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Tussen 1938 en de jaren ’80 van de vorige eeuw 
zijn bijna 1,3 miljoen P.38 pistolen ge-

produceerd. Dat is meer dan van zijn voor-
ganger, de P.08, maar toch is het Walther ont-

werp nooit zo beroemd geworden. Een precieze 
reden is moeilijk te vinden. Misschien ligt het aan 
het feit dat de P.38 grotendeels in oorlogstijd werd ge-
maakt, en dat er dus niet zo eindeloos veel contractva-
rianten bestaan. Misschien komt het ook omdat over de 
P.08 veel meer en uitgebreider is geschreven.
Voor liefhebbers – en vooral verzamelaars – van de P.38 
is er goed nieuws: het zojuist verschenen boek ‘Die Pistole 
38’. In 640 pagina’s wordt daarin de geschiedenis van het pis-
tool beschreven, met bijzondere aandacht voor alle varianten. 
De ondertitel, Deutschlands Dienstpistole in fünf Jahrzehten, is 
een beetje misleidend. De P.38/P.1 bleef weliswaar in Duitsland 
tot in de jaren tachtig in gebruik, maar het boek beschrijft alleen de 
periode van 1937 tot 1945, met een klein uitstapje naar naoorlogse 
pistolen die in de DDR en Tsjechoslowakije werden gemaakt met 
gebruik van originele onderdelen.
Qua opzet en indeling lijkt Die Pistole 38 geïnspireerd door ‘The Mau-
ser Parabellum 1930-1946’ van Joop van de Kant en Don R. Hallock, 
uit 2010. In Die Pistole 38 wordt ook elke variant tot in de onderdelen 
beschreven, met serienummer, geschatte productie, merken en kenmerken. 
Het verschil tussen beide boeken zit vooral in de hoeveelheid archiefmate-
riaal. Terwijl over Mauser erg veel informatie bewaard is gebleven, is het bij 
Walther behelpen. En waar van de P.38 wel iets bewaard is gebleven, bijvoor-
beeld de vrijwel complete constructietekeningen, wordt daar maar spaarzaam 
gebruik van gemaakt. Het overgrote deel van Die Pistole 38 is daarmee gebaseerd 
op de bestudering van bewaard gebleven exemplaren – en dat zijn  er gelukkig heel veel.
Over de voorgeschiedenis van de P.38 is eigenlijk maar weinig bekend. De eerste patenten van het voorgangermodel, het Armeepis-
tole, dateren van begin 1936. We weten dat in 1937 een troepenbeproeving werd gehouden. Het is niet bekend met welke pistolen, 
maar blijkbaar voldeed het Walther model erg goed: al in 1938 werd het wapen als Pistole 38 ingevoerd, terwijl begin 1939 nog een 
tweede troepenbeproeving werd gehouden. Pas op 20 mei 1940 werd deze officieel beëindig, met indienststelling van de P.38. Tot het 
einde van de oorlog werden vervolgens bijna 1,3 miljoen exemplaren gemaakt: ruim 617.000 bij Walther, ruim 370.000 bij Mauser 
en ruim 280.000 bij Spreewerk. Een interessant hoofdstuk gaat over de vraag of, en zo ja hoeveel, pistolen in het concentratiekamp 
Neuengamme bij Hamburg zijn gemaakt/geassembleerd. In totaal komen de auteurs op 118 varianten. Toegegeven, de verschillen 
zijn soms minimaal, maar dat maakt het voor de echte verzamelaar juist spannend. Overigens wordt apart aandacht besteedt aan 
magazijnen, grepen, holsters, voorschriften en accessoires.

A. Krutzek, D. Jonke & O.L. Reichert, Die Pistole 38. Deutschlands Dienstpistole in fünf Jahrzehten. RWM-Verlag, 2016. 640 pagi-
na’s, ca. 3000 illustraties, gebonden. ISBN 978-3-944988-99-3. Prijs € 152,50. Te bestellen via www.rwm-depesche.de.

P.38

Lebel

Begin dit jaar hadden we het genoegen met een aantal Franse grendelgeweren te schieten, waaronder een Lebel M1886. Gezien 
met de ogen van vandaag is dat een kreng van een ding. Stroeve grendel, afschuwelijke trekker en een idioot buismagazijn, Maar 

dat is met de ogen van nu. Honderddertig jaar geleden was de ‘Lebel’ een hoogtepunt van de wapentechniek. Het eerste geweer dat 
patronen met rookloos kruit verschoot, ingevoerd door een van de Europese grootmachten.
Het belang van de Lebel wordt al snel duidelijk als we kijken naar de productie: het Model 1886 werd gemaakt in de drie nationale 
fabrieken: Châtellerault, Saint-Étienne en Tulle. Tussen 1886 en 1892 werden in Châtellerault ruim 900.000 stuks geproduceerd, in 
Saint-Étienne ruim 950.000 en in Tulle naar schatting 600.000 geweren. Uiteindelijk zijn meer dan drie miljoen exemplaren gemaakt, 
waarvan enkele tot in de jaren zestig bij kazernediensten in gebruik bleven.
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Optiek •
Exerziergewehr 16 •
Type 11 mitrailleur •

Ruger American Pistol •
Nederlandse jachtwapens •

DPM AR-15 veersetBP
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200


