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In vrijwel elke cultuur behoren messen tot de belangrijkste keukengereedschappen waaraan
de meest uiteenlopende eisen worden gesteld, afhankelijk van de regionale omstandigheden.
Messen bieden daardoor interessante inzichten in de verschillende eetculturen. Ik heb het
grote genoegen om professioneel en persoonlijk ruim meer dan 30 jaar met messen, hun
geschiedenis, achtergronden, regionale varianten maar vooral vormen en functies bezig te zijn.
Tot één van de meest gevarieerde groepen behoren de vismessen. Ze worden gevormd door de
verscheidenheid aan vis in onze zeeën, het verschil in hoe vis benaderd wordt, en de specifieke
gerechten en keukens van de verschillende landen alsook de verscheidenheid aan methodes
om de vis te bereiden.
In mijn werk heb ik de bereiding van vis in de Europese en vooral in de Japanse viskeuken
geobserveerd en bestudeerd. Ik heb veel restaurantkeukens in Europa bezocht en kennis
opgedaan in de verwerking van vis in de Europese vishandel. Bovendien smaakte ik het
genoegen tijdens mijn werk in Japan meermaals getuige te zijn van het fileren van vis, onder
andere op de Tsukiji-Vismarkt in Tokio. Japan betekent voor mij, vanwege zijn grote natuurlijke
rijkdommen aan vis, mosselen en kreeft een bijzonder leerrijk studiegebied. Nergens anders ter
wereld heb ik een zo groot aantal verschillende soorten messen gezien, dat uniek is afgestemd
op specifieke vissoorten en hun optimale fileren.
Door de jaren heen hebben we handgemaakte Japanse messen, in het bijzonder lange
visfileermessen zoals Yanagiba-messen voor Sashimi of gewoon fijnfileren, naar Duitsland
en Europa gebracht. Ik heb echter vastgesteld dat deze messen vanwege hun uitzonderlijke
eigenschappen zeker bewonderd werden, maar als gevolg van de andere benadering met
betrekking tot de snijtechniek zelf, het wetten cq. scherpen en onderhoud uiteindelijk geen
vaste voet aan de grond konden krijgen. Een uitzondering hierop maken de West-georiënteerde
Japanse messen met dubbelzijdig snijvlak, waarvan de vormen, sneden en eigenschappen zijn
aangepast aan onze omstandigheden.

Het staat daarom al lang op mijn agenda om een goed functionerend vismes te ontwerpen
voor de professionele Europese chef-koks en visverwerkers. Vanuit mijn ervaring en inzichten
ontstond het idee om de voordelen van beide mesculturen te laten samensmelten. Het was
belangrijk om de voordelen op het gebied van het snijvermogen, hoe lang de snede scherp blijft,
alsook van het materiaal, grootte en vorm te verenigen en op de toepassing en voorbereiding
bij ons in Europa af te stemmen. Een grote rol speelde hierbij de ergonomische aanpassing
aan de werkende hand, met als doel moeiteloos en verregaand ontspannen te kunnen werken.
In juli 2016 had ik het geluk Edwin Vinke te ontmoeten. Edwin is chef-kok en eigenaar van
het met een Michelin-ster bekroonde restaurant “De Kromme Watergang” in Hoofdplaat in de
provincie Zeeland. Zijn keuken is voor 95% georiënteerd op vis en mosselen, die voornamelijk
uit de wateren voor de kust van Zeeland komen. In zijn keuken kreeg ik nogmaals de kans de
kunst van het visfileren, de vormgeving, het heft en het lemmet van de toegepaste messen te
bestuderen. Zijn hulp en expertise en mijn daarmee verbonden ervaringen hebben aanzienlijk
bijgedragen tot het ontwerp en het tot stand komen van onze nieuwe “visfileermessen voor
vissen afkomstig uit de noordelijke zeeën”. Edwin Vinke heeft de creatie van deze messen
begeleid, ze getest in hun verschillende ontwikkelingsstadia en heeft waardevolle suggesties
gegeven voor verbetering in iedere testrun.
Het uiteindelijke resultaat zijn vier vismessen met speciale kenmerken voor het ontleden
en fileren van ronde en platte vissen; twee met stabiele lemmeten en twee met flexibele
lemmeten. Voor de lemmeten passen we een bestendig hoog chroommolybdeen–
vanadium staal toe met een hoog koolstof- en chroom gehalte toe voor uitzonderlijke
hardheid (ongeveer 59 HRC) en uitzonderlijke taaiheid. Om aan deze eisen te voldoen,
ondergaat dit staal een hoogwaardige hardings- en cyrogeenbehandeling. De geometrie
van de sneden is door ons zodanig ontworpen (onze specialiteit bij Windmühlenmesser®/
Molenmes®) dat er een hoge belasting op uitgeoefend kan worden, zodat het veeleisende
fileerwerk, zelfs in contact met visgraten, met speels gemak wordt overwonnen. De handvatten
kunnen naar keuze uitgevoerd worden in elegant walnootwortelhout of duurzaam zwart POMplastic.
Ons doel is het, met deze vismessen keukengereedschap te bieden met een hoge functionaliteit
en professionaliteit voor de dagelijkse arbeid in de keuken.
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Walnotenhout

Ons walnotenhout uit Baden in Duitsland en Frankrijk
is hard en slipvast, elegant zwartbruin van kleur en heeft een prachtige,
wervelende textuur. Zeldzaam, nobel en zeer duurzaam: een echt juweeltje
tussen de Europese bossen. Met messing klinknagels.

POM zwart

POM (polyoxymethyleen) is een zeer resistent en
vormvast thermoplastisch kunststof dat aangenaam zacht aanvoelt. Dankzij
de temperatuurbestendigheid van -40 °C tot +175 °C is POM ook uitermate
geschikt voor de professionele sector. Met messing klinknagels.

Edwin Vinke’s Special

Edwin Vinke’s Flexible 13

Het breed ontworpen lemmet wordt kracht bijgezet
door een sterke lemmetrug, naadloos overgaand in de
handpalm. Het lemmet voelt aan als een natuurlijke verlenging van de wijsvinger, waardoor het mes voortreffelijk gestuurd kan worden. De ronde punt garandeert
de glijdende snijbeweging. Vervaardigd uit roestwerend
staal, hardheid ca. 59 HRC. Lengte lemmet: ca. 135 mm.

Een gewelfd heft met een slank, tegengesteld gebogen lemmet dat tot aan
de punt spits toeloopt. Het ideale mes
voor de zijwaarts geplaatste fileersnede.
Het fileermes is fijn en flexibel geslepen.
Vervaardigd uit roestwerend staal, hardheid
ca. 59 HRC. Lengte lemmet: ca. 130 mm.

Edwin Vinke’s Flexible 17

Edwin Vinke’s Stable 21

Een gewelfd heft met een slank, tegengesteld gebogen lemmet dat tot aan
de punt spits toeloopt. Het ideale mes
voor de zijwaarts geplaatste fileersnede.
Het fileermes is fijn en flexibel geslepen.
Vervaardigd uit roestwerend staal, hardheid
ca. 59 HRC. Lengte lemmet: ca. 170 mm.

Een gewelfd heft met een slank, tegengesteld gebogen lemmet dat tot aan de
punt spits toeloopt. Optimaal uitgerust
voor het snijden van filet plakjes. Fijn, maar
stabiel geslepen. Vervaardigd uit roestwerend staal, hardheid ca. 59 HRC. Lengte
lemmet: ca. 210 mm.

“It’s like your hand is a knife”
Edwin Vinke
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