
 
 
 

Twee workshops door Jeff Peachey 
 

25 mei – 4 juni 2016 
 
 
Twee gespecialiseerde boekbind- en restauratieworkshops door de Amerikaanse boekbinder, 
restaurator en gereedschapmaker Jeff Peachey. Jeff combineert zijn onderzoek naar achttiende-
eeuwse Franse leren banden met zijn praktische kennis van restauratie, boekbinden en de 
gereedschappen die hij maakt. Hij geeft de workshops in de professionele omgeving van  
Boekbinderij FopmaWier op het Friese platteland. Onder collega’s en hopelijk overgoten door een 
warme voorjaarszon, de werkvakantie bij uitstek!  
 
Met korting voor BPF-leden. 
 
 

 
 
 
 
1. 
Slijpen en messen maken: een rationele aanpak - Een spookschaaf gebruiksklaar maken 
Making and sharpening knives: a rational approach – Modifying a spokeshave 
 
Een intensieve driedaagse workshop als introductie op één van de meest 
basale menselijke vaardigheden bij het maken van gereedschappen: het 
vervaardigen en scherp houden van een snijdend werktuig zonder mallen 
of hulpstukken. In de workshop wordt 3M microfinishing film gebruikt, 
maar de ‘vrije-handtechnieken’ die geleerd worden, zijn ook toepasbaar op 
water-, olie- en diamantstenen. De deelnemers worden de materialen, 
instructies en werktuigen ter beschikking gesteld om verschillende messen 
uit staal te vervaardigen en, als de tijd het toelaat, elk gewenst snijdend 
werktuig dat ze zelf meebrengen te slijpen of herslijpen. De specifieke gereedschappen die nader 
bekeken zullen worden zijn dunmessen, lifting knives (de messen om platten in te snijden, 
bekledingsmateriaal en schutbladen los te halen), scharen, holpijpen, spookschaven en 
bordschaarmessen. Ook zal gesproken worden over de kwaliteit van messenstaal, de geometrie van de 
snijvlak en de progressie waarmee geslepen moet worden 
Een Stanley 151 spookschaaf zal worden aangepast zodat deze gebruikt kan worden om leer te dunnen 
en er is tijd om ermee te leren werken. Het doel van de workshop is om de deelnemers te bevrijden van 
de overvloed aan valse informatie en mystiek die om slijpen heenhangt en tegelijkertijd het 
vertrouwen te geven zelf messen voor boekbinden en andere snijdende werktuigen te kunnen slijpen, 
onderhouden en herslijpen. 
 



Cursuskosten 
De cursuskosten bedragen €375,-- (incl. lunch, koffie en thee). 
Voor RN BPF-leden bedragen de kosten met korting: €187,50 
 
Materiaalkosten: €175,-- waaronder in ieder geval:  
- A2 staal en M3 zaagbladstaal om messen naar keuze mee te maken (€70,--), 
- Stanley spookschaaf (€30,--),  
- PM-VII beitel voor de spookschaaf die beter is dan de standaard Stanleybeitel(€40,--), 
- aanzetriem van horsbutt leer met blokje polijstpasta (€14,--), 
- een selectie 3M finishing film plus de glasplaat om het op te plakken om ermee te wetten (€20,--),  
- en resten Horsebutt en plantaardig gelooid leer om hoezen en handvatten aan messen, vijlen etc. van 
te maken. 
Wellicht ten overvloede, dit krijg je dus allemaal mee en kunt daar thuis direct weer mee aan de 
slag. 
 
