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Albert en Frans van den Heuvel
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Voorwoord 

Door de eeuwen heen zijn er altijd gebruiksvoorwerpen vervaardigd,  zo ook messen eerst van steen, later van brons en ijzer en uiteindelijk van de meest ultieme staal-
soorten. Vele kaal als voorwerp waarmee men overleefde, maar sommige rijk versierd als statussymbool.

Over Messen in het algemeen zijn al heel veel boeken verschenen, voor u ligt het eerste en waarschijnlijk enige boek dat door Hillknives wordt  uitgegeven.  

In de loop van 2009, kwam het idee voor dit boek ter sprake, in een gesprek met één van onze klanten tijdens het ontwerp van  “zijn, Big Five”.  

Hij heeft ons dan ook enthousiast gemaakt om tot een boek te komen.  Gaandeweg de voorbereiding kregen wij er steeds meer plezier in, zoekend tussen oude foto’s 
uit de begin tijd van Hillknives, kwamen ook herinneringen boven uit die tijd. Om het geen “stripboek” te laten worden zijn er enige anekdotes  in dit boek opgeno-
men, maar over het algemeen zult u prachtige foto’s van onze messen aantreffen.

Met dit boek willen wij de lezer een beeld geven van het ontstaan, en de ontwikkeling tot op heden, van de inmiddels wereldwijd bekende kwaliteit van de messen 
gemaakt door Frans en Albert van den Heuvel. Uiteraard is niet ieder mes dat door Hillknives is vervaardigd in dit boek opgenomen, maar het geeft volgens ons een 
mooie weergave wat in de afgelopen dertig jaar (1981-2011) door Hillknives is gemaakt.     

Wij wensen u veel plezier met dit boek.

Frans en Albert van den Heuvel          

Bronzen dolk met nagels in de angel gemaakt in de Luristan periode 2500 tot 800 jaar voor Christus, gevonden in NW Perzië.     
Dit exemplaar is ons aangeboden door de heer J. Bronsveld.



the ultimate in design and quality the ultimate in design and quality

6

Uit de 
oude doos

6



the ultimate in design and quality the ultimate in design and quality

7

Een kanotocht in Zweden is aanleiding om naar een goed mes op zoek te gaan. 
Frans loopt toevallig bij boekhandel de Slegte binnen en vindt een boek
 “Knives 76”.  
Hier staat een artikel in over Corbet Sigman,  een Amerikaanse  messenmaker van 
“Custom knives”.
Mr. Sigman bellen, wat blijkt in de 4 jaar na deze publicatie, zijn de prijzen van de 
messen 200% verhoogd en de levertijd op gelopen tot ca 18 maanden.

    “DAN MAAR ZELF EEN MES MAKEN” 

De basis wordt een draaibeitel van Poldistaal, deze wordt met veel moeite plat ge-
smeed en door Frans in mesvorm geslepen. Op de zijkant van een slijpsteen wordt 
getracht het mes vlak te slijpen, hetgeen niet lukt. Het mes wordt bol en het snijdt 
totaal niet.

Via een vakman, een messenslijper de heer Francelli wordt het mes hol geslepen en 
het snijd  vervolgens perfect. Hij rekende hier niets voor, want hij vond het leuk 
om aan een dergelijk mooi mes te werken. Een doos sigaren accepteerde hij geluk-
kig wel. 

Het mes krijgt veel aandacht van diverse kanten en meerdere opdrachten volgden 
snel.

We kunnen stellen dat dit het ontstaan is van  HILL KNIVES, ondanks het feit 
dat de eerste messen nog worden voorzien van een stempel “FvdH Maker”
Een goede slijpmachine werd ontworpen en gemaakt door een vriend, om van het 
vele vijlen af te zijn, een nieuwe hobby was geboren.

     In de loop der jaren zijn er verschillende logo’s gebruikt in de messen

Het begin                     1980
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Zowel Frans als Albert hebben beiden een technische achtergrond, en als Electro  
Technisch Instrumentmaker, de technische school met diploma doorlopen. 
Dit overigens met ca 30jaar verschil tussen Sr. en Jr. 

Frans had als 16 jarige, de heer Edenburg als chef monteur bij Singer, op de speci-
ale machine afdeling. Een vakman waar hij veel van heeft geleerd. Dertig jaar later 
heeft Albert dezelfde heer Edenburg als werkgever gehad, welke inmiddels voor 
zichzelf was begonnen. 
Toen Frans in de beginperiode van het messen maken een ruimte nodig had om 
een werkblad en een zelf ontworpen bandslijpmachine neer te zetten, vond men 
het bij de Edenburgers geen probleem dat dit in hun werkplaats zou gebeuren. 

Een kleine ruimte werd opgeknapt, hierna het blad, de slijpmachine en een lint-
zaag geplaatst.

         Het messenmaken kon een aanvang nemen

Na verloop van tijd werden hier de mooiste messen gemaakt voor Asprey-Londen. 
Ik mocht in deze periode geen huur, elektra of koffie betalen, waarschijnlijk van-
wege mijn inzet welke ik in het verleden getoond had.

De eerste werkplaats                       1980
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Inmiddels wel enige malen verbouwd en aangepast aan de hedendaagse eisen, 
is Hillknives thans gevestigd onder het monumentale   “Eerste Nederlandsche 
Luchtspoor” uit 1905 in de volksmond beter bekend als het “Hofpleinlijntje”, 
nadat hier 105 jaar lang een trein heeft gereden zal deze medio 2010 van 
“ons”dak verdwijnen. 

Albert heeft er in de afgelopen jaren een zeer net atelier van weten te maken met 
afgescheiden ruimten voor het echte slijpwerk en een apart gedeelte voor het in 
elkaar zetten van het zeer nauw luisterende mechaniek van een zakmesje. 

Ook de ontvangstruimte boven heeft in de loop der jaren een ware meta-
morfose ondergaan, hier kan de klant op zijn gemak een keuze maken uit de 
vele modellen welke in de afgelopen jaren ontstaan zijn, of hier zijn eigen 
aanpassingen in laten verwerken tot weer een uniek exemplaar.

Het huidige atelier

2010

1904
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Ik lees een artikel over 154CM staal ontwikkeld door “Crucible Steel Works” U.S.A. Meerdere Amerikaanse  messenmakers gebruiken dit staal met veel succes. Ik 
telefoneer naar de U.S.A. en de telefoniste bij Crucible, denkt dat ik haar in de maling neem, wanneer ik naar de afdeling verkoop vraag. Na enige tijd verbindt ze 
me door met Walter Bruning-Smith “the plantmanager”. (Bruning een verbastering van het Nederlandse de Bruin). Drie generaties terug zijn z’n voorouders vanuit 
Noord-Holland naar de U.S.A. vertrokken. Op de zaak noemden zij hem “Dutchie”, hij was trots op zijn afkomst, en zond mij gratis “One Feet 154CM Crucible 
Steel”.

