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Bekkesnijden, zoudt u dat ook wel eens willen doen? 
Het gaat niet om het scheren van iemand maar om 
het vechten met messen in vroeger tijden in de Lage 
Landen. Waarschijnlijk was dat niet zo meteen bij u 
opgekomen maar in deze Wapenfeiten staat het ver-
zoek om informatie en om foto’s van oude Nederland-
se messen die bij dit fenomeen gebruikt zouden kun-
nen zijn. Het is een voorbeeld van wetenschappelijk 
onderzoek dat we als vereniging graag ondersteunen. 
We hebben in maart voor het eerst sinds lange tijd 
weer een gesprek met het Ministerie van Veiligheid en 
Justitie gevoerd. Dat was constructief en in prettige 
sfeer en zal zeker een vervolg hebben. Op dit moment 
is er niets concreets over te melden behalve dat we een 
voorstel voor aanpassing van artikel 18 van de RWM 
(vrijstelling van wapens) hebben ingediend dat wat 
simpeler is dan het huidige. We hebben daar voor het 
eerst ook in voorgesteld blanke wapens van voor 1946 
onder de vrijstelling te laten vallen. In het geval de 
nutteloze waanzin van het reguleren van luchtdruk-
wapens door gaat stellen we voor ook daarvan de ou-
dere exemplaren vrij te stellen. De datum daarvoor 
zijn we nog niet direct uit. Die zal later liggen dan die 
voor vuurwapens. 

Voorts is er in de laatste vergadering een voorstel (op 
het laatste moment) gedaan om de beurs voor stand-
houders een half uur eerder te openen dan voor de rest 
van de leden. Vroeger deden we dit en dat leidde tot 
allerlei ongewenste situaties. Het leidde tot chaotische 
toestanden bij binnenkomst en het bleek dat veel al 
verkocht was tussen standhouders onderling voor de 
rest van de leden binnen mochten. Een ongewenste 
situatie die tot ongelijkheid tussen de leden leidt. Be-
denk dat we een vereniging zijn en geen commerciële 
beurs. We zijn blij met de handelaren die lid zijn en 
allerlei leuke dingen mee nemen voor ons. Ze hebben 
het echter niet voor het zeggen, dat heeft de meer-
derheid van de leden. Eerder open gaan voor deze 
werkwijze gaan we zeker niet doen en de leden heb-
ben laten weten dat ze later open gaan (helaas) niet 
zien zitten. Het schijnt dat er een onderhandse actie 
op gang is gebracht om dit toch weer in stemming te 
brengen. Dit soort gedrag na een vergadering waarbij 
de leden al hebben laten weten dit niet te willen siert 
de initiatiefnemers niet. Het doet naar onze mening 
schade aan de vereniging. 

In deze wapenfeiten zijn weer een aantal uiteenlopen-
de artikelen voor u bijeengebracht.
Een beschouwing, als eerste van vier delen, over de 
choke van hagelgeweren en het voorzien van trekken 
en velden ervan. In dit artikel worden we op de hoog-
te gebracht van een aantal feiten die tot heden vrijwel 
onbekend waren. Het artikel en de vervolgartikelen 
kunnen baanbrekend genoemd worden. In dit eerste 
deel worden op wetenschappelijke wijze de principes 
van het ontstaan van chokeboringen uitgelegd. Later 
komt de nadruk op getrokken lopen voor hagelgewe-
ren te liggen. Ja, ook getrokken lopen kunnen inge-
richt worden voor het verschieten van hagel.
Er is een stuk over de restauratie van een kleine revol-
ver in kaliber .320.
Een belangwekkend artikel over nog een revolver die 
eigendom was van Sir Winston Churchill. De jonge 
Winston is in Zuid Afrika (Transvaal) bij zijn ont-
snapping aan krijgsgevangenschap de eigenaar gewor-
den van dit wapen en het is na omzwervingen kort ge-

leden op een veiling gekocht door een Mr. Churchill, 
de kleinzoon van Sir Winston. We mogen dus wel 
zeggen dat de revolver zijn plaats gevonden heeft! De 
aankoopprijs wordt op aanvraag meegedeeld.

Er is een verslag van een bezoek aan het Belasting & 
Douane museum in Rotterdam. Hier kunt u ideeën 
opdoen om snel veel geld mee te verdienen.

Als de term bekkesnijden u niet bekend voorkomt 
kunt u meer te weten komen door deze Wapenfeiten 
te lezen.

Zoals u kunt lezen is er weer een Wapenfeiten tot 
stand gekomen (door uw medewerking!) waarin een 
ruime sortering van onderwerpen aan bod komt. 

Veel leesplezier gewenst.

Pasen is voorbij, de 
chocolade van de eitjes 
is in andere eitjes 
omgesmolten.
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Churchill’s pinfire revolver
Een verzamelvriend, gespecialiseerd in penvuur wapens, vroeg mij of ik het verhaal kende van die doodgewone penvuur revolver, die 
voor een heel groot bedrag was geveild, jaren geleden in Engeland. Het was een revolver van historische waarde. De geschiedenis 
speelde in de Boerenoorlog en de hoofdrolspeler was Winston Spencer Churchill! Het verhaal dat hij vervolgens vertelde en waar hij 
ooggetuige van was geweest, prikkelde mijn nieuwsgierigheid. Het kwam juist op het moment dat ik het boek “De Boerenoorlog” van 
Martin Bossenbroek, winnaar van de Libris Geschiedenis Prijs 2013, gelezen had. Toen kort daarna Boris Johnson, de burgemeester 
van Londen, zijn boek “De Churchill factor” uitbracht over het leven van voormalig staatsman Sir Winston Churchill, had ik voldoende 
inspiratie om meer te willen weten over “Churchill’s pinfire revolver”.

Arie Slingerland

The Telegraph. 02 May 2002. by Charles 
Starmer-Smith and Stewart Payne Charles.

Churchill’s escape gun fetches £ 32,000
A revolver carried by Winston Churchill in 
his escape from his Boer captors in 1899 was 
back with his family yesterday after it sold 
at auction for £ 32,000.

Daily Mail. 07 May 2002. Byline: Glenda 
Cooper.

Churchill: Wanted Dead or Alive! How the 
Gun Used by the Young Winston, in One of 
the Most Daring Escapes in Military History, 
Was Reclaimed by His Family 103 Years La-
ter. 

De veiling.
Bij Wallis & Wallis in het rustige Zuid Engelse 
stadje Lewes vond woensdag 1 mei 2002 een vei-
ling plaats van Arms & Militaria. Het was een 
zwaar bewolkte en koude dag. De temperatuur 
in de veilingzaal liep, vanwege het verloop der 
gebeurtenissen, echter behoorlijk op. Er was 
veel belangstelling, niet iedereen kon zitten. 
Naast veel sigaretten- en sigarenrook hing er 
spanning in de lucht. Dit werd mede veroorzaakt 

Een dag later: Fotoverslag in de Daily Telegraph.  
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door de aanwezigheid van een televisieploeg van 
de BBC. Veilingmeester Roy Butler, bekend van 
het BBC programma The Antiques Road Show, 
tikte een paar maal met zijn hamer op de lesse-
naar en opende het evenement.
Onder lotnummer 146 stond een 19e eeuwse 
zes schots penvuur revolver in een ebbenhou-
ten kistje in de catalogus. Op het deksel van het 
kistje zat een zilveren plaatje met daar in gegra-
veerd: Returned to Friends at WITBANK from W.S. 
CHURCHILL 1901. Het geheel werd aangebo-
den voor een startprijs van £ 75,00. Daar bleef  
het echter niet bij, een telefonische bieder dreef  
de prijs op. Een rijzige heer, blazer double breas-
ted, choker, in gezelschap van een jonge dame, 
staande in het zijpad, reageerde. Na verloop van 
tijd ging het uitsluitend tussen de anonieme te-
lefonische bieder en deze gentleman. De zaal 
volgde ademloos het verloop. Vierhonderd keer 
steeg de prijs! Tot maar liefst £ 32.000,00. Toen 
de hamer defi nitief  viel was de heer in het gang-
pad de nieuwe eigenaar. “Your name please ?” 
vroeg Butler: “ Churchill !!”. Een daverend ap-
plaus volgde. Het lid van de Churchill familie1 
knikte minzaam en sloot gedecideerd af, met: 
“It’s going to a good home.”
De revolver was terug in de familie van Sir 
Winston Leonard Spencer Churchill, de be-
roemdste premier van Groot Brittannië, die als 
oorlogscorrespondent werkte tijdens de tweede 
Boerenoorlog en de revolver benutte tijdens zijn 
spectaculaire ontsnapping uit gevangenschap 
eind 1899.

De Boerenoorlog(en).
Als men over dé Boerenoorlog spreekt wordt 
meestal die van 1899 tot 1902 bedoeld. Er is ech-

1  Hoogstwaarschijnlijk was het kleinzoon Winston (1940-

2010), zoon van Randolph Churchill. 

ter sprake van twee Boerenoorlogen of, zoals de 
Boeren zelf  zeiden, Vrijheidsoorlogen. De eer-
ste was kort, van oktober 1880 tot maart 1881. 
Het begon eigenlijk al in 1806. De Engelsen ver-
overden toen de Kaapkolonie op het Koninkrijk 
Holland ten tijde van koning Lodewijk Napo-
leon. De blanke, van oorsprong vooral Neder-
landse, kolonisten verlieten vanaf  1820 de kust-
streken en begonnen, als Voortrekkers, met al 
hun huisraad in ossenwagens en huifkarren aan 
de Grote Trek in noord oostelijke richting. Zij 
vestigden zich meer landinwaarts. Daar sticht-
ten zij twee onafhankelijke republieken: Trans-
vaal (de Zuid Afrikaanse Republiek) en Oranje 
Vrijstaat. In eerste instantie erkende Groot Brit-
tannië deze staten, maar in 1877 annexeerden 
de Britten Transvaal. Het Bestuur werd over-
genomen. Men voerde hier de volgende reden 
voor aan: De in Transvaal wonende, Britse on-
derdanen werden onvoldoende door de Boeren 
beschermd tegen het geweld van inlandse stam-
men. Een poosje werd het Britse bestuur door 
de bevolking geaccepteerd, maar toen een grote 
belastingverhoging dreigde, was het gedaan met 
de rust. De 1e vrijheidsoorlog was een feit en 
in de kortste keren ten nadele van de Engelsen 
beslist. Hun “Waterloo” vonden ze bij de heu-
vel Majuba op 27 februari 1881. De Engelsen 
waren tijdens deze oorlog nog gekleed in vuur-
rode tunieken. De Boeren hulden zich in kleding 
in aardse tinten. De eersten voelden zich ech-
ter superieur aan het stelletje landlopers in hun 
vodderige outfi t. Deze arrogante houding droeg 
sterk bij aan de ondergang van het Britse leger. 
Op 3 augustus 1881 werd de vrede ondertekend 
op de Conventie van Pretoria. Hiermee was het 
even rustig.

De Boerenrepublieken ontwikkelden zich voor-
spoedig, niet in de laatste plaats vanwege de 

enorme hoeveelheid goud die in 1885 bij Witwa-
tersrand gevonden werd. Dat bracht een gold-
rush teweeg. Groot Brittannië zag het met lede 
ogen aan. Het verlies van de oorlog met de Boe-
ren was ook nog niet verwerkt. In 1896 steunde 
Cecil Rhodes de Britten met een staatsgreep in 
Transvaal, de zogenaamde Jameson Raid. Dat 
werd echter een groot fi asco. Onder het mom 
van het eisen van stemrecht voor de toege-
stroomde gouddelvers, zogenaamde Uitlanders, 
lieten de Britten vervolgens in Bloemfontein 
een overleg met de president van Transvaal, Paul 
Kruger, mislukken. De tweede Anglo-Boer War 
was een feit. Onder de oorlogskreet “Remem-
ber Majuba” trokken de Britten vanaf  septem-
ber 1899 weer ten strijde. Overigens deelden 
de Boeren de eerste klappen uit. Na de Jame-
son Raid waren dezen niet stil blijven zitten. Zij 
waren goed voorbereid, kenden het land, waren 
tactisch heel sterk en, dank zij klinkende gou-
den munt, uitstekend bewapend. Martini-Henry 
geweren, ultra moderne Mausers, kleine Lee-
Metford - en zware Vickers-Maxim machinege-
weren, veldgeschut van Krupp en vier 155 mm. 
lange afstand kanonnen van Creusot met de pas-
sende naam “Long Toms”. Daarnaast waren zij 
zeer zelfverzekerd en overtuigd van hun eigen 
gelijk. Met in de ene hand de Mauser en in de 
andere hand de Bijbel. 

Uiteindelijk “won” het Verenigd Koninkrijk, 
dankzij het blijven aanvoeren van troepen, die 
zij uit het gehele imperium verscheepten naar 
zuidelijk Afrika. Tevens zochten zij hun toe-
vlucht in het terroriseren van de burgerbevol-
king. Boerderijen werden in brand gestoken, 
oogsten verwoest en vrouwen en kinderen wer-
den opgesloten in interneringkampen. Deze 
kampen worden wel gezien als de voorlopers 
van de concentratiekampen. In mei 1902 werd 
de vrede getekend. De Britten verloren op het 
slagveld drie maal zoveel soldaten (ruim 22000) 
als de Boeren. In de kampen kwamen echter vier 
maal zoveel vrouwen en kinderen om. Onder de 
inheemse bevolking waren grote verliezen. Het 
was echter gedaan met de zelfstandigheid van de 
Boerenrepublieken.

Zuidelijk Afrika in 1899.

Boeren, Bijbel en Mauser.
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Oorlogsverslaggever.
14 oktober 1899 vertrok Winston Churchill, 
aan boord van het ss. Dunottar Castle vanuit Sou-
thampton als oorlogsverslaggever naar Zuid 
Afrika. In de functie van 2e luitenant bij het 4e 
Regiment Huzaren had hij oorlogservaring op-
gedaan in Brits-Indië, in Soedan en op Cuba. 
Hij was zeer extrovert, had een vlotte stijl van 
schrijven en kwam uit een vooraanstaande fami-
lie, waardoor hij, als van nature, gewend was dat 
deuren voor hem open gingen, die voor anderen 
gesloten bleven. Tijdens zijn militaire loopbaan 
had hij voor verscheidene kranten zijn ervarin-
gen opgetekend. Hij schreef  zelfs al twee boe-
ken. Voorjaar 1899 zei Winston het Huzaren 
Regiment vaarwel en volgde zijn wens om in 
de politiek te gaan. Een tussentijdse verkiezing 
die hem een plaats als conservatief  lid voor de 
industriestad Oldham in het Lagerhuis op zou 
kunnen leveren, verliep echter teleurstellend. De 
liberalen wonnen. Voorlopig was zijn kans ver-
keken. Vandaar dat hij het aanbod van de krant 
The Morning Post aannam om de gebeurtenis-
sen in Zuid Afrika te gaan verslaan. 

