
De Bradelbinding



De benamingen van bindwijzen geven nogal  
eens verwarring. Wat wij een Duitse binding 
noemen heet bij de Engels sprekende landen  
“a french joint” en wat wij met “vol leer”  
aanduiden (hetgeen voor elke soort binding  
kan gelden) noemt men in het Engels een  
“Franse binding”. En dat geldt ook weer niet  
voor elk Engels lesboek. 
In 1942 werd al gepleit door de Vereniging 
tot Bevordering van de Vakopleiding in het 
Boekbinders- Papierwaren- en Enveloppen- 
 bedrijf te Amsterdam, om de uitdrukking 
“met of zonder ingestreken kneep” in te  
voeren. Er is in die vijftig jaar niet veel  
veranderd. Misschien na 1992?

Deze uitgave verscheen in 1990 bij 
Uitgeverij Gigant te Amsterdam

Nu in 2018 verschijnt deze uitgave opnieuw bij
Atelier De Ganzenweide te Uithoorn
www.ganzenweide.nl
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Opgedragen aan Jeanneke, die al die jaren trouw met me 
meedraafde langs bibliotheken, ateliers en antiquaren in 
Europa, op zoek naar een echte “naakte” Bradel.

ook genaamd le cartonnage en gist

met variaties en aanvullingen

Johann C. Denninger

Een eenvoudige maar uiterst perfecte binding,
uitermate geschikt voor het binden in leer,

perkament, plastics en ander zwaar materiaal.
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INLEIDING 

In kringen van zowel de amateur- als de semi-professio-
nele boekbinders valt het op, dat de interesse voor bind-
vormen vaak blijft steken bij de “Duitse binding” en dat  
die dan, ten onrechte, wordt aangeduid als “Bradelbin-
ding”. 
Naast de bandzetter wordt in Nederland de Duitse bin-
ding, ook wel aangeduid als “binding met aangezette  
platten en ingestreken kneep”, vaak gemaakt door binders  
die (nog) niet in het bezit zijn van wat duurder snijgereed- 
schap.
Het bijzondere van de Bradelbinding is, dat die tussen de  
Duitse en de Franse binding in staat. De Bradelbinding is  
een verbeterde, maar niet moeilijker binding dan de Duit - 
se band en kan zeer zeker als eindbinding, worden ge-
bruikt, maar dan niet aangeduid als “Duitse band”. 
Bradel verdient het dat er een duidelijk onderscheid wordt  
gemaakt. 

ALEXIS PIERRE BRADEL, een uit Zuid-Duitsland af- 
komstige boekbinder maakte aan het eind van de 18e 
eeuw in Frankrijk furore met zijn vereenvoudigde Duitse  
binding. 
Voor Frankrijk uit die dagen was “le cartonnage à la Bra- 
del” dé oplossing voor het probleem, dat zich steeds weer  
bij boekenkopers voordeed. Boeken werden “los” afgele- 
verd. Hoogstens waren ze, zoals we dat nu noemen, ge-
brocheerd. Ook nu nog liggen deze gebrocheerde boeken  
in de Franse boekwinkels volop te koop.
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Het dilemma was, dat men ofwel duur moest laten binden  
(Franse bindingen in leer of perkament), of een lelijk boek  
in de boekenkast had staan. De Bradelbinding zag er niet 
alleen zeer fraai uit, maar werd van goedkoper materiaal  
gemaakt en was derhalve goedkoper te binden. Daarbij,  
en dat was het grote succes, was de band met weinig 
moeite en zonder beschadiging te verwijderen en kon, 
als men dat wenste, moeiteloos worden overgegaan tot 
het maken van een Franse binding. 

