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Proloog 7 

Laurent (Laurentius) Peeters werd te Weelde gebo
ren op 14 oktober 1878. Hij verhuisde rond 1900 

naar Antwerpen en trouwde er op 14 februari 1903 
met Joanna Lestiboudois (13.10.1877 - 20.6.1948). Hij 
had drie kinderen : Maria (1903), Joanna (1905 - 1986) 
en Joannes (1914). Laurent Peeters woonde met zijn 
gezin achtereenvolgens in de Helmstraat 18, de Lange 
Bisschopstraat 9 en de Korte Achteromstraat 4, later 6. 
Hij overleed in deze laatste woning op 17 december 
1955. Hij was de beste Vlaamse boekbinder van deze 
eeuw. 
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Foto 1 9 
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het begin 11 

Laurent Peeters raakte geboeid door het boekbin
den toen hij als leerjongen bij uitgeverij-drukkerij 

Spittaels te Antwerpen de vergulders aan het werk zag. 
Gefascineerd door de verfijning en de schoonheid van 
hun arbeid besloot hij zelf boekbinder te worden. Hij 
was daarin grotendeels autodidact : hij volgde geen 
vakschool of andere opleiding en had ook geen echte 
leermeester. Peeters baseerde zich op de bestaande 
Franse, Duitse en Engelse literatuur en bezat onder 
meer de Guide Manuel du Doreur sur Cuir en het Trai
té Théorique et Pratique de l'Art du Relieur van Em. 
Bosquet en Das Alte Buch und seine Ausstattung vom 
XV bis zum XIX Jahrhundert van Martin Gerlach. Hij 
gaf de voorkeur aan de Franse band, tenzij de klant 
uitdrukkelijk een andere, bijvoorbeeld Engelse, bind
wijze vroeg (foto 5). Voor kartonnen banden gebruikte 
hij de Bradelmethode (foto 11). Hij werkte strikt am
bachtelijk, met zelf aangemaakt eiwit en natuurlijke 
lijm. Al snel bereikte Laurent Peeters in technisch op
zicht een uitzonderlijk hoog niveau en stak hij oudere 
collega's als Arthur Schuytjens - wiens titels toch al
tijd blijven dansen - voorbij in de perfectie van de af
werking. 
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Foto 2 13 
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stilistische evolutie 15 

S tilistisch maakte Laurent Peeters een grote evolutie 
door. Zijn vroegste banden ademen nog de negen

tiende eeuw, met overladen ornamentatie en de archa
ische repoussé-techniek, waarbij het leder langs onder 
wordt opgehoogd tot een fors reliëf bereikt is. 

Later zijn er invloeden van Jugendstil en Art Nou
veau. Laurent Peeters bewonderde Kieffer, Weckesser 
en vooral Marius-Michel, die na een succesvolle ten
toonstelling van Peeters in Parijs nog bij hem op het 
atelier geweest zou zijn. Als hij hen navolgt, bindt hij 
steeds Vlaamser, zwaarder en kloeker. Zo bestaat er 
een Art Nouveau band van Peeters rond Gered! van S. 
Wörishöffer, met op de rug twee typische motieven 
uit deze periode, en daartussen een stuk opgelegd 
kalfsleder met een zware decoratie in donkere pyrogra
vure, wat ik een Franse binder niet zie doen. Uit deze 
periode dateert ook een Douglas Cockerell imitatie 
rond De Wonderbare Wereld van Herman Teirlinck 
(1902, band gedateerd 1913), een combinatie van rui
ten en rechthoeken met in de talloze diagonalen kleine 
vergulde punten. 

Nog later volgde Laurent Peeters de vormtaal van 
de Art Déco, met forse verticale en horizontale balken 
à la Pierre Legrain of Georges Cretté (foto 2, 9), en 
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nevenstijlen 17 

andere modetrekjes als grote cirkels, dikke fileten en 
gestileerde voorstellingen. Veel van deze banden mis
sen eenheid, hebben onbelangrijke, zwevende vierkant
jes en andere details die de aandacht van het geheel 
afleiden. Het ontbrak Laurent Peeters dikwijls aan de 
artistieke visie om organische, vanzelfsprekende ban
den te maken die het oog niet vermoeien. Deze wat 
Peeters noemde moderne aanpak duurde tot het einde 
van zijn lange carrière. 

