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De vormen van de
messen heeft
Patrick zelf ontwor
pen en hangen aan
de muur.

Een onscherp mesje: dat was het
begin van een
hobby die is uitgegroeid tot een exclusieve collectie keukenmessen. Messenmaker Patrick
Pevernagie uit Mariaburg (Ekeren)
maakt met IP Knives een droom waar.
Dit jaar brengt hij zijn eigen collectie
op de markt. Enkele chef-koks uit het
Antwerpse zijn al fan. “Elk mes is uniek
en is net niet perfect, omdat het ambachtelijk werd gemaakt. Dat is het
mooie aan mijn creaties.”
De vonken vliegen in het rond wanneer Patrick
(40) het lemmet tegen de schuurband houdt. De
band op de schijf heeft een grove korrel, maar binnen een tijdspanne van meer dan twee uur wisselt
hij de banden tot wel tien keer, tot hij aan de band
met de fijnste korrel zit. Zo maakt hij beetje bij

Verschillende
soorten hout
voor het
handvat.

beetje het staal dunner en scherper. “Dat is het
moeilijkste: de snijkant in het staal slijpen. Het
lemmet moet bovenaan breder zijn dan onderaan,
maar ook bovenaan moet het van dik naar dun lopen”, legt hij uit. “Dat is een speciale techniek die je
in de vingers moet krijgen. Er zijn de jongste drie
jaar dan ook heel wat messen in de vuilnisbak beland. Voor de veiligheid heb ik trouwens een lederen schort aangetrokken. Ooit stond mijn hemd in
brand, geen pretje.”
In de drie jaar dat Patrick met zijn hobby en bijberoep bezig is, is hij enorm geëvolueerd. Samen met
die evolutie was het ook nodig om zijn kleine atelier van 2,7 meter bij 2,7 meter in te ruilen voor een
grotere ruimte. “Daarom zijn we verhuisd naar de
overkant van de straat, van een nieuwbouw naar
een huis van 130 jaar oud. We hebben hier een grote tuin waarin ik een groot tuinhuis kon neerzetten.
Mijn vrouw heeft me gelukkig altijd in mijn keuzes
gesteund. Maar zo’n oud huis betekent ook meer
zorgen. Toen er een lek in het dak bleek te zitten,
was het crisis thuis. Maar gelukkig kon ze dat snel
relativeren.”
We willen natuurlijk graag weten hoe iemand er op
een dag toe komt om ambachtelijke messen te gaan
maken. De Ekerenaar vertelt dat hij als jongetje al
een fascinatie voor messen had. “Als kind spaarde
ik allerlei zakmessen. Toen ik later op de middelbare school de opleiding Scheeps- en Haventechnieken volgde, leerden we onze gereedschappen
zelf maken. En daar zaten beitels bij, die eigenlijk
de ruwe versies van messen zijn. Die technieken
heb ik zo dus tijdens de praktijklessen geleerd.”
Maar het was vooral zijn beste vriend die hem op
het idee bracht. “Hij stelde voor om vanuit het staal
van een ringsleutel een mes te smeden. Twee weken later hadden we een smidsvuur en aambeeld
gekocht en gingen we in zijn tuin aan de slag. Ons
eerste exemplaar was niet veel soeps. Het mes
sneed niet en het lemmet was niet hard genoeg. Na
veel research bleek zo’n sleutel toch het verkeerde
staal te bevatten. Toen ben ik op zoek gegaan naar
het juiste staal bij een Nederlandse leverancier.”

Proces van dertig uur

De zelfgemaakte
propaanoven kan
Patrick tot 1.200
graden verhitten.