Bradel trouwde met de dochter van een groot boekbinder  
in Parijs en had veel vrienden en bewonderaars. Mathurin  
Marie Lesné en met hem vele andere beroemde Franse 
binders waren bijzonder enthousiast en hielpen Bradel 
snel aan grote populariteit. Lesné maakte fraaie gedichten  
over de Bradelbinding en werd daardoor in zijn tijd be-
kender dan door zijn bindingen. 
Een Franse binding met de gladde overgang tussen rug en  
plat is fraaier dan de bindingen met ingestreken kneep en  
functioneert ook beter. Daar staat tegenover dat de Bra-
delbinding zich beter leent voor zwaar materiaal en een 
zeer fraai ogende band oplevert. 
In onze tijd, met andere en vaak beter functionerende  
bindingen zoals de zig-zag-en rolbindingen, zal Bradel  
wel tot de gedegen bindwijzen blijven behoren, maar hoe  
dan ook: het is een bijzondere, mooi functionerende, 
boeiende bindwijze. 

De vele vaagheden en tegenstrijdigheden rond de Bradel- 
 binding waren er de oorzaak van dat ik, in het begin zui - 
ver uit nieuwsgierigheid, doch zeer spoedig uit grote be- 

roepsinteresse, zo omstreeks 1980 startte met het zoeken  
naar een “echte” Bradelbinding. 
Het gevolg was, een in dit boekje enigszins beschreven, 
opwindende speurtocht. Niet gemakkelijk en zeker niet 
volledig. 
In het hoofdstukje Wie-Wat-Waar-Hoe geef ik wat ont- 
dekkingen weer. Daaruit zal de lezer kunnen opmaken, 
hoe groot de duimen zijn, waaruit ‘boekbindkenners’ 
soms hun ‘wetenschap’ halen. 
Het is te hopen dat mijn opvatting dat wij boekbinders af  
moeten van de angst om ‘over onze schouder te laten 
meekijken’ door dit boekje gesteund wordt. Het is die  
helaas nog steeds welig tierende achterdocht, die er de 
oorzaak van was, dat “Bradel” dreigde te verdwijnen in de  
schaduwen van de vorige en deze eeuw. 
Laten we daarbij de ‘nationale trots’ niet vergeten! Vol-
gens de laatste druk van de DICTIONAIRE DES RE - 
LIEURS-FRANÇAIS, AYANT EXERCÉ DE 1800 -  
1988, uitgegeven begin 1989, staat zonder blikken of  
blozen vermeld: ‘-Bradel-, telg uit een geslacht van 
Fran se boekbinders sinds de 16e eeuw’. 
Maar ook in Frankrijk heb ik niets kunnen vinden van de 
echte Bradel. Ook over het boek dat - met zilver gegau-
freerd - in 1823 aan de Franse koning werd aangeboden  
en toen groot opzien baarde, is niets meer bekend. 
Zelfs de Bibliothèque Nationale in Parijs bezit geen Bra-
delbinding. Wel twee fraaie Franse bindingen gemaakt 
door twee van de vele Bradels die er ooit in Frankrijk als 
boekbinder werkten.
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In dit boekje geef ik u een beschrijving van wat een 
echte Bradelbinding is. In mijn praktijk heb ik met de 
Bradel binding als eindbinding veel succes geoogst. 
Natuurlijk blijft in mij het verlangen leven om eens een 
echte, origineel door Bradel gebonden Bradelband in 
handen te houden. Weet de lezer er misschien één te 
staan? Dat zou ik dan dolgraag van hem of haar willen 
verne men. 
De binding, zoals deze hier achter “kaal” en “met aanvul-
lingen” is beschreven is een plezier om te maken en een 
lust voor het oog. Wie weet komt er weer een tijd, dat de  
bibliofiel tegen de boekbinder zegt “bind mij maar eerst 
dit boek à la Bradel. Dan zie ik later wel of ik het wil  
laten overbinden in een Franse binding.” 
Ik wens u een fijne bindtijd toe bij het maken van een 
cartonnage à la Bradel-originale. 

