrief van vlak na de oorlog
van Prins Bernhard en een aanbeveling van de
Inlichtingendienst als aanzet voor een baan el
ders. Ook wordt hem uiteindelijk terecht een
Buitengewoon Pensioen toegekend als verzets
strijder. Hij sterft in december 1994. Hij laat
een omvangrijk archief na van kaarten, aanteke
ningen en uiteraard zijn bewapening. Dat alles
bij elkaar vertelt een indrukwekkend verhaal van
museale waarde. Ik heb zoon en dochter Wijga
geadviseerd zo snel mogelijk hun vondst bij de
politie te melden en ik ben op zoek gegaan naar
een toepasselijk museum voor de spullen. Dat
hebben we gelukkig gevonden in Museum Fort
Kijkduin in Huisduinen bij Den Helder. De wa
pens zijn door de politie opgehaald en de zaak
is in behandeling gegeven bij de officier van jus
titie. Die heeft laten onderzoeken of er met de
revolver misdaden gepleegd zijn. Na maanden
zijn de wapens en het hele archief gelukkig aan
het museum overgedragen. Daar is nu, ter nage

Overzicht van de vitrine. Niet alles is erin geplaatst, daarvoor is er teveel maar het hele
archief is in het museum wel te raadplegen.

dachtenis aan Jelte Wijga een aparte vitrine met
een deel van het archief, de onderscheidingen en
de wapens. Toepasselijk eerbetoon.
Je moet maar hopen dat we nooit meer een der
gelijke bezetting en onderdrukking door een
meedogenloze tegenstander meemaken. Zou dat
gebeuren moeten we maar hopen dat er mensen
zoals Jelte Wijga zijn die de moed hebben zich
te verzetten en dat ze op enigerlei wijze aan het
benodigde gereedschap kunnen komen. 
wapenfeiten | nummer 4 | november 2015
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door JP Loeff

Musketbeurs in Antwerpen,
stopt en gaat door
Een van de leukste buitenlandse beurzen
ieder jaar was die in Antwerpen die door
onze zustervereniging Musket georganiseerd werd in de maand februari. “Werd”
want helaas stopt Musket met de organisatie van de beurs. Na 36 jaar en 35 beurzen geeft het bestuur van Musket de fakkel
over.
Daar zijn een aantal redenen voor. Sommige zijn
onvermijdelijk, andere zijn gewoon triest. De
zaalhuur werd steeds hoger tot aan het exorbitante toe. Daarnaast werd het aantal bezoekers
steeds lager. Het afgelopen jaar slechts 400 naar
verluid. Daardoor werd de beurs steeds minder
aantrekkelijk voor standhouders. Verder werd de
regelgeving door de plaatselijke overheid steeds
strenger met allerlei bizarre eisen voor de bewaking. Ook de centrale overheid heeft met aangescherpte regels de beurs minder divers gemaakt.
Geen moderne wapens meer, geen munitie en zo
kunnen we doorgaan. Een vrijgesteld wapen in
België (zie losse notitie voor de regels) moet eerst
via de proefbank in Luik voor het tentoongesteld
mag worden op de beurs. Een soort martelgang
die veel geld en tijd kost. Daarnaast geven de bestuurderen van Musket aan een dagje ouder te
zijn geworden wat de beslissing te stoppen nog
eens versterkte. Zij hebben besloten ermee op te
houden nu het nog leuk is. De vereniging blijft
uiteraard wel bestaan en houdt haar bijeenkomsten voor leden zoals gebruikelijk.