De overval op de pantsertrein.
Eind oktober reisde verslaggever Winston 
Churchill, samen met twee collega’s van andere 
kranten per trein van Durban, aan de oostkust, 
in de richting van Ladysmith, in het noorden van 
de Britse kolonie Natal. Tot de hoofdstad Pie-
termaritzburg ging het volgens de dienstregeling. 
Daarna konden de drie heren alleen maar een 
trein huren, op eigen risico. Aldus werd beslo-
ten. Zo’n 70 kilometer voor Ladysmith, bij het 
plaatsje Estcourt, hield het echter op. Noor-
delijker langs de lijn werd het te gevaarlijk. De 
collega’s vonden Estcourt ver genoeg. Winston 
wilde echter de oorlog aan het front verslaan. 
Dankzij goede contacten met de lokale legerlei-
ding mocht hij mee op een gepantserde trein. 15 
november 1899 vertrok deze trein uit Estcourt 
met als opdracht zo dicht mogelijk bij het stadje 
Colenso te komen. In het midden van de trein 
stond een stoomlocomotief, daar voor en –ach-
ter was een aantal open wagons gekoppeld. Aan 
de zijkanten hadden de wagons ijzeren platen 
met daar in schietgleuven. Voor op de trein 

Voorste wagon pantsertrein. Winston Churchill. Verslaggever ter plaatse.

Jacht op de ontsnapte.
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stond een scheepskanon. Verdeeld over de trein, 
reden soldaten mee. 

De trein passeerde het gehucht Frere en stopte 
enkele kilometers verder in het hoog gelegen 
Chievely. Vanaf  het station daar telegrafeerde 
de treincommandant, captain Aylmer Haldane, 
naar Estcourt dat er Boeren waren gesignaleerd. 
De opdracht kwam snel: “Terugkeren naar Frere 
en daar afwachten”. De machinist, een burger, 
die al lang blij was, draaide de ganghandel rond, 
waardoor de trein, kanon nu achter, terugstoom-
de. Nauwelijks op gang gekomen, openden de 
Boeren het vuur op de trein. De machinist gaf  
zijn locomotief  de sporen, de helling af. Tot…
rotsblokken op de rails de trein stopten en deels 
deden ontsporen. Het regende kogels uit Mau-
ser geweren en Maxims met hun typische “pom-
pom” geluid. Van het ene op het andere moment 
nam Churchill het commando over en werd de 
bevelvoerend offi cier. Hij dwong het locomo-
tiefpersoneel om met de locomotief  de, deels 
op de spoorlijn liggende, wagons aan de kant te 
schuiven. De gewonden werden in de kolenten-
der gelegd. De rest van de soldaten moest mee 
rennen aan de beschutte kant van de stoomloc, 
om op die manier in het veilige Frere te komen.

Gevangen.
De machinist had echter dusdanige haast, dat 
een groot deel van de renners het niet bijhield 
en alsnog in handen viel van de Boeren. Toen 
Churchill terugliep om de gevolgen te overzien, 
stuitte hij op een Boer te paard, die zijn geweer 
op hem richtte. Winston greep naar zijn pistool, 
maar… het holster was leeg. Pech, zijn Mauser 
C96 lag nog in de trein. 

Hier restte slechts overgave. Grootste zorg op 
dit moment was om twee patroonhouders met 
“soft-nosed bullets” beter bekend als dumdum 
kogels, kwijt te raken. Ontdekking hiervan kon 
leiden tot standrechtelijke executie. Eén exem-
plaar wist hij ongezien te laten vallen. Bij het uit 
de zak halen van de tweede clip vroeg de ruiter 
wat hij daar had. “Dit vond ik zojuist, weet u 
wat het is?” De Boer pakte de patroonhouder 
aan, keek er naar, keek naar Churchill en gooide 
het ding achteloos weg. Hoewel de meningen 
van geschiedschrijvers verdeeld zijn, beweert 
Churchill zelf  in zijn boek My Early Life dat hij 
is opgebracht door Louis Botha, de Boerengene-
raal die in 1910 de eerste president van de Unie 
van Zuid Afrika werd. Toen zij elkaar korte tijd 
na de Boerenoorlog in Londen ontmoetten, me-
moreerde Botha het voorval. Tot aan zijn dood 
in 1919 was Botha goed bevriend met Winston 
Churchill.

Ontsnapt.
In Pretoria werd Churchill eerst gevangen gezet 
op de lokale paardenrenbaan bij de overige sol-
daten. Op voorspraak van Britse offi cieren en 
dankzij de welwillendheid van een Boerenkornet 
(ook veldkornet genoemd, een offi cier in de Boe-
rencommando’s, red.) werd hij ondergebracht in 
de Staatsmodelschool, de opleidingsschool voor 
onderwijzers, welke als verblijfsplaats voor ge-
vangen genomen offi cieren werd benut. 

Ondanks het zeer lichte regime, veel bewegings-
vrijheid, goed eten, whisky, sigaren, kranten, 
boeken en goede gesprekken met de leiding van 
de “gevangenis”, verkoos de oorlogscorrespon-
dent te ontsnappen. In brieven aan de autoritei-
ten van Transvaal, wees hij op zijn burgerstatus. 
De Boeren waren enerzijds niet ongenegen, 

maar anderzijds was Churchill, met zijn relaties 
in de top van het Brits Imperium, een gevangene 
van strategisch belang. Na drie weken was het 
geduld op, zodra de gelegenheid zich voordeed, 
klom Winston over het hek en verstopte zich 
een poosje in de tuin van een aangrenzend huis. 
Toen alles rustig bleef, klopte hij zijn pak af, 
zette een hoed op en wandelde ijskoud de tuin 
uit, de vrijheid in. Op weg naar de spoorlijn, in 
de richting van het 500 kilometer verder gelegen 
Lourenço Marques in Portugees Oost Afrika. 
(nu Maputo in Mozambique). Na verscheidene 
clandestiene ritten op nachtelijke goederentrei-
nen strandde hij bij het plaatsje Witbank, in een 
gebied met kolenmijnen. Hij vond onderdak 
bij John Howard, een Engelsman, die door de 
Boeren gedoogd werd om zijn kolenmijn te 
blijven exploiteren, mits hij zich niet inliet met 
de oorlog. Howard nam een groot persoonlijk 
risico, maar voelde zich verplicht zijn landge-
noot te verstoppen en verder te helpen. Intussen 
verspreidde de Transvaalse overheid plakkaten 
met een prijs van 25 pond op het hoofd van de 
vluchteling.

“Bezorg me een paard, proviand en een pis-
tool, dan kom ik wel verder”. John Howard had 
echter een beter idee. Hij kende een handelaar, 

Charles Burnham, eveneens een Engelsman, die 
op het punt stond enkele wagonladingen met 
balen wol naar Lourenço Marques te zenden. Er 
werd ruimte uitgespaard tussen de balen, vol-
doende om Churchill onder te brengen, samen 
met proviand voor enkele dagen. Dat bestond 
uit enkele plakken vlees, twee gebraden kippen, 
een meloen, een heel brood, drie fl essen koude 
thee en een fl es whisky, maar uiteraard geen siga-
ren! In de nachtelijke uren van maandag 18- op 
dinsdag 19 december werd hij naar het spoorweg 
emplacement van Witbank gesmokkeld. Voor hij 
tussen de balen en onder het dekzeil verdween 
gaf  John Howard hem zijn eigen revolver. 
Winston was hier blij mee, hoewel hij weinig van 
het gedateerde penvuur wapen verwachtte. In 
zijn boek My Early Life schrijft hij letterlijk: “First 
there was a revolver, a moral support, though it was not 
easy to see in what way it could be helpfully applied to 
any problem I was likely to have to solve”. Vergeleken 
bij zijn favoriete wapen, het Mauser C 96 pis-
tool, stelde deze Luikse revolver niet veel voor, 
maar, beter iets, dan niets! Na een reis die drie 
dagen duurde, waarbij de vluchteling enkele ma-
len ternauwernood aan ontdekking ontsnapte, 
rolde de trein Portugees grondgebied op. Van 
louter vreugde richtte Churchill zijn revolver in 
de lucht en vuurde enkele schoten af. “I was so 
carried away by thankfulness and delight, that I fi red 
my revolver two or three times in the air as a feu de joie”.

De revolver.
Winston Churchill, droeg, ook als oorlogscor-
respondent, het liefst zijn moderne Mauser C96, 
het pistool met het magazijn voor de trekker en 
de handgreep in de vorm van een bezemsteel. 
Dat pistool was afkomstig van Westley Richards 
in Londen. Als Britse importeur nam Richards 
6000 exemplaren af  bij Mauser in Oberndorf  
gedurende de Boerenoorlog. De revolver waar 
Churchill “het mee moest doen” kwam uit Luik. 
Het was een 20 cm. lange, 9 mm. 6- schots pen-
vuur revolver, met op de linkerzijkant van de 
loop: Lefaucheux invr. Breveté. Boven op de 
loop was ingegraveerd: Crane 3 Royal Exchange 
London2. De fabrikant was Auguste Francotte. 
Het wapen had een achtkantige loop en, voor 
Francotte kenmerkende, rechte bovenkanten 

2 Wapenhandelaar John.H. Crane was van 1867 tot 1877 
gevestigd op Royal Exchange 3 in Londen. Crane was dealer 
van Francotte, Tranter en Smith & Wesson.

Louis Botha.

Gevangen. Apart van de soldaten, maar nog niet bij de offi  cieren.
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Luxe variant van de 9 mm. Francotte. 
(Collectie Visser.)

Ingelegd met zilverdraad, ivoren greep. 
Beschermkap over de cilinder achterkant.

aan de gladde notenhouten kolfplaten. 
Deze revolver was in de Boerenoorlog al 
een anachronisme. De patent aanduiding 
geeft aan dat het wapen gemaakt is voor 
juni 1869. De revolver bleef  de gehele 
periode, die Churchill verder in zuidelijk 
Afrika doorbracht, in zijn bezit. In 1901, 
terug in Londen, besloot hij zijn helpers 
in Witbank, inmiddels onder controle van 
het Britse Rijk, te bedanken. Daarom ver-
pakte hij de revolver in een ebbenhouten 
kistje, met op het deksel de zilveren plaat 
met inscriptie. Tevens voegde hij een fles 
brandy toe, met een zilveren bekertje er op 
geschroefd. Het geheel stuurde hij terug 
naar Witbank, Transvaal, aan zijn moedige 
redder in de nood: John Howard. 

Conclusie.
Sir Winston Churchill werd een der be-
roemdste mannen van de 20e eeuw. In Lon-
den, in de aan hem gewijde War Rooms, 
onderdeel van de Imperial War Museums, 
was de Howard-revolver, onder collectie-
nummer FIR 11542, een aantal jaren te 
zien. Het wapen was na de veiling in bruik-
leen gegeven door de familie Churchill. In 
2010 is het wapen definitief  terug geno-
men in het familiebezit. Martin Anthony, 
assistant.-curator van het museum, vertelde 
dat er nu eenzelfde Francotte-Lefaucheux 
revolver is teruggelegd in de War Rooms, 
om het publiek te kunnen blijven vertellen 
van Churchill’s wonderbare ontsnapping.

Bronnen
• De Boerenoorlog. Martin Bossenbroek.
• El revolver Lefaucheux. Adolfo Marti-

nez.
• Gazette des Armes no. 406.
• Informatie Imperial War Museum.
• Informatie Jos Visser.
• Littlegun.be
• My Early Life. W. Churchill.
• The Daily Mail, 7 mei 2002.
The Daily Telegraph, 2 mei 2002.
What the public wants. Bachelors scriptie 
R.S.Tazelaar.

Mauser C96.
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tenslotte, dat het bij wapensmeden algemeen bekend is dat voor een goed 
schotbeeld de loop niet over de gehele lengte hetzelfde kaliber moet heb-
ben; dus verruimen loopsmeden de kamer en de monding een beetje 
(zodat de loop in het midden wat ‘geknepen’ is, maar “tegenwoordig 
vernauwt het grootste gedeelte van de wapensmeden heel geleidelijk 
de loop vanaf de kamer tot de monding.”  (“… aujourd’hui la plupart 
des canonniers prétendent que pour qu’un canon porte bien le plomb, il 
ne doit pas être partout d’un calibre égal (…) les uns donnent avec la mè-
che un peu plus de diamètre sur le derrière et sur le devant, et laissent le 
milieu un peu moins large que la reste, d’autres (et c’est à présent le plus 
grand nombre) rétrécissent insensiblement le calibre depuis la culasse jus-
qu’à l’embouchure.”). [31p104] Het valt op dat de door mij onderstreepte 
passage tussen haakjes: “dat dit tegenwoordig het grootste deel” (van de 
loopsmeden) betreft, nog niet voorkomt in zijn oorspronkelijke ‘Essai’ 
uit 1781, en pas bij de eerste druk van zijn boek is tussengevoegd. Omdat 
er verder niet zoveel verschillen zijn tussen beide teksten, moet over deze 
tussenzin in ieder geval zijn nagedacht. 
Ook Brandeis beschrijft hoe een loop die van binnen ruw is, ‘harder’ 
(doorslagvermogen) schiet; door oude generaties jagers als ‘Brand’ aan-
geduid, naar het effect dat dit op de wond in het geschoten wild zou heb-
ben. Het geldt voor zowel kogel- als hagellopen. [5p389-390]
(* Greener haalt zijn citaat vrijwel zeker uit de Engelse vertaling –bewer-
king is een beter woord- uit 1789 van het oorspronkelijke essai van De 
Marolles. Die vertaling is in ieder geval voor wat betreft de beschrijving 
van de ramasse niet correct.) [31p119]
(** Espinar zelf heeft het zelf over “dos ò tres dedos”, dus twee of drie –
Spaanse- ‘vingers’ = 3,7 tot 5,5 cm) [15p 35]

W. Greener
Het valt op dat W.W. Greener van De Marolles wèl de passage over de ra-
masse vermeldt, maar niet die over de loopvernauwing, en dat hij even-
min zijn eigen vader aanhaalt*. Deze beschrijft al in 1835 dat je een ge-
weer nauwer en verder kunt laten schieten door het aanbrengen van een 
kunstmatige frictie, bv. door bij het boren van de loop ‘ringen’ te laten 
zitten. Dit was zo algemeen gebruikelijk dat daar zelfs een aanduiding 
voor bestond: ‘ring-bored’. Greener Sr. constateert enigszins zuur dat je 
op die manier een geweer van 2 Pound net zo goed kon laten schieten als 
een geweer van 50 Pound, al zal het eerste na 20 schoten al vervuild zijn 
(tegen 40 schoten voor een echt gladde loop). 
Ook hij meldt dat je een geweer een nauwere bundel kunt laten schieten 
door een geleidelijke vernauwing van de loop naar de monding toe. Hij 
verhaalt dat hij voor wedstrijden wel geweren heeft gemaakt met een tot 
vier (!) kalibers (“four sizes, e.g. from 12 to 16, or near an eighth of an inch” 
(dus zo’n 3 mm)) vernauwde conische loop, die op 40 pas “put their whole 
charge in a man’s hat”. Zo’n nauwe bundel (iets van 30 cm op 40 pas) ging 
overigens wel gepaard met een flink lagere snelheid: “hardlopend bij te 
houden”, ironiseert hij. [17p162-164] Tegelijkertijd betoogt Greener Sr. 
dat de enige juiste methode van frictie een lange loop (34” = 86 cm voor 
een cal. 14) van een goede (= elastische) kwaliteit ijzer is, met een aan 

Egbert Stap

Over choke, Paradox en Bécassier 
Kogels uit een gladde en hagel uit een getrokken loop
Deel 1a: de geschiedenis van de choke

Aanleiding om me te verdiepen in de loop en vooral de loopmonding en het effect ervan op het hagelschot en op het gebruik van kogels 
uit een hagelloop kwam vanuit de nieuwe Franse wapenwetgeving. Daarin kwam een speciale indeling van de bécassier als een zwaar-
der wapen aan de orde. U zult zeggen...een wat? Welnu een bécassier is een dubbelloops jachtgeweer waarvan één loop (doorgaans 
de rechter bij een juxtaposé, en de onderste bij een superposé) is voorzien van trekken en velden –met een geringe spoed- teneinde 
een grotere spreiding van de hagel te bewerkstelligen dan met een cilindrische loop mogelijk is. Dat lijkt wat contra-intuïtief, een ge-
trokken loop stabiliseert toch het projectiel? Bij hagel is dat niet het geval. Dit alles leidde tot een onderzoek naar het effect van trek-
ken en velden op hagel, daarna van een getrokken choke op een kogel zoals in Fosbery’s Paradox en uiteindelijk naar de oorsprong 
van de choke. Het werd een ontdekkingstocht via een honderdtal boeken van 1621 tot heden. Dat heeft geresulteerd in een hoeveel-
heid informatie die ik u in een aantal artikelen zal presenteren. Een deel van die boeken is aan het einde opgenomen en gemakshalve 
genummerd. Vindplaatsen zijn in de tekst tussen ‘[ ]’ aangegeven, met eerst het boeknummer en na de ‘p’ het/de pagina-nummer(s))
Ik begin met de choke, daarna komt de paradox aan de beurt en als sluitstuk die typisch Franse Bécassier. 