Heukelum, maart 1990 

Johann C. Denninger

B R A D E L :

W I E - WA T -
WA A R - H O E

Lezing Universiteitsbibliotheek Amsterdam 
1987: 
Professor Dr. Janos SZIRMAI: 

“De Duitse en de Bradelbindingen zijn de 
beste bindingen voor perkament en ander 
zwaar materiaal.”
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Volgens “BOOKBINDING AND THE CONSERVATION  
OF BOOKS”, a dictionary of descriptive terminology. 
1957. 
Een vorm van binding met een holle rug, vergelijkbaar 
met de bibliotheekbinding met de uitzondering dat de 
Bradelbinding bedoeld is als een tijdelijke binding. De 
vorm werd eerst in Duitsland ontwikkeld door Alexis 
Pierre Bradel die ook bekend is als Bradel l’aine en als 
Bradel-Derôme, schoonzoon en opvolger van Nicholas-
Dénis Derôme. Deze vorm van binding werd naar 
Frankrijk overgebracht tussen 1772 en 1809. 
Deze Bradelbinding kenmerkt zich door gespleten plat-
ten, waartussen een versterking van de rug wordt gelijmd.  
De boekblokranden zijn meestal ongesneden, hoewel 
vaak de kop met goud wordt versierd. Bradelboeken 
hebben meestal een leren of linnen rug, als halfbinding. 
In Frankrijk kent men deze stijl als “Cartonnage à la 
Bradel” of als “Cartonnage en gist”. 
De laatste jaren wordt meestal het principe van aangezette  
platten toegepast in plaats van gespleten platten. 
Alexis René Bradel deed de Duitse binding opgang maken  
en stapte af van de in zijn ogen overdreven versiering 
en rugbehandeling van de Franse- en andere bindingen. 
Bradel vestigde zich in 1823 in Parijs als boekbinder 
en hem stond voor ogen een bindwijze die goedkoop 
was en het overbinden op de Franse wijze gemakkelijk 
maakte. De hoofdkenmerken in die tijd waren:
 - genaaid op vlastouw of bandjes, niet ingezaagd;
 - katernen alleen gesnoeid indien dat nodig was;
 - aan de kop moest de lezer de katernen zelf opensnij-

den. Er werd derhalve niet gekleurd of iets dergelijks; 
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niet gekapitaald en/of met kapitaalband belijmd;
 - zeer zz overlijming zodat het boekblok zonder  

beschadiging weer uit elkaar gehaald kon worden;
 - papieren band met aan kop en staart meestal een 

reepje leer of perkament (boekbinderslinnen moest 
nog worden uitgevonden).

Met Bradel wordt in verband gebracht: 
François A.D.A. Lesné, 19e eeuws boekbinder, die 
zichzelf de “dichter-binder” noemde, omdat hij in zijn 
gedich ten het boekbinden bewierookte. Hij is echter 
zeer bekend geworden door het bedenken van een band 
uit zacht kalfs leer waarvan hij beweerde dat deze een 
verbetering was van de Bradelband. 
Van zijn band is niet meer bekend dan dat de platten aan 
een strook linnen waren genaaid en dat de katernen niet 
genaaid waren. 

Volgens BINDERAPPORT 1969, Bradel (l’aine) in 
Frankrijk (1772 - l809) Alexis Pierre Bradel in Duits-
land. Naar Frankrijk uitgeweken boekbinder die niets 
nieuws bracht. Wel werden en worden er allerlei modi-
euze varia ties op die band gemaakt (schoonzoon Bradel 
Dérôme, Nicolas Denis Dérôme). 
Veel geziene variatie is de “aufgesetzte Deckel” (geen 
nieuws, in 1706 al toegepast in Duitsland). 
Rug wordt voorbedrukt (getekend, bewerkt, etc.) als bij 
de Franse band, met de hand. 
Platten met de (verguld)pers behandeld en dan op de 
kartonnen rug gezet.

Volgens: THE NEW BOOKBINDER 1984. 
Bij een latere Amerikaanse binding die op de band van 
Lesné is geïnspireerd werden de katernen genaaid aan 
de linnen rug, om de katernen heengeslagen en weer aan 
de rug bevestigd, zodat de katernen los bleven in een 
soort omslag. 
Door de wijze van binding door Bradel en sterker nog 
door Lesné kon de koper zijn boek zonder problemen 
laten inbinden op zijn eigen wijze. In 1834 kreeg Lesné  
voor zijn “uitvinding” een bronzen medaille op de jaar-
lijkse boekententoonstelling te Parijs. Daarna zette 
hij op zijn binding: “Exposition de 1834. Cartonnages 
conser vateurs de Lesné”. 