Overzicht in 2001

Het hoekje voor de VNW in 2010

Overzicht in 2003

werp Antique Arms Fair”. De website waar u zich
kunt aanmelden als standhouder en waar u informatie kunt vinden is http://antwerparmsfair.be/
index.html. Nu maar hopen dat die beurs net zo
gezellig blijft als die van Musket. We laten een
paar foto’s zien uit die goede oude tijd.
Allereerst een foto van Richard Cootmans,
voorzitter van Musket
op een van de eerste
beurzen in 1982. Hij
toont een mooi radslot
geweer. Dan springen
we naar 2001 en 2003
met twee overzichten van de zaal. Als u
goed kijkt ziet u wat
bekende kopjes want
de beurs in Antwerpen
was altijd een treffen
van bekenden uit onze
vereniging. Dat met
de internationale sfeer
maakte het juist zo
gezellig. De volgende
foto laat zien dat we als
VNW altijd welkom
waren om onze vereniging te presenteren.
November 1982 Richard Cootmans met radslotgeweer
Als laatste een foto van
Ze heeft de fakkel van deze beurs overgedrade tafel van het bestuur van Musket met de meesgen aan een commerciële partij die we al kente bestuursleden erachter. Mooie dingen voor de
nen. Eerst zouden Marc van Damme, lid van de
mensen. We hopen dat de nieuwe organisator er
VNW en Dirk Angilis, bekend van de Oostende
iets goeds van maakt zonder alle air soft spullen
Beurs, dit samen doen maar die laatste heeft het
en militaria die de beurs in Oostende de laatste
stokje zelf integraal overgenomen.
jaren zo teisterden.
We gaan het zien en houden u op de hoogte
De komende beurs vindt plaats op dezelfde plek
mocht u zelf niet in staat zijn om te gaan. Probeer
in de Feestzaal Kielpark te Antwerpen op 13 en
dat echter wel want anders komt die beurs zeker
14 februari 2016. Hij heeft nu de naam “Antniet van de grond. 
18
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Het bestuur van Musket achter hun tafel in 2010

Belgische vrijstelling volgens
hun Wapenwet
Als vrij verkrijgbare wapens in de zin van artikel
3, § 2, 2, van de Wapenwet, worden beschouwd de
wapens met een historische, folkloristische of decoratieve waarde :
1°	die, via het sluitstuk, via de loopmond of via de
voorkant van de trommel uitsluitend met zwart
kruit of met patronen met zwart kruit en afzonderlijke ontsteking geladen worden, waarvan het
model of het brevet dateert van vóór 1890 en de
vervaardiging van vóór 1945;
2°	
die uitsluitend gebruik maken van patronen
met zwart kruit en met ingewerkte ontsteking,
waarvan het model of het brevet dateert van vóór
1890 en de vervaardiging van vóór 1945;
3°	die worden gedragen bij folkloristische optochten of historische reconstructies, voor zover het
gaat om schouder- of handvuurwapens op zwart
kruit met één schot, met een gladde loop en
met afzonderlijke ontsteking door middel van
een vuursteen of percussie, die via de loopmond
worden geladen.
4° die zijn vervaardigd voor 1895

Baker patent Transitional revolver

door: Henk Bouwman

De Transitional Revolver
In mijn bescheiden collectie zit een revolver met een vreemde
vorm. Het frame ziet er uit als dat het van een Pepperbox afkomstig
is. De loop zit rechtstreeks op de cilinderas gemonteerd. Het geheel
ziet er nu niet bijster sterk uit. Er is mij verteld toen ik de revolver
aanschafte dat dit een zogenaamde Transitional revolver is. Dit is
een revolver die qua techniek en ontwikkeling tussen de eerder genoemde Pepperbox en de gewone revolver moet zitten. Deze revolver staat nu al jaren in mijn kleine vitrine kast zonder dat ik er echt
aandacht aan schonk. Een reden daarvoor is dat deze revolver een
miskoop van jewelste is. Elke beginnende verzamelaar trapt er wel
eens in. Bij aanschaf had ik er geen erg in. Maar nu weet ik wel beter.

voor het volgende schot doordraait. Er hoeft geen cilinderstop aanwezig
te zijn. Immers een pepperbox heeft geen loop waarbij de cilinder in lijn
gehouden moet worden. Ook zijn de afzonderlijke nippels van de cilinder
niet afgeschermd. Geweldig. Dat betekent dus dat bij een Transitional re
volver er ook een pracht van een rondbrander plaats kan vinden waarbij
de kamers allemaal tegelijk afgaan en bovendien als de cilinder niet in lijn
met de loop ligt er lood van de kogel afgeschaafd kan worden. Kortom
veiligheid alom...niet dus.
Zoals ik al aangaf het frame van de revolver komt overeen met de aloude
pepperbox. De loop zit alleen vast op de cilinderas, al zijn er enige uitzon
deringen met een bottomstrap. Het frame bestaat uit ijzer of een legering

