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Ambachtelijk perkament maken - Leer het ook! 
Hands-on workshop perkamentmaken bij Schaapskudde Eerde

Perkament, al eeuwenoud en misschien wel de meest duurzame informatiedrager. 
Honderden jaren oude geschriften op perkament zijn nog steeds uitzonderlijk leesbaar. 
Kom daar maar eens om bij papier of een dvd-tje! Met alleen de huid van dieren, water, 
kalk en een flinke dosis "monnikkenwerk" maak je het.
In principe.. Want al is de receptuur dan bekend, er is nog slechts een enkeling in 
Nederland die de fijne kneepjes van het oude ambacht beheerst.

Erica van de Stadt, van Schaapskudde Eerde is er zo een. In 2012 bekwaamde zij zich in 
deze kunde en maakte meer dan honderd vellen voor het boek "Kartuizers in het 
Dommeldal". In het Brabants Dagblad 2012 en in de nr 6 editie van Landleven zijn 
hierover lezenwaardige reportages terug te lezen (zie website onderstaand). Daarna gaf 
zij destijds ook enkele workshops om het ambacht van het perkament door te geven.

Nu, drie jaar later, organiseert Schaapskudde Eerde, naar aanleiding van deze reportage, 
weer zo'n unieke workshop, waar de deelnemers de handen nog eens uit de mouwen 
mogen stropen. De workshop is bedoeld voor mensen die zelf willen ervaren wat 
ambachtelijk perkament maken inhoudt, bijvoorbeeld vanuit belangstelling voor het 
duurzaam ecologisch verwerken van de dierlijke huid, of, vanuit belangstelling voor het 
oude ambacht in algemene zin. Van boekbinder tot kunstenaar, van archivaris, re-enactor 
tot nieuwsgierige creatieveling.

Inhoud van de workshop:

Tijdens de workshop maak je kennis met de ambachtelijke vaardigheid van het perkament 
maken: je gaat zelf een huid, in een aantal stappen, tot een vel perkament bewerken. Er 
komt dus wel wat geklieder en nattigheid bij kijken. En na de workshop beschik je dan over 
de  basiskennis van  materialen en hulpmiddelen en is er een begin gemaakt met oefening 
in de productietechnieken.  Zelf(standig) aan de slag  gaan met perkament maken komt zo 
binnen handbereik! 

Tijd en lokatie

De workshop wordt gehouden op zaterdag 25 juli te Eerde (Gem. Veghel). Er zijn nog 
enkele plaatsen beschikbaar.

Meer informatie

Voor meer informatie en aanmelden: www.schaapskudde-eerde.nl/perkament tel 
06-53459068, of erica@schaapskudde-eerde.nl