Maximaal aantal deelnemers: 15 
 
Data en tijden 
Woensdag 25 mei: 10:00 – 18:00u  
Donderdag 26 mei: 09:00 – 17:00u  
Vrijdag 27 mei: 09:00 – 17:00u  
 
 
 
 
 
2. 
Achttiende-eeuwse Franse band in heel leer met vaste rug 
Late eighteenth century French binding structure 
 
Op de Franse Revolutie na, is het bestaan van twee uitgebreide 
boekbindhandleidingen het meest opwindende aspect van de late 
achttiende eeuw in Frankrijk. Deze vijfdaagse workshop richt zich op 
de reconstructie van een typische heel kalfsleren Franse bindwijze uit 
deze periode door analyse en vergelijking van deze handleidingen en 
door bestudering van de bestaande achttiende-eeuwse banden. In zekere 
zin is deze bindwijze het einde van 1200 jaar leren gebruiksbanden. Zo’n vijftig jaar later begint de 
linnen bandzetter de overhand te nemen. Deze workshop is een praktische ‘hands-on’ uitleg en 
uitwerking van een geschreven tekst. Enkele interessante aspecten van het boek zijn: het kloppen van 
het papier met de hamer, half-uit naaien op opliggende touwen, het kloppen van het bordkarton, met 
een snijploeg snijden van het boekblok dat al in de borden zit, snede kleuren met vermiljoen, een 
handbestoken kapitaal op papieren kern, perkamenten rugbeleg, het dunnen van de randen van 
kalfsleer, het marmeren van het leer en het bereiken van diverse schakeringen bruin zonder gebruik te 
maken van leerverven. Reproducties van achttiende eeuwse gereedschappen, gemaakt op basis van de 
platen in de Encyclopedie van Diderot (1751-1780), zijn beschikbaar om mee te experimenteren. De 
deelnemers leren een snijploeg te gebruiken en onderhouden, en doen ervaring op in het vertalen van 
geschreven beschrijvingen over boekbinden naar de praktijk van het reconstrueren van een model. 
Uitgebreide notities (in Engels) bij de Traite de la Relieure des Livres (1763) van Gauffecourt en 
L’Art du Relieur-doreur de Livres (1772) van Dudin worden uitgereikt. Een overkoepelend thema in 
deze workshop is de interpretatie van historische boekbindtechnieken door reconstructie. Basale 
boekbindvaardigheden zijn vereist. 
 
Cursuskosten  
De cursuskosten bedragen €540,-- (incl. lunch, koffie en thee). 
Voor RN BPF-leden bedragen de kosten met korting: €270,- 
 



Materiaalkosten:  €100,-- waaronder: 
cursusboek met reproducties van de gebruikte achttiende-eeuwse handboeken, papier voor het 
boekblok, handmarmers met 18de-eeuws patroon, karton voor het maken van bord voor de platten, 
perkament voor het rugbeleg, plantaardig gelooid kalfsleer, vermiljoen snedeverf en leerverf. 
 
Maximaal aantal deelnemers: 10 
 
Data en tijden  
Maandag 30 mei: 10:00 – 17:00u  
Dinsdag 31 mei: 9:00 – 17:00u  
Woensdag 1 juni: 9:00 – 17:00u  
Donderdag 2 juni: 09:00 – 17:00u  
Vrijdag 3 juni: 9:00 – 13:00u (’s middags excursie Tresoar) 
 
Excursie 
We zijn nog bezig vrijdagmiddag 3 juni, na de cursus van de achtiende-eeuwse Frans bindwijze, een 
excursie naar Tresoar, Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum, te organiseren. Daar zullen we met 
onze vers opgedane inzichten samen met Jeff een selectie achttiende-eeuwse banden uit de collectie 
bekijken. Adres: Tresoar: Boterhoek 1, 8911 DH Leeuwarden. We reizen gezamenlijk in de 
beschikbare auto’s. 
Bereikbaarheid: https://www.tresoar.nl/over/Pages/Route.aspx 
 
 
 
 
 