Choke: de eerste vermeldingen
Voor de niet-jagers of kleiduivenschutters onder ons: de loop van een 
gladloops jachtgeweer eindigt veelal in een ‘choke’, een inwendige ver-
nauwing over de laatste plm. vijf cm van de loopmonding, na een ge-
leidelijke overgang van een paar centimeter. Een kal. 12 loop, die na de 
kamer begint op 18,4 à 18,5 mm, wordt dan bij een kwart choke met 0,2 
à 0,3 mm vernauwd, bij een half choke met 0,4 à 0,6 mm en bij een full 
choke met 0,9 à 1,0 mm. De choke –tegenwoordig ook als los inschroef-
baar inzetstuk- heeft tot doel een nauwere en ‘langere’ hagelbundel en 
daarmee een grotere effectieve dracht. Zonder choke spreekt men van 
‘cilindrisch’ of ‘verbeterd cilindrisch’ (heel klein beetje geknepen).
W.W. Greener maakt melding van één van de eerste beschrijvingen van 
iets wat volgens hem op een choke zou lijken: met een vijltje worden 
radiale groeven in de loopmonding aangebracht. Het effect, een wat nau-
were bundel hagel, ging door vervuiling en loodafzetting in de groefjes 
overigens snel verloren. Greener haalt zijn informatie uit een verhande-
ling van Magné de Marolles uit 1781, ‘Essai sur la chasse au fusil’, later 
opgenomen in zijn boek ‘La chasse au fusil’, waarvan de eerste editie in 
1788 uitkwam, en de verbeterde tweede, postuum in1792. [19p255]
Ik probeer altijd zoveel mogelijk mijn informatie uit de bron zelf te ha-
len, dus heb ik beide edities van ‘La chasse au fusil’ erop nageslagen, en 
dat leverde een iets ander verhaal op*. De Marolles beschrijft de diverse 
methoden die in de praktijk worden gehanteerd om hagelgeweren beter 
te laten schieten. Eén daarvan is het aanbrengen van radiale groeven in 
de gehele loop met behulp van een ramasse, een soort houten spie van 11 
tot 14 cm lang, met aan beide uiteinden dwarsgekapte vijltjes. [31p99-100]
Een andere methode die De Marolles beschrijft, is het verwijden van de 
loopmonding over een lengte van 3 of 4 doigts (ongeveer 5,5 tot 7,4 cm); 
een methode waar de Spanjaard Espinar een warm voorstander van was 
voor een nauwere hagelbundel. Volgens deze laatste zou je op die manier 
de nadelige effecten opheffen van de verschil len in de (drie of zeven) 
delen waaruit de loop was opgebouwd. De Marolles trekt de effectiviteit 
van die methode overigens in twijfel, maar Greener Sr. ziet er wel wat in. 
Want, zegt deze, als je een kolom hagel geleidelijk ‘vrij’ laat, is de neiging 
om direct bij het verlaten van de loop sterk te spreiden kleiner dan wan-
neer die overgang wat geleidelijker verloopt. [18p 306-307] Ook Keith 
Neal vindt het idee zo gek nog niet, zij het om weer een andere reden. In 
die tijd was het gewoonte de kruitlading af te dekken met een flinke prop 
papier, waarmee het kruit ook werd aangestampt. Door dat aanstampen 
ontstond een soort cupje in de prop onder de hagel, precies zoals Page 
beschrijft als voordeel van papier boven vilt als prop.[38p9] Bij een loop 
die aan de monding iets wijder is, verlaat de lading hagel het wapen dus 
deels in dat cupje, met inderdaad een wat nauwer schotbeeld en grotere 
effectieve dracht. Volgens Neal was zo’n wijde loopmonding ook “very 
much in vogue in England in the 18th century.” [38p51] [33p51]
Ook vermeldt De Marolles dat het bij armuriers al lang bekend is, dat 
een loop die nog niet geheel is afgewerkt, dus nog boorsporen vertoont, 
verder en krachtiger schiet dan een inwendig volledig glad gepolijste 
loop, en dat hij dat zelf in de praktijk ook heeft kunnen constateren. En 
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deze extra frictie aangepaste (= grotere) kruitlading. [17p182]
Verderop in zijn boek noemt hij als één van de nadelen van een op dat 
moment (1835) recent geïntroduceerde ‘patent-wad’ (de prop tussen 
kruit en hagel) dat deze alleen goed zal werken in een perfect cilindrisch 
geboorde loop. Ook daaruit blijkt dat er veel geweren in die tijd een ver-
nauwing naar de loopmonding toe hadden, dan wel in het midden ‘ge-
knepen’. Zie ook de afbeelding van de diverse soorten chokes uit ‘The 
Gun and its Development’: zoon W.W. Greener maakt onderscheid naar 
‘true cylindric’ en ‘cylindric’, waarbij die laatste volgens de afbeelding dui-
delijk conisch van vorm is.
Mogelijk was voor W.W. een loop die naar de monding toe iets nauwer 
werd, dermate algemeen dat hij het niet nodig vond om die te omschrij-
ven, maar het kan natuurlijk ook dat een beetje selectieve weergave van 
de geschiedenis hem beter uitkwam in verband met zijn eigen rol bij de 
introductie van de ‘echte’ choke …[19p261]
(* Het kan ook te maken hebben met de moeizame verhouding die Wil-
liam Wellington (WW) op latere leeftijd kreeg met zijn vader William. 
Toen de eerste penvuur geweren op de markt kwamen ( in Frankrijk 
rond 1836, maar in England pas in 1853) zag W.W. in dat achterladers de 
toekomst van het (jacht-)geweer was. Vader W., nogal conservatief, wilde 
daar niets van weten. Het kwam tot een breuk tussen beiden, die zelfs zo 
ver ging dat W. zijn zoon onterfde. Deze kocht later alsnog het bedrijf.)

Methoden van loopboren uit: W.W. Greener: The Gun and its Develop-
ment (NB: Greener noemt nr 2 “Relief boring”. In feite is het zowel open 
als relieved)

Deyeux: de eerste echte choke?
In 1835 stelt Deyeux in zijn boek ‘Le Vieux Chasseur’, dat een loop die te 
veel wordt ‘geknepen’, onvoldoende dekking heeft in het midden van het 
schotbeeld, maar ook dat een loop verder schiet als deze aan het einde 
“rétréci d’une balle”* is, maar dan met een heel geleidelijke vernauwing, 
over “minstens 26 duim” (van de 28 à 32 duim looplengte); de kamer 
of de monding is dus blijkbaar cilindrisch (?!). Als dat laatste stuk in-
derdaad de loopmonding is, dan lijkt dit nog het meeste op de huidige 
choke. Eerder in zijn boek noemde hij al een loop die met “deux balles” 
was geknepen, naast een geheel cilindrische loop en een loop die in de 
kamer ruimer is dan in het midden en aan de monding ook weer wijder 
“espingolé à l’orifice”. [11p36] 

In die tijd (1835) waren vooral de –Franse- kalibers 20 en 24 gangbaar 
(de ‘Engelse mode’ van een –Engelse- cal. 14 (17,6 mm) kwam toen net 
Het Kanaal overwaaien). Op basis van een Franse pond van 489,5 g komt 
een Franse cal. 20 neer op ongeveer 16 mm, en een cal. 24 op 15,1 mm). 
De gebruikelijke looplengtes liepen van 28 tot 32 –Franse!- duim (van 
27,069 mm**), wat neerkomt op 75 tot 87 cm. Best een kunst om zo’n 
lange, nauwe en dan nog naar de monding taps toelopende loop behoor-
lijk te laden met los kruit en losse hagel. Dat maakt ook Deyeux’ waar-
schuwing begrijpelijk om er voor te waken dat de laad stok –ook al met 
een conisch uiteinde!- klem komt te zitten door een kruitkruimel!
(* In die tijd maakten de Fransen, anders dan Engelsen, alleen even stap-
jes bij de kaliber-aanduiding; dus van bv. 24 naar 22. Dat zou betekenen 
dat een met één balle geknepen loop neerkomt op een full choke, en deux 
balles op de door Greener Sr. beschreven wedstrijdlopen …)
(**Dat de Franse duim zo’n anderhalve mm langer was dan de Engelse, 
heeft mogelijk bijgedragen aan de mis vatting dat Napoleon Bonaparte 
een klein mannetje was. Napoleon was “5 pieds, 2 pouces, 4 lignes”, en 
dat is 5x32,484+2x2,707+4x0,256 cm= bijna 1,69m, een normale lengte 
voor die tijd, en een stuk groter dan de 1.57 van de Engelse 5 feet 2 inches.

‘Espignolage’
Courally meldt dat geweermakers in Luik en St-Étienne al in de 17e en 
18e eeuw zo’n geleidelijke vernauwing van de loop hebben toegepast om 
een nauwere hagelbundel te verkrijgen*. Dat procedé zou bekend zijn 
geweest onder de naam ‘Espignolage’; volgens de uitleg van Courally als 
een soort omgekeerde verwijzing naar de trompetvormige lopen uit de 
16e eeuw. Waarschijnlijk baseert ook Courally zich hier op De Marolles, 
maar dan wel op een onzorgvuldige lezing. De Marolles refereert in zijn 
boek aan Martinez de Espinar, maar deze auteur betoogt, zoals eerder 
vermeld, dat een verwijding van de loopmonding over de laatste paar 
cm een beter schot beeld (nauwer en verder) geeft. De term ‘espignolage’ 
verwijst mijns inziens dan ook naar Espinar, mogelijk in combinatie met 
‘Espagne’. [8p31-32]
Alonso Martinez de Espinar, hof- functionaris en ‘geweerdrager’ van de 
Spaanse koningen Felipe III, IV en Carlos II, beschrijft in zijn boek van 
1644 ‘Arte de Ballesteria, y Monteria’ alle aspecten van de jacht, tot en 
met het verzorgen van je jachthond; het gedeelte over geweren en buksen 
beslaat maar ongeveer 50 van de ruim 500 bladzijden. Espinar wordt veel 
geciteerd, maar zeker op het gebied van wapen smeedkunde was hij vol-
gens Lavin vaak afhankelijk van derden, en die info was niet altijd even 
accuraat. [25p23]
Mijn allereerste wapenaankoop, als jochie van 15 in Spanje, een enkel-
loops percussie hagel geweer, voorzien van miqueletslot, met in ‘gouden’ 
letters op de loop “Pedro Orbea Eibar 1867”, had nog zo’n soort loop-
monding; misschien zelfs nog verder conisch uitgesleten door het veel-
vuldig gebruik van de ijzeren laadstok. Ik kan helaas mijn clandestiene 
schiet proeven van inder tijd niet overdoen, omdat ik het wapen in een 
vlaag van ‘specialisatie’ heb ingeruild, maar kan me herinneren dat de 
spreiding enorm was …
(* De Société de chasseurs schrijft in 1823 deze nauwer wordende loop 
juist toe aan de Engelsen. [41p14-15]

Het perfecte geweer
Espinar mag dan wel veel gezag hebben genoten, maar voor de techniek 
van wapensmeden op het Iberisch schiereiland heb je m.i. meer aan ‘Es-
pingarda Perfeyta’ (The Perfect Gun), eind 17e eeuw geschreven* door 
drie Portugese gebroeders wapensmeden, dus door de vaklieden zelf.
Eerst beschrijven de auteurs de diverse methoden die tot dan toe gebrui-
kelijk waren om een loop te boren, waaronder nauwer toelopend naar 
de monding (“schiet twee maal zo ver met kogels” …(!), rechte groe-
ven, spiraalvormige (!) groeven, afschroefbare loop (voor pistolen) enz. 
[35p341]. Vervolgens zetten de gebroeders uiteen hoe je de “perfecte” 
loop boort (NB: we hebben het hier nog over kogellopen!). Uitgangs-
punt is een cilindrische loop, die je aan het kamer gedeelte verwijdt met 
een halve adarme, gelijkmatig vernauwend over een lengte van “dous 
palmos” (2 palmen = ongeveer 44 cm), dan een cilindrisch middenstuk, 
waarna de monding over een lengte van tres dedos (3 vingers = 3/12 van 
een palma = 5,5 cm) conisch één adarma uitloopt. Hun ‘trompetten’ zijn 
daarmee iets minder uitgesproken dan die zoals Espinar die beschrijft 
(een verwijding met één tot anderhalve adarme over een lengte van twee 
tot drie –Spaanse- dedos (= 3,5 tot 5,3 cm)). 
Daehnhart en Neal, in hun vertaling van ‘Espingarda Perfeyta’ geven geen 
vertaling van, of uitleg over het woord adarma, en ook woordenboeken 
helpen niet veel verder. Maar omdat adarme een oude Spaanse gewichts-
aanduiding is, en omdat Espinar deze term gebruikt in de betekenis van 
‘kaliber’, lijkt het me logisch dit ook zo te lezen in de beschrijvingen van 
de gebroeders. 