Ik maak hier een goed mes van en stuur hem een foto. Na verloop van tijd nodigt hij mij uit voor een bezoek aan Crucible Steel, ik heb een leuke en interessante week 
bij deze familie in Mandham NJ en bezoek ook en passant  de “Knife Show”in New York. Jarenlang betrekken wij 154CM via Walter.

Enkele jaren later gaan Albert en ik nogmaals naar Crucible, in 1985 wordt de productie van dit staal in licentie gegeven aan Hitachi Steel Japan. De Japanners pro-
duceren nagenoeg het zelfde staal onder de naam A.T.S.34.  Albert en ik bezoeken meerdere malen de Europese  hoofdvestiging van Hitachi in Düsseldorf, we wil-
len de vertegenwoordiging voor alle Custom Knifemakers in Europa. De Japanners zijn en blijven vriendelijk, doch na ca 5 bezoeken zijn wij nog niets opgeschoten. 
Bij ons laatste gesprek krijgen we mondeling de vertegenwoordiging, doch niet op papier.  Een vriend van ons zegt dat ze hun woord niet zullen breken, daar dit 
een enorm gezichtsverlies zou betekenen. Jaren lang verkopen wij door heel Europa A.T.S.34 staal, Hitachi stuurt elke aanvraag aan ons door, na jaren vindt Albert 
toch meer plezier in het maken van messen, dan staalleverancier te spelen.                                                                                                                                                                                                                                    
Terug kijkend zijn het leuke ervaringen geweest. Walter Bruning-Smith is inmiddels in de tachtig, en geniet van zijn pensioen.  Hij gaat nog regelmatig vissen aan de 
kust en gebruikt zijn “Hillknives vismessen”, welke ik jaren geleden voor hem maakte nog met veel plezier.

Staal no. Herkomst Koolstof % Chroom % Molybdeen % Vanadium % Mangaan % Silicium % Kobalt % Rockwell

154 CM USA 1.05 14.0 4.0 0 0.50 0.30 0 58-61

A.T.S. 34 Japan 1.05 14.0 4.0 0 0.40 0.35 0 58-61

N 690 extra / Co Oostenrijk 1.07 17.30 1.10 0.10 0.40 0.40 1.50 58-60

Damast F Schneider Duitsland Specificatie wordt door hem niet vrij gegeven 58-59

Staal
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In de beginperiode was het van belang om zo spoedig mogelijk de messen onder de aandacht van diverse messenwinkels te brengen.

“Pionieren dus” 

Via diverse vakbladen kwam ik achter adressen van winkels in Europa, welke ervaring hadden met de verkoop van “Custom made knives”.

Met een redelijke collectie messen deze zaken bezocht en de eigenaren waren stuk voor stuk enthousiast en kochten de tas leeg. Voor langere tijd zijn onze messen in deze 
periode een blikvanger geweest in de winkels van:

 

    

       Mevrouw Kindal te Parijs

 De heer Cielen, Coutelerie Jamart te Brussel

 Firma Börgerman te Düsseldorf

 Firma Klotzli te Bern

De afspraak bij deze winkels was, wanneer een mes na ca 3 maan-
den niet was verkocht, deze omgeruild kon worden voor een ander 
exemplaar. Dit is één keer voorgekomen, bij een mesje met een 
leliegravure. Heel mooi gegraveerd doch niet te verkopen, door 
velen wordt de lelie geassocieerd met de dood. 

Na omruiling de gravure uit het zilver gevijld en vervangen door 
een fijne Engelse scroll. Twee weken later was dit mesje verkocht. 

Pionieren                  1982

Brussel

Bern

Düsseldorf

Parijs
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Zoekende naar een bandslijpmachine met veel mogelijkheden, loop ik de stand 
binnen van de fa. Löser op de Technishow in Utrecht. Hier staat de machine welke 
ik zoek, stabiel door de dikke gegoten onderdelen. Met veel mogelijkheden door 
de toegepaste hulpstukken.  

Ik naar Duitsland om deze machine goed uit te proberen.                                               

Op de “Probezimmer” trachtte ik een mes te slijpen, er stonden versleten banden 
op maar ik had al snel gezien dat dit de perfecte machine voor mij was. De oude 
directeur van dit bedrijf Herr Löser Sr kwam langs, in een flits zag ik een gouden 
dasspeld in de vorm van een jachtgeweer, een jager dus. Op mijn Rudi Carel Duits 
zei ik: “sollen wir einige schöne Jagdmesser tauschen fur ein gebrauchte schleiffma-
schine?”. 

De oude man:”Da mussen Sie mit meinem Sohn überreden.”

Ik naar kantoor, Herr Waldemar Löser zat aan een grote tafel, en ik toonde hem 
enige van mijn messen. Is ruilen mogelijk? Vroeg ik.

Het bleef twee minuten stil, toen zei Herr Waldemar O.K., maak één mes voor 
mijn vader, één voor mijn broer, één voor een vriend en twee voor mij, vijf stuks 
in het totaal dus, als extra bood ik aan om in elk mes een Sterling zilveren ovaal te 
maken met daarin de initialen van de eigenaar, dat vond hij prachtig. 

Hij blij en ik zicht op een goede machine, met de Kerst de messen afgestuurd, en 
in januari werd niet een gebruikte maar een gloednieuwe machine afgeleverd, 
met een grote hoeveelheid banden voldoende voor een jaar productie.

Tot op de dag van vandaag hebben wij een zeer goede en vriendschappelijke       
relatie met de familie Löser. De derde generatie, welke ik van kleins af aan heb 
zien opgroeien zijn nu directielid en hebben zelf kinderen. Albert hun leeftijd-
genoot heeft op zijn beurt weer een zeer goede verstandhouding met deze heren.            
De gehele familie vindt het prachtig messen te verzamelen, welke op hun machines 
zijn vervaardigd.

Fa. Löser Speyer                 1983
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De jager uit de oertijd en de hedendaagse zakenman hebben veel gemeen. Zoals onze voorouders zich door moed, vernuft en vaardigheid staande hielden in de woeste 
natuur, zo bindt de moderne zakenman dagelijks de strijd aan met de uitdagingen der éénentwintigste eeuw. Want succesvol leven is nog steeds: OVERleven.