Tussendoor imiteerde hij nog andere stijlen : de 
Middeleeuwen (foto 5), de zestiende eeuw (foto 6), de 
achttiende (foto 13). Bovendien zijn er nog heel wat 
gewone, :figuratieve banden in omloop, zoals een volle
deren band rond de kwarto-uitgave van Pieter Brueghel 
van Felix Timmermans, met onder meer een kruik, vis 
en brood in opgelegd leder op het voorplat. Tenslotte 
zijn er honderden banden met enkel de rugtitel en een 
minieme versiering zoals pointillé op de nerven. Zijn 
persoonlijke voorkeur ging uit naar dergelijke sobere, 
Jansenistische banden : zuiver leder, perfect gebonden, 
en met weinig verguldsel ( foto 4). 
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Foto 3 19 
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leder en stempels 21 

Laurent Peeters gebruikte liefst marokijn leder,
omdat segrijnleder sneller verkleurt. Voor blind

gestempelde, imitatie Middeleeuwse banden nam hij 
varkensleder. Ik ken er drie : De Wordingsgeschiedenis 
van het boek van Ger Schmook (foto 5), het hogerge
noemde Alte Buch en een roman van Conscience. Per
kament vond hij ondankbaar materiaal omdat het bij 
elke atmosfeerwisseling begint te werken. Zijn perka
menten banden zijn dan ook schaars (foto 3). 

Het behoud van de natuurlijke textuur van het leder 
was essentieel voor Laurent Peeters. Om het te polie
ren gebruikte hij dan ook geen verhitte platen, die 
het leder vrij agressief pletten, maar ijzers. De stem
pels en ijzers werden grotendeels in Frankrijk gekocht, 
bij Deberny-Peignot. In zijn beginperiode zou Laurent 
Peeters zelf enkele Jugendstil stempels hebben ontwor
pen en laten graveren. Speciale stempels voor reeks
werken en uitgeversbanden (foto 12 : embleem van de 
Rijksuniversiteit Gent) werden gegraveerd door onder 
meer Vergouts en Delmotte in Antwerpen. Het leder 
betrok Peeters meestal bij Louard in Parijs of Wilberz 
in Brussel, het papier bij Allard, ook in Brussel. 
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Foto 4 23 
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doorbraak en helpers 27 

Na zijn start als zelfstandig boekbinder is Laurent
Peeters vrij snel doorgebroken. Onder meer door 

het gebrek aan goede concurrentie en de mondreclame 
die door klanten en vrienden als Prosper Verheyden, 
Jef van Hoof, Remy de Muynck en Jozef Peeters (geen 
familie) werd gemaakt, kreeg hij al gauw een aanzien
lijke klandizie� tot Osterrieth, Kreglinger, de ministers 
De Broqueville en Van Zeeland en koning Albert toe. 

In de jaren '20 en '30 had Laurent Peeters zoveel 
werk dat hij twee voltijdse helpers in dienst nam voor 
de ruwe taken, zoals het snijden van de kartons en het 
naaien van de boekblokken : Henry de Pesseroy en 
een zekere Jef. Van sommige uitgeversbanden of reeks
werken mag gerust aangenomen worden dat ze groten
deels of volledig door hen gemaakt zijn. Zo vertoont 
de halfperkamenten uitgeversband rond In Memoriam

Fr. Franck (Van Dieren 1933), volgens het colofon ge
bonden door Peeters, vier on-Peeterse trekjes : de per
kamenten hoekjes zijn schuin afgesneden, de looprich
ting van het schutbladpapier is verkeerd, en het is te 
dun, waardoor de touwen zichtbaar zijn. Bovendien is 
de rug hobbelig en blind. 

Alleszins werd alle verguldwerk altijd door Laurent 
Peeters zelf gedaan. Hij kon het sneller en beter dan 
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Foto 6 29 
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produktie 31 

de anderen, en bereikte zijn karakteristieke en blijven
de goudglans met één laag bladgoud, wat zelfs de bes
te Parijse binders, die door het Franse protectionisme 
beter bladgoud konden kopen, hem niet nadeden. 

