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VUUR, AARDE, 
WIND & WATER

4 elementen in één 
ambacht 

ATELIER 185

Damaststalen 
messen van  
Atelier 185
Het maken van werktuigen is een van de allereerste 
technologieën die de mensheid heeft gebracht tot 
zijn huidige punt in technologische vooruitgang. 
De eerste sporen van koperen bijlen en hamers 
kunnen we terugbrengen tot 5000 v. Chr Het 
bewerken van metaal is in feite een samenkomst 
van alle verschillende natuurlijke elementen om een 
uitzonderlijk kwalitatief werktuig te produceren. 
Wij gaan op bezoek bij Clem Vanhee van Atelier 185, 
die unieke damaststalen messen smeedt waarbij 
scherpte, hardheid, balans en esthetiek tot in de 
perfectie worden benaderd.  

foto’s  Lieselot Geeregat

“Ik ben van kindsbeen af  eigenlijk al 
gefascineerd door messen en zwaarden, zoals 
vele kinderen, maar bij mij is het wat blijven 
hangen. Ik heb altijd de drang naar creatie 
gehad, naar werken met mijn handen naar 
dingen maken. Na mijn ingenieursopleiding 
heb ik een opleiding siersmeden gevolgd. 
Het was niet zozeer het klassieke siersmeden 
dat echt iets voor mij was, maar eerder het 
bewerken van ruw metaal, de abstractere 
stiel van het smeden heeft iets primairs 
voor mij. In se werden tot 100 jaar geleden 
ongeveer dezelfde technieken gebruikt om 
een anker of  poort te maken als welke ik nu 
gebruik voor mijn messen. Ik ben begonnen 
met de basis om die technieken onder 
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de knie te krijgen. Daarna ben ik meer 
beginnen experimenteren waar mijn echte 
passie lag: messen. Natuurlijk was het een 
proces met veel vallen en opstaan, ik heb 
eerst veel slechte messen gemaakt - zelfs eens 
een mes gemaakt van allemaal staalkabels 
van een collega. (lacht) Mijn vaste job als 
R&D manager deed ik nog steeds graag 
maar ik zag bij mijn vrouw, die toen net 2 
jaar zelfstandig juwelensmid was, dat die 
vrijheid wel enorm bevrijdend is.”  

Clems achtergrond als mechanisch 
ontwerper geeft hem de nodige theoretische 
bagage over materiaaleigenschappen. “De 
kwaliteit van een mes staat en valt met 
twee dingen: staalkwaliteit en thermische 
behandeling. Om van een stuk staal een 
goed functionerend mes te maken, moet je 
het opwarmen tot een punt waarop je staal 
van kristalstructuur verandert. Dan moet je 
het zo snel mogelijk afkoelen. Als dat niet 
correct gebeurt, dan krijg je er wel een snede 
op, maar hoe scherp je die krijgt en hoelang 
die snede behouden blijft is een ander 
verhaal.” 

De messen die van Clems werkbank komen 
zijn stuk voor stuk echte ambachtelijke 
meesterwerken: aan elk klein detail besteedt 
hij aandacht. Alles is maatwerk: zo kan 
je als klant zelf  meebepalen welk profiel 
het lemmet heeft - al moet je het warm 
water niet opnieuw uitvinden - en uit welk 
materiaal het handvat wordt gemaakt. Toch 
is het de bedoeling om echt functionele 
messen te maken. “Ik haal het meeste 
voldoening uit reacties over de functionaliteit 

van een mes. Het liefst van al zie ik dat ze 
intensief  gebruikt worden, ik wil dat mensen 
iedere keer dat ze het mes gebruiken er 
plezier aan beleven. Dat ze denken: ‘ik heb 
het gekocht, ik ga er nu zorg voor dragen en 
het wordt een erfstuk om aan mijn kinderen 
en kleinkinderen door te geven.’ In de eerste 
plaats blijft het een werktuig. Het is niet 
omdat ze in een handgemaakt houten doosje 
komen dat ze daar ook hun hele leven in 
moeten blijven. Elk mes is gemaakt om te 
snijden en niet om aan de muur te hangen, 
al bepaalt iedereen natuurlijk zelf  wat ze 
ermee aanvangen.”  

Typerend voor de messen van Atelier 185 is 
het typische damastpatroon, de strepen en 
vlekken die wat doen denken aan stromend 
water werken bijna betoverend. Rond 
damaststaal hangt een hele legendarische 
cultus, het smeedgeheim zou doorheen de 
jaren verloren gegaan zijn. Maar hoe zit dat 
nu net echt?  

“Er zijn eigenlijk 2 soorten, het echte 
damaststaal dat nu wootz genoemd wordt, 
is eigenlijk een smelttechniek waarbij je 
zuiver ijzer mengt met een hoeveelheid 
koolstof, dat wordt gesmolten en terug 
tot blok verwerkt. Het damaststaal dat ik 
toepas, bestaat uit verschillende soorten 
staal die in elkaar worden gevuurlast 
en telkens weer op elkaar geplooid en 
getorst worden. De twee technieken zijn 
aan de basis totaal verschillend maar 
geven allebei een superieure kwaliteit van 
staal en daarbovenop een zeer esthetisch 

eindresultaat, want het oog wil ook wat 
natuurlijk.”   

