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,,Standaardproducten kennen we
niet. Onze machines zijn afge-
stemd op alle materialen. We
hebben de beschikking over kera-
mische, diamanten en stalen aan-
zetstalen.''De SlijpService beschikt
ook over een uitgebreide slijp-
straat. Kennis is er voldoende in
huis om topkwaliteit af te leve-
ren. Vandaar ook dat diverse top-
koks uit binnen-en buitenland
hun messen graag door de
Hollandse SlijpService laten
behandelen. ,,Op kwaliteit wordt
bij ons niet beknibbeld. Prijs-
stelling zonder kwaliteitsverlies.
Wij vragen 38 eurocent per cm
slijpen. Dan heb je het wel over
vijf arbeidsgangen. Wil je min-
der betalen dan kan dat ook hoor,
maar dan krijg je niet die kwaliteit
die we zouden kunnen en willen
leveren. Korting op de prijs bepaal
je zelf.
Maar niet de kwaliteit. We heb-
ben een uitgebreid abonnemen-
tensysteem. Op de website kun
je dat zien. Kwaliteit is de basis
van alles he. We krijgen regel-
matig messen over de vloer die
al generaties lang meegaan. Dan

heb je het dus over echte top-
kwaliteit en over vakmensen.....''
Aan de hand van de kwaliteit en
het type mes wordt het juiste
toerental van de machine geko-
zen.
De verschillende kwaliteiten van
de messen vragen om een indi-

viduele behandeling. Tijdens het
slijpproces worden verschillende
machines en slijpschijven gebruikt.  

Kartelen
Maar denk nu niet dat ze bij de
Hollandse SlijpService alleen kok
smessen slijpen, want dan sla je

de plank volledig mis. Ook de
keukenmessen, scharen, brood-
en golfmessen alsmede tafel- en
dessertmessen worden in bak-
ken naar Heinkenszand gebracht
om er geslepen te worden.
Daarnaast worden indien nodig
messen gekarteld. Momenteel

wo rd t  ha rd
gewe rk t  a an
zogenaamde dea-
lerservicepunten.
Vooral zaken zoals
Kookwinkels,

magaz i ne s  o f
horecagroothan-
dels lenen zich

daar uitstekend voor. Mensen
kunnen hier hun messen of scha-
ren brengen en na drie dagen
weer ophalen. De vraag naar
goede slijperijen is groot volgens
Jeffrey Passieux. ,,Zoveel goede
slijperijen hebben we niet. Er zijn
meer verslijpers dan slijpers als je

begrijpt wat ik bedoel. Als je er
geen verstand van hebt, moet je
van de messen afblijven.
Het komt nog al eens voor dat we
eerst moeten beginnen met her-
stelwerkzaamheden om vervol-
gens aan ons echte werk te kun-
nen beginnen. Schoenmaker blijf

bij je leest zou ik zeggen. Maar
een mes dat door onze handen
is gegaan is weer geheel in balans.
Vanaf de punt tot aan het heft
raakt het snijdblad,'' meent
Passieux. 

Kwaliteit
De naam Passieux staat voor
kwaliteit. Al in 1794 duikt de
naam Passieux als slijper op.
Francois Passieux had niks met
het leger van Napoleon Bona-
parte en kwam met zijn slijpkar
richting Zeeland afgezakt. Op die
manier verdiende Francois zijn
boterham. In 1952 vestigde
Passieux zich in de Ganzse-

poortstraat in Goes. Naast het
slijpen werden ook scharen en
messen verkocht. Vanaf 1989
werden door Jeffrey Passieux
machines ontwikkeld. Hij bleek
gouden handen te hebben, want
de machines deden wonderen.
,,Nou ja, als je niet met de machi-
nes om kunt gaan heb je er nog
niks aan. Het is een vak. Ik vind
het grandioos om te doen en het
is een passie geworden. Ik heb
heel wat slijperijen zien komen en
gaan. Maar slijpen moet je in je
vingers hebben,'' aldus Jeffrey.
Hij praat met passie over zijn
beroep en behandelt de messen
alsof ze levende wezens zijn. In
2007 werd de naam Passieux niet
meer aan de zaak verbonden en

we rd  de  naam Ho l l and se
SlijpService. ,,Omdat we een bre-

dere opzet kregen. Ik wilde meer
dan alleen Zeeland veroveren.
Onze naam is bekend en we wil-
len die graag uitbreiden. Nu de
website gereed is, willen we ook
een Engelse versie, want geble-
ken is dat ook elders behoefte is
aan goede slijpers. ''

Duitsland
Jefferey Pasieux trok naar Duits-
land toen hij zestien jaar was. Zijn
vader Marinus vertelde hem dat
hij zijn ogen in de fabrieken goed
de kost moest geven. ,,Want ook
van foute dingen kun je leren. Ik
heb zo nu en dan met eigen ogen
kunnen zien hoe het niet moest.
Ook dat is een leerproces.
Duitsland is de bakermat als het
om messen en scharen gaat, dus
daar moest ik zijn.'' 

Wil je meer weten over de
Hollandse SlijpService dan 
ga je naar de uitgebreide 
website: 
www.hollandseslijpservice.nl
of bel naar 0113-567305 

De Hollandse SlijpService, gelegen sinds 2003 aan de Danielsweg
26 in Heinkenszand, is een slijperij die gebruik maakt van oude
slijptechnieken in combinatie met recepten en die zich onder-
scheidt van andere slijperijen. Wat in 1795 begon met een huis-
aan-huis slijperij van messen en scharen is uitgegroeid tot de
hedendaagse Hollandse SlijpService. Het Zeeuws bedrijf rekent hore-
ca, slagerijen, instellingen, naaiateliers, trimsalons, kapsalons,
kookwinkels, particulieren en industrie tot zijn werkterrein. 
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Jeffrey Passieux draagt zijn vak op waardige manier uit
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Keramische messenslijperij, hollandse slijpservice (foto’s: hollandse slijperij)

Messenslijperij, koksmessen conditioneren Tafemessen slijperij

Messen slijperij, koksmessen, slijperij, broodmessen, slagersmessen alls voor de slijpstraat. Hollandse SlijpService

Aan de hand van de kwaliteit en het type mes 
wordt het juiste toerental van de machine gekozen.

Onze Rockwell meter, dit is een meetapparaat
waarbij we de hardheid meten van de te slij-
pen gereedschappen. Zo weten we precies
welke machine, slijpschijf, toerental en slijp-
pasta we moeten gebruiken om het beste resul-
taat te krijgen. Jeffrey Passieux