In zijn gloriejar�n had Laurent Peeters 
.
een verbluf

fende produktie. Elke twee weken verliet een stoot-
wagen vol boeken het atelier. Bestellingen voor volle 
banden werden op twee tot vier weken uitgevoerd, te
gen een jaar of meer in Frankrijk. Peeters werkte dan 
ook van maandagmorgen tot zaterdagmiddag aan een 
hoog tempo, - een uur verguldwerk voor een halve 
band was normaal. 

Bij gebrek aan een bewaard archief - alle kasboeken, 
facturen en dergelijke zijn in 1956 vernietigd door zijn 
zoon, toen het huis aan de Korte Achteromstraat ver
kocht werd - is het niet mogelijk om bij benadering 
het aantal boekbanden van Laurent Peeters te schat
ten. Het zijn er alleszins meer dan tienduizend ge
weest, seriewerk inbegrepen. Alleen al voor de verza
melaar Alberto van der Meersch heeft hij meer dan 
honderd boeken gebonden, met als belangrijkste een 
Louis XVI band rond de Hebreeuwse grammatica van 
Abraham de Balmis, uitgegeven in 1523 in Venetië 
door een voorvader van Van der M eersch. 
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uitgeversbanden 33 

B ehalve voor particulieren werkte Laur�nt Pe�!ers
ook voor - meestal Antwerpse - mtgevenJen, 

drukkers en boekhandels. Tientallen luxe-uitgaven 
heeft hij in serie ingebonden voor La Grande Librairie 
(Tijl Uilenspiegel), De Sikkel (Reinaerts Historie (foto 
12), Feest groet aan Pieter Brueghel), De Standaard, 
Van Dieren (zie boven), De Nederlandsche Boekhan
del, De Zeemeeuw (Rubens, Vlaanderens Spectrum) en 
vooral Buschmann (Reynaert de Vos, Herdruk van de 
Plantijnsche uitgave van 1566, Cendrillon en La Belle au 
Bois Dormant van Perrault). Peeters bond bovendien 
voor Buschmann privé een aantal speciale en archief
exemplaren. Bibliofiel ingestelde schrijvers als Stijn 
Streuvels lieten, al dan niet voor de voortverkoop, luxe 
edities en handschriften bij hem binden. 

Voor de Stad Antwerpen en diverse privéfirma's zo
als de autofabrikant Minerva bond Laurent Peeters ve
le bijzondere uitgaven en gulden boeken. Enkele titels: 
het bekroonde huldeboek bij het bezoek van de Spaan
se koning aan Antwerpen in 1923 ; het Gedenkboek 
Prachtbanden Anno 1905 ; het Rapport du Comité de Se
cours et d' Alimentation de la Province d' Anvers, mars 
1913 ; La Chambre de Commerce d' Anvers à son Prési
dent Monsieur Charles Corty, 1903. Ook foedralen en 
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Foto 7 35 
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restauraties 37 

foto-albums heeft hij gebonden. Voor Dirk Baksteen 
maakte hij dozen om etsen in op te bergen. 

Verder heeft Laurent Peeters vele oude boekbanden
gerestaureerd voor bibliotheken en archieven zo

als het Antwerpse Stadsarchief. Hij was een vakkundig 
hersteller van zowel de banden als het - veelal perka
menten - binnenwerk. Voor historisch advies kon hij 
dan steeds terecht bij zijn vriend Prosper Verheyden, 
die hij bewonderde voor zijn kennis van de oude boek
band, en die hem trouw zijn publikaties over boekban
den toezond, voorzien van een lovende opdracht. 

Tussen al dat werk door vond Laurent Peeters ten
slotte nog de tijd om z'n eigen boeken te binden. Zijn 
bescheiden collectie bestond vooral uit Vlaamse litera
tuur (Conscience, Van de Woestijne, Timmermans, 
Buysse) en studies over de boekband (foto's 2, 6, 7, 8, 
9, 10 en 11), in het begin gebonden in sober karton of 
linnen, later in leder. 