Als je naar de revolver kijkt dan zie je een zogenaamde Bar hammer. Dat
is een rechte hamer zonder hamerspoor. Het is een double action only re
volver. Bij het overhalen van de trekker gaat de bar hamer naar boven, de
cilinder draait en de hamer valt op de piston van de volgende kamer. Dat
gedeelte is origineel.
De gladde loop zit op de cilinderas geschroefd en is met een klein schroefje
aan de onderzijde van de loop in het cilinderas geborgd zodat bij het af
vuren de loop er niet van af draait en samen met de kogel wegvliegt. Jam
mer dat iemand er lang geleden een nieuwe loop op gezet heeft. Wanneer
dit gebeurd is, geen idee. Maar, het maakt de revolver tot een ongewild
samengeraapt zooitje. Dat heet nu leergeld betalen.
In de boeken van Taylerson en van Boothroyd is de definitie van een Tran
sitional revolver simpel. Het bestaat uit een frame die de simpele techniek
van een pepperbox heeft. Dus alleen een mechaniek dat de bundel lopen

Bar hammer Transitional Rechts

Bar hammer Transitional linkerzijde

Bar hammer Transitional, de hand en cilinderpal
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van 60% koper, 20% zink en 20% nikkel. Deze legering wordt ook German
silver, Neusilber of in het Nederlands alpaca genoemd en maakt het frame
nu niet echt tot een stevige basis voor de cilinderas. Het is dus duidelijk dat
de Transitional niet meer is dan een goedkoop gemaakte poging om mee te
liften met de opkomende revolver in Engeland.

Single action Pepperbox

Voor de Great Exhibition (Grote Tentoonstelling) die in 1851 in het er
speciaal voor gebouwde Crystal Palace in Londen werd gehouden was er
in Engeland nog niet echt veel belangstelling voor de revolver. Twee ex
posanten brachten hier verandering in. Onze bekende Samuel Colt had een
grote stand met zijn werk die veel publiek trok. De tweede was Robert Ad
ams. Deze bracht de double action only model 1851 Adams revolver mee.
Deze revolver heb ik in een eerder artikel over de Brazier revolver al eens
voorgesteld. Beide heren maakte wel wat los onder het publiek. De belang
stelling voor een meerschots wapen in de vorm van een revolver was gewekt.
Echter, voor een gewone burger waren deze revolvers nog aardig aan de prijs
en de gemiddelde hardwerkende man kon zich deze luxe niet veroorloven.
Voor de productie van een Transitional revolver was er alleen een een
voudige werkplaats nodig. Bovendien kon er voortgeborduurd worden op
de pepperbox waar geen patenten meer op rusten. Algemeen wordt dan ook
aangenomen dat de Transitional niet eerder op het toneel verscheen dan
1851. Al zijn er wel gevallen bekend van aangepaste pepperboxen met in
gekorte loopbundel en voorzien van een loop die eerder zijn geproduceerd.
Er zijn hele eenvoudige Transitional revolvers bekend. Maar ook netjes
afgewerkte exemplaren die zelfs in een presentatiekist met de benodigde
gereedschappen geleverd werden. Mijn simpele gedachte is dat als je dit aan
kon schaffen je beter een goede revolver kon kopen. Echter moet je het wel
een beetje in de tijdgeest zien. Hoe een goede revolver er uit moest zien was
toen bij het grote publiek nog niet bekend.

Business end van de Pepperbox

vizier lijn. Na het spannen van de hamer wordt er in het lage gedeelte van
de hamer een vizier zichtbaar. Dit patent staat op naam van T.K. Baker
een wapenmaker met een winkel op Fleetstreet 88 te Londen. Er wordt
aangenomen dat hij deze revolvers door een van de vele werkplaatsen ron
dom Birmingham liet maken en deze in zijn zaak te koop aanbood. Er zijn
er ongeveer 3000 geproduceerd en er kunnen kleine verschillen tussen de
revolvers zijn. Op de rechterzijde staat de naam W.F.Cox gegraveerd samen
met iets van ‘Arm & P??F (een tekst die ik echt niet thuis kan brengen).
Best mogelijk dat dit de maker is van deze revolver of juist de handelaar
die hem verkocht.
De loop die is voorzien van vele bijna rechte trekken en velden zit op de
cilinderas gemonteerd. Hij wordt vastgehouden door twee bouten. Een
lange bout die hem door en door borgt en een korte voorste bout voor de