De grote slijpmachine in Patricks atelier is vijf keer
zo groot dan de machine van 99 euro, waar hij ooit
mee startte. Zijn eerste mesje is dan ook niet te vergelijken met de keukenmessen die hij nu afwerkt.
Hij heeft het verroeste exemplaar bijgehouden,
maar het zit verborgen onder het stof in de onderste lade van een kast. “Je ziet dat dit veel kleiner is
en een houten handvat heeft, dat niet zo duurzaam
is. Maar het herinnert me wel aan de lange weg die
ik heb afgelegd.”
“Ik ben autodidact en vond op het internet handleidingen en filmpjes. Het ambacht van het messen
maken is in de loop van de eeuwen niet veel veranderd, maar het materiaal is wel geavanceerd. Gaandeweg ben ik gaan experimenteren. Toen ik er echt
mee verder wilde gaan, heb ik geïnvesteerd in nieuwe machines.”
Patrick werkt fulltime, maar kreeg door zijn posts
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snijd ik het in de gewenste vorm.” Die vormen heeft de messenmaker zelf bedacht en
hangen aan de muur. “Gaandeweg heb ik een
goede vorm voor een keukenmes ontworpen:
een rechte rug en een opgetrokken tip. In Japan
gebruiken chef-koks voor elke taak een ander mes,
maar dat is hier niet realistisch. En dus koos ik voor
de gulden middenweg: een mix van een Japanse en
Europese vorm, en een aangepaste staalsoort.”
Er bestaan verscheidene staalsoorten. “Je kan koolstofstaal gebruiken, zeer hard staal dat roest en
heel scherp te maken is. Een chef-kok zal liever met
koolstofstaal snijden. Daarnaast heb je roestvrij
staal dat je bijna in elke huiskeuken terugvindt. De
messen van IP Knives zijn gemaakt met high carbon
stainless staal, het beste van die twee werelden: het
is hard en taai, maar roest bijna niet. Uiteraard
vraagt elk mes onderhoud en zorg. Laat het geen
uren op een vochtige werkbank liggen, maar droog
het meteen af en stop het nooit in de vaatwasmachine.”
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Eigen collectie

op Instagram meer en meer vragen van vrienden
en kennissen om een mes op maat te maken. “Toen
ik een foto had gepost, vroeg een vriend om een gelijkaardig mes voor hem te maken. En zo ging de
bal aan het rollen. Mensen waren plots bereid om
voor een ambachtelijk mes te betalen en zo kon ik
wat inkomsten vergaren. Al dat geld heb ik gespaard en geïnvesteerd in machines en materialen.
Met mijn vrouw heb ik wel één afspraak: ik investeer alleen wat ik met de verkoop van de messen
heb verdiend.” Eigen aan messenmakers is dat ze
veel gereedschap zelf maken. “In Groot-Brittannië
en de Verenigde Staten vind je die geavanceerde
machines wel, maar in Europa zijn ze veeleer zeldzaam. Daarom heb ik mijn propaanoven, die ik tot
1.200 graden kan verhitten, zelf gemaakt.”
Voor hij tot de prachtige exemplaren kwam die hij
nu aflevert, zijn er wel wat uren oefening aan voorafgegaan. Patrick toont ons enthousiast hoe hij te
werk gaat. “Het ambacht vraagt doorzettingsvermogen en geduld. In het begin belandden voor elk
mes zeker twee messen in de vuilnisbak. De meeste fouten gebeuren bij het hardingsproces waarbij
een klein foutje er al voor kan zorgen dat het staal
een verkeerde vorm krijgt. Het staal van het mes
opnieuw smelten is geen optie. Zelf damaststaal
maken is een ambacht op zich. Er is maar één
maker van keukenmessen in België, die zelf zijn
damaststaal produceert en dat is Clem Vanhee
uit het West-Vlaamse Gullegem. Hij maakt zijn
damaststaal vanaf nul en dat is écht uniek.

Japanse en Europese vorm
Patrick koopt zijn staal bij leveranciers in Nederland, Scandinavië en zelfs Japan. “Thuis

Tot vorig jaar werkte Patrick vooral op maat van
zijn klanten. Dit jaar begeeft de messenmaker zich
voor het eerst op de markt met een collectie. Hij
toont ons zijn nieuwe creaties in de NAKA-reeks:
prachtige keukenmessen die hij verkoopt in een
luxueus doosje met houten scheppertje. “Halfweg
dit jaar wil ik de OKI-collectie op de markt brengen: langere messen in beperkte oplage. Om het
lemmet te versieren heb ik enkele Antwerpse artiesten aangesproken. Onder anderen Grimur Art
en Woefie Art hebben al toegezegd. Zo wordt hun
kunstwerk op een mes geplaatst dat jarenlang
meegaat.”
De messen die hij nu al klaar heeft, kregen een
uniek handvat. “Een van de handvaten is gemaakt
uit esdoornhout waarin onder vacuüm omstandigheden hars werd getrokken. Zo gedraagt het zich
als kunststof, maar het ziet eruit als hout. De binnenkant bestaat uit glasvezel versterkt met epoxyhars. Op die manier kan er geen water en vuil in en
is het duurzamer dan een houten handvat. Een ander handvat bestaat uit laagjes hout waar een kleur
tussen werd geperst, nog een ander is gemaakt van
composietsteen.”
Patrick heeft een grote lade vol materialen. “Er zitten stukken in van een badkamermeubel, gestabiliseerd knoestenhout en zelfgemaakte materialen
met kant in verwerkt.” Om het handvat te laten
blinken, gebruikt hij eerst een poliermachine die hij
kon recupereren van een overleden tandtechnieker.
Het blokje hout kan hij met de twee grote borstels
laten blinken. “De laagjes bevestig ik aan weerszijden van het lemmet met epoxylijm en ik maak ze
nog eens extra vast met pinnen.”