Ook zijn familie werd niet vergeten. Zo kreeg zijn 
enige kleinzoon François Reusens bij zijn Heilige 
Communie in 1939 een prachtig vollederen Mis- en 
Vesperboek cadeau, met op de doublures twee bidden
de engelen in zuivere Art Deco stijl en in ingelegd le
der, en grote vergulde Latijnse teksten. 
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Foto 8 39 
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Foto 9 41 
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signatuur 43 

L aurent Peeters signeerde zijn lederen banden lang
niet altijd, maar als hij het deed, gebeurde het 

volgens een min of meer vast systeem. De halve of 
kwart banden werden in de rechter onder hoek van het 
achterplat blindgestempeld met een in elkaar gevloch
ten L en P, eerst in een ovaal geplaatst, later, na on
geveer 1920, in een cirkel van 7 mm. De gewone volle 
banden kregen op de achterzijde van het eerste schut
blad, links bovenaan, in zwarte inkt het stempeltje L.
Peeters. Boekb. Antw. (17 x 1 mm.) ; in meer luxueuze 
volle banden werd deze tekst in goud gestempeld mid
den (soms rechts) onderaan de doublure van het voor
plat. Zeer luxueuze banden werden op het achterplat 
voluit of met initialen gesigneerd, en, als enige ban
den, gedateerd (foto 2). Boeken die Peeters voor zich
zelf bond zijn meestal niet gesigneerd, maar soms ver
werkte hij zijn initialen in de versiering (foto 3 en 9). 

De linnen banden werden soms gesigneerd, de kar
tonnen zelden. Deze zijn te herkennen aan het typi
sche marmer- of stijfselpapier, dat hij zelf maakte, aan 
het sobere lederen titelschildje op de rug, met meestal 
vergulde lijntjes boven en onder de titel, aan het stuk
je linnen dat de uiteinden der rug verstevigt ( typisch 
Bradel), aan de fijne blinde kader op de platten, en 
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Foto 10 45 
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kenmerken van de lederen banden 4 7 

aan het vrij dikke karton. 

De twee laatste eigenschappen zijn ook typisch 
voor de meeste lederen banden. Die zijn verder, 

indien niet gesigneerd, gemakkelijk te herkennen aan 
de Franse bindwijze, met de rug van de katernen tegen 
die van het boek, wat het volledig openen uitsluit ; ook 
aan de zuivere afwerking van de ribben, de blijvende 
glans van leder en verguldwerk, de messcherpe omslag 
van het leder over de rand van de platten, de dikke, 
platte en gladde beschermkap van de kapitaalband, die 
dikwijls groen-rood-geel of enkel rood-geel is, en aan 
de perfecte inwerking van de touwen in de platten, 
met een fraaie overgang tussen rug en platten. 

Naarmate meer luxe gevraagd werd, breidde Lau
rent Peeters het verguldwerk uit tot de kop, de rest 
van de snede, de platten, de nerven en de velden van 
de rug, die een enkele, dubbele of zelfs driedubbele 
gouden kader konden krijgen, plus nog bloemetjes of 
andere ornamentatie. Stipjes (pointillé) op de nerven 
komt het meeste voor. 

Tenslotte zijn de boekbanden van Laurent Peeters 
te herkennen aan het lettertype. Hij gebruikte er maar 
twee : een klassieke letter (foto 12) en een moderne 
schreefloze (foto 7), soms gecombineerd (foto 10). 
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neergang en einde 49 

N a 1940 begon de neergang van de binderij. De 
oorlog dwong Laurent Peeters tot het ontslaan 

van zijn twee medewerkers. Zijn enige zoon, die wel
eens meehielp; bleek tot Peeters' ontgoocheling niet in 
staat de zaak voort te zetten. Het werk bleef toestro
men en Peeters, inmiddels de zestig voorbij, raakte 
overspannen. Het aanbod tot overname werd gedaan 
aan Oscar Semer, de kleinzoon van zijn zuster, maar 
die sloeg het af. De aanvoer van leder viel stil. Als 
noodoplossing maakte hij banden met diverse stukjes 
overschot ( foto 9). 

