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mengd smeedwerk, ontstaan uit de mengeling van strooken ijzer en staal.
Tijdens den wereldoorlog schijnt de antieke techniek eenigszins op-

gebloeid te zijn. Ik zag ten minste eenige fraai bewerkte kavaleriesabels
en zeer mooie dolken, zooals de Duitsche officieren toenmaals droegen.

Deze Paul Dinger blijkt werkelijk een knap vakman geweest te zijn. Bij
denzelfden zoon zag ik een lineaal, waarop alle damastpatronen aanwe-
zig waren. Hoe de man dat klaar gespeeld heeft, is een raadsel, onbegrij-
pelijk, als men aan de verschillende metaalwendingen denkt, die voor
elk patroon noodig zijn.

In Solingen, als gezegd, was deze Dinger een beroemd man. Zijn ge-
reedschappen en enkele mooie stukken zijn door de familie aan de school
voor metaalbewerking aldaar geschonken. Liefhebbers toonen met trots
het weinige, dat ze bezitten, wijzen nadrukkelijk op de simpele D., die in
het kunstige metaalwerk op een verborgen plekje ingeslagen is.

Maar buiten Solingen had ik er nooit van gehoord. In lexica en zelfs in vak-
werken wordt nimmer van deze voortzetting der oudere metaaltraditie ge-
sproken. Knappe metaalbewerkers, die ik ken, en die herhaaldelijk in Solingen
waren, wisten heelemaal niets van dit interessante werk. Ik zelf hoorde het
toevallig, toen ik de groote fabriek van Henckels bezichtigde en in de monster-
collectie tot mijn groote verbazing een voorsnijmes in wild damast aantrof.

Merkwaardig toch, hoe zoo iets belangrijks in onzen zoekenden tijd
onbekend en langzaam verdwijnen kan!

Na herhaalde bezoeken en veel vragen in Solingen gelukte het me
twee wapensmeden, Leo Deuss en Muller te vinden, die dit gemengde
smeedwerk nog op bestelling maken. Namen overigens, aan kenners van
damast te Solingen onbekend.

De enkele werkstukken, die ik zag, leken mij aesthetisch-belangrijker
dan het befaamde werk van Dinger. Dit is t e geraffineerd, te gepolijst,
te verfijnd. Liever is me dit werk, ietwat grover van doen, dat meer het
ontstaan van het patroon doet zien, de heusche mengeling van staal en
ijzer, het wisselen van de metaalsoorten.

Maar overigens is het helaas een der vele mooie, oude technieken, die
nu eenmaal moeten verdwijnen.

Het werk wordt te duur en liefhebbers ontbreken.
Ik heb nog beproefd een firma aldaar, die zoogen. „Brieföffner" maakt

te bewegen in plaats van het nietszeggende, gepolijste staal het oude,
mooie, intieme metaalwerk in te voeren. Dit zijn toch luxedingen, waarbij
de schoonheidswaarde het hoogste is!

Doch het is, jammer genoeg, vergeefsche moeite geweest! Het is nu
eenmaal het fatum van onzen tijd, dat de groote schoonheid van handwerks-
kunst moet verdwijnen!