De parallel tussen natuur en zakenwereld gaat verder.

Het moderne bestaan kan treffend gesymboliseerd worden door drie wilde dieren, die ieder een bepaalde levensfase vertegenwoordigen: 

de wolf, de beer en de vos.

•	 In zijn eerste actieve periode, zo tussen de 25 en 40 jaar, is de moderne mens een ” wolf ”, altijd op weg, altijd op zoek, altijd bereid iets nieuw te onder-

nemen.

•	 Dan komt de tweede fase, tussen de 40 en 55 jaar: de tijd van de “beer “, die consolideert wat hij heeft, zijn kracht terdege kent en vol zelfvertrouwen om 

zich heen kijkt.

•	 In de derde fase van zijn leven, na het 55ste jaar, wordt de mens een “vos “. Slim en verstandig leeft hij van zijn ervaring, keert zich voldaan af van het 

hectische bestaan en kijkt nieuwsgierig uit naar de laatste periode van serieus “overleven”.

Messenmaker Albert van den Heuvel en Europese topgraveurs hebben deze symboliek op uitzonderlijke wijze vormgegeven in een handge-
maakt zakmes van wereldklasse. Werk van van den Heuvel wordt inmiddels wereldwijd verkocht. 

Samen met deze topgraveurs behoort hij tot een exclusieve groep vakmensen, die in onze tijd van massaproductie snel slinkt.

De rijk-symbolische gravure is 3-dimensionaal uitgevoerd in 24- karaats goud. Het mes kan een nog persoonlijker aanzien krijgen door 
het op de tegenzijde te voorzien van de initialen of familiewapen van de eigenaar in goud.  Dit zeer bijzondere zakmes, prachtig sierraad en 
oerdegelijk gebruiksvoorwerp tegelijk wordt geleverd in een hand vervaardigd etui van eersteklas leder.

Symboliek van het leven
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Bij een bezoek aan de FN fabriek 
te Herstal (Luik), spreken we een 
graveur die een FN pistool graveert 
voor Asprey-London in Bondstreet.

Deze bijzonder chique zaak in 
Bondstreet verkoopt op dit punt 
al meer dan 200 jaar de meest luxe 
artikelen, onder andere juwelen en 
wapens.

Mijn zoon Rob en zijn vrouw gaan 
voor een weekend naar Londen en 
ik vraag hem daar eens te kijken. Hij 

gaat naar binnen en vraagt de manager te spreken. 

M’n vader en broer maken mooie handgemaakte messen zegt hij, de manager 
wordt lijkbleek. “Hoe weet u dat wij messen willen verkopen? “ vraagt hij. Wat 
blijkt, twee weken voor dit bezoek was er tijdens een vergadering van de Asprey 
managers uit Londen, Genève en New York besproken wie er eventueel messen 
voor Asprey zou kunnen leveren.

Één week na Rob z’n bezoek aan Asprey vloog ik naar Londen en maak tijdens 
een goede lunch kennis met mr. Edward Asprey.  Jarenlang hebben wij de mooiste 
stukken in opdracht en onder de naam Asprey mogen maken.

Asprey Londen                                     1985
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“De Semi Skinner” 

De heer Edouard Vos, de graveur die in het begin al onze messen graveerde belde mij op:

Frans we gaan naar Lebeau-Courally, ik kan voor deze firma waarschijnlijk geweren graveren, en jij kunt misschien messen voor hen maken. Volgens afspraak de direc-
trice mevrouw Moermans van Lebeau-Courally bezocht. Wij fotoboeken getoond, voor mij was dit bezoek teleurstellend, omdat het gehele gesprek in het Frans werd 
gevoerd (mijn Frans is beperkt tot: “Garçon, deux bierre pression s.v.p.”).         

Het bezoek liep ten einde, toen mevrouw Moermans in het Vlaams zei: “Meneer van den Heuvel wanneer wij messen willen, bellen wij u wel.”

Wij weg met gemengde gevoelens. ’s Avonds terug in Rotterdam zei mijn vrouw: “je moet met spoed mevrouw Moermans bellen.”    

In goed Nederlands vroeg zij mij een mooi mes te ontwerpen, behorende bij een exclusief jachtgeweer Cal: 470 Nitro Expresse. De gravure van dit mes moest, gelijk het 
geweer, door Alain Lovenberg geschieden.

Albert en ik maakten een mooie “Semi Skinner”en bezochten de heer Lovenberg in de Ardennen. Het gevolg was een langdurige zakelijke verbintenis met Lebeau-
Courally en een extra in ons werk door middel van een top graveur. 

 

Lebeau-Courally  Luik                  1990
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Dit uitzonderlijke stuk behoort tot de collectie van August LeBeau-Courally
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We lopen bij dit bezoek in de namiddag aan het eind van de beursdag richting de uitgang.

Staat er een grote kerel met een mes in zijn hand, midden in het gangpad, en zegt tegen zijn vriend: “Kucken Sie mal, was ich gekauft habe”.   Ik blijf staan en 
zeg in mijn beste Duits: “das ist ein Schönes Messer”. De man kijkt mij verbaasd aan en ik zeg: “der Messermacher  ist Wojtinowski, und das Damastststahl ist von 
Schneider”.

Hij vraagt hoe ik aan die kennis kom.  Ik stel me voor, en antwoord dat we al meer dan 15 jaar mooi werk maken, en weten wat er te koop is. “ Aber, sehr geehrter 
Herr, wir machen schönere Messer”, dit alles op een zaterdagmiddag op een overvol gangpad.

Albert neemt het gesprek over en toont hem een foto van een vol Integral Damast mes met een Jugendstil gravure in goud gemaakt voor Asprey-Londen.  Hij vraagt de 
prijs, en Albert noemt die, en wat kosten er drie?  “Drei mal Soviel “zegt Albert, wij geven hem een brochure mee en verlangen hem na inzage weer terug.  Deze bro-
chure is alleen voor onze clientèle welke mooie stukken bestellen.

Herr Zizka uit Wenen bestelt na de nodige faxen en telefoongesprekken, 3 mooie messen met Damast staal van Fritz Schneider, voorzien van een Jugendstil gravure in-
clusief de initialen van de eigenaars. Natuurlijk ontvangt hij een nieuwe brochure met daarin een mooie foto van zijn eigen messen. 

Wapenbeurs I.W.A. te Neurenberg          1998 
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De collectie van de heer Rob de Kraa bestaat inmiddels uit de mooiste messen, waaraan diverse graveurs hun expertise hebben bijgedragen.