Op 1 januari 1944 zette Laurent Peeters officieel 
een punt achter zijn loopbaan: de boekbinderij werd 
administratief opgeheven. Nadien bond hij niets meer. 
Wel tekende hij nog tientallen ontwerpen voor boek
banden, maar die zijn nooit gebruikt, en verloren ge
gaan. In 1947 verkocht Laurent Peeters zijn atelier aan 
Hugo Puylaert, die van februari 1941 tot 1943 bij hem 
was geweest als leerjongen. Dat was een initiatief van 
diens vader Camille Puylaert, die vennoot was van 
drukkerij Van Dieren, waarvoor Peeters veel werkte. 
Puylaert sr. kende de boekenmarkt en oordeelde dat er 
ook na de oorlog brood zou zitten in het boekbinden. 
Na een voltijdse opleiding van drie jaar bereikte Hugo 
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Foto 11 51 
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handboeken 53 

Puylaert een even hoog niveau, maar zijn produktie is 
niet te vergelijken met die van Peeters, omdat hij er 
nooit zijn hoofdberoep van maakte. Hij heeft het ate
lier van Peeters intact bewaard. 

L aurent Peeters heeft drie werken geschreven over
zijn vak : Handleiding voor den boekbinder (Regen

boog 1930), Het vergulden op leder voor den boekbinder 
(Dirix 1942) en Handboek voor den boekbinder (Stan
daard 1946), dit laatste boek geschreven op aandringen 
van Standaard-directeur Maurits de Meyer, een goede 
klant. Het is een zeer gedetailleerd handboek, met tal
loze tips voor de amateur- en beroepsbinder, en tussen 
de regels veel ergernis over het geknoei van collega's. 
Het bevat alle informatie van de twee eerste boeken, is 
al decennia uitverkocht, en is een gezochte bron van 
kennis voor boekbinders. Voor wie meer wil weten 
over de technische kant van Peeters' banden, en van 
goede banden in het algemeen, is het een goudmijn. 

In het Handboek staan ook enkele boekbanden afge
beeld die Laurent Peeters rond 1940 maakte voor de 
Antwerpse bibliofiel René Joostens, en die toen reeds 
meerdere duizenden frank kostten. Voor een eenvoudi
ge halve band als de Suora Scolastica (foto 4) rekende 
hij in dezelfde periode duizend frank aan. 
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beperkingen 57 

M en kan zich afvragen waarom Laurent Peeters
nooit internationaal - in Frankrijk dus - is 

doorgebroken. Hij heeft wel enkele medailles behaald 
op tentoonstellingen (zijn deelname aan de Wereldten
toonstelling van Antwerpen in 1930 leverde hem een 
zeer lovende brief op van zijn oudere Gentse collega 
August de Decker-Lemaire), maar dat leidde niet tot 
een internationale klandizie. Afgezien van het typische 
Franse chauvinisme, dat zelfs Belgische verzamelaars 
besmet, moeten de artistieke tekorten van Peeters ge
noemd worden. Zijn ontwerpen voor luxe -banden 
schoten weleens tekort in inventiviteit en expressie. 

De vormtaal van de Art Déco wordt vrij houterig 
toegepast en de kleurcombinaties zijn soms pijnlijk. 
Laurent Peeters moet dit zelf beseft hebben, want hij 
heeft enkele malen aan kunstenaars als Jozef Peeters 
gevraagd om voor hem ontwerpen te maken. Maar de
ze mensen hadden dan weer onvoldoende gevoel voor 
het wezen van een boekband : ze maakten illustraties 
bij de tekst, geen synthese van de inhoud. 

Elitaire verzamelaars zullen ook wel bezwaren gehad 
hebben tegen de uitgeversbanden en seriewerken van 
Laurent Peeters. 
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anders 61 

V erder zijn de boekbanden van Laurent Peeters,
ondanks ,hun technische perfectie, anders dan ver

gelijkbare banden van bijvoorbeeld Vladimir Tchéké
roul, waardoor ze buiten de smaak der Franse biblio
fielen vielen. Ze zijn om te beginnen minder luxueus. 
Peeters gebruikte zelden leder, zijde of daim voor dou
blures of spiegels, maar meestal gewoon - soms zelfs 
lelijk - marmer- of stijfselpapier. Ook de bekleding 
van zijn halve en kwart banden en zijn foedralen is op
vallend sober. Bovendien bond Peeters vrij zwaar, met 
dik karton dat de band een deel van z'n souplesse ont
neemt. De luchtigheid. van een Tchékéroul vond hij 
bijna verwijfd. 