Cilinder van de Transitional: zie de opstaande en onbeschermde pistons

Enige tijd geleden kwam er wederom een Transitional revolver op mijn pad.
Dit is best een grappig ding. Het eerste wat opvalt, is de erg lange hamer
spoor. Op de linkerzijde van hamer staat: “Baker Patent”. Precies onder de
hamer staat op het frame van nieuw zilver “registrered 24 april 1852”. Dit
patent gaat over de speciale vorm van de hamer. De revolver is in tegenstel
ling tot de normale double action only Transitional revolvers Single Action.
Voor elk schot moet de haan gespannen worden. In de lange hamer zit een
knik. De hamerspoor om de hamer te spannen ligt net iets rechts van de
20
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‘Bakers Patent’ op de haan

Baker met gespannen haan.

zekerheid. Wat ook opvalt, is dat de cilinderas nogal los en gammel in het
frame steekt. Dit kan helaas niet gerepareerd worden en is het gevolg van
het zwakke German silver waar door het gebruik ruimte tussen as en frame
is ontstaan.
Bij het bekijken en hanteren van beide zogenaamde Transitional revolver
viel mij wel een belangrijk iets op. De cilinders van beide revolvers stonden,
bij het spannen van de haan, vast voor de loop. Ze konden niet links of
rechtsom gedraaid worden en stonden in lijn voor de loop.

Op het frame zie je de naam Cox staan.

Hè?...hoe kan dat nou? Dat is toch bij een Transitional revolver niet het
geval? Met behulp van een goede passende schroevendraaier probeerde ik
dit raadsel op te lossen. Helaas is de bout die de slotplaat van de ‘double
action only’ revolver zo uitgewoond dat ik er geen grip op kreeg En ik dus
geen blik op het binnenwerk van deze revolver kon werpen.

Patent datum op het frame

Links de Baker patent Transitional en rechts de Bar hammer Transitional

Allereerst werd bij beide revolvers de loop en de cilinder verwijderd. Ik
verwachtte alleen een pal te zien die de cilinder bij bediening van de hamer
voor een volgend schot door draait. Tot mijn verbazing zag ik bij beide
revolvers ook een uitsparing voor een soort van cilinder blokkering. Na ver
wijdering van de slotplaat van
het Baker patent bemerkte ik
dat er een soort van cilinder
blokkering op de hamer gem
onteerd zat. Wat? Zijn dit dan
beide geen Transitional revolv
ers, maar gewone revolvers in
een jasje van een Transitional
revolver? Ik was even in ver
warring. Maar zoals gewoon
lijk moest ik op aanraden van
een vriend even wat verder ki
jken. Bij het spannen staat de
cilinder van het Baker patent
wel vast. Maar bij het afvuren
komt de haan naar beneden
en geeft de cilinder weer vrij.
Dus op het moment van af
vuren is de cilinder NIET ver
grendeld. Conclusie: de Baker
is wel degelijk een Transitional
revolver. Bij de Bar hamer ligt
het wat moeilijker. Zowel bij
het spannen als het bij het
Het frame van Bakers patent Transitional neerkomen van de hamer voor

Nummer van de Baker laat in de productie

Overal zowel op loop als op elke kamer Birmingham Proofmarks.

het afvuren blijft de cilinder vergrendeld. De cilinder vergrendeling zit echt
vast tussen de vertanding aan de achterzijde van de cilinder. Ik heb de kolf
plaatjes er afgehaald. Ik zie dan aan de onderzijde van de haan een dubbele
schakeling voor de overbrenging van de trekkerbeweging op de hamer. Als
ik de trekker over haal, dan zie ik verder in het frame de cilinderstop naar
voren schuiven. Pas nadat ik de trekker weer los laat zie ik de cilinderstop
naar achteren komen. Ik krijg er helaas geen goed zicht op. Zou dit toch
een revolver in een jasje van een Transitional revolver kunnen zijn? Dan
blijkt de miskoop achteraf toch nog erg interessant te zijn.
De Transitional revolver was geen lang leven beschoren. Er ontstonden
meerdere fabrikanten van goede en betaalbare revolvers zoals Tranter,
Webley, Bentley en nog vele anderen zodat de zeer achterhaalde techniek
van de Transitional revolver snel tot het verleden behoorde. 
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Australia...
Door Joe Faso

Deze email gericht aan Amerikanen over de wapenwet in Australië vonden we als redactie te interessant om u niet te laten lezen.
We hebben hem niet vertaald of gemodificeerd. De foto is schokkend maar de tekst is dat nog veel meer. Lees en huiver... Het is een
voorbeeld van hoe een overheid er een bende van kan maken.