Dit gedeelte van het boek is gewijd aan zijn collectie, die in de loop der jaren als “collectors items” door de heer de Kraa bijeen zijn gebracht.

Ook is hij de trotse bezitter van de Hillknives “Big Five” een prachtige set jachtmessen, gegraveerd met de dieren die hieronder beschreven zijn in de legendarische jacht 
op de big five.

         “The big five”

De term ‘the big five’ stamt uit de tijd van de professional big game hunters in Afrika, dit gebeurde te voet. Het 
gaat om olifant, zwarte neushoorn (dus oorspronkelijk hoorde de witte neushoorn daar niet bij), buffel, lui-
paard en leeuw. Deze dieren werden vooral om hun trofeeën bejaagd (tanden, hoorns, vacht). De uitverkiezing 
tot the big five heeft vooral te maken met de grootte van het dier, de schuwheid, de moeilijkheidsgraad van de 
jacht hierop en het gevaar wanneer de dieren verstoord of gewond zijn, want dan gaan zij tot de aanval over. 
Olifanten, buffels, neushoorns en leeuwen zullen je aanvallen als je te dichtbij komt, zeker als ze gewond zijn. 
Een luipaard is zeer moeilijk te traceren, uitermate schuw en je zult als jager van zeer goede huize moeten ko-
men om een dergelijk dier van dichtbij te benaderen.

Nijlpaard en krokodil staan ook op de lijst van gevaarlijke dieren. Het nijlpaard maakt meer doden (onder de 
mensen) dan andere dieren in Afrika. Maar nijlpaard en krokodil zijn gemakkelijk te benaderen en vallen daar-
om niet in de categorie ‘dangerous game’ voor de jager. 

Om bovenstaande vorm te geven heeft Hillknives een vijftal jachtmessen gemaakt met op elk mes aan weerszijden een gravure van één van de big five dieren en elk met 
een andere greep, zoals de Olifant met wit ivoor, een luipaard met letterhout, de leeuw met giraffenbot,  de neushoorn met grenadille hout, en tenslotte de buffel met 
buffelhoorn in de greep.

De Kraa Collectie
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De skean dhu afgeleid van het Gallische Sgian Dubh, dit is een ceremonieel mes gedragen als onderdeel van de traditioneel schotse Hooglanders klederdracht. 

Het wordt gedragen verscholen in de kilt sok met alleen de greep zichtbaar. De naam komt van het Gallisch -sgian dubh. Hoewel de primaire betekenis van het woord 
dubh  “zwart” is, gaat het hier om de  secundaire betekenis namelijk van “verborgen” dit ligt aan de wortel van sgian-dubh, gebaseerd op de verhalen en theorieën rond 
het mes en de herkomst, met name die in verband met de Highland gewoonte van neerlegging van wapens aan de ingang van een huis vóór binnenkomst als gast.

De sgian dubh zich hebben ontwikkeld uit de sgian achlais, een dolk die zou kunnen worden verborgen onder de oksel. Gebruikt door de Schotten van de 17de en 18de 
eeuw, dit mes was iets groter dan de gemiddelde moderne sgian dubh en werd uitgevoerd in de bovenste mouw of de bekleding van het lichaam verborgen door de jas of 
omslag.

De sgian dubh lijkt ook op het kleine mes dat deel uitmaakt van de typische set Schotse jachtmessen. Deze sets bevatten een groter mes met een 9 tot 10 inch (230 tot 
250 mm) zaagblad ten behoeve van de slacht, en een Skinner, een mes met een kleiner lemmet van ongeveer 4 inch (100 mm). Deze messen hadden meestal een greep 
waarin gewei werd verwerkt, zoals veel vroege sgian dubhs. De grotere mes is waarschijnlijk de voorouder van de moderne skean dhu.

Vroeger werd  voor de greep ook vaak Moerashoutgebruikt, gitzwart van uiterlijk, dit was een zeer harde houtsoort uitermate geschikt is voor het doel.  Alle versiering 
is slechts een weerspiegeling van het ontbreken van de Highlander’s in het vertrouwen in papieren geld, dat resulteerde in het verfraaien van veel van zijn persoonlijke 
kleding met zilver en Cairngorm stenen die van waarde zijn. Zo droeg hij op zijn persoon het meeste van zijn wereldse rijkdom. De zwarte dolk (sgian dubh) werd 
meestal gedragen in een schuilhoek zeer vaak onder zijn oksel. Dit geeft steun aan de opvatting dat ‘zwart’ niet alleen verwijst naar de kleur van het handvat, maar houdt 
“verkapt” in chantage of zwarte markt. Wanneer de Highlander een huis bezocht op zijn reizen en alle andere wapens zijn gedeponeerd bij de voordeur dat hij zelf geen 
afstand deed van zijn verborgen dolk, aangezien in deze dagen verre van veilig was, om steeds volledig ongewapend te zijn, niet omdat hij zijn gastheer vreesde, maar 
omdat hij het gevaar van buitenaf vreesde.
Bijgevolg, onder  behoud van de dolk haalde men uit beleefdheid de dolk uit zijn schuilplaats vandaan en bond men hem in de kous onder de kouseband  zodat uit be-
leefdheid jegens zijn gastheer waar deze hem altijd kon zien.
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Jubileumset                1937 - 2007
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Jubileumset                1937 - 2007

“Frans 70 jaar”

Frans wilde graag zoals hij begonnen is nog eenmaal een  messenset onder eigen naam maken.

Dit heeft geresulteerd in een werkelijk prachtig gegraveerde set met Engelse scroll en gouden 
kaders, uiteraard zijn deze messen voorzien van de tekst:

“Fecit:  Frans van den Heuvel Rotterdam”.

Van deze prachtige set zijn er slechts enkele exemplaren vervaardigd, kortom een unicum voor 
de verzamelaar. 
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Er zijn in de afgelopen jaren twee messen in opdracht gemaakt, om later als cadeau aan Prins Bernhard gegeven te worden, hieronder afgebeeld de bedankbrief welke wij 
later van de Prins mochten ontvangen.Op de linker pagina’s ziet u het ontwerp van de gravering en op de volgende pagina’s het uiteindelijk resultaat van een prachtige 
dagger en een zeker niet minder mooi zakmesje beide voorzien van het persoonlijk wapen in goud.

Wel of geen hofleverancier ?           1990-1998
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Door de jaren heen hebben wij met verschillende graveurs gewerkt, op de volgende 
pagina’s willen wij graag enkelen van hen de revue laten passeren.