Peeters' gebrek aan assertiviteit heeft ongetwijfeld 
ook een rol gespeeld. Herhaaldelijk werd hij benaderd 
om in het Hoger Instituut voor Sierkunsten Ter Kameren 
les te geven, maar hij weigerde omdat hij vreesde on
voldoende Frans te kennen. Laurent Peeters was vol
gens getuigen een beminnelijk, rustig en bescheiden 
man, die niets liever deed dan in stilte in z'n atelier te 
werken, en die niet taalde naar bekendheid of roem. 
Zijn Antwerpse klanten leverden ruim voldoende op 
om van te leven, en verder ging zijn ambitie niet. 
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Epiloog 63 

Ook na zijn dood bleef een bredere bekendheid
van Laurent Peeters uit. Er is vrijwel nooit over 

hem geschreven. Vijfendertig jaar later is het nog al
tijd wachten op een· biografie of tentoonstelling. Pee
ters ontbrak in-de jongste omvangrijke tentoonstelling
en van Belgische boekbanden : die van de Bibliotheca 
Wittockiana (1985) en die van Antiquariaat Speeckaert 
(1988). Een aangenaam gevolg voor de schaarse verza
melaars van zijn banden is wel dat ze daardoor goed
koop gebleven zijn. Moge dit boekje ertoe bijdragen 
dat aan deze miskenning spoedig een einde komt, ten 
nadele van de aangroei van mijn eigen boekenkast, 
maar ten voordele van de naam van Laurent Peeters. 
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De foto's 65 

1. Krekelberg. Atlas de l' Art. Antwerpen, Van Os - De Wolf,
1908. Soedanleder. Voorbeeld van een vroege band van Peeters.
2. Em. Bosquet. Guide Manuel du Doreur sur Cuir. Parijs, Béran
ger, 1903. Oasisleder met öpleg.
3. G. de Brébeuf. La Gàgeure. Parijs, Nouvelle Revue Française,
1920. Voorbeeld van een perkamenten band.
4. M. de Stendhal. Suora Scolastica. Parijs, Coq, 1921. Marokijn
leder. Voorbeeld van een Jansenistische band.
5. Ger Schmook. Wordingsgeschiedenis van het Boek. Antwerpen,
De Sikkel, 1930. Varkensleder. Voorbeeld van een blindgestem
pelde, imitatie Middeleeuwse band.
6. K. Westendorp. Die Kunst der Alten Buchbinder. Halle a.d.
Saale, Wilhelm Knapp, 1909. Kalfsleder. Voorbeeld van een imi
tatie Grolierband.
7. Em. Bosquet. Traité Théorique et Pratique de l'Art du Relieur.
Parijs, Baudry, 1890. Klein Marokijnleder.
8. Hans Loubier. Der Bucheinband. Leipzig, Klinkhardt und
Biermann, 1926. Marokijnleder.
9. The Art of the Book. London, The Studio, 1914. Segrijnleder
met inleg van oasisleder.
10. Klette en Knapp. Archiv Jür Buchbinderei. Halle a.d. Saaie,
Wilhelm Knapp, 1927-1933. Segrijnleder. Voorbeeld van een
reekswerk.
ll. Léon Gruel. Conférences sur la Reliure et la Dorur� des Livres.
Parijs, Leclerc, 1903. Voorbeeld van een kartonnen band.
12. Reinaerts Historie. Antwerpen, De Sikkel, 1938. Kalfsleder.
Voorbeeld van een uitgeversband.
13. Marthe Oulié. Jean Charcot. Parijs, Gallimard, z.d. Marokijn
leder. Voorbeeld van een imitatie 18de-eeuwse wapenband.
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Colofon 67 

Deze eerste �onografie over L�urent . Peet�rs werd
geschreven m maart 1990 en m apnl-me1 van dat 

jaar met de hand gezet uit de Horley Old Style. De 
tekst werd met een antieke handpers in drie kleuren 
gedrukt op Hollands Van Gelder papier. De foto's 
werden gemaakt door Cecile Meneve naar exemplaren 
uit de collecties van Hugo Puylaert en de auteur. De 
oplage bedraagt vijfenzeventig genummerde en gesig
neerde exemplaren. 