Australian Gun Law Update
Here's a thought to warm some of your hearts....
From: Ed Chenel, A police officer in Australia
Hi Yanks, I thought you all would like to see the real figures from Down Under.
It has now been 12 months since gun owners in Australia were forced by a new law to surrender 640,381 personal firearms to be
destroyed by our own government, a program costing Australia taxpayers more than $500 million dollars.
The first year results are now in:
Australia-wide, homicides are up 6.2 percent,
Australia-wide, assaults are up 9.6 percent;
Australia-wide, armed robberies are up 44 percent
(yes, 44 percent)!
In the state of Victoria alone, homicides with firearms are
now up 300 percent.(Note that while the law-abiding citizens
turned them in, the criminals did not and criminals still pos
sess their guns!)
While figures over the previous 25 years showed a steady
decrease in armed robbery with firearms, this has changed
drastically upward in the past 12 months, since the criminals
now are guaranteed that their prey is unarmed. There has also
been a dramatic increase in break-ins and assaults of the el
derly, while the resident is at home. Australian politicians are
at a loss to explain how public safety has decreased, after such
monumental effort and expense was expended in successfully
ridding Australian society of guns.
You won't see this on the American evening news or hear
your governor or members of the State Assembly disseminat
ing this information. The Australian experience speaks for it
self. Guns in the hands of honest citizens save lives and prop
erty and, yes, gun-control laws affect only the law-abiding
citizens.
Take note Americans, before it's too late!
Will you be one of the sheep to turn yours in?
WHY? You will need it.
FORWARD TO EVERYONE ON YOUR EMAIL LIST.
DON'T BE A MEMBER OF THE SILENT MAJORITY.
BE ONE OF THE VOCAL MINORITY WHO WON 'T STAND FOR NONSENSE
AUSTRALIA: MORE VIOLENT CRIME DESPITE GUN BAN
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Over sommige onderwerpen verschijnen
allerlei boeken en over andere vrijwel geen
of helemaal niet. Over dit onderwerp, Brow
ning .22 buksen, is niet zoveel bekend. Dit
boek trof ik aan in een doos met boeken bij
een handelaar op de Musketbeurs in Ant
werpen. Als liefhebber van Browning en zijn
ontwerpen, vooral de civiele, was dit natuur
lijk een voor de hand liggende aanschaf. De
handelaar wilde er echter dermate veel geld
voor hebben dat het boek buiten bereik lag.
Halverwege de beurs toch maar eens terug
gegaan om de titel en de auteur op te schrij
ven met het doel het dan maar te zoeken op
websites zoals Boekwinkeltjes.nl, Abebooks
of Amazon. De handelaar zag me de titel in
mijn telefoon typen en vroeg me een bod te
doen. Dat heb ik gedaan en we werden het
eens...pfffff gelukkig maar. Thuis gekomen
natuurlijk toch al die sites bezocht en gepro
beerd het boek te vinden. Nergens een spoor
van te bekennen... niets, nada, niente. Maar
goed dat ik toch een bod heb kunnen doen
en dat het aanvaard werd. Een lang verhaal
om een recensie in te leiden over een boek
dat moeilijk te vinden kan zijn. Toch delen
we de informatie met u om duidelijk te ma
ken dat je soms je kans moet grijpen als die
langs komt. Dit is een zelf uitgegeven boek
en dat blijkt. Het is rommelig, de foto’s zijn
soms vaag, als onderschrift alleen de bron
van de foto maar niet wat er op staat. Verder
wordt er te vaak uitgegaan van kennis die we
als niet kenner niet hebben. Over welke ge
weren hebben we het? Welnu, het kleine ele
gante semi-automatische .22 geweer dat JM
Browning vlak voor de Eerste Wereldoorlog
ontwierp, de SA-22. Daarnaast de Browning
Trombone die FN fabriceerde. Een pump ac
tion geweer dat Browning in 1919 liet paten
teren en dat FN in 1922 op de markt bracht.
Het werd hoofdzakelijk buiten de Verenigde
Staten verkocht en is in Amerika nooit door