In de begin jaren van Hillknives werd er voornamelijk gewerkt met de Belgische 
wapengraveur de heer Edouard Vos, van hem vindt u in dit boek ettelijke gegra-
veerde stukken.

Na de eerder in dit boek beschreven ontmoeting bij Lebeau-Courally in Luik, 
kwam er een tweede graveur ons werk verfraaien, namelijk de heer Alain 
Lovenberg. Deze man heeft ook diverse jongere graveurs jarenlang het vak bij-
gebracht en deze heren hebben op hun beurt inmiddels meerdere messen van 
Hillknives gegraveerd.

Onze laatste aanwinsten worden nu ook buiten België gegraveerd. Met name in 
Italië vind men “kunstenaars”die in metaal de mooiste taferelen kunnen weerge-
ven.

Gezien de tijd die deze heren nodig hebben om een mes met hun kunstwerken te 
verfraaien, zijn er inmiddels meerdere graveurs welke aan onze messen graveren. 

En werken wij niet meer met één vaste graveur, dit zou de levertijd van onze mes-
sen twee tot driemaal verlengen.

Graveurs
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Edouard Vos
De heer Edouard Vos is  de eerste graveur die voor Hillknives werkte, van zijn hand zijn vele mooie messen verder verfraaid met “sprekende” gravures zoals het ontwerp 
hieronder en het uiteindelijk resultaat op de linker pagina.



the ultimate in design and quality the ultimate in design and quality

7272



the ultimate in design and quality the ultimate in design and quality

73

Alain Lovenberg

De heer Alain Lovenberg, top graveur in België, heeft Internationaal een grote 
naam.
Clientèle over de gehele wereld wachten soms jarenlang voordat een geweer door 
hem gegraveerd is met de voorstellingen welke besproken zijn.

Zijn creativiteit is vermaard, maar jammer genoeg is zijn tijd beperkt, gezien de 
vele opdrachten welke hij heeft. Albert en ik zijn altijd blij wanneer hij toch tijd 
aan onze messen kan besteden.
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De heer Geofroy Delahaut is een jongere graveur welke regelmatig met Alain 
Lovenberg samenwerkt, en heeft als vakman meerdere messen van ons gegraveerd.

Hij heeft prachtige stukken zowel vaststaande messen als zakmessen met Jugendstil 
gravures verrijkt.

Geofroy Delahaut
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Didier Dessart

De Heer Didier Dessart, een jonge graveur welke zeer talentvol is en de 
mooiste gravures voor ons heeft gerealiseerd.
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Roland Baptiste

De heer Roland Baptiste, door Alain Lovenberg aanbevolen om voor ons te wer-
ken als goede vakman, welke ook graveert voor de wapenfabrieken als Purdey en 
Holland & Holland, twee toonaangevende zaken die jachtgeweren maken van 
absolute wereldklasse schaart zich sinds kort onder de vaklui die voor Hillknives 
graveren.
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De heer Lorenzo Gamba, een Italiaanse graveur die zowel met graveerbeitel en ha-
mertje (20 gram) als met graveerstekers zeer mooi werk maakt.

Het fijne zeer gedetailleerde graveerwerk noemt men de “Boluno stijl”, met een 
zeer fijn puntje aan de graveersteker kan hij de mooiste voorstellingen realiseren.

Het is prachtig om zulke vaklui te zien werken, waarbij ze niet alleen mooi kunnen 
tekenen maar de getekende voorstelling ook in het metaal kunnen overbrengen.

Lorenzo is een zeer talentvolle graveur, die ons werk aanvult en dit naar een zeer 
hoog niveau tilt. 

Lorenzo Gamba
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In mei 2009, bezoek ik tijdens een korte vakantie de heer Gianfranco Pedersoli in 
Noord-Italië.

Wij praten over mooi graveerwerk, en de daarbij behorende prijzen. De heer 
Pedersoli is één van de bekendste topgraveurs in Europa. 

Ik vraag hem een mooi zakmesje te graveren, volgend jaar heb ik tijd antwoordde 
hij, en gaf mij een mooi boek van zijn graveerwerk mee. Albert maakt een  mooi 
zakmesje, en na lang overwegen kiezen wij een aantal voorstellingen uit zijn boek 
die ons enorm aanspreken.

Na enkele maanden ontvangen wij het mesje van hem retour.

     “Prachtig”

Het is in Italiaanse Boluno stijl gegraveerd, niet diep gestoken maar zeer mooi ge-
detailleerd. Zijn werk zijn Unica’s , hij maakt nooit tweemaal dezelfde voorstelling.

Door beider werk, zowel van Albert als van Gianfranco, zet Hillknives zich bij de 
top 10 in de wereld. Wij hopen op nog meer mooie stukken welke in samenwer-
king met Gianfranco tot stand zullen komen.

Gianfranco Pedersoli



the ultimate in design and quality the ultimate in design and quality

84



the ultimate in design and quality the ultimate in design and quality

85

Albert maakt inmiddels al geruime tijd mooie zakmesjes. Hij ontplooit zich steeds meer als een allround vakman, en is getalenteerd met een goed technisch gevoel voor 
precisie.  Samen met Frans weet hij steeds weer nieuwe elementen aan de ontwerpen toe te voegen. bijvoorbeeld een houten model wordt in samenspraak gemaakt, en 
Albert buigt zich vervolgens over de technische aspecten van dit ontwerp.  Ook vragen wij in dit stadium soms advies van een goede vriend die technisch hoogbegaafd 
is.  

Wanneer Albert en ik tevreden zijn over de vormgeving, techniek en uitvoering hiervan, ontstaat er weer een prachtstuk. Vervolgens bepalen wij in welke stijl dit       
ontwerp gegraveerd moet worden,  waarna topgraveurs in Europa hun creativiteit mogen uitleven in een ontwerp.

Succesvol is deze werkwijze zeker, want wanneer het mes klaar is volgt meestal directe verkoop, zodat een verkoopcollectie aanleggen voor ons een probleem is.

Er is een Spreekwoord:   “Leer een aap niet klimmen, want dan klimt hij je voorbij”

We kunnen stellen dat Albert me al aardig voorbij geklommen is.  Het is prachtig om te zien, dat een jongere generatie een mooi vervolg geeft, aan hetgeen wat 
door mij als basis is gelegd.  Albert heeft inmiddels al jarenlang de leiding over Hillknives, en heeft de werkplaats omgetoverd in een moderne perfect geoutilleerde          
werkruimte.  Waar de klant niet alleen kan zien waar zijn mes wordt vervaardigd, maar ook in alle rust onder het genot van een door Frans, vers gezette kop koffie,    
zijn wensen voor een mes kenbaar kan maken. 