‘De perfecte loop’  uit: Espingarda Perfeyta

Hun ideale loop was dus een half kaliber open in de kamer en een heel 
kaliber relieved (zie hierná) aan de monding. Er is een schematisch plaat-
je van zo’n loop met een kogel (!), maar uit de tekst blijkt dat het principe 
óók geldt voor hagel (munição composta), waarmee je op 50 pas een nau-
were en gelijkmatiger bundel krijgt dan met een cilindrische loop. De 
gebroeders vermelden overigens dat er ook cilindrische lopen in omloop 
zijn, maar die zijn in hun ogen toch minder. [35p353-366]
Spaanse geweerlopen werden tot midden 18e eeuw geroemd om hun 
kwaliteit, en werden door o.m. Barbar, Manton en Twigg wel gebruikt 
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voor hun ‘best guns’. Dus waarschijnlijk heeft deze manier van boren via 
import ingang gevonden in Engeland. [34p15-16]
(* In 1717 krijgen ze van kerkelijke en wereldlijke autoriteiten toestem-
ming tot drukken en –na controle of het gedrukte wel in overeenstem-
ming was met het ingediende concept!- tot publicatie.)

Cilindrisch, open en relieved 
Oakleigh heeft het in 1836 over lopen die aan de kamer en de monding 
nauwer zijn dan in het midden (lijkt me –in die tijd- nog een hele kunst om 
een loop in het midden wijder te boren …), of  licht taps toelopen van de 
kamer naar de monding, dan wel iets wijder zijn aan de monding. [37p3]
Tien jaar later beschrijft Captain Lacy naast die wijdere monding weer twee 
andere methoden om een geweerloop te boren: een perfecte cilinder over 
de hele lengte, en een “cylinder between two cones”, dus een licht taps toelo-
pend kamergedeelte en een uitlopende monding met daartussen een stuk 
cilindrisch. [24p27]
Ook volgens Walsh –kort nadat hij in 1857 redacteur van ‘The Field’ is 
geworden- is geen enkele loop geheel cilindrisch: hij gebruikt de termen 
‘open’ en ‘relieved’ om resp. een conisch toelopende kamer of  een conisch 
uitlopende loopmonding aan te duiden. Vuursteengeweren waren gewoon-
lijk zowel ‘open’ als ‘relieved’ m.a.w. het nauwst in het midden van de loop. 
[46p177]
Brandeis heeft de benaming Zwang voor een loop die nauwer aan de mon-
ding is; (schiet verder en krachtiger, maar grotere spreiding), tegenover Vor-
weite voor een loop met een wijdere loopmonding (nauwere bundel, maar 
minder krachtig en minder ver). [5p131] 
De beste beschrijving krijgen we van Col. Hawker (1833 en 1859). Echt 
grote kalibers, van 32 tot 38 mm, zoals de duck guns, swivel guns en stanchion 
(=punt) guns, profiteren het meest van de –volgens Hawker!- theoretisch 
beste manier van boren, en dat is: één zesde open, dan ongeveer de helft 
cilindrisch en vervolgens één derde relieved uitlopend naar de monding. 
Voor de gangbare kalibers voor jachtgeweren moet om praktische rede-
nen van deze formule worden afgeweken omdat deze wapens tijdens een 

dagje jagen nogal vervuilen. De gebruikelijke methode van boren voor een 
kal. 14 loop van 32 inches (81 cm): de eerste 6” (vanuit de kamer gezien) 
iets nauwer, dan 21” cilindrisch, en de resterende 5” naar de loopmonding 
toe relieved, dus licht uitlopend. Dit geldt voor het vuursteengeweer; een 
detonator (percussieontsteking) wordt het best voor driekwart cilindrisch ge-
boord met het laatste kwart relieved, dus licht uitlopend naar de monding 
toe. [20p9]
Eigenaren van dure vuursteengeweren die hun wapen lieten ‘modernise-
ren’, kwamen erachter dat de snellere ontsteking met Forsyth’s scent-bottle en 
navolgers, bij de ‘open’ geboorde lopen (ruimer kamer, conisch toelopend) 
een veel fellere terugslag veroorzaakten. Een lichtere kruitlading om dit 
effect tegen te gaan, ging ten koste van de effectieve dracht en doorslag. 
De goedkopere, cilindrisch geboorde lopen profiteerden juist wel van het 
nieuwe ontstekings systeem. [16p252-253]
In Frankrijk zijn in die tijd (rond 1850) volgens Houdetot de lopen “tegen-
woordig perfect cilindrisch”, en worden de “mishandelingen” waaraan de 
lopen vroeger werden onderworpen, zoals wijdere loopmonding (espignolés 
à la bouche), conisch toelopende kamer (libre au tonnerre) niet meer toegepast. 
Hij heeft het dan nog over percussiegeweren, en niet over achterladers (à 
culasse mobile) die volgens de auteur nog te veel kinderziektes hebben, al zijn 
de recente verbeteringen hoopgevend. [22p16-23]

Het effect van de kamerschroef (breechplug)
De beschrijvingen hierboven dateren weliswaar deels van een periode na 
de uitvindingen van de diverse vormen van percussieontsteking, maar 
hadden vooral nog betrekking op het vuursteengeweer. Bij deze laatste 
voltrekt de ontsteking zich veel langzamer dan bij de ‘direct ingespoten’ 
ontsteking d.m.v. slagsas uit de ‘scentbottle’ van Forsyth (patent 1807), 
Joseph Manton’s ‘pellet’ lock’ (1816) en tenslotte het percussieslaghoedje 
(1822*), al hadden aanpassingen aan de kamerschroef voor een betere 
vuursteenontsteking gezorgd. 
In de tweede helft van de achttiende eeuw was al geëxperimenteerd met 
de kamerschroef, door die aan de voorkant niet meer plat maar hol te 

Platte kamerschroef

een platte kamerschroef 
gefotografeerd in een 
Franse vuursteen-carabine 
‘Faivre’ -

 Kamerschroef met uitholling en centraal ontstekingskanaal in het 
verlengde (deze versie werd voorafgegaan door een rechtstreeks kanaal 
zoals bij de platte kamerschroef)

Een cupvormige kamerschroef 
ongeveer 5 mm diep in een 
Frans vuursteengeweer ‘De 
Letty’ -

Dat zelfde Franse vuursteenge-
weer ‘De Letty’ - ‘ring bored?’
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maken. Vervolgens door een ‘vóór-ontbrandings kamertje’ in de kamer-
schroef uit te boren met een haaks kanaaltje naar het zundgat. Hierdoor 
werd de kruitlading in één keer ontstoken, meer een ontploffi  ng in plaats 
van geleidelijke verbranding zoals bij de platte kamerschroef. Geweerlo-
pen hoefden niet meer zo lang te zijn en konden met zes tot tien inches 
worden ingekort, tot 30 à 34 inch. Nadeel van deze vorm van kamer-
schroef was wel een wat heft iger terugslag, maar ook een langer tijd tus-
sen vonk in de pan en afgaan van het schot door het langere kanaal naar 
het zundgat.
Nock’s ‘patent breech’ uit 1787, verbeterde dit systeem nog door een ex-
tra ruimte toe te voegen, haaks onder de verbrandingskamer, die in een 
nagenoeg directe verbinding stond met het zundgat. De ontbranding was 
hiermee niet alleen vollediger, maar ook sneller. 
Nock’s vinding werd snel overgenomen door andere gunmakers en leidde 
defi nitief tot kortere lopen (30 à 32”), die bovendien niet meer zo sterk 
hoefden te worden ‘geknepen’ in het midden om de kruitlading tot vol-
ledige verbranding te laten komen. [16p188-190]
Natuurlijk was volgens Greener Sr zijn eigen verbrandings kamer 
(zie afb eelding) nog weer net iets beter, wat hij onder bouwt door proeven 
met een kogel geweer waarvan de kamerschroef kon worden gewisseld. 
Greener Jr. merkt op dat Nock’s vinding gunstig was voor de kalibers die 
in die tijd gebruikelijk waren: “24 of kleiner”. 19p118]
Dergelijke uitvindingen deden er doorgaans enige tijd over voor ze al-
gemeen gebruikt werden, maar ook toen het slaghoedje gemeengoed 
was, bleven er aanhangers van het vuursteen geweer omdat dit ‘stronger’ 
zou schieten. Greener Sr. legt omstandig uit dat dit alleen het geval is bij 
een zwaardere dan optimale lading kruit voor het desbetreff ende wapen. 
[17p126] 

(* Vlgs W.W. Greener zou Joshua Shaw, Phil. USA, al in 1814 een -her-
laadbaar- ijzeren slaghoedje hebben gebruikt, in 1815 een éénmalige 
van tin, en in 1816 een koperen slaghoedje. [19p115]

Looplengtes
Weinig onderwerpen lijken zoveel pennen in beweging te hebben ge-
bracht als de optimale looplengte voor hagelgeweren. We kunnen daarbij 
grofweg zes tijdperken onderscheiden: vuursteengeweren met primitief 
kruit, latere vuursteengeweren vóór en ná de ‘patent breech’, de diverse 
percussiesystemen, de achterladers met zwartkruitpatronen, en de idem 
met rookloos kruit. Om het nog wat ingewikkelder te maken, onder-
scheidt Brandeis drie territoriale ‘wapensmid-scholen’: de Engelse, de 
Franse (incl. Luik) en de Duitse. Ik zou daar de Spaans-Portugese aan 
toe willen voegen, zowel door de stijl van de sloten als de methode van 
fabricage van geweerlopen.

… van vroege vuursteengeweren
Door de langzame ontbranding van de vuursteengeweren en de abomi-
nabele kwaliteit van het kruit (in England tot eind 18e eeuw, zie hierna) 
was een lange loop en voldoende weer stand daarin van belang om de 
kruitlading geheel te laten ontbranden. Bovendien ontsnapte ongeveer 
tien procent van de voorstuwingsenergie via het zundgat. [17p126] 
Een eerste advies over looplengte kom ik tegen in een boek uit 1621 van 
Gervase Markham. Het geweer is voor deze auteur slechts één van de hulp-
middelen (engins), naast bv. lijmstokken, netten en klemmen, om wild te 
verschalken. Wat looplengte betreft, adviseert de auteur: “And of  the fowling 
piece you shall understand that the best is of  the longest barrel as fi ve foote and a half  or 
six foote, and the boare indifferent, as some what under Harquebuth, for these hold the 
best charges, & carry the farthest level”. En wat het soort geweer betreft: “(…) 
tis better it be a fi er locke or Snaphaunce then a cocke and tricker.” (uit het vervolg 
blijkt dat met deze laatste een lontgeweer wordt bedoeld, terwijl de fi er locke 
een radslot-geweer is en de Snaphaunce (de voorloper van) een vuursteen-
geweer). De lopen van die vroege vuursteengeweren, waarmee ook –onge-
twijfeld grove- hagel (“round haile-shot or drop-shot”) wordt verschoten, zijn 
dus van 165 tot 180 cm lang, met een kaliber van tussen de 16 en de 20. 
[26p44][voor kaliber: 16p34]
In de eerste helft van de 18e eeuw was de looplengte voor Engelse hagel-
geweren volgens George over het algemeen tussen de 42 en 48 inch (107 
tot 122 cm) “eased considerably at the muzzle”, dus met een vrij sterk conisch 
uitlopende monding volgens de methode Espinar, en opgeruwd in de ka-
mer. Spaanse lopen worden geacht beter te zijn dan de Engelse. [16p120]
Naarmate de kwaliteit van het kruit verbetert, worden de lopen –van de 
vnl. enkelloopse geweren- korter. Rond 1740 waren volgens Cadell de kort-
ste lopen voor “covert shooting” (bosschages) 30 tot 34 inch (76 tot 86 cm) en 
de langste 42 tot 45 inch (107 tot 114 cm) voor het open veld. 
De kalibers zijn nog steeds relatief  klein, maximaal 22, met 24 tot 30 (resp. 
15,1, 14,7 en 13,6 mm) als “meest gebruikelijk”. De auteur gebruikt zelf  (in 
1789) geweren met looplengtes tussen de 32 en 36 inch (81 tot 91 cm). Hij 
adviseert niet korter en niet langer dan dat. [6p181]

Franse vuursteengeweren 2e helft achttiende eeuw

Dubbelloops vuursteengeweer met ‘Canons Tordu’ door Pierre Penel
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… voor Shooting Flying
Als het wild wat schaarser en moeilijker te verschalken wordt, en de ge-
weren wat handelbaarder, beginnen eind 17e eeuw de Engelse sportsmen, in 
navolging van de Franse, ook op vliegend gevogelte te schieten. Erg leer-
zaam –waarschijnlijk ook in die tijd!- is het boekje van Thomas Page, ‘The 
Art of  Shooting Flying’ uit 1767.
Hij adviseert “any gentleman who sports much” twee geweren te hebben: één 
voor het begin van het jachtseizoen en in de bossen, met een looplengte 
van 2 ft 9 inches (84 cm), en één voor het einde van het seizoen en de jacht 
op open terrein, van 3 ft 3 inches (99 cm) “or upwards”. Voor wie wil vol-
staan met één geweer, is een loop van 3 ft tot 3 ft 6 inches (91 tot 107 cm) 
een goed allround geweer.* 
Page, gunmaker van beroep, geeft de resultaten van schietproeven voor vijf-
tien geweren met looplengtes van 30 tot 60 inch (76 tot 152 cm), waaronder 
een paar Spaanse lopen. De meeste lopen zijn iets wijder aan de monding; 
sommige ook in de kamer. De kalibers variëren van 16 tot 20, iets groter 
dus dan gebruikelijk, speciaal voor het schieten op vliegend wild. Hij rela-
tiveert de kwaliteit van de door velen superieur geachte Spaanse geweerlo-

pen: dat geldt alleen voor die uit Madrid, en pas op voor namaak. [39p37]
(* Exact dezelfde passage komen we tegen The Sporting Magazine van 
October 1792 [42p31 e.v.]

… van dubbelloops vuursteengeweren
De ‘patent breech’ van Henry Nock uit 1787 zorgde al voor een snellere 
en meer complete ontsteking, waardoor ook de looplengte kon worden 
teruggebracht. 

Nock’s kamerschroef (Patent Breech) uit: W.W. Greener: The Gun and its 
Development

Dougall vermeldt als formule voor de looplengte van een vuursteenge-
weer: 49 maal het kaliber. Dus een kal. 14 was 49 x 11/16” = 33 à 34” (84 
à 86 cm) lang. [12p16-17]
Dubbelloops geweren –in Frankrijk vanaf rond 1738- maar pas tegen 
eind 18e eeuw in England- werden –mede- daardoor beter draagbaar en 
handelbaar. Door Manton’s aanpassing aan de kamerschroef (1792) wer-
den ze ook nog eens ‘slanker’. [14p248] [19p103] [34p139 e.v.]
B. Thomas beveelt in zijn ‘Shooters Guide’ uit 1816 Nock’s Patent Breech 
aan, maar noemt als nadeel de wat grotere terugslag. Schrijver heeft zelf 
een geweer met een looplengte van 27” (68,6 cm) (we hebben het over 
een vuursteen geweer !), en één van 32” (81 cm).”I have conversed with 
(…) several well-informed gun-smiths, who agree that a barrel from twen-
ty-six to thirty inches, is the best calculated for the field;”. Even verderop in 
zijn boek noemt hij zelfs lopen van 22 inch (56 cm), die even ver zouden 
schieten als die van 26 inch (66 cm). [44p176 en 190]
Als een reëel gevaar van korte lopen wordt nog wel genoemd de grotere 
kans om jezelf voor de kop te schieten als je een foutje maakt bij het laden 
… [42p258]
Aan het einde van het vuursteentijdperk zijn in het Verenigd Koninkrijk 
geweren met looplengtes van 30 to 34 inch (76 tot 86 cm) gangbaar, bv. 
van Joseph Manton in kalibers van 24 tot 16. Als zijn broer John Manton 
–eindelijk- overstapt van vuursteen op slaghoedjes, worden diens lopen 
ook iets korter, tot de tegenwoordige gebruikelijke lengte van 29 à 30 inch.