de Browning Arms Company aangeboden.
Het derde geweer dat dit boek behandelt
is wel van die firma afkomstig maar het is
geen ontwerp van Browning maar van Jack
Donaldson. Het is een schuifgrendel geweer
dat onder de naam Browning T-bolt de we
reld ingegaan is. Het is nog steeds een van
de meest handzame grendelgeweertjes in .22
die we kennen. Het wapen is een tijd uit pro
ductie geweest maar wordt sinds enige jaren
opnieuw aangeboden. Het ontwerp is heel
mooi en simpel. Die nieuwe productie van
de T-bolt wordt niet beschreven. Het boek
is met de zegen van de Browning Collectors
Association geproduceerd. Voornaamste on
der
werp zijn deze Browning geweren in
Amerika. Dat is voor ons in Europa wat jam
mer maar gezien het feit dat er verder over
het onderwerp niets is blijft het een boek
van belang. Vooral veel aandacht is besteed
aan de verschillende graveurs en gravures die
op de SA-22 aangetroffen worden. Allerlei
details worden per graveur getoond en dat
zijn allemaal graveurs in Luik en omstreken.
Misschien wel het belangwekkendste deel
van het boek voor ons Europeanen.
Als vreemde eend in de bijt wordt de Re
mington 24 en 241 behandeld. Dat is de SA22 maar dan voor de oorlog in de Verenigde
Staten vervaardigd. De wereld van Browning
wapens was toen verdeeld in Noord Amerika
en de rest van de wereld. Remington deed
Noord Amerika en FN de rest. De auteur
behandelt dit Remington deeltje met een
verontschuldiging omdat het geen Browning
product is. Het maakt het verhaal echter wel
af. Voor diegene die de kans krijgen dit boek
te kopen en die in dit soort geweren geïn
teresseerd zijn is het boek een aanrader. De
kwaliteit is matig maar de informatie is ner
gens anders te vinden. Daarmee is het boek
op zichzelf al een verzamelstuk. 

VERSCHENEN:

Traditionele wapens van Borneo
De uitrusting van de koppensnellers
Deel I: Schilden en krijgskleding
Albert G. van Zonneveld
Borneo, in grootte het derde eiland op de wereld met een enorme rijkdom. De parel in de Gordel van
Smaragd. Woeste oerwouden met een overweldigende natuur. Bergen en rivieren. Bomen die tot in de
hemel reiken, daaronder een vegetatie met de mooiste planten en bloemen. Dieren in een oneindige variatie, panters, beren, apen, bonte vlinders en prachtige vogels waaronder de paradijsvogel en de neushoorn
vogel, heilige vogels voor de bewoners. Temidden van die woeste natuur hebben zich eeuwen geleden de
mensen gevestigd. Afkomstig van het vasteland van Azië hebben zij hun weg gevonden naar Borneo en
daar hun leven opgebouwd. Een oeroude cultuur met vele volken, talen, kunstuitingen en tradities. Eén van
die tradities was het koppensnellen. Deze traditie wordt in dit boek beschreven, samen met de uitrusting
die daarbij gebruikt werd. Die uitrusting bestaat uit een zwaard, schild, speer, blaasroer, krijgskleding en
andere attributen. Stuk voor stuk gaat het hier, naast het praktische nut, om voorwerpen die als kunstwerk
kunnen worden beschouwd. Net als de omringende natuur in een eindeloze variatie en vormenrijkdom.
Het boek verschijnt in drie delen.
Deel I: Schilden en krijgskleding is verschenen
Deel II: Speren en blaasroeren na 2015
Deel III: Zwaarden en messen na 2016
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275 afbeeldingen, grotendeels in kleur
Prijs € 65,00 (plus eventuele verzendkosten)
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Sold at auction on
October 2015
(prices including premium)

A magnificent
flintlock pistol, Joseph Cano, Madrid, datiert 1750
A pair of chiselled
deluxe stirrups
colonial Spanish
America, 17th
century

A pair of splendid German percussion target pistols,
Carl Daniel Tanner in Hannover, um 1840/50
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A bone-inlaid wheellock rifle (Tschinke), Teschen, circa 1650
An etched halberd
of the Life Guard of
Paris Count Lodron,
Prince-Bishop of
Salzburg 1619 – 1653
A silver-mounted
Daghestanian
deluxe shashka,
dated 1913

A Parabellum Mod. 1900,
DWM, Nr. 1069

A P08 Kü Mauser, code “41-byf”,
cal. 9 mm para, no. 1317Kü

A jade
hilted
Indian
khanjar,
2nd half
of the 17th
An elegant long wheellock pistol with ornamental ironwork, Brescia, circa 1620
century

A Mauser 1918 model Tank Rifle, cal. 13 x 92 HR, no. 4194

A large two-handed
sword, flamberge Wolfgang Stantler II,
Passau, circa 1580

Please don’t miss to consign now to our spring 2016 auction.
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