In dit stadium zijn ook de zakmesjes als de “5th Pocketknife” ontstaan, een kleinood dat past in het 5e  zakje van een jeans en is rijkelijk voorzien van goud en             
diamanten, kortom ”een juweeltje met een scherp randje”

The 2nd Generation
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Albert en ik bezoeken deze beurs, we zijn geïnteresseerd in mooi en exclusief verpakkingsmateriaal o.a. mooie houten cassette’s  etc.

Ook zijn we op zoek naar een mooi Juweliershuis die eventueel kleine zakmesjes als “juweeltjes met een scherp kantje” in hun assortiment zouden willen opnemen. We 
komen bij een mooie stand van Robergé, waar men zeer luxe horloges verkoopt. 

We zien hier een set van drie gouden vulpennen bezet met kleine diamantjes, in geel-rose en groen goud. Prijs: 1.000.000 Sfr.                   

Albert, hier kunnen ze ook wel een mooi klein zakmesje van ons verkopen. 

Wij naar binnen, en vragen naar de directie. De heer DuBois, een zeer vriendelijke man vraagt, nadat wij ons aan hem hebben voorgesteld, 
om twee uur later terug te komen. Bij onze terugkomst vertelt hij de pennenset te hebben verkocht aan een Arabier die zelf niet schrijven kon.                                                                                                                 
We hebben een leuk gesprek en hij vraagt ons een mooi  “5th pocketknife” af te maken en te leveren.

Na ca twee maanden gaan we naar le Brassus een Zwitsers dorp in de Jura, dit dorp is de thuis basis van meerdere zeer bekende horloge merken zoals:

•	 Audemars Piquet

•	 Patek Philippe

•	 Blancpain

Deze fabrieken beheersen het gehele dorp. De heer DuBois is ons zeer behulpzaam bij het zoeken naar eerste klas diamantzetters welke goed in staal kunnen zetten. 
Deze vakmensen vind je niet in Amsterdam of Antwerpen.Vanaf dit moment zijn meerdere van onze  mesjes voorzien van diamanten, welke in 57 facetten briljant zijn 
geslepen in de kwaliteit VVS1 en kleur F/G, kortom de best haalbare kwaliteit welke perfect past in de kwaliteitsnorm die Hillknives nastreeft. 

Inmiddels ligt het bewuste Robergé mesje, in de Robergé shop van het Hilton hotel te Genève, wanneer we enige maanden later in de buurt zijn, merken we op, dat de 
doos met het mesje in een hoekje zonder belichting slecht gepresenteerd wordt. We nemen contact met de heer DuBois op en e.e.a. krijgt de aandacht die het verdient. 
Enige dagen later wordt het verkocht aan een  juwelier uit Chicago, deze is in Zwitserland voor inkopen. Hij verkoopt vervolgens het mesje aan een grote messenverza-
melaar in de U.S.A. 

Deze man zoekt tevergeefs in het mesje naar de naam van de maker. Hij komt na contact  met Genève uiteindelijk toch bij ons terecht, en faxt ons voor nog een mooi 
stuk.

Baselworld “die Uhren und Schmuckborse”  Basel (CH)        1998
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De heer DuBois, inmiddels eigenaar van een uurwerkfabriek, waar men zeer exclusieve Calibers maakt, geeft ons regelmatig goede adviezen.

De heer DuBois belt ons en zegt: Albert neem contact op met Alain Silberstein een Franse horloge architect uit Besançon, hij wil een mesje naar zijn eigen ontwerp, 
maar vindt niet de juiste man om een serie voor hem te maken.                                                                                

We bezoeken de heer Silberstein en na een prototype is hij dol enthousiast en geeft een opdracht tot het vervaardigen van een “Limited Edition”van 99 stuks. 

Alain Silberstein  (Architecte Horloger)          1999
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Chicago U.S.A.                   2001

De heer Ed Wormser, de Amerikaanse  messenverzamelaar, wil graag nog een mooi stuk van Hillknives voor zijn verzameling. Na enig 
contact zegt hij: “Stuur wat mooie stukken op, ik maak een keus en stuur de overige terug”. 

Albert vraagt via Brinks Waardetransport de prijs van het heen en weer sturen. Rob, zijn broer, goed thuis op de PC merkt op: “voor die 
prijs vliegen wij samen heen en weer”.
De heer Wormser in Chicago wordt gebeld en een afspraak is snel gemaakt.

De boys vliegen op een vrijdag met vijf prachtige zakmesjes naar de U.S.A.
Zij worden hartelijk ontvangen, en moeten eerst de gehele collectie van de heer Wormser bekijken,  Albert moet daar zijn mening over ge-
ven. Er liggen enkele zeer mooie stukken bij, maar over het geheel genomen blijkt het merendeel uit fabriekswerk te bestaan, doch Albert 
blijft beleefd.

De bedoeling is dat de hr. Wormser en de juwelier, Albert’s werk bekijken. Men vindt het prachtig, maar te duur. Hierna beginnen de 
onderhandelingen.
Op maandag komt er een projectontwikkelaar, ook verzamelaar aan het gesprek deelnemen. Albert wil niet verder zakken, en men gaat 
uiteen.

Dinsdagochtend om 10:30u staat de terugvlucht gepland, deze ochtend vroeg willen de heren nog een gesprek.  Dat kan zegt Albert, al-
leen niet meer over de prijs!  20 minuten later zijn de heren weer in het hotel, en kopen alle vijf de messen voor de prijs die Albert hebben 
wilde.

Zakelijk een succes en een ervaring rijker vliegen ze lachend retour.
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In 2006 tijdens het 25 jarig bestaan van Hillknives, vraagt Frans aan Albert: “zullen we wat bijzonders maken i.v.m. dit jubileum? Een limited edition van 25 stuks ?”.

 Waarop Albert zegt; “dan stel je meerdere verzamelaars teleur, laten we er 50 maken.  25stuks  junior en 25 stuks senior !

We gaan er voor zitten en ontwerpen een mooi zakmes met side lock systeem, 50 stuks dus.  Extra waren de hoog gepolijste RVS systeemplaatjes tussen de mooie struc-
tuur van de titanium zijplaten, een mooi contrast hetgeen wij niet verwacht hadden. Alle mesjes kregen de initialen van de eigenaar gegraveerd.

De mesjes werden sneller verkocht dan gemaakt, maar toch is alles op tijd afgerond.