... van percussie-geweren
De snellere ontbranding via percussie-ontsteking (en het ontbreken van 
de eerste vuurflits als de vuursteen het kruit in de pan deed ontbranden) 
maakt het mogelijk met nog wat meer succes op vliegend gevogelte te 
jagen, waarbij een kortere loop wel zo handig is.
Greener Sr. is in 1835, maar ook in 1858, nog voorstander van een loop-
lengte van “never under 34 inch” bij een kaliber van 16 of hooguit 14, 
[17p182] [18p299]
Oakleigh adviseert in 1836 voor een cal. 16 dubbelloops detonator lopen 
van 30 tot 32 inch, en 34” voor een enkelloops, (“it is not sportsmanlike 
to use double barrels of a greater kaliber” [37p5]
Captain Lacy, de wat minder autoritaire tegenhanger van Col. Hawker, 
houdt het in 1846 eveneens op looplengtes van 30 of 32” bij kalibers van 
“minimaal 16 (16,8 mm) en maximaal 13 (18 mm)”, vooral vanwege de 
draagbaarheid van het geweer in het veld. [24p30]
Hawker verkort zijn aanbevolen lengte voor een cal. 14 detonator met twee 

Nock’s patent breech plug

 Joseph Manton’s kamerschroef maakte slankere geweren mogelijk

W. Greener’s improved breech plug

Uit: BLAINE, Delabere P. : Encyclopedia of rural sports, dln I en II, London 
1870, blz 746-747 
(( of verkort:  [4p746-747] ))
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inches tussen de edities van 1833 en 1859: “and the London gunmakers will 
fi nd out sooner or later that the barrel should rather be 2 feet 10 (=34”), than 2 feet 8 
(=32”) or the disproportionate length of  2 feet 4 (=28”), or 2 feet 6 (=30”); unless 
absolutely required to be short, for the convenience of  shooting in covert.” In 1859 is 
dat geworden “And the London gunmakers have at last found out, what I told them 
years ago, that the barrel should rather be 2 feet 8, than the disproportionate length of  
2 feet 4, or 2 feet 6.”[20p68 en 21p70]
De eerste percussiegeweren hebben nog een ‘vent hole’, een uitvinding 
van Purdey: een klein gaatje vlak onder het schoor steentje, doorgaans 
in een platina plug, dat zou moeten dienen voor een betere verbranding, 
om de terugslag iets te temperen en om het laden te vergemakkelijken 
als de haan het schoorsteentje afsluit.[24p36]. Brandeis noemt alleen dat 
laatste als voordeel van zo’n Luft loch. [5p167]

Dubbelloops hagelgeweer Samuel Nock met vent hole ongeveer 1840

… van achterladers
De achterlader (penvuur vanaf 1836 in Frankrijk –maar pas vanaf 1853 
in England- en centraalvuur vanaf 1861) hebben het voordeel dat de be-
nodigde weerstand voor een volledige verbranding in de patroon zelf 
kan worden ingebouwd door de rolkraag waarmee de patroon wordt af-
gesloten. Greener Sr moet er niets van hebben: “there is no possibility of 
a breech-loader ever shooting equal to a well–constructed muzzle loader”. 
En schrijft  hij, zijn de geweermakers er sinds de patent-breech achter dat 
je met een kegelvormige kamer de minste terugslag hebt, gaan ze over 
op patronen met een vlakke bodem …! Tijdens de grote wereldtentoon-
stelling van 1855 in Parijs constateert hij dat de Franse wapensmeden 
“veertig jaar achterlopen” op de Engelse. [18p329-332]
Volgens Greener Jr is voor een cal. 12 de beste looplengte 30 inch (het-
geen hem er niet van weer houdt op zijn eigen geweren kortere lopen aan 
te bieden …) Journée beschrijft  een proef met een cilindrische loop van 
een cal. 32, die stapsgewijs werd ingekort van 162 (!) tot 51 cm. Hij con-
stateert geen verschil in spreiding. Jammer genoeg is dit de enige proef 
waar hij niet precies vermeldt met welke kruitsoorten die is uitgevoerd 
(“des cartouches à charges fort variés”) maar omdat Journée de meeste 
proeven met zowel zwart als rookloos kruit deed, is dat hier waarschijn-
lijk ook het geval. Volgens Journée zou je pas bij een looplengte van 16 (!) 
cm een toename van de spreiding met ongeveer 50% zien.
Journée vermeldt ook de resultaten van een proef van geweermaker Ver-
ney Caron met een cal. 12-loop met choke, waarvan de looplengte door 
het invoegen van tussenstukken telkens met vijf cm kon worden ver-
lengd, van 60 tot 100 cm. Hier bleek de looplengte bij poudre pyroxylée 
geen enkele invloed op de spreiding (op 30 en 35 m) te hebben, maar wèl 
bij zwart kruit (poudre ordinaire no. 2 (no. 0 = grof, tot no. 3 = fi jn). Van 
75 resp. 64% van de lading hagel in een cirkel van 75 cm op 30, resp. 35 
m voor een looplengte van 60 cm, tot 90 resp. 77% voor de loop van 100 
cm. Welke choke werd gebruikt is niet bekend. [23p219]
De discussie over de looplengte gaat ook in onze tijd door. Voor skeet 
was bv. lang een korte loop (26½”) gebruikelijk; dat is intussen via 28” al 
weer opgelopen tot 30” en zelfs 32”. Ook gebruiken sommigen nog een 
inschroef-choke die tot een inch uit de loop steekt. 

Frankrijk
Op het vasteland lijken de lopen wat langer te blijven. Helaas wreekt hier 
zich het ontbreken van boeken over geweermakers zoals we die voor het 
Verenigd Koninkrijk kennen, met een precieze omschrijving, waaron-
der looplengte. Duchartre noemt voor de eerste helft  van de 19e eeuw 
81 tot 86 cm als meest voorkomende looplengtes, bij kalibers van 24 en 
28. [13p210] 

Volgens Mangeot zijn rond 1850 de lopen “op z’n langst” 32 à 33 pouces. 
Omdat Frankrijk inmiddels als een soort overgangsmaat de metrische 
pouce (van 2,78 cm) hanteert, komt dit neer op zo’n 89 à 92 cm. [27p49]

Hogere snelheid met fijn zwartkruit in lange loop
Bij een proef in 1891 door de redactie van Th e Field met een kal. 12 dub-
belloops achterlader van Charles Lancaster met lopen van 45” (110 cm) 
werden patronen geladen met vier soorten kruit: twee nitro (Schulze en 
E.C.) en twee zwart kruit (C&H #2 en #6) en 1⅛ oz (=31,9 g) #6 hagel. 
De hoogste snelheid (1273 ft /sec) werd bereikt met 3¼ drams (5,8 g) van 
het fi jnkorrelige zwart kruit #2. Bij vergelijken van deze resultaten met 
die van een soortgelijke proef (zelfde kruit soorten en hoeveelheid hagel) 
met geweren met looplengtes van 30 en 34”, voor een lading van 3 drams 
(5,3 g) bleek ook hier alleen het fi jne C&H #2 zwartkruit te leiden voor 
een met de looplengte corresponderende hogere snelheid van de lading 
hagel: van 1122 ft /sec voor de 30”, 1147 voor de 34” tot 1202 voor de 45”. 
Voor de andere kruitsoorten was er amper verschil. [45p169 e.v.]

Op het eff ect van die kruitsoorten, verdere munitie aspecten en de uit-
eindelijke vorm van choke ga ik in de volgende afl evering van dit onder-
zoek in. Die vindt u in de volgende Wapenfeiten.
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Uw bestuur heeft  ook dit jaar op 18 april 
in Tiel de jaarlijkse messenbeurs bezocht 
die onder de goed Nederlandse titel ‘Dutch 
Knife Exhibition’ verborgen gaat. We heb-
ben een uitgebreide  versie van de tentoon-
stelling ‘Het mes onder de knie’ van Vincent 
van Oers en uw voorzitter getoond om men-
sen te trekken. Zoals gewoonlijk was het een 
bijzondere en gezellige beurs met veel zaken 
die er te doen waren en veel, heel veel mooie 
dingen om te bekijken. Ook het publiek is 
zeer gevarieerd en dat alleen al is de moeite 
van een bezoek waard. Het belangrijkste 
is echter wat er getoond wordt en dat zijn 
messen, messen en nog eens messen. Maar 
er is meer...ook wat zwaarden en vooral wat 
gereedschap en materialen was er te krijgen. 
Naast al die mooie en interessante dingen is 
het leuk om al die bijzondere mensen die ze 
maken weer eens te spreken. De gevestigde 
messenmakers als vader en zoon van den 
Heuvel, Frans van Eldik, Aad van Rijswijk 
waren er maar ook een aantal gezichten 
die zo langzamerhand bij diezelfde rij van 
meesters horen. We denken dan aan René 
Huismans uit Groningen en onze leden Jo-
han Lebbink, Gotscha Lagidse en organisa-
toren Toni Oostendorp en Ed de Pauw. Ook 
lid en meester-graveur Pim de Graaf was 
van de partij. Hans Luiken is een lid van ons 
dat een ontluikend talent in messen maken 
tentoonspreid. Het probleem met namen 
noemen is dat je er altijd wel een paar of 
zelfs een boel vergeet. Onze excuses daar-
voor maar geloof me, er zijn veel makers 
aanwezig, uit binnen- en buitenland met 
prachtige dingen. Ook een aantal van de 
grote importeurs zijn ieder jaar weer van de 
partij en met fabrieksmessen van topkwali-
teit heb je vaak ook een mooi verzamelstuk. 
Naast al dat moois was er de gelegenheid uw 
eigen mes te smeden en om eens te probe-
ren wat u met een bijl kunt raken bij het bijl-
werpen. Dat laatste viel best mee en zowel 
Vincent als uw voorzitter hebben een boel 
lol ermee gehad.

We laten u wat foto’s als indruk zien maar 
we raden u aan volgend jaar zelf in Tiel een 
kijkje te gaan nemen. Een datum is nog niet 
bekend maar het is zeer de moeite waard.

Dutch Knife 
Exhibition, 
weer een keer

Jan Paul Loeff 

Bijna het hele bestuur aan 
het werven van leden.

Frans van den Heuvel van Hill Knives

De VNW tentoonstelling ‘het mes 
onder de knie’. Laars- en sokmessen.

Mooie dingen van Hill Knives

René Huismans uit Groningen

Albert van den Heuvel van Hill Knives
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Pim de Graaf, 
meester-graveur

Een tafel vol 
mooie messen

Aad van Rijswijk maakt 
prachtige vouwmessen

Hill Knives met jubileum mes voor het Korps Mariniers.

Bijlwerpen voor jong en oud

Zomaar een overzicht

Een toepasselijke badge?

Nee...ze hebben niet gevochten

Een juiste wering is nooit weg

Allerlei andere onderdelen 
voor messen

Johan Lebbing 
legt iets uit

Houtjes en andere 
stukken die nog een 
mes moeten worden
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Ergens in de lente van 2011 had ik het geluk bij de lokale wapenhandel voor een sympa-
thieke habbekrats een oud revolvertje in kaliber .320 Short Center Fire te kunnen kopen.  

De reden van de interesse was de uiterlijke verwantschap met de Nederlandse Veldwach-
tersrevolver. Ook zijn dit soort revolvers in het voormalige Duitse keizerrijk als politie-
wapen gebruikt. Er mee schieten was bij de aankoop geen optie en dat was maar goed 
ook zou later overduidelijk blijken!

term” Velodog” gereserveerd en wat daar tus-
sen zit bijv kaliber .320 luisterde naar de naam 
“Puppy “. Chapeau voor de originele invallen. 
Maar de nomenclatuur kan nog worden uitge-
breid. In sommige catalogi werden de kleinere 
wapens met het “Baby” aangeduid. Revolvers 
uit de Puppy en Bulldog klasse met een ring 
aan de kolf voor een koord heetten “ Consta-
bler” of op z’n Engels “Constabulary” . De ver-
wijzing naar oom agent was volstrekt helder. 
Feitelijk is het ook zo dat veel dienstwapens 
over zo’n ring beschikken. Het was dus zeker 
niet alleen slimme marketing.

Wat meer over de ‘cheap continental’ 
revolver in kwestie 
Het gaat om een 6-schots zakrevolvertje uit 
de periode 1890-1910. De trommel wordt ge-
laden via het bekende klepje rechts achter de 
trommel. De buitenkant is royaal voorzien van 
Belgische proefb ankstempels. Het slot bestaat 
uit het eenvoudige Belgische, bijna standaard, 
double action slot met 4 onderdeeltjes plus wat 
veren. Op de brug boven de trommel staan de 
woorden “Constabler ”als aanduiding van het 
genre en “Excelsior”. Na een korte zoektocht in 
de boekenkast viel rinkelend de kwartjes. Bei-

de namen waren gepatenteerd door de toen-
malige fi rma Manufacture Liegeoise d’Armes a 
Feu. Dat bedrijf had een indrukwekkende lijst 
met namen. Om een paar exotische te noemen 
“Solimoes “, “Fusil Grand Pris en wat dacht u 
van “Speedy”? 
De patroon .320 short CF is veel gebruikt en 
gaat terug naar de jaren 1869/70. Begonnen 
in Engeland als patroon voor de Bulldogs 
en van daar naar het Europese vasteland. De 
bandbreedte van het kaliber ligt tussen .291 en 
.317 inch (= 7.39-8.05 mm ). Vanzelfsprekend 
waren de ballistische prestaties fi guurlijk maar 
ook letterlijk niet omverwerpend. Met een Vo 
van 168 m/s zat er niet veel meer dan ca 75 
joules in. Bescheiden naar hedendaagse maat-
staven ! 

After sales twijfel
Goed het revolvertje was op de vergunning bij-
geschreven en lag veilig in de kluis. Nog eens 
goed naar de nieuwe aanwinst gekeken en het 
oppervlak was hier en daar toch wel aan een 
opknapbeurt toe. Uiteraard was er weer eens 
een veer in het mechanisme kapot. Kortom een 
vakkundige opknapbeurt zou misschien geen 
slecht idee zijn. Maar eens gaan praten met ver-
zamelvriend Arie Bode …

De restauratie 

Arie Bode

Ergens in 2011 vroeg Jacques mij of ik mee 
wilde doen met het schrijven van dit artikel.
Hij had een kleine revolver aangeschaft  in goe-
de staat, met wat kleine defecten.
Omdat ik in mijn vrije tijd wapens restaureer 
leek het hem een mooi project om op te knap-
pen. Zoals ieder restauratieproject moet begin-
nen, werd eerst de revolver nauwkeurig geïn-
specteerd om tot een restauratieplan te komen.