Maar niet elk mes met de kenmerkende 
golvende tekening is van dezelfde kwaliteit, 
er wordt wel eens gezegd dat imitatie de 
hoogste vorm van vleierij is.  

“Vaak zijn dit messen die alleen maar het 
damastpatroon hebben voor schone schijn. 
Deze messen worden op grote industriële 
schaal gemaakt, het patroon is puur 
decoratief  en de kern van het mes bestaat uit 

“Ik heb altijd de drang naar 
creatie gehad, naar werken 
met mijn handen, naar 
dingen maken.”
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een totaal andere soort staal. Dit kunnen nog 
steeds perfect kwalitatieve messen zijn, maar 
ze bezitten niet de uitzonderlijke kwaliteiten 
van het volledige massieve damast.” 

Elk mes van Atelier 185 is een werk van 
lange adem. Het hele productieproces 
gebeurt door Clem zelf. Het echte smeden 
van het damaststaal gebeurt in zijn atelier 
in Zaventem. In een oude papierfabriek 
die 40 jaar leegstond maakte architect en 
kunstenaar Lionel Jadot een vrijhaven 
voor ambachtslieden en kunstenaars. 
“Eerst werkte ik vanuit het atelier van de 
smidschool in Gent maar toen ik in contact 
kwam met Lionel Jadot van Zaventem 
Ateliers was de keuze snel gemaakt. Mijn 
vrouw Lieselot Geeregat is juwelensmid 
en dit vormde een unieke kans om samen 
een atelier uit te bouwen. Bovendien 
vindt daar in Zaventem een ongelooflijke 
kruisbestuiving plaats tussen verschillende 
ambachten en kunsten.”  

Clem maakt het eigenlijke damaststaal 
door 2 verschillende soorten staal tot 1 blok 
te smeden. Dat stuk staal wordt telkens 
platgeslagen en weer geplooid tot hij een 
blok krijgt dat bestaat uit 135, 141, 225 … 
lagen. Daarna wordt het stuk uitgewalst tot 
een plaat van de gewenste dikte. De verdere 
afwerking vindt plaats in zijn atelier thuis 
in Gullegem, daar slijpt Clem er het juiste 
profiel uit. 

Vervolgens is het tijd voor het 
hardingsproces dat gebeurt door het staal tot 
op specifieke temperaturen te verhitten en 
weer af  te koelen. Door de artisanale aard 

van het proces kan er altijd iets mislopen. 
“Door het smeden komen er enorme 
spanningen op het staal te staan en dan 
kan er al wel eens een stuk afbreken of  
openbarsten. Zo’n stuk haal je dan weg en 
dan maak je een kleiner profiel. Er wordt wel 
eens gezegd dat messenmakers geen fouten 
maken, alleen maar kleinere messen.” (lacht) 
Het geharde staal wordt uiteindelijk naar de 
juiste dikte geslepen, een snede opgeslepen 
en geëtst in een zuurbad. Doordat de 2 
verschillende metalen anders reageren 
op het zuur verschijnt het uiteindelijke 
damastpatroon. Een magisch moment!

“Zo’n mes moet 
je voelen. De 
vormgeving, het 
handvat en de 
look & feel van 
het mes zijn puur 
op gevoel. Elk 
mes is een uniek 
stuk.”

Niet alleen het staal is exotisch, ook het 
handvat kan uit de meest uiteenlopende 
materialen gemaakt worden. Clem toont ons 
stukken narwalhoorn, walrustand, hout met 
lichtgevende epoxy, speciale soorten hout 
als witte ebben, maar ook de vermolmde 
wortels van een struik uit zijn tuin, die 
verstevigd zijn met een speciale stabilisator. 
Je kan het zo gek niet bedenken maar als 
handvat kan het zeker wel!  

De meeste messen worden gekocht door 
particulieren, zo’n mes vereist namelijk wel 
wat zorg en onderhoud. Het damaststaal is 
inherent verschillend van een blinkend inox 
mes, je moet het steeds goed drogen, anders 

is roest onvermijdelijk. Maar mits de juiste 
zorg is dit een mes voor het leven. Voor 
de nazorg kan je gewoon terecht bij Clem 
zelf, hij slijpt de messen met plezier terug 
scheerscherp.  

OPENDEURDAG 
Wil je zelf  eens het gehele productieproces 
van dichtbij meevolgen? Atelier 185 gooit 
zijn deuren open van vrijdag 16 oktober 
tot en met maandag 19 oktober. Clem 
geeft dan uitleg over het ontstaan van 
zo’n damaststalen meesterwerktuig en 
demonstreert bepaalde delen van zijn 
werkwijze. Wij raden het alvast met klem 
aan! Je krijgt bovendien ook de kans om je 

te verdiepen in de kunst van het juwelen 
maken door de vrouw van Clem, Lieselot 
Geeregat. 

Bezoeken zijn mogelijk in groepjes van 
maximum 8 personen en op voorhand 
registreren is verplicht. Surf  naar  
www.atelier185.be of  www.lunalotta.be voor 
meer informatie.