25 jaar Hillknives             1981-2006
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In de loop der jaren heeft Hillknives ook z’n nek uitgestoken, als het om grotere, of moeilijke opdrachten ging, bijvoorbeeld van Defensie.

In 1990 ging de Lucht Mobiele Brigade naar voormalig Joegoslavië,  Frans bedacht dat het zeker niet overdreven was om een goed mes mee te nemen. (in zijn eigen 
Europese reis in 1957 heeft hij Joegoslavië gezien als 1 groot bos).

Dus als je een onderkomen moet maken, of jezelf moet camoufleren, begin je niet veel met een zakmesje. 

Na afspraak hebben wij een Luitenant-Kolonel  in Schaarsbergen bezocht, hij vond ons voorstel niets en had weinig tijd. Hij moest een onderkomen voor zijn man-
schappen zoeken in Joegoslavië, maar los daarvan was een mes als getoond veel te groot en zou alleen maar problemen geven als men ging stappen in Arnhem. En daar 
zat hij niet op te wachten. Brutaal vroegen wij, of zij ook wel eens een Fal meenamen als zij naar de kroeg gingen.

Een illusie armer over zoveel onbegrip reden wij terug naar Rotterdam, onderweg bespraken wij dat we nog één poging zouden wagen een goed stuk gereedschap te le-
veren aan Defensie. Thuis meteen een afspraak gemaakt met het Korps Commando Troepen in Roosendaal. De Survival Specialist vond ons mes niet te groot maar juist 
te KLEIN. 

Jarenlang heeft men meerdere van onze messen uitgeprobeerd, en met een positief resultaat werd uiteindelijk gekozen voor het S.O.K. (Special Operations Knife). We 
hebben er in die tijd 300 stuks geleverd aan de Commando’s. deze messen waren allemaal met de hand gemodelleerd en hol geslepen.

De opdracht van Alain Silberstein was er één van een totaal andere orde. Deze  “Architecte Horloger” is gezien zijn beroep vanzelfsprekend zeer kritisch, het mesje wat 
wij volgens zijn ontwerp voor hem hebben gemaakt was perfect het mechaniek liep als een “Zwitsers uurwerk”, het was voor hem duidelijk dat wij de Limited Edition 
van 99 stuks Silberstein Knives moesten maken.

In 1997 Besloot het Schweizer Industrie Gesellschaft (SIG) producent van het wereldberoemde SIG P 210 pistool, een gelimiteerde oplage van 200 stuks  “P210 
Kanton Pistole” te maken.

Dit pistool heeft in de greep aan de linker zijde het Zwitsers wapen en in de rechter greep het  “Kantonwappe”, deze 200 stuks  werden al naar gelang het aantal inwo-
ners over de 26 Kantons verdeeld. 

Wij hebben meerdere mooie zakmesjes met dezelfde gravering als het pistool met het bijbehorende pistoolnummer mogen maken, wanneer de eigenaar van zo’n pistool 
hierin geïnteresseerd was.

    Kort en goed 

Als je voor zo’n Zwitserse firma mag werken, moet je product perfect zijn.

Projecten
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Ook voor FN-Browning zijn er in het verleden enige 
messen gemaakt, zoals te zien op de foto hier links 
afgebeeld.

122
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“Het Outdoor Zakmes # 1”

In 1995 wil een cliënt van ons met enorme handen een groot speciaal 
zakmes, volgens hem is dit niet te koop en wij moeten het maken.

In deze periode paste het ontwikkelen en uitvoeren van één groot speciaal 
zakmes niet in onze planning. Op een beurs in Brussel vinden we een 
groot zakmes “made in the U.S.A.”, in een impuls kopen we het mes om 
dit later aan onze cliënt cadeau te doen. 

Thuis bekijken we het eens goed en concluderen dat wij zo’n kwaliteit 
niet weg durven geven. Het mes was eenvoudig, doch slecht gemaakt met 
twee plastic schijfjes tussen lemmet en greep.

We besluiten toch een serie van 150 stuks Outdoor Zakmessen te maken, 
maar dan goed met onder andere bronzen lagering in plaats van plastic. 
Als extra komen er twee Sterling Zilveren schijfjes in,  aan de ene kant 
voor de initialen van de klant en aan de andere kant voor een nummer..

Een klein redactioneel stukje in de krant gaf al direct 65 opdrachten.

Er is in de loop der jaren een aanzienlijk aantal Outdoor Zakmessen ge-
maakt en gecompleteerd met een fraai tasje voor aan de riem.

Kortom we mogen gerust stellen, dat dit type mes een “bestseller” geweest 
is in de tijd dat dit mes door Hillknives is gemaakt.
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A.M.K. (Afghanistan Memorial Knife)

Hillknives heeft het plan opgevat om na het beëindigen in 2010 van de 
Nederlandse missie in Afghanistan een herinneringsmes op de markt te brengen. Er 
is door ons een prototype ontwikkeld, maar gezien de orderportefeuille is er weinig 
ruimte om dit mes zelf in productie te nemen.

In Italië hebben wij een gerenommeerd bedrijf bereid gevonden, om dit mes naar 
onze kwaliteitsnormen en materiaalkeuze in licentie te laten vervaardigen.

Dit mes wordt compleet geleverd met een kydex schee die op vele manieren overal 
op en aan bevestigd kan worden.

Het mes is leverbaar in Naturel, Green en Black zoals hier afgebeeld.
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Fritz Schürz Lederwerk

“De Leerbewerker”

Fritz Schürz uit Duitsland, is een zeer begaafde kunstenaar in leder. Hij maakt 
zeer degelijke, maar gelijkertijd mooie lederen foudralen voor onze messen, alle 
handarbeid gaat volgens de bekende “Deutsche Gründlichkeit”.
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“De Broche”

Een vriend van ons geeft als opdracht een mooie gouden broche te ontwerpen.   

De broche wordt in Jugendstil met de hand door Alain Lovenberg gegraveerd. De vrouw van 
onze vriend is er zeer blij mee.
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Art of Hill

“Het Glazen Flesje”

Sommige gelegenheden vragen om iets speciaals.