De kolfplaten waren in goede conditie, alleen 
lichte beschadigingen en wat vuil.
De trekkerveer was gebroken, deze moest wor-
den vervangen. De vaste slagpin op de haan 
was afgezaagd, deze kon worden opgelast. Di-
verse schroeven hadden beschadigde koppen, 
besloten werd deze allemaal op te knappen. De 
trommel en loop hadden nog veel oude blau-
wing en hier wilde Jacques zoveel mogelijk de 
originele fi nish behouden. 
De trekkerbeugel was in slechte staat, bijna 
geen originele fi nish en redelijk wat roest.
Het frame was voorzien van een bontharding 
(Engels: case hardening) met nog mooie kleur 
op de meeste plaatsen. Naar onze eigen restau-
ratie ethiek besloten we de originele fi nish te 
behouden.

De eerste stap was gehele demontage. Het was 
direct duidelijk dat er al eerder vergeefse po-
gingen gedaan waren om dit te doen. Hier kwa-

Jacques Bonewit & Arie Bode 

Iets over de Belgische wapenindustrie
De absolute glorietijd van de Belgische wapen-
industrie zal zeker de 19de en het begin van de 
20ste eeuw zijn geweest. Een in vergelijking, met 
de veel strakker georganiseerde Amerikaanse 
wapenindustrie, wat rommelig geheel van han-
delaren, fabrikanten en thuiswerkers. Maar dat 
rommelige geheel bediende wel bijna de hele 
wereld. Vaak wordt de Belgische output geas-
socieerd met lage kwaliteit en misschien is dat 
voor een deel ook wel zo. Maar collega-verza-
melaars kennen ook Belgische wapens, uit die 
periode, waar in kwalitatieve zin en luxe niet 
op aan te merken valt. Zeker in die tijd hadden 
veel mensen geen geld genoeg voor bijvoor-
beeld een dure Amerikaanse Colt of Reming-
ton. De Belgische entrepreneurs namen de on-
derkant van markt eff ectief voor hun rekening. 
De concurrentie in het goedkopere segment 
kwam vooral uit het Spaanse Baskenland.

Het genre revolvers 
De revolver in kwestie is een zakrevolver. Die 
waren er in alle maten en soorten met de bij-
behorende namen. De grotere kalibers werden 
“Bulldog” genoemd ( in Engeland uiteraard 
“British Bulldog “) , voor de 5.5 mm was de 

Restauratie van een 
“A cheap continental revolver”

De revolver met de politierevolver 
er naast. Vergelijk de grootte.

16   wapenfeiten | nummer 2 | mei 2015



men de eerste problemen al naar voren. De voorste 
schroef van de trekkerbeugel brak bij het losdraaien 
direct af. De schroef van de haan was zo beschadigd 
dat een schroevendraaier er niet meer op paste. Van 
deze schroef heb ik met een 1 mm boor voorzichtig 
de sleuf in de kop iets dieper geboord.
Nadat het wapen 2 dagen in de olie was gezet kwa-
men de rest van de schroeven goed los.
Alle schroeven opgekapt en zelfs de haanschroef was 
weer goed bruikbaar en zag er mooi uit.
Vervolgens zijn de schroefk oppen gepolijst en licht 
geblauwd. Voor de trekkerbeugel was het maken van 
een nieuwe schroef onvermijdelijk.

De quadrillering van de kolfplaten was op een aan-
tal plaatsen licht beschadigd en deze plekjes waren 
met een zeer fi jne driehoekvijl goed weg te werken. 
Hierna de plaatjes in een goede houtolie gezet.

De trekkerbeugel was licht gepit door roest. De ge-
hele beugel geschuurd en daarna gepolijst.
Hierna de beugel geblauwd omdat dit de originele 
fi nish is geweest. De loop en trommel alleen licht ge-
poetst met olie en 0000 staalwol. Het frame had aan 
de rechterkant een grijze kleur en wat roest pitjes. 
Hier niets aan gedaan behalve de kleur wat opge-
haald. Nu is de linker en rechterkant weer gelijk. De 
greep was geheel sleets, hier weer color case harding 
(bontharding = carboneren) op aangebracht. Idem 
de onderkant van de greep.

Grote verrassing !! Na het demonteren bleek de 
loop dichtgelast te zijn aan de kant van de trommel. 
We besloten hier niets aan te doen. Vanwege de vei-
ligheid besloten we ook dat dan de haan niet meer 
te voorzien van een nieuwe slagpin. Dit om toekom-
stige ongelukken te voorkomen.

Het hele wapen weer gemonteerd, het resultaat zag 
er goed uit.

Als laatste een nieuwe trekkerveer gemaakt. Daar de 
oude veer geheel ontbrak (niet kapot, Jacques, maar 
gewoon weg) eerst alles opgemeten, hierna van ve-
renstaal (ongehard) een veer gemaakt. Helaas was 
de passing van de eerste veer net niet goed dus een 
nieuwe gemaakt. Deze voor het harden gepast en dat 
zag er goed uit. De veer gehard, hierna gepolijst en 
voorzichtig weer opgewarmd om het staal te ontla-
ten. Na het harden is de veer glashard en kan heel ge-
makkelijk breken, De 2e warmte behandeling zorgt 
er voor dat de veer zijn verende eigenschap krijgt.

De veer paste perfect en dan het spannende mo-
ment: is alles goed gegaan met het harden en ont-
laten. Te hard, de veer breekt direct onder mecha-
nische belasting, te zacht en de veer komt niet terug 
in zijn oorspronkelijke vorm na belasting. Maar alles 
ging goed, een stevige veer die perfect werkt.

Al met al een leuk project met een mooi resultaat. 
We hebben er veel van geleerd en een oude revolver 
is nu nog meer de moeite waard geworden om be-
waard te blijven.

Gebruikte Literatuur 
• Erlmeier-Brandt : Handbuch der Pistolen- und 

Revolverpatronen Band II 
• A.W.F.Taylerson : the Revolver 1889-1914
• Bruno Joos de ter Beerst : Handels- en keurmerken 

op vuurwapens in België
• een aantal herdrukte oude catalogi

Voor mogelijke reacties : 
arie.bode@gmail.com
bonewit.sevat@zonnet.nl 

De revolver na restauratie

De revolver voor restauratie

Een Nederlandse politierevolver als vergelijking. 
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Al jaren lang probeer ik de bewapening van 
mijn werkgever, de Douane, vanaf 1815 tot 
heden in kaart te brengen. Vooral in de 20ste 
eeuw is er redelijk gedocumenteerd, dat 
geldt echter niet voor de 19de eeuw. Er zijn 
wel wat verwijzingen naar in 19de- eeuw-
se voorschriften maar die leveren weinig 
aanvullende informatie op. Hieronder een 
voorbeeld uit 1819
 

      “De in het voorgaande artikel vermelde amb-
tenaren (?) zullen moeten zijn gewapend als volgt 
met twee pistolen in de holsters van den zadel, een 
lange kromme sabel met koperen greep en beslag 
en met een koppel van zwart leder. Een kleine pa-
troontasch met bandelier van zwart band”

Veel afbeeldingen uit die tijd zijn er ook niet dus 
de speurtocht gaat door. Belangrijke uitgangs-
punten daarbij zijn er dat een bereden douane is 
geweest en een douane te voet. Een karabijn of in-
gekort geweer waren de aangewezen wapens voor 
de velddienst. Velddienst wil zeggen patrouilleren 
langs de grens met België en Duitsland, smokkel-
paadjes observeren en het leggen van hinderlagen 
om de smokkelaars ook daadwerkelijk in de kraag 
te kunnen vatten. Aan die velddienst kwam overi-
gens pas een einde toen in 1992 bij het Verdrag 
van Maastricht de EU-binnengrenzen werden 
afgeschaft. In de afgelopen jaren is er regelmatig 
over dit onderwerp contact geweest met het Be-
lasting & Douane museum. In het depot liggen 
flink wat wapens, vuurwapens maar ook blanke 
wapens. In 2014 is besloten deze wapens te la-
ten onderhouden en waar nodig te restaureren. 
We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt 
om een minutieus onderzoek te doen naar aan-
wijzingen op de wapens zelf voor het gebruik als 
Douane dienstwapen. De eerste opgeknapte wa-
pens waren een commiezen karabijn M1825 , een 
ingekort, getransformeerd en van een getrokken 
loop voorzien percussiegeweer en een korter ge-
maakte Snider. Het laatste geweer begon zijn car-
rière in 1817 als vuursteengeweer en werd in de 
jaren 1840 omgebouwd naar percussie, een paar 
jaar later voorzien van trekken en velden en uitein-
delijk in jaren ’60 van de 19de eeuw, volgens de 
methode Snider, tot achterlader getransformeerd. 
Die commiezen karabijn is een douanewapen ge-
weest, de twee andere geweren zouden dienstwa-
pens geweest kunnen zijn.

In dit artikel wordt het woord Douane gebruikt 
maar die aanduiding werd pas weer gebruikt in de 
jaren ’60 van de vorige eeuw , daarvoor sprak men 
over “De Dienst der Invoerrechten en Accijnzen” , 
waarschijnlijk uit diepe afkeer van de Franse tijd en 
de toentertijd paramilitaire Douane. 
Het opknappen van de vuurwapens gaat door. 
Los daarvan was er in februari 2015 gelegenheid 
de collectie blanke wapens van het museum te 
determineren. Jan Piet Puype, voormalig conser-
vator blanke wapens van het toenmalige Delftse 
Legermuseum wilde ons daarbij met zijn deskun-
digheid helpen. 

Jan Piet determineert een officiersdegen 
van rond 1820 

Het museum was ook enthousiast en op een 
mooie dinsdag was het dan zo ver. We verzamel-
den in het depotgebouw, beschouw dat als een 
soort vesting, niets meer en vooral niets minder! 
Uiteraard onder geleide werden we naar de verdie-
ping gebracht van het Belasting & Douane muse-
um waar we samen met mensen van het museum 
aan de slag gingen. Jan Piet werd aan een tafel ge-
zet, de laptops gingen aan en het eerste blanke wa-
pen werd gepresenteerd. Vele zouden in de uren 
daarop volgen. Al heel snel bleek dat de informa-
tie van het museum zelf zeer summier was. Over 
de verwerving was jammer genoeg niets bekend. 
Dat is ook wel begrijpelijk: veel gegevens zijn in de 
oorlog verloren gegaan en vroeger werd ook niet 
zo nauwgezet gedocumenteerd als nu in musea 
gebruikelijk is. Aan het eind van de dag waren alle 
blanke wapens benoemd en beschreven. Vrijwel 
alle wapens hadden een Nederlandse of Franse 
militaire achtergrond. De voorlopige en voorzich-
tige conclusie is dat er, op twee tot drie stuks na, 
waarschijnlijk geen relatie met de Douane is. Een 
duidelijke uitzondering vormen de in het depot 
aanwezige ambtsdegens. Accessoires die bij het 
ambtskostuum van hogere ambtenaren, zoals de 
directeur van een Inspectie, de hoofdinspecteur 
of een inspecteur van belasting horen. Verder was 
er nog een sabel M1807 no.1, die minimaal tot in 
de jaren 1830 in gebruik is geweest, qua tijd en 
omstandigheden zou dit een Douane wapen kun-
nen zijn geweest.. 

De M1807 , een mogelijk voormalig Douane 
wapen

Dezelfde redenering geldt ook voor de aangetrof-
fen hartsvanger maar dan voor de jaren 1830-
1850. Allemaal redelijk speculatief maar een Dou-
ane loopbaan kan niet geheel worden uitgesloten

Hartsvanger mogelijk gebruikt door de 
Douane in het midden van de 19de eeuw

Hoe kan het dat een deel van de collectie los lijkt 
te staan van Douane en Belasting? Dat is wellicht 
verklaarbaar uit de ontstaansgeschiedenis van het 
Museum. Dr. J. van der Poel heeft in 1937 het mu-
seum opgericht. Het zou zo maar kunnen dat hij, 
als enthousiaste oprichter, voorwerpen die mis-
schien relevant zouden kunnen zijn voor Belas-
tingdienst of Douane makkelijk mee verzamelde! 
Gekocht op veilingen en schenkingen van particu-
lieren, al dan niet inclusief een dubieus herkomst-
verhaal. In de meidagen van 1940 vloog het muse-
um door Duitse beschietingen in brand, waardoor 
een flink deel van de collectie en de administratie 
verloren gingen. Waarschijnlijk zijn er na de oorlog 
“op volle kracht“ weer nieuwe voorwerpen bijeen-
gebracht om de collectie op peil te brengen. In het 
depot vonden we nog een infanterie officierssabel 
M 1897 met zware brandschade, misschien een 
overblijfsel van de brand van destijds, daarmee 
een museum historisch object geworden.
De speurtocht naar de bewapening van de Dou-
ane gaat door en hopelijk kunnen we in Wapen-
feiten er nog eens een aantal artikelen aan wijden.
Mocht u in uw collectie een vuurwapen, blank 
wapen of informatie hebben die misschien aan 
de Douane gerelateerd kunnen worden wilt u 
dan s.v.p. een mailtje sturen naar bonewit.sevat@
zonnet,nl. Bij voorbaat dank daarvoor. Sleutel-
woorden bij de zoektocht zijn: Douane (van voor 
het jaar 1815), Departement van Financiën, ook 
wel afgekort tot DvF of Dienst I & A. 

Door Jacques Bonewit

Een dagje in het depot van Belasting & Douane Museum
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Van ons lid Bart van der Zwan is een groot aantal wapens gestolen. Hieronder een lijst 
van circa 22 stuks. De complete lijst is langer (80 stuks) maar dit zijn de best gedocumen-
teerde wapens. Indien u een van deze wapens aantreft, of u een van deze wapens te koop 
wordt aangeboden verzoeken wij u contact op te nemen met de heer Van der Zwan, of 
met het bestuur. (Tweede.secretaris@hotmail.com). 

Gestolen wapens!  

Schijf- of kaart pistool gemaakt door AD 
Jansen  AROER Brevete Bruxelles.
Arqubusier du Roy.   Percussie pistool kal. 5 mm.
Fijne trekken en velden.
Loop moet afgenomen worden voor het plaatsen 
van het slaghoedje.
Reparatie aan staartstuk d.m.v. 2 klinknageltjes 
(breuk hersteld door een eronder geklonken 
plaatje).

Colt Model M 1862  revolver.  Conversie naar 
randvuur patroon in kal. .38 RF.  5 schots,
3 1/2”loop. Ca. 25% nikkel is nog over.  
Duidelijke markering. Serie nr. 5059.

Colt 1855 side hammer Root.
3 ½ “ loop. Gemerkt Hartford adress.  
Serie nr. 26566.

Colt Model 1860 3 screw.
Wapen is niet nummer gelijk.  Op de kolf staat 
het nummer 107150, op de loop staat nummer 
69xxx.

Smith & Wesson oud model.
Duidelijk adres op de loop, volledige looplengte.
Serie nr. 11059.