Chef-koks zijn fan
De meeste klanten zijn particulieren, maar intussen
zijn ook enkele chef-koks echte fans. Een van hen is
Peter Vlyminck van de Antwerpse cateraar en foodtruckpionier Jean sur Mer. Die stootte op de mes-
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sen van IP Knives via Instagram. “We waren fan
van elkaars concept”, zegt hij. “Op een dag zijn we
samen aan de slag gegaan om het perfecte mes
voor mij te ontwikkelen. Dat is een mes met een
fluorescerend handvat geworden. Een houten
handvat dat overdag licht opslaat en ’s avonds licht
afgeeft. Een uniek stuk.”
Het mes gebruikt Peter niet alleen voor vis, maar
voor diverse producten. “Ik behandel het als mijn
kindje. Het is een mes dat echt onderhoud vraagt:
je moet het handvat oliën en het mes zo snel mogelijk afdrogen om oxidatie te voorkomen, maar dat
heb ik ervoor over. Het is de eerste keer dat ik een
mes ambachtelijk liet ontwerpen, maar ik merk het
verschil met mijn andere messen. In de toekomst
zijn er misschien zelfs plannen om met IP Knives
een speciaal oestermes te ontwikkelen met materiaal van oesters in het handvat verwerkt. Bovendien
is het een handige wisselwerking: Patrick leert van
chef-koks wat ze graag willen en wij leren van zijn
ervaring als ambachtsman.”
Ook chef-kok Christophe De Koninckx van De Brabohoeve in Schilde is fan. “Ik zit dertig jaar in het
vak en weet wat ik van een mes verwacht. Dit mes
heb ik op mijn maat laten ontwerpen en past dus
perfect bij mij. Van het staal tot het handvat: alles is
er uniek aan.” De chef-kok heeft verscheidene op
maat gemaakte messen in zijn collectie. “Intussen
heb ik er zes. Sommige hebben tot 800 euro
per stuk gekost.” Christophe is zo enthousiast over
IP Knives dat hij nog twee messen heeft besteld.
“Patrick luistert zo goed naar je verwachtingen dat
je het ideale werkmateriaal in handen krijgt.”
Voor een professionele chef-kok is zijn mes even belangrijk als de pen voor een schrijver. “Je gebruikt
een mes bijna 70 procent van de dag. Elk mes is
persoonlijk en hou ik het liefst voor mezelf. Niemand mag er aankomen. In de keuken zeg ik tegen

mijn collega’s: een mes is zoals een vrouw, je moet
het goed soigneren. Ik ga er voorzichtig mee om,
hou het altijd proper en vlijmscherp en leg het elke
dag kaarsrecht naast mijn werkplank.”

Stevig prijskaartje
Patrick liet een eigen logo ontwerpen en op het
lemmet laseren: de letters IP Knives, wat staat voor
Imperfectly Perfect Knives. “Imperfect perfect, wat
afkomstig is van de Japanse wabi-sabi-levensfilosofie. Het gaat over de kunst om in de imperfectie de
schoonheid te zien. En die filosofie pas ik toe op
mijn werk. Perfecte messen worden gemaakt in een
fabriek door robots, mijn messen zijn ambachtelijk
gemaakt en vertonen verschillen. Maar die imperfectie is net het mooie aan mijn producten.”
Patricks messen zijn exclusief. “De messen uit mijn
NAKA-reeks kosten 315 euro per stuk, de messen
op maat kosten meer. Dat is niet weinig, maar ik
werk zeker vijftien uur aan één mes en dus is die
prijs niet overdreven. En je hebt er een mes voor
het leven voor”, belooft hij. “Mits het juiste gebruik
en onderhoud kan het generaties lang meegaan. Ik
hoop dat iemand op het einde van zijn leven mijn
mes aan zijn zoon of dochter
als een erfgoedstuk doorgeeft:
dat is mijn grote droom.” W
INFO:
Bestellen kan via Insta
gram (IP Knives_Belgi
um) en Facebook (IP
Knives)
www.ipknives.be