Alberts dochter Angela voltooit met goede cijfers de 6 jarige opleiding aan het 
Erasmiaans Gymnasium te Rotterdam.  Circa 40 jaar geleden kocht Frans op een  
vlooienmarkt in Parijs een aantal mooi geslepen flesjes welke incompleet waren. 
een goede zilversmid maakte voor dit prachtige flesje een zilveren bekertje, waarna 
Alain Lovenberg het geheel weer compleet maakte met een prachtige gravering 
in de dop met als extra de zilveren initialen van Angela ingelegd in het ivoor. De 
Nederlandse vertaling uit het Latijn luidt:

   Ter herinnering aan mijn zes jarige studie aan het 

   Erasmiaans Gymnasium te Rotterdam  (2002-2008)

     Angela van den Heuvel

      “De oude man”
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“De Money Clip”
In de nabije toekomst wil Hillknives ook een combinatie op de markt brengen van 
een mooi gegraveerd zakmesje samen met een moneyclip en manchetknopen. Dit 
alles met eenzelfde gravure, e.e.a. gevat in een mooie houten cassette.

De moneyclip is voorzien van een gouden “Cartouche” met de text  one of one,  
oftewel geen exemplaar is identiek, het zijn allemaal unica’s.

zowel Moneyclip als zakmesje  
op ware groote afgebeeld
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“De Vulpen”

Ook voor Rob had Frans in het verleden een verrassing in petto, Rob was gewoon 
om Frans regelmatig “ouwe sukkel” te noemen (niet kwaad bedoeld natuurlijk).

Om Rob dit toch enigszins in te wrijven bedacht Frans dat het een leuk idee was, 
om zijn vulpen aan Rob te schenken. Maar Frans zou Frans niet zijn als hij met deze 
geste niet een kleine steek onder water zou kunnen geven. Dus enige research volgde, 
met behulp van een leraar Latijn  werd “sukkel”vertaald in het Latijn. Omdat deze 
leraar met Frans meedacht werd Caudex (sukkel) aangepast tot Caudici (voor de 
sukkel).  Vervolgens werd door een bevriende goudsmid een soort sigarenbandje  in 
goud gemaakt passend om Frans zijn vulpen, dit sigarenbandje werd weer door één 
van onze graveurs gegraveerd met de tekst “Caudici”.
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“Luxe Gespen”

The Art vervaardigt stalen gespen, met zeer exclusieve gravures. Bijvoorbeld uw initialen in goud met fraaie gouden kaderlijnen, of de Symboliek 
van het leven zoals eerder beschreven op bladzijde 25 van dit boek.

Vanzelfsprekend zijn suggesties van uw kant bespreekbaar. Zodat een bijzonder persoonlijk gebruiksvoorwerp geheel naar eigen wensen gemaakt 
kan laten worden, naar de bekende Hillknives kwaliteit en aangevuld met de creativiteit van onze graveurs.  
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Hoe ontstaat een mes van Hillknives ?
De op deze pagina geplaatste foto’s geven de diverse bewerkingen aan welke tot een prachtig eindresultaat leiden zoals u heeft kunnen zien op de voorgaande fotopagina’s  in 
dit boek.

Natuurlijk behoeft het geen betoog dat er vele dagen, soms weken nodig zijn om tot een fraai eindproduct te komen.
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Mocht dit boek uw interesse gewekt hebben, dan stellen wij het zeer op prijs u in ons atelier te verwelkomen,                 
om u vrijblijvend te informeren omtrent de eventuele uitbreiding van uw collectie.

Albert en Frans van den Heuvel

Hillknives Holland 
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Beste vouwmes 2007  (pag 90)

Oeuvre prijs 2009 2e Prijs  Categorie Bowie messen (pag 108 & 109)

Beste damesmes 2010 (pag 128)
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Dank

Onze dank gaat uit naar:

De heer Rob de Kraa die het verschijnen van dit boek mede heeft mogelijk gemaakt.

De heer Bob van Tienhoven die al jarenlang onze messen fotografeert en in deze uitgave een belangrijk aandeel heeft gehad.

De heer Fred Huig voor zijn geduld en adviezen voor en tijdens de druk van dit boek.

Rob van den Heuvel die deze tekst en foto’s heeft bewerkt, om zo dit boek te kunnen samenstellen.

Hill Knives Holland

Insulindestraat 92-96
3038 JC Rotterdam
Tel: +31 10 4655743

e-mail:   info@hillknives.com
website:   www.hillknives.com



the ultimate in design and quality the ultimate in design and quality

153

Index
2nd Generation 85
5th Pocketknife  85, 99
25 jarig bestaan Hillknives 127
154CM  17

A
Afghanistan  139
AMK   139
Asprey-Londen  9, 29,41
Asprey ,Edward  29
Art of Hillknives 143
A.T.S.34  17
Audemars Piquet  99

B
Baselworld 99
Baptiste,Roland 79
Bernhard,ZKH prins 62.63
Big Five 5,43
Blancpain  99
Boluno stijl 81,83
Börgerman  19
Broche  142
Brons 5,138
Bronsveld, J  5
Bruning-Smith,Walter  17

C
Caudex  146
Caudici  146
Certificaten  151
Cielen  19
Coutelerie Jamart  19
Crucible Steel Works  17

D
Damast  17, 41
Delahaut,Geofroy 75
Dessart,Didier 77
DuBois  99, 113

E
Eerste Nederlandsche Luchtspoor 11
Edenburg  9
Erasmiaans Gymnasium 143

F
FN Browning  29,137
Francelli  7
FvdH Maker  7

G
Gamba, Lorenzo  81
Gespen  147
Glazenflesje  143

H
Heuvel vd,Rob  29,123,152
Heuvel vd, Angela 143
Holland&Holland 79
Hitachi  17
Huig,Fred 152

I

I.W.A. Neurenberg 41

J
Jubileum set 60,61

K
Kindal  19
Klotzli  19
Korps Commando Troepen  135
Kraa,Rob de 43,152
Kydex  139

L
Lebeau-Courally  37, 69
Löser ,Waldemar  23
Lovenberg,Alain  37,69,73,79,143
Lucht Mobiele Brigade  135 
Luristan periode 5

M
Moermans  37
Moneyclip 144

N
N 690 extra  17

O

Outdoor Foldingknife #1   138

P
Patek Philippe  99
Pedersoli,Gianfranco 83
Poldistaal  7
Purdey 79

R
Robergé  99

S
Schneider,F  17, 41
Schweizer Industrie Gesellschaft (SIG)  135
Schürz,Fritz  141
SIG P210 Kantonwappe 135
Sgian Dubh 55
Sigman,Corbet  7
Silberstein, Alain  113,135,
Skean dhu 55
S.O.K. (Special Operations Knife)  135
Staal  17
Steen 5
Symboliek 25,147

T
Telstar 2
Tienhoven,Bob van 2,152

U

V
Vos, Edouard  37, 69, 71

W
Wojtinowski  41
Wormser,Ed  123

Y
IJzer 5

Z
Zizka  41