Rolling Block enkelloops hagelgeweer.  
Fabrikaat Dexter Smith.  Kal. 16.
Gemerkt boven op de loop: Manufactured By 
Dexter Smith Springfi eld Mass Pat. Jan. 8 & 
Oct.1.67.Feb.14. & Mar.7.71.
Serie nr. 1630.

Husqvarna Model 33  Fugel Schutzen.
2 stuks: een met licht gekleurd hout, ingekort 
voorhout.
Het serie nr. bij deze geweren staat op de tang, 
en hiervoor zal eerst de kolf verwijderd moeten 
worden.
Van het licht gekleurde model is het serie nr. 
36778.

Vetterli model 1871.
Gemerkt op de kast aan de linker kant: 
W. Steiger  /  Th un.
Serie nr. 26995.

Belgisch percussie pistool Victor Collette.
Onder op de loop gemerkt: VC 47  en haaks 
hieronder  17.0. Keur o.a. F met een kroontje.
Heeft  in de loop fi jne trekken en velden. Kaliber 
is groot, ca. 14 - 16 mm.

Dubbelloops hagel geweer met buitenliggende 
hanen en zijsloten.
Gemerkt op de zijsloten: Parker Bros., en gemerkt 
boven op de loop: Parker Bros Makers.  Meriden  
Conneticut.
Nummer in de bascule 375 OO.
Serie nr. in het voorhout 28451.

Rolling block geweer kal. 12,7 x 44R.
Voorhout ingekort. Beugel met riembevestiging 
om de loop.
Aan de linkerkant van de kamer, achter het vizier, 
gemerkt met 60 M  en 226,  Ook gemerkt 226 
aan de linkerkant op de kast van het slot.
Op de kamer (bovenop de loop): HB PAT,  
daaronder een kroon en daaronder een C met 
direct de streep waarmee de loop is uitgelijnd op 
de kast.

Militair Rolling Block geweer ( Zweeds ) kal. 
12,7 x 44R.
Serie nr. links op de kast 731.

Winchester model 1887  lever action hagel 
geweer kal. 12.
Ingekorte loop, mist cartridge lift  (niet 
zichtbaar). Serie nr. 13793.

Winchester 1873 in kal. 32-20. Is in nette staat. 
Serie nr. 525829 B.

Winchester 1873 in kal. 44-40.  Mist grendel, 
deze zit er los bij.   
Heeft  een begeleidend document waarbij een 
heel verhaal over de historie (slag bij Little Big 
Horn)
Heeft  op de rechter kant van de kolf een groot 
kruis in nagels.
Er is mogelijk een foudraal bij.
Serie nr. 382272 B.

Een Winchester model 1892 in kal. 44-40., een 
saddle ring karabijn in matige staat.
Het serie nr. is nauwelijks leesbaar, maar moet 
zijn 25494.

Spencer Bannerman, Model 1890.
Mist onder aan de hiel van de kolf een stuk(je) 
hout, en de onderste kant van de bakelieten 
kolfplaat.

Plant cup� re model pocket, fabrikaat Merwin 
& Bray, kal. .30 cupfi re.
Serie nr. 7826.

Smith & Wesson model 1, 2e issue.
Serie nr. 16843.

Ballard Falling block kal. 20.
Fabrikaat Merrimack Arms & MFG Co., 
Newberryport Mass.
Serie nr. 1793.

Rolling block geweer kal. 24.
Kolf en voorhout licht van kleur, Voorhout loopt 
door tot aan voorkant loop.
Serie nr. rechts ter hoogte van de kamer: 723.

Marlin model 1881  kal. 45-70 Gvt.
Heeft  vanuit de fabriek een double set trigger.
Boven op de loop gemerkt met Browning Bros,  
Ogden , UT.

Rolling Block enkelloops hagelgeweer. 
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In reactie op het artikel over de sabels met een leeuwenkop kregen we deze brief met 
illustratie van een soortgelijk gevest. Eigenaar Mangnus Drenth verteld: 

Ik kocht op zaterdag 10 september 2011 in Luik op de 22e Salon Liegeois Ancienne. De verkoper 
zei dat de sabel uit de Consulaatperiode stamde. Ik vond hem erg mooi, opvallend vond ik de 
fraaie kling met de zo goed geconserveerde blauwing. Zie bovenste rij foto’s.
Gotscha Lagidse heeft  de sabel onder handen gehad.

Ik zie dan in Wapenfeiten februari 2015 pag.20 en 21, fi guur 3, de zogenaamde degen. Het gevest 
heeft  de achterpareerstang verder neerwaarts gebogen, maar is overigens identiek. De kling is in 
alle opzichten onvergelijkbaar. Zie de tekst op pagina 21. Dat roept vragen bij mij op. Ben dus zeer 
benieuwd naar het oordeel van de schrijver (Wil van de Camp). 
Zie de onderste rij foto’s hier is een sabel te zien die mij ook intrigeert. Verkoper (Antwerpen-
beurs febr.2011) beweerde: Pruisisch ongeveer 1840. Marc Marbot zag echter Deense kenmerken.

Graag hoor ik nader, 
met hartelijke groet,

Mangnus Drenth
T 0111 416205 m.drenth@zeelandnet.nl

Uitnodiging 
VNW 
Wapenbeurs 
Het bestuur nodigt de leden uit voor 
de wapenbeurs op zondag 7 juni 2015 
in Lunteren. 

Datum: Zondag 7 juni 2015 
Plaats:  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).

Voor de mensen die niet zo geautomati-
seerd zijn is het ook mogelijk Hannelore 
te bellen op nummer 06-16884609. Het is 
voor haar echter veel en veel gemakkelijk-
er 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 uitge-
geven. Als u niet komt wil zij dat graag 
van te voren weten om anderen zo snel 
mogelijk een tafel te kunnen geven.

Revolutionaire gevesten, een reactie

Draag uw 
lidmaat-

schapsbadge!

Data volgende 
beurzen: 

20 september, 
6 december 

2015
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Op de DKE messenbeurs in Tiel kwamen we een 
schrijver tegen die het plan heeft  een boek over 
oude Nederlandse vechttechniek met messen te 
schrijven, het zogenaamde bekkesnijden. Hij heeft  
daarbij hulp nodig, vooral wat betreft  het vinden 
van oude messen om te fotograferen. Zijn naam is 
Jerome Blanes en we laten hem zelf aan het woord:

Beste wapen-verzamelaars en wapen-lie� ebbers,
Zoals bekendgemaakt op de DKE messenbeurs 
2015 in Tiel en op de R.L.Scott (Real Fighting 
Stuff ) Conference 2015 in de Kelvingrove Muse-
um in Glasgow, zijn we druk bezig met het onder-

Buitenzijde van het boek ‘Stavast’

Mesvechten ofwel Bekkesnijden

Titel
Die finnische Maschinepistole Suomi M/31
The Finnish Submachinegun Suomi M/31

Auteurs
Michael Heidler

Uitgever
VDM Heinz Nickel 

(www.VDMedien24.de; GGbuch@web.de)
ISBN

978-3-86619-092-4
Formaat

21 x 29,5 (=A4)
Pagina’s

100
Illustraties

Zwart wit foto’s en enkele kleurenfoto’s
Taal

Duits en Engels
Prijs 

€ 34 incl. verzendkosten binnen Europa  
Gelezen door

Ir JP Loeff

De Suomi pistoolmitrailleur heeft een bijzon-
der goede reputatie. Het was het voornaam-
ste infanterie wapen dat Finland had tegen de 
Sovjet Unie toen die eind 1939 binnenviel. 
Een inval die nu als de Winteroorlog te boek 
staat. In dit boek wordt dit wapen voorge-
steld en wordt de inzet beschreven. Het boek 
is tweetalig wat het lezen voor meer mensen 
mogelijk maakt. Eerst wordt de ontwikkeling 
beschreven wat niet zoveel voeten in de aarde 
had. De ontwerper was Aimo Johannes Lahti 
die we ook kennen van het Finse en Zweedse 
pistool. Hij begon als wapenmaker bij een re-
giment van het leger en ontwikkelde zich van 
daaruit tot ontwerper. Zijn eerste pistoolmi-
trailleur was in 7,65 x 17 (.32 ACP) en dat 
bleek geen succes. Het zette hem aan om iets 

beters te ontwerpen en dat werd de uitein-
delijke Suomi in 9 mm Parabellum. Het was 
voor die tijd geen erg revolutionair wapen, 
een terugstootlader met een houten kolf en 
een mantel om de grendel en de loop. Eigen-
lijk vergelijkbaar met de MP18 en MP28/2 
van Schmeisser. Die wapens waren in gebruik 
bij de Finnen dus dienden ze als voorbeeld. 
Waar Lahti wel zijn eigen weg ging was in de 
magazijnen. Er waren er twee die het meest 
markant waren, een 70 schots trommelma-
gazijn en een doos magazijn met vier rijen 
patronen en een enkele aanvoerpositie. Beide 
waren lastig te laden maar als ze vol waren 
had je ook wat. Het effect ervan op de Rus-
sen wordt in het tweede deel van dit boek 
beschreven. Dat deel is veel sensationeler dan 
de technische beschrijving want het laat met 
een grote hoeveelheid foto’s zien hoe de in-
zet was. Zo bleken de Finnen bij één Suomi 
soms drie mensen in te zetten. Twee om ma-
gazijnen te vullen en één die net zolang op 
Russen schoot tot de loop roodgloeiend was. 
De foto’s zijn afkomstig van de fotodienst van 
het Finse leger en daarom allemaal gemerkt 
met “ SA-Kuva”. Je ziet in de foto’s hoe het 
landschap met al zijn bomen was. Het geeft 
dan ook meteen de reden dat een wapen in 
een pistoolkaliber zo’n groot effect kon heb-
ben. De grootste afstand waarop geschoten 
kon worden was niet veel meer dan 50 meter 
en dan voldoet een 9 mm Parabellum wapen 
prima. (De Russen hadden geen pistoolmi-
trailleur in de bewapening en trokken uit de 
bloedneus die ze haalden de juiste conclusie. 
Ze voerden eind 1940 de PPSH in maar dat 
is een ander verhaal)
Dit boek beschrijft die Sovjet ontwikkeling 
natuurlijk niet maar het zette uw recensent 
wel aan om er over na te denken en er in een 

zoek en samenstellen van een boek over het Groot 
Nederlandse fenomeen Bekkesnijden.
Meer informatie kunt u vinden op de website: 
www.bekkesnijders.blogspot.com 
en op de website van de auteur: 
www.jeromeblanes.blogspot.com

Oproep: 
Graag zouden wij van u ontvangen alle moge-
lijke informatie die u heeft  over Bekkesnijden en 
de messenindustrie in de Nederlanden: lokale 
anekdotes, teksten, boeken, foto’s van traditio-
nele en antieke messen, etc. Betuigingen van in-
teresse en andere email is ook van harte welkom. 
Wij horen graag van u. U kunt e-mailen naar: 
amsterdamoffi  ce@yahoo.com

Succes verzekerd:
Wij hopen van harte op uw hulp om wederom de 
Nederlanden en haar historie te documenteren in 
een immens dik boek. Wat een wereldwijd succes 
een dergelijk project kan zijn kunt u zien aan de 
in 2013 uitgegeven biografi e van de Nederlandse 
17de eeuwse worstelaar Nicolaes Petter: 
www.nicolaespetter.blogspot.com
Dit boek is gerecenseerd in menig historisch- en 
gevechtskunsttijdschrift  en door menig organisa-

tie over de hele wereld en er wordt zelfs beweerd 
door leden van het stuntteam van de Michiel de 
Ruyter fi lm dat het gebruikt is voor de vechtscènes.

Gratis advertentie voor messenmakers:
DKE messenbeurs 2015 in Tiel hebben een aantal 
messenmakers messen gepresenteerd die geïnspi-

reerd zijn door het 
Bekkensnijden. Nog 
steeds geldt het aan-
bod dat iedere Ne-
derlandse, Belgische 
en Luxemburgse 
messenmaker een 
gratis paginavullen-
de advertentie krijgt 
in het boek als hij/
zij een Bekkesnij-
der-mes vervaardigd 
en openbaar ver-
toond. Dit blijft  van 

kracht tot de datum van uitgave van het boek. Wij 
verwachten dat dit eind 2015 zal zijn. 

Met vriendelijke groet,
Jerome Blanes
www.jeromeblanes.blogspot.com

ander boek over te lezen. Het zijn de operati-
onele foto’s die dit boek een enorme aanwinst 
maken voor de literatuur over pistoolmitrail-
leur, De faam van de Suomi wordt er ook door 
verklaard. Het boek bevat relatief weinig tekst 
maar één plaatje is duizend woorden waard en 
daardoor bevat het boek heel veel informatie. 
Je moet je wel eerst een beetje in de geschie-
denis van Finland in de Tweede Wereldoorlog 
verdiept hebben om sommige termen zoals 
‘Continuation war’ en ‘Lapland war’ te begrij-
pen. Als u die moeite even neemt is het boek 
echter een heel besliste aanrader dat ook nog 
eens (in het Engels) heel gemakkelijk leest.  

Boekrecensie

Jerome Blanes 
op de DKE beurs
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Titel
Daniel Fraser, Gun and Rifle Maker  

of Edinburgh Scotland
Auteurs

Jonathan Grenville Kirton
Uitgever

Arms Collecting Publications, Inc.
ISBN

978-0-9907439-0-3
Formaat

22 x 28 cm
Pagina’s

276
Illustraties

Meer dan 300 zwart wit foto’s,  
een paar kleur, tekeningen

Taal
Engels
Prijs 
$ ?