Dit is nummer 1 
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De Carbolineum Pers 69 

D e liefhebbers van Vlaamse boekbanden ondergaan
de voor- en nadelen van een kleine, vrij geïsoleer

de markt : de banden zijn te vinden en betaalbaar - in 
vergelijking met het buitenland gratis - doch de litera
tuur erover is beperkt tot enkele deelstudies en artikels 
van mensen als Prosper Verheyden en Luc Indestege, 
maar geen omvattend werk. Welke uitgever zou im
mers brood zien in een vanwege de benodigde illustra
ties zeer prijzige project voor een publiek van tien gek
ken en honderd belangstellenden, - gesteld dat hij al 
een auteur vindt, want de boekbinders zijn de negers 
van de toegepaste kunst. Kijk maar in de fondslijsten 
van Lannoo, Mercatorfonds en Meulenhoff : dikke 
dingen over wandtapijten, zilverwerk en verantwoorde 
tuinen, maar nooit eens een monografie over de beste 
Vlaamse boekbinder van deze eeuw : Laurent Peeters. 

Ik heb zo'n boek dan maar zelf geschreven, op basis 
van informatie van Peeters' familie en van zijn opvol
ger Hugo Puylaert, onderling vergeleken en aangevuld 
met andere, zeer schaarse bronnen. De tekst schetst 
het leven en de carrière van Laurent Peeters, zijn pro
duktie, zijn techniek, zijn stilistische evolutie van Ju
gendstil naar Art Déco, zijn klanten, zijn signatuur, 
zijn kenmerken, zijn handboeken, zijn ondergang. 
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De boekba�en van Laurent Peeters is met de hand
gezet uit de Horley Old Style en met een an

tieke hand pers. in· drie kleuren gedrukt op Hollands 
Van Gelder, in dit formaat, gebrocheerd, in een om
slag van Simili Japon. Het telt 68 blz., waarvan 18 blz. 
tekst plus 13 oorspronkelijke kleurfoto's van boekban
den van Laurent Peeters. De oplage blijft strikt be
perkt tot 7 5 genummerde en gesigneerde exemplaren. 
Het boek wordt niet herdrukt. 

De boekbanden van Laurent Peeters is uitsluitend ver
krijgbaar door voorafgaandélijke storting van 2.500 Bfr. 
op rek. 001-1167887-83 van Boris Rousseeuw, Elf No
vemberstraat 22, 2190 Wildert. Voor Nederland : Hfl. 
130 op rek. NMB 65-56-34-657 (Giro NMB 17.90.35). 
Boek wordt toegezonden na ontvangst der storting. 
Slechts één exemplaar per persoon. 
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BIJ DEZE HERUITGAVE
 
Het doet me plezier dat Rob Koch het initiatief genomen heeft om mijn al 
jaren uitverkochte boek over Laurent Peeters uit 1990 opnieuw in omloop 
te brengen. Peeters verdient het dat hij op deze manier in de belangstel-
ling blijft. Telkens ik in de voorbije tweeëndertig jaar weer eens een band 
van Peeters zag of kocht, stond ik in bewondering voor zijn vakmanschap 
en zijn technische perfectie. Hoe meer werk van andere binders je ziet, 
hoe meer je dat waardeert. Al moet ik toegeven dat de grote Berthe Van  
Regemorter-tentoonstelling uit 2014 en de bijhorende “catalogue raisonné”  
van de Bibliotheca Wittockiana mij hebben doen inzien dat mijn boude 
bewering in 1990 dat Peeters de beste Vlaamse boekbinder van de twintig-
ste eeuw was, toch wel voor discussie vatbaar is.
 
Prettig blijft dat mijn boek in 1991 rechtstreeks leidde tot de eerste, en 
fraaie, tentoonstelling van Peetersbanden, in de bibliotheek van UFSIA te 
Antwerpen van 23 mei tot 22 juni 1991. In 1992 lagen er enkele Peeters- 
banden op de “Tentoonstelling Huldealbums 1840-1940”, van 2 tot 
10 oktober in het Antwerpse stadhuis, en dan was er natuurlijk in 1993  
“Ingebonden. Hedendaagse Antwerpse kunstboekbinders”, van 7 augustus  
tot 3 oktober in de Antwerpse Stadsbibliotheek, met Laurent Peeters  
opgenomen als “eminent voorganger”. Daarna werd het weer stil qua expo-
sities. Antiquarisch zijn er gelukkig altijd wel ergens Peetersbanden te koop 
geweest, en nu nog steeds, dikwijls zonder dat de betrokken handelaar of 
veilinghouder enig idee heeft waar de intialen “LP” voor staan. Zo sprak het 
Brusselse veilinghuis Arenberg Auctions in 2020 nog over de boekbinder 
Louis Peeters, en nog verder zuidwaarts hebben ze helemaal nooit van hem 
gehoord.  Het is dan ook nog steeds mogelijk, zelfs voor een verzamelaar die 
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in 2022 start, om een mooie, gevarieerde Peetersverzameling aan te leggen,  
inclusief volle banden, voor een schappelijk bedrag.
 
