
i68 GEMENGD METAALWERK. D

patroon te zien, welks fijnheid van de meer of minder herhaalde bewer-
kingen afhangt.

Deze drie patronen vond Dr. Beck bij de zwaarden uit Nydam. De
antieke, Romeinsche wapensmeden hebben zich dus blijkbaar niet ver-
genoegd met de eenvoudige vereeniging van staal en ijzer, maar door her-
haalde bewerkingen het onderling verband intensiever gevormd, waar-
door het zwaard tevens schoonheidswaarde verkreeg. Een ontwikkelings-
vorm, die vrijwel op het Javaansche pamor-werk gelijkt, met het overi-
gens belangrijk verschil, dat ginds op Java het staal vrijwel ontbrak,
waaronder de waarde als duurzaam wapen noodzakelijk moest lijden.

Dat nu juist de Romeinen deze prachtig gesmede wapens gebruikten,
mag geen verwondering wekken. Al waren wellicht de Romeinen oorspron-
kelijk zwak in metaalbewerking, vergeleken bij de meesters in Azië, toch
was het zwaard het geweldige wapen in het handgemeen, dat Rome naast
de voortreffelijke, militaire organisatie de overwinning bezorgde boven de
vijanden, die met bronzen wapens vochten, wapens, die tijdens het ge-
vecht veelal op de knieën rechtgebogen moesten worden.

En Rome wist meesterlijk van veroveringen partij te trekken! Evenals
het kloeke, krachtige Germanen in hulptroepen vereenigde, vaardige
boogschutters van elders ontbood, vestigde het in oude metaalcentra als
Damaskus wapenfabrieken, overal verspreid, die het noodige oorlogsma-
teriaal in de beste kwaliteiten konden leveren. En het zou een interessant
vraagstuk zijn om na te gaan, of de overgang van de oorspronkelijke, bronzen
wapens tot de gesmeed ijzeren, niet een der Romeinsche overwinningsfak-
toren is geweest, die samenging met hun nadere aanraking met het staal-
beheerschend Azië. Brons werd in ieder geval langen tijd voor s i e r w a-
p e n s gebruikt, vooral omdat het duurder dan gewoon ijzer was.

Ondanks de triomfen van het stalen wapen, verachtten enkele
Romeinsche schrijvers het ijzer, omdat daaruit de verderfelijkste wapens
gesmeed konden worden. Plinius vertelt bijv., dat men het daarom ver-
meed met ijzeren griffels te schrijven en Catullus zingt: „O, Jupiter, moge
doch het geheele geslacht van Chalyber te gronde gaan, die begonnen
zijn met de aarde te doorwoelen en het harde ijzer te gebruiken."

Ook wisten de Romeinsche machthebbers de wapenfabrikage meesterlijk
te organiseeren. Naast de velerlei handwerkers, die elk legioen toegevoegd
werden om het oorlogsmateriaal in stand te houden en te repareeren,
waren de wapensmeden, de fabricenses, militair ingedeeld. De werklieden
in de staatsfabrieken mochten geen wapens aan anderen verkoopen en
waren in consortien ingedeeld. Den wapensmeden werd evenals bij de
rekruten der legioenen een merkteeken op den arm gebrand. Zij hadden
een bepaalden diensttijd en na afloop dezelfde voorrechten als de actieve
soldaten. In de dienstvoorschriften „Cod. II 9. De fabricensibus" staat