Gelezen door
JP Loeff

Zoals u wel weet zijn monografieën over ge-
weermakers bij uw recensent altijd zeer wel-
kom. Deze is dat des te meer daar het gaat over 
één van zijn favoriete Schotse geweermakers, 
Daniël Fraser. Uw recensent heeft er zelf een 
beetje aan meegewerkt met informatie en fo-
to’s. Daarnaast is de auteur een goede vriend al 
zien we elkaar maar zelden door een tussenlig-
gende oceaan en andere obstakels. Fraser was 
één van die uitzonderlijke geweermakers die 
de wapens van zijn ontwerp in zijn geheel zelf 
maakte. Hij verhandelde ook wapens maar de 
geweren van zijn hand werden in Edinburgh 
door zijn medewerkers gemaakt. Maar laten 
we bij het begin beginnen, Daniël Fraser was 
leerling van Alexander Henry, één van de an-
dere groten uit deze stad. Hij stond duidelijk 
op goede voet met zijn leermeester want ze 
hadden samen een patent en hij werd op jonge 
leeftijd door Henry naar Turkije gestuurd om 
hem daar te vertegenwoordigen. Uiteindelijk 
gaat Fraser zijn eigen weg, ontwerpt een aantal 
wapens waaronder zijn fameuze valblok sys-
teem. Een systeem waar één bekende Ameri-

kaanse schrijver, Ross Seyfried, ooit van op-
perde dat dat de mooiste vorm van een geweer 
was die hij kent. Maar terug naar Fraser, Hij is 
in die jaren tachtig van de negentiende eeuw 
een van de beste schutters van Schotland en 
vertegenwoordigde zijn land in diverse lange 
afstandswedstrijden. Hij is actief in de lokale 
Volunteer Movement en maakt om te begin-
nen een aantal wedstrijdgeweren met zijn val-
bloksysteem. Pas later maakt hij ook jachtge-
weren en roekgeweren met dat systeem. Daar 
zat natuurlijk meer geld in dan in schijfschut-
ters. Apart van de geweren op het valbok sys-
teem maakte Fraser ook dubbelbuksen van 
een grote schoonheid. Ook werden er een ge-
ring aantal hagelgeweren gemaakt maar zijn 
specialisme was toch echt geweren met een 
getrokken loop. Als het grendelgeweer aan 
het eind van de negentiende eeuw zijn intrede 
doet met nitro patronen zoals de .303 Brits, 
de 6,5 x 53.5 Mannlicher en de 7 x 57 Mauser 
bouwt hij, met de voor die patronen geschikte 
grendelsystemen, prachtige buksen. Hij voor-
ziet ze van een eigen ontwerp trekkersysteem 
en levert er door hem geladen patronen bij. 
Daarbij gebruikte hij mantelkogels die van 
schuine groeven in de mantel voorzien wa-
ren om ze beter te laten expanderen. Hij had 
hierop een patent en noemde ermee geladen 
munitie ‘Velox’. 
Dit hele verhaal wordt in het boek beschre-
ven en zelfs voor een gevorderde Fraser ver-
zamelaar komen er interessante feiten aan het 
licht. Zo was Fraser één van de weinige ge-
weermakers die zijn leerlingen betaalde. Het 
was in die tijd de gewoonte om de leerling 
te laten betalen voor de scholing. Fraser zag 
daar het onrecht van in want een leerling doet 
wel degelijk belangrijk werk al begint hij met 
de simpele klussen. Fraser sterft jong (53 jaar 
oud) in 1901 aan een longontsteking en zijn 
twee zonen nemen de zaak over. De ene, Do-
nald is dan nog maar net geen leerling meer 
en de andere, James, is nog leerling. Ze red-
den de firma mede door de loyaliteit van hun 
geweermakers. Die werden voor die tijd goed 
betaald en gewaardeerd. Beide zonen zetten 
de zaak voort tot de Eerste Wereldoorlog. Zo-
als van zoveel goede zaken is die nachtmerrie 
ook het feitelijk einde van Fraser.
Zo komen er allerlei pareltjes van geschiede-
nis uit dit boek naar voren. Al die informatie 
is beschikbaar gekomen door een uitzonder-
lijke verzamelaar van Fraser wapens genaamd 
Emmett H. Gatewood uit Indiana, USA. 
Deze knoopt in de jaren zestig en zeventig 
van de vorige eeuw een vriendschap aan met 
de jongste zoon van Daniël Fraser. Deze al 
genoemde James heeft op dat moment alleen 
nog familie in de Verenigde Staten en bezoekt 
Emmett een aantal malen. Deze laatste houdt 
de tijdens die bezoeken vergaarde informatie 
nauwkeurig bij. Voor zijn dood vindt hij bij 
Jonathan Kirton, de auteur van dit boek, een 
veilige en waardevolle plek voor al de infor-
matie die nu in dit boek verwerkt is. Even 
terzijde: hier kunnen we een voorbeeld aan 
nemen als verzamelaars. Vergaar kennis, leg 
het vast op een andere plek dan alleen in uw 
hoofd en zorg dat het ergens terecht komt 
waar het gebruikt wordt. We moeten de au-

Boekrecensies

teur, Jonathan Kirton dankbaar zijn dat hij 
de kennis vastgelegd heeft. De manier waarop 
hij dat gedaan heeft zijn we iets minder en-
thousiast over. Hij vertelt het verhaal chrono-
logisch. Hierdoor komen stukjes persoonlijke 
geschiedenis, wapentechnische geschiedenis 
en andere aspecten op een wat rommelige 
manier achter elkaar te staan. Verder had hij 
een betere vormgever of redacteur in de arm 
moeten nemen. Daarnaast heeft de drukker 
niet het optimale uit de foto’s gehaald. Dit 
lijkt allemaal onvriendelijke kritiek maar we 
hebben wel begrip voor de omstandigheden 
waaronder het boek ontstaan is. Het is uit-
gegeven door zijn zwager, Joe Salter, die net 
de uitgeverij van wijlen James Gooding (Mu-
seum Restoration Service, Arms Collecting) 
weer nieuw leven in probeert te blazen. Dat 
is een nobel streven want Jim Gooding gaf 
een platform voor vele monografieën die van 
historisch belang zijn en elders nooit gepubli-
ceerd zouden zijn. Iemand die dat wil voort-
zetten dient gerespecteerd te worden. Bedenk 
dat het uitgeven van dit soort gespecialiseerde 
boeken geen vetpot is. Dit boek is voor zo-
ver ons bekend zijn eerste product. Het zou 
dus beter kunnen maar als je door de begin-
nersfouten heen weet te kijken is het wel heel 
bijzonder. Het geeft een uitzonderlijke in-
kijk in de maker van wat volgens sommigen, 
waaronder uw recensent, de mooiste wapens 
in de geschiedenis zijn. Het is dus ondanks de 
vormfouten van de uitgave een heel besliste 
aanrader. 

Advertentie

L.S,
Door verzamelaar gevraagd: 
Lakstempels waarmee vroeger 
met rode lak brieven werden 
verzegeld! Ook onderdelen 
zoals greepjes en of losse 
voetjes zijn welkom.

G. Malnat: 0224-531400
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Titel
Olly, The Life and Times of Frederick  

Oliver Robinson, 2nd Marquis of Ripon 
Auteurs

Rupert Godfrey
Uitgever

Rupert Godfrey
ISBN

geen (Self Published)
Formaat
19 x 25
Pagina’s

224
Illustraties

Zwart wit foto’s kleuren afdrukken  
van aquarellen

Taal
Engels
Prijs

ca. £ 25 
Gelezen door

Ir J P Loeff

Een biografie..de hoofdpersoon heet Olly, 
‘geld speelt geen rol’ maar het is niet geschre-
ven door Maarten Toonder. Het gaat ook niet 
over de fameuze kasteelheer in geruite jas maar 
over één van Engeland’s  beroemdste jagers. 
De ondertitel verraadt dat al: beschreven 
wordt het leven en tijdperk van Frederick Oli-
ver Robinson, 2de markies van Ripon. Zijn 
roepnaam was Olly, vandaar de titel van het 
boek. Hij leefde in de laatste helft van de ne-
gentiende eeuw en het eerst kwart van de twin-
tigste eeuw. De periode waarin het Engelse rijk 
op zijn aller-machtigst was met aan het hoofd 
Koningin Victoria, Koning Edward VII en 
George V. Het was ook de tijd waarin het in 
de mode kwam om op grote schaal jachtpar-
tijen te organiseren. Het is de periode waarin 
voorladers vervangen worden door steeds meer 
geperfectioneerde achterladers met als resul-
taat het side-by-side jachtgeweer in de vorm 
die we nu kennen. De mogelijkheden die dat 
bood leidde tot een steeds groter worden van 
de tableaus op deze jachtpartijen. Denk daar-
bij aan duizenden stukken wild, voornamelijk 
patrijzen, fazanten en korhoenderen (grouse). 

Wild werd daarvoor gefokt en uitgezet, vooral 
fazanten. Olly, die het grootste deel van zijn 
leven als Earl de Grey bekend is omdat de oud-
ste zoon van een markies toch ook een naam 
en titel moet hebben is van jongs af aan een 
begenadigd schutter op alles dat beweegt. Het 
boek begint dan ook met een aantal beschrij-
vingen van de jachtpartijen in zijn jeugd en na 
een aantal bladzijden bekruipt de lezer het ge-
voel alsof het boek een eindeloze opsomming 
wordt van enorme aantallen geschoten wild. 
Dat wordt het echter niet, het begint al gauw 
de Britse maatschappij en vooral de top laag 
ervan te beschrijven aan de hand van alles wat 
over Olly in brieven, dagboeken en artikelen 
te vinden is. Zelf was hij een gesloten man 
die weinig aan informatie over zijn karakter 
nagelaten heeft. Aan het eind van het boek 
heb je echter wel een idee over hem en hoe 
hij was. Hij was een gedreven jager die alles 
maar dan ook alles voor de jacht over had. De 
familie bezittingen in Yorkshire lieten dat ook 
toe, een stuk dat voor patrijzen en fazanten 
geschikt was gekoppeld aan een ‘grouse moor’. 
Dat maakte het leven voor de jonge jager na-
tuurlijk gemakkelijk gekoppeld aan een vader, 
politicus, minister, ooit onderkoning van In-
dia, die ook plezier in jagen had. De politiek 
is een familie aangelegenheid maar na een paar 
jaren in het Lagerhuis voor zijn eigen district 
‘Ripon’ geeft Olly er de brui aan. Het werk in 
het parlement is een hinderlijke onderbreking 
van zijn jagen. Hij heeft er geen plezier in en 
gezien het feit dat het kapitaal van de familie 
voldoende is om zijn jachtlust bot te vieren, 
geeft hij de politiek eraan. Na een persoonlijke 
tragedie besluit zijn vader  Rooms Katholiek 
te worden wat resulteert in het moeten op-
geven van zijn publieke functies. Een aantal 
jaren later wordt hem de positie van onder-
koning van India aangeboden en ondanks 
het feit dat zijn echtgenote het niet echt ziet 
zitten doet hij het. Natuurlijk bezoekt Olly, 
die dan al lang volwassen is hem twee keer 
en jaagt daar op allerlei wild, inclusief tijgers 
en neushoorns. Zijn passie is echter vliegend 
wild en hij is daarin zo bedreven dat gerust 
gezegd mag worden dat de wereld zijn gelijke 
daarin nooit gezien heeft. De drijfjachten op 
die schaal met tableaus van duizenden stuks 
zijn er tegenwoordig nauwelijks meer en de 
gelegenheid om die bedrevenheid in schieten 
te krijgen is nu dan ook uiterst zeldzaam. 
Natuurlijk gaat het boek niet alleen over het 
jagen, Olly had meer interesses. Hij verza-
melde Meissner porselein, was geïnteresseerd 
in muziek en is uiteindelijk gestrikt door een 
vrouw, Gladys genaamd. Zij is dan de weduwe 
van Lord Lonsdale, een beroemd zeiler en een 
man met een sterke en ongezonde drang naar 
vocht met een hoog ontsmettend gehalte. Aan 
dat drankgebruik gaat hij dan ook al vroeg 
dood, zijn weduwe min of meer berooid ach-
terlatend. Die vlindert wat heen en weer en ze 
schuwt  allerlei seksuele relaties in die preutse 
Victoriaanse tijd ook niet. Haar reputatie is 
dan ook niet vlekkeloos als ze haar zinnen op 
Olly zet. Ze weet het voor elkaar te krijgen 
dat ze de zeer begeerlijke vrijgezel aan de haak 
slaat. Hoe wordt uitgebreid beschreven aan 
de hand van brieven en roddels uit die tijd. 

Ze trouwen en het wordt tot eenieders verba-
zing een goed huwelijk. Dat, voor een groot 
deel, door de passie van Olly voor jagen en de 
ruimte die zij daardoor voor een ander vorm 
van jagen heeft. Ze laten elkaar de ruimte en 
hebben een voor die tijd onconventionele re-
latie. Ze gaan om met het koninklijk huis en 
Gladys is een speciale vriendin van Alexandra, 
de Princes of Wales, later koningin Alexandra. 
Olly en Gladys delen een passie, die voor mu-
ziek en vooral voor opera. In die tijd werden 
opera’s in Londen nauwelijks opgevoerd en 
dan meestal vertaald in het Italiaans. Ze zet-
ten zich beiden in voor het opnieuw openen 
van een Opera theater en dat wordt een succes. 
Het bestaat nog steeds en heet Covent Gar-
den. Later halen ze het ballet uit Rusland en 
ook dat wordt een succes, De beroemde kun-
stenaars zijn kind aan huis bij de familie ‘de 
Grey’. Namen zijn Nijinski, Russisch danser 
van wereld formaat en Dame Melba, sopraan. 
Ze vormen een groep van lichtelijk bohemi-
enne mensen in de hogere klasse van de maat-
schappij. Een groep die zich los probeert te 
breken uit de starre orde van die Victoriaanse 
tijd en die dat ook lukt. Dat alles brengt met 
zich mee dat dit boek tot in de stuitende kie-
ren van deze maatschappij kijkt en er over ver-
telt. Dat is leerzaam en interessant. Als we er 
een aanmerking op mogen maken, Olly heeft 
in zijn jonge jaren een buitenechtelijk kind 
verwekt en dat wordt in een voetnoot in het 
boek aan de kant gezet. Persoonlijk vinden we 
dat wat kort door de bocht. 
Veel persoonlijke verhalen in dit boek dus en 
waarom zou u dat als wapenverzamelaar nu 
moeten interesseren. Welnu, het is het uitste-
kend geschreven verhaal van iemand die vol-
strekt bezeten was van jagen. In de periodes 
dat hij dat niet kon schoot hij hommels met 
klein kaliber hagelgeweertjes... hij kon het 
gewoon niet laten. Het is een man met pas-
sie, enorm veel passie en zijn verhaal overlapt 
de periode dat jagen een alom gewaardeerde 
publieke bezigheid was. Een tijd dat er ook 
dingen gebeurde waar we nu over fronsen. Een 
tijd waarin het side by side jachtgeweer tot zijn 
huidige vorm komt. 
Kortom, het boek geeft een duidelijk en goed 
leesbaar beeld van een periode in de wapen-
geschiedenis die van onovertroffen belang is. 
Daarnaast leest het na die eerste bladzijden als 
een roman. Het is een zeer besliste aanrader 
voor iedereen die in Britse (jacht)geschiedenis 
geïnteresseerd is. 

   wapenfeiten | nummer 2 |  mei 2015   23 



In
te

rn
at

io
na

l A
uc

ti
on

s
A

nt
iq

ue
 A

rm
s 

an
d 

A
rm

ou
r 

✦
 O

rd
er

s 
✦
 H

is
to

ri
ca

l C
ol

le
ct

ib
le

s
H E R M A N N  H I S T O R I C A

Hermann Historica oHG ✦ Linprunstr. 16 ✦ D-80335 Munich ✦ Phone +49-89-54726490
Fax +49-89-547264999 ✦ E-mail: contact@hermann-historica.com

Please don’t miss to consign now to our autumn 2015 auction.

www.hermann-historica.com

Sold in our spring auction
(prices including premium)
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Sold in our spring auction A German 

light cavalry 
armour, 

1550/1570

A pair of German Gothic gauntlets, circa 1470/80

A South German tournament helmet, 
probably Augsburg, ca. 1580

A Chinese jade 
dagger, Qing dynasty, 
18th century

A magnificent 
Georgian qama, 
silver-mounted 
and set with corals, 
dated 1812

A Treeby Chain Rifle

A sword from the 
Battle of Castillon 
1453

A Roman 
Hagenau-type 

bronze helmet, 
1st half of the 

1st century

A pair of 
deluxe 

per-
cussion 
pistols, 

Lebeda in 
Prague, 

circa 
1840/50
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