Sinds 1990 is er nog meer gebeurd. Al mijn gesprekspartners en informanten  
voor mijn boek zijn inmiddels overleden : Peeters’ twee toen nog levende 
kinderen, zijn twee kleinkinderen, de oude garde uitgevers zoals Karel De 
Bock en Albert Pelckmans die hem nog opdrachten hadden gegeven, en 
vooral zijn leerling en opvolger Hugo Puylaert, bewaarder van het atelier, 
en zijn vrouw Lea. Gelukkig heb ik in 1990 nog net op tijd de drie toen-
malige bezitters van Peeters’ bindmateriaal bereid gevonden een afdruk te 
maken van wat ze hadden aan stempels en rollen, vooraleer die naar diverse 
windstreken vertrokken, zodat ik nu een ongesigneerde Peetersband bijna 
altijd kan identificeren - of uitsluiten - op basis van het verguldwerk.
 
Deze heruitgave door Rob Koch geeft me de kans enkele fouten uit de  
eerste uitgave uit 1990 recht te zetten. De belangrijkste correctie is wel dat 
Hugo Puylaert vele jaren professioneel boekbinder geweest is, al had hij als 
welgesteld en kinderloos man niet de druk om zo hard te werken als Peeters, 
en bestaat zijn productie maar uit een minieme fractie van die van Peeters. 
 
Verder zijn er wel degelijk ontwerpen van Peetersbanden bewaard. Via 
Hugo Puylaert en diens leerling Egied Landuyt is een deel daarvan zelfs bij 
mij terechtgekomen.
 
Ook wat ik schreef, op gezag van Hugo Puylaert, over de vermeende hoge 
tarieven van Peeters, was fout.  In onlangs opgedoken brieven van Laurent 
Peeters aan Stijn Streuvels, nu berustend in het Letterenhuis, lezen we dat 
hij in 1925 tachtig Belgische frank rekende voor een volle lederen band 

en dertig voor een halve band met hoeken. In 1930 rekende hij voor een 
omslag voor Prutske, “met geronde rug in leder, binnenkleppen en etui” 
vijfentachtig frank ; een halve band in marokijnleder rond diezelfde editie 
van Prutske, dertig centimeter hoog, kostte Streuvels toen vijfenzeventig 
frank. Geïndexeerd zal dat in 1940 wel een stuk meer geweest zijn, maar 
zeker niet de duizend frank die ik opgeef voor een halve band.
 
Laurent Peeters bezat en gebruikte ook stempels van de graveur “P. Bearel,  
Graveur en fers à dorer, 62 Rue Mazarine, Paris.”  Uit de catalogus van rond 
1920 van “Ancienne Maison P. Bearel ; Morand et Cie, successeurs” gaat het 
onder meer om de nummers  564, 1105 en 1130 (bloemen), 1022 (blaadje), 
771 (nar met zotskap) en 1173 (lier).

In 1990 wist ik ook niet dat Peeters eind negentiende eeuw enige tijd leer-
jongen geweest is bij de Duitse boekbinder Carl Keuth in Antwerpen en  
later bij diens weduwe, wiens atelier hij minstens gedeeltelijk heeft overge-
nomen toen ze stopte. Peeters leerde bij Keuth een andere leerjongen, Pierre  
Dirix kennen, die iets jonger was, uit 1882 in plaats van 1878. Ze bleven 
na hun leerjongensjaren in contact, en dat verklaart waarom Pierre Dirix in 
1942 “Het vergulden op leder voor den boekbinder” van Laurent Peeters 
kon uitgeven. Plots een verband zien, al is het pas na vele jaren, is altijd 
plezierig.
 
Boris Rousseeuw
April 2022
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