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verrichten kan, de Durandal, waarmee men een rotsblok doorklieven kan
en talrijke vorsten waren gelukkige bezitters van beroemde zwaarden.

In enkele steden ontstonden zwaard vegergilden, die als in Keulen,.
Iserlohn en Solingen algemeene beroemdheid genoten.

Vooral Solingen, dat men in vroeger jaren het Duitsche Toledo noemea
kon. Zooals de sage vertelt, moet Adolf IV van Berg wapensmeden
van Damaskus tijdens een kruistocht onder Frederik Barbarossa meege-
bracht hebben. Andere sagen luiden anders, maar de bovengenoemde lijkt
mij het aannemelijkst.

Want eeuwen later, toen het zwaard reeds lang zijn belangrijkheid als
wapen verloren had, duikt in de 17e eeuw een zekere Peter Gimpelmus of
Semmelmus in Solingen op, die de o n e c h t e damast gevonden moet hebben.

Dat men toenmaals nog aan damastklingen dacht, wijst op oeroude,
blijvende traditie. Ook, dat men de echte, de gegoten damast wel wist
te onderscheiden van de onechte, de gesmede damast.

Veel is daarover niet te vinden en Gimpelmus blijft een onzekere,
legendarische verschijning.

Vele jaren later, in 1805 bericht het Handboek der uitvindingen van
G. C. Benj. Busch, Eisenach 1805, III over Semmelmus en het Turksche
damast, dat dit metaalpatroon regelmatig gevormd is en op Turksche
letters gelijkt (?).

Maar dan volgt over het echte damast, daarmee kan men een spijker
van vingerdikte doorslaan, zonder dat het zwaard daaronder lijdt, eea
proeve, die het nagemaakte damast niet doorstaan kan.

Ook toen nog blijkt het, dat men het onderscheid tusschen het heusche
damaststaai, het staalgietsel en het gesmede mengsel gekend heeft.

Dan volgt een even lange pauze. Zelfs Dr. L. Beek, wiens boek ik vele
historische notities dank, weet in 1890 niets over Solingen mee te deelen.

En toch leefde in Solingen de oude traditie voort!
Tijdens den wereldoorlog overleed ginds de in Solingen befaamde wa-

pensmid Paul Dinger, d e Damastsmid, zooals de Solingers zeggen.
Wat hij maakte, was knap werk, maar geen echt damast. Weer gemengd-

smeedwerk. Glad gepolijste klingen, waarop eventjes, in iets diepere me-
taaltint het fijn bewerkte patroon verschijnt.

De patronen, die hij beheerschte, waren de volgende: Groote en klein
rozendamast, Turksche en namaak Turksche d., banddamast, sterdamast
en wilde damast.

Van den zoon van Dinger vernam ik verder, dat het laatste patroon
gemaakt werd van damaststaai, dat een firma in Remscheid sinds jaren
leverde. Een eigenlijk patroon kan men dit niet noemen, het is een onregel-
matig beweeg van lijnen en vlekken, dat overigens niet zonder bekoring
is. Dit kan wellicht het echte damaststaai zijn, de andere patronen zijn ge-