De docent, Jeff Peachey 
Jeffrey S. Peachey is zelfstandig boekrestaurator en gereedschapmaker. Als eigenaar van een atelier in 
New York City specialiseert hij zich al meer dan 25 jaar in de restauratie van boeken en papieren 
objecten voor instellingen en particulieren. Hij is Professional Associate bij het American Institute for 
Conservation, heeft internationaal boekbindworkshops gegeven en kreeg recentelijk een fellowship bij 
de Rockefeller Foundation Bellagio Center in Italië. Hij is de uitvinder van de Peachey Board Slotting 
Machine, die in restauratie-ateliers over de hele wereld gebruikt wordt. Zijn meest recente publicatie is 
“Beating, Rolling and Pressing: The Compression of Signatures in Bookbinding Prior to Sewing” 
gepubliceerd in Suave Mechanicals: Essays in the History of Bookbinding, Volume 1. Meer informatie 
is te vinden op: http://jeffpeachey.com 
 
  
Aanmelden als RN deelnemer vóór 19 februari. 
Dit kan door een email te sturen naar: herre66@gmx.net 
Graag aangeven voor welke workshop(s) je je opgeeft en of je mee zou willen met de excursie als deze 
plaatsvindt. Vanaf 19 februari wordt de aanmelding opengesteld voor niet RN-leden uit binnen- en 
buitenland. 
 
 
De locatie 
In noordwest Friesland ligt het pittoreske dorpje Wier. In dit ruim tweehonderd inwoners tellende dorp 
is Boekbinderij FopmaWier in 2009 opgericht. Dagelijks wordt hier gewerkt aan bijzondere grafische 
producties, meestal in kleine oplages voor ontwerpers, kunstenaars, drukkers, uitgevers, fotografen en 
verzamelaars. U wordt uitgenodigd in het atelier van Wytze Fopma. Ervaar de rust en ruimte van het 
Friese platteland in de mooiste periode van het jaar. 
Want wat is er nou mooier dan het voorjaar? 
 
Boekbinderij FopmaWier, Tjerkepaed 16, 9043 VM Wier, www.fopmawier.nl. Contactpersoon is 
Wytze Fopma: info@fopmawier.nl 
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Mensen die met de trein komen, kunnen op verzoek opgehaald worden van het station in Leeuwarden. 
Bus 71 gaat vanaf het station in Leeuwarden 1-2 keer per uur naar Wier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overnachting 
Op twee minuten lopen van boekbinderij FopmaWier ligt minicamping De Brinkhoeve. Hier kun je op 
een ruim veld met uitzicht op de kerk je tent opzetten of overnachten in een van de twee gerenoveerde 
stacaravans of een blokhut. Dit voor betaalbare prijzen (€10-25,- per persoon, per nacht). Boeken kan 
rechtstreeks: http://www.debrinkhoeve.com/  of tel.: 0518-462287. Het is verstandig hier niet te lang 
mee te wachten en meld even dat je de cursus in Wytzes atelier volgt. Wil je graag een blokhut of 
stacaravan delen, meldt het ons, dan kunnen wij andere cursisten hierover benaderen. 
Als de camping niet is wat je zoekt en je vindt het niet vervelend ’s avonds de gezelligheid van de 
collega’s te missen, neem dan gerust contact met ons op voor alternatieve 
overnachtingsmogelijkheden in de buurt van Wier. 
 

   
 
Maaltijden 
Op de cursusdagen is er koffie en thee en ook de lunch, boterhammen en beleg, is bij de cursuskosten 
inbegrepen. Ontbijt en avondeten zijn voor eigen rekening, evenals de lunch tijdens de excursie. Wij 
doen graag suggesties voor goede restaurants en natuurlijk voor goede supermarkten en 
groentewinkels in de buurt. Op De Brinkhoeve kan immers zelf gekookt worden, een mooie 
gelegenheid met collega’s na te genieten van een inspirerende cursusdag.  
 
 
Deze workshops worden mogelijk gemaakt dankzij de BPF-bruidschat.  
 
Organisatoren: 
Herre de Vries, Natasha Herman, Wytze Fopma. 
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