Volgens: INITIATION À LA RELIURE D’ART 1971.
Raymond Fémeau naait op drie smalle linten, plus 
afhech ten aan kop en staart. 
Naait 2 dubbele bladen even groot als het papier van 
het boekblok plus een dubbel schutblad mee. (zie onder 
schutbladen) 
Plakt de rug over met mousseline, 4 cm breder aan weers - 
zijden van de rug van kneep tot kneep. Plakt de lintjes, 
erdoor gehaald, op het onderschutblad. 
Gebruikt zelfgemaakt, dan wel aangekocht kapitaalband. 
Bij zelf-maken gebruikt hij daarvoor fel gekleurde lapjes,  
op de bekende wijze om touw genaaid of geplakt. 
Monteert een holle rug met een rugstukje met soms valse  
ribben, zoals bij de Franse band. 
Plaatst de platten op een afstand van 4 mm van de onder-
kant kneep (bij platten van 2 mm) en rekent zodoende op  
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bekledingsmateriaal (leer of dergelijke, plus de lijm, in 
totaal 2 mm). 
Gebruikt bij afpersen breinaalden, gemonteerd op plaat-
jes karton, met papier omplakt. 

Volgens: LEXIKON DES GESAMTEN BUCHWESEN 
1935 
Bradel Alexis Pierre (l ‘aine), Parischer Buchbinder. 
Neef en opvolger van Dérome le jeune 1772. Meester. In 
de 19e eeuw noemt hij zich “relieur de la Bibliothèque 
Nationale”. 
Zijn bindingen, technisch niet volmaakt, blijven in de 18e  
eeuw steken. 
De waarschijnlijk naar hem (er waren veel Bradels) ge-
noemde cartonnage (à la) Bradel, is een provisorische 
binding, maar desondanks goed in elkaar gezet. Men 
kan het een “ingeschoven papierband” noemen. De ran-
den gesnoeid, (hoogstens de kop gesneden en gekleurd 
of verguld) met een rug van linnen, soms zelfs van leer.
Zijn broer, Pierre-Jean de jonge genaamd, bond van 1775  
- 1787, veel voor M. de Paulmy à la cartonnage Bradel.

Paulmy, 1722 - 1787 Marc Antoine Voyer d’Argenson,  
markies, gouverneur der Arsenalen. Boekverzamelaar. 
Begon in 1757 te verzamelen en verkocht zijn verzame-
ling aan graaf Charles Philip d’ Artois ( de latere Koning  
Karel X) voor 412.000 Lires en in 1786, een jaar voor 
zijn dood, de rest. 
Zijn verzameling omvatte, inclusief het deel dat hij uit-
leende (26.537 banden) in 1767 aan de bibliotheek La 

Vallière “ten algemene nutte”, 60.000 drukwerken, 2.412  
handschriften, 592 mappen met kopersneden. 
Lesné, Mathurin Marie. Parijse boekbinder die leefde  
van 1777 - 1841. Autodidakt. Technisch beter dan als ont-
werper. Niet zo bekend door zijn provisorische bindingen 
met “bandheftung”, werd hij dat wel door zijn gedich- 
ten over de techniek van het boekbinden waarvan “La 
Reliure” uit 1820 het bekendste is. Op latere leeftijd 
was hij leraar aan de Doofstommenschool in Parijs. Hij 
schreef voor zijn leerlingen een handbindboek. 

Volgens LA DICTIONAIRE DES RELIEURS FRANÇAIS 
AYANT EXERCÉ DE 1800 - 1988, de navolgende gege-
vens. 
Lesné, Mathurain-Marie (vader) woonde tussen 1809 en 
1841 op verschillende Parijse adressen. 
Hij stierf 31-7-1841 op het adres: 17 Grande Rue Deux 
Batignolles. 
Zijn zoon Francis Antoine (21-3-1793 tot ca. 1-1-1839)  
oefende het boekbindersbedrijf uit tussen 1830 en 1839 in  
Rue Saint Denis 228. Zijn lijk werd op 19 februari 1839  
in de Seine gevonden. 
Bradel: Naam van een familie van Parijse boekbinders 
begin 16e eeuw tot in de 19e eeuw. Een van hen was  
Bradel, Pierre Alexis, genaamd Bradel de Oudste, opvol-
ger van zijn oom Dérome la jeune, eerst gevestigd, voor 
de revolutie, (1789) in de Rue Saint-Jacques en daarna in  
de Rue de Foin in Parijs, waar hij tot in 1805 onder de 
naam Bradel-vader-en-zoon werkte als boekbinder. 
Hij heeft de cartonnage à gorge, nu cartonnage à la Bradel  
in omloop gebracht.
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In Parijs: broer Pierre Jean, de “jonge” genaamd in 
de 18e eeuw, maar is na 1804 niet meer bekend in het 
Handelsre gister. 
Hetzelfde geldt voor een derde Bradel, die eveneens 
in het Handelsregister wordt genoemd in de 18e eeuw, 
maar daaruit ook weer spoorslags verdwijnt. 
Op verschillende adressen zijn er in 1804 nog drie an-
dere Bradels als boekbinder in Parijs gevestigd en vijf 
in 1825, nl.:
1. de “oude” Bradel op Rue Dauphine 41,
2. Theodore, oudste zoon, Rue de la Chaussée d’ Antin  

28,
3. de jonge, Rue de Tour Saint-Jacques 15,
4. de jonge, Rue de Saint-Jean de Beauvais 11,
5. Bradel, zonder verdere aanduiding, Rue de Saint-Jean  

de Latran 9.
10 Jaar later staan er 6 ingeschreven, nl. de vijf genoem-
den plus een Bradel op Rue Pierre Sarazin 8. 
In 1850 is er alleen nog sprake van nr. 3. 
In de registers van de secretarie van Ie Chambre 
Syndica te uit de jaren 1889 tot 1930 staat vermeld dat er 
in 1925 nog één Bradel in Parijs gevestigd was. Overi-
gens zonder nadere bijzonderheden. 

Volgens UNIFORME LEERSTOF THEORETISCH ON- 
 DERRICHT, Vereniging tot bevordering van de vakoplei - 
ding in het Boekbinders-, Papier- en Enveloppenbedrijf. 
(3e leerjaar). 
De Bradel band. 
Deze manier om boeken in te binden werd tussen 1800 
- 1823 uit Duitsland naar Frankrijk overgebracht, waar  

men het de naam gaf van Cartonnage à la Bradel.  
De boeken werden niet gesneden, maar bleven met een 
geschepte kant, of zoals wij dit uitdrukken, gesnoeid. 
De snoeima chine zoals wij die kennen bestond nog niet. 
Een vlugge methode was deze. Als men een boek gevou-
wen had, werd boven op dit boek een mal van blik of 
pletbord gelegd, gelijk gestoten, in de ploeg vastgezet en 
de uitstekende vellen afgeploegd. De schutbladen wer-
den zo gevouwen dat het oor er meteen aanzat, dus een 
strook schutblad 2,5 maal de breedte van het boek, werd 
in drie ën gevouwen, tweemaal de breedte, dan bleef er 
een halve breedte over. Dit diende dan als strook of oor 
en werd meegenaaid om de eerste en laatste katern heen. 
Deze manier van schutbladen aanbrengen bestaat 
geluk kig zo goed als niet meer, de voor- en achterkatern 
breken hier altijd op af. Het gevolg is dat die vellen los 
komen te liggen. 
Het boek werd ingezaagd, genaaid, gelijmd, rond gezet en  
gekneept, voor sterkte werd op de rug aan de kop en de 
staart een perkamenten strookje geplakt. Het boek werd 
niet bestoken of gekaptaald. Was dit gebeurd, dan nam 
men een strook karton, de kaart geheten, die ongeveer 4 
à 5 cm breder was dan de boekrug. Aan die kaart, werd 
langs een winkelhaak of lineaal, met een vouwbeen een 
kneep aangevouwen, dus de rug werd afgepast in het 
midden der kaart en aan beide zijden vouwde men een  
strookje dat net zo hoog was als de kneep die aan het boek  
zat. Met een kwast werd het kneepje en die 2 mm brede 
strookjes aangesmeerd en om de rug getrokken, de rug 
bleef dan los, de borden werden er opgelegd en tussen 
twee planken in de pers gezet tot het droog was. Dat bord  
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snijden gebeurde ook anders dan nu, wij leggen het 
maar onder de bordschaar, maar die bestond in die tijd 
nog niet, men formeerde alles uit de hand. 
Was het boek droog, dan werd er een smalle lederen rug 
(meestal schapenleer) om heen getrokken en ingeslagen, 
omplakt met een stukje marmer in effen, gekleurd of 
gegaufreerd papier, de punten der borden werden ver-
sterkt, door onder dit omplakmateriaal perkamenten 
hoekjes te plakken. 
Men bond dit soort bindwerk ook wel in geheel verguld 
papier, waar op rug en plat gaufreringen gedrukt werden. 
 
Volgens de BIBLIOTHÈQUE NATIONALE (RÉSERVE)  
PARIS (waar geen enkele informatie over de echte bradel- 
binding te vinden is) beschikken wij over de volgende 
gegevens: 
Alexis Pierre Bradel, boekbinder der Keizerlijke Biblio-
theek. Ook bekend als Bradel l ̓Aine, ook Bradel Dérôme,  
schoonzoon van Nicholas Denise Dérôme en diens 
opvol ger. 
De stijl werd naar Frankrijk overgebracht tussen 1772 
en 1809. 
De stijl heette in Frankrijk in de 19e eeuw “Cartonnage 
à la Bradel” of “Cartonnage en gist”. 
François A.D. Lesné, Ook bekend als de binder-dichter, 
omdat hij veel gedichten op het boekbinden heeft ge-
maakt. Was een 19e eeuws boekbinder die de Bradelbin-
ding verbeterde en een binding ontwikkelde waarbij met 
leer beklede platten genaaid werden aan het linnen. Het 
boekblok werd weer aan het linnen genaaid bij kop en  

staart. In 1834 verwierf Lesné een bronzen medaille op 
de tentoonstelling in Parijs voor deze uitvinding. 
Lesné, Mathurin Marie (Biblioth. Nat. Paris, nr.  
Ye 26392). “à la gloire immortelle des inventeur de  
l’impri merie”. 
Jacques-Antoine Derôme actief van 1718 - 1760. 
Nicolaas-Denis Derôme (Ie jeune), 1761 - 1789. 
Alexis-Pierre Bradel, genaamd Bradel l’Aine en erfge - 
naam van diens ontwerpen, gereedschappen enz. ca. 1795  
te Parijs. 

Volgens LA RELIURE MANUELLE door Maël et Jean 
Knoll, 1983. 
Er zijn vier vormen van Bradelbinding die dezelfde 
over eenkomst hebben:
 - het naaien op linten; 
 - met mousseline die iets uitsteekt op het binnenplat  

geplakt;
 - platten die worden gesteund door mousseline en 

schutblad;
 - de duidelijk zichtbare kneep tussen rug en platten.

In dit boek wordt speciale aandacht geschonken aan 
de manier waarop de scharnier versterkt wordt door 
“schrij lings” geplaatste mousseline, terugkomend op 
het schut blad. Er wordt extra beschreven hoe men de 
kneep dieper of minder diep kan maken. 

Tot zover een groot deel van de gegevens, in al die jaren 
verzameld.
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DE TECHNIEK VAN DE

ECHTE

BRADELBINDING

(MET ENIGE VARIATIES)

Eenvoud is de ware
schoonheid der dingen.

Confusius
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HET BOEKBLOK 
Het valt te betreuren dat het in Nederland onmogelijk is, 
zelfs al wil men daarvoor de volle prijs betalen, een niet 
gebonden, gedrukt boek (in losse katernen) te verwer-
ven. Enige jaren geleden deed de toenmalige FGE een 
poging om terwille van boekbinders (sters) dergelijke, 
nog niet gebonden boeken op de markt te brengen. Het 
werd een mislukking, want de restanten werden sinds-
dien op de ramsjmarkt gebracht. 
In Frankrijk met haar veel grotere bindtraditie kan men 
nog wel volop “gebrocheerde” boeken kopen, maar niet 
iedereen wil altijd een in het Frans gedrukt boek inbinden. 
Neem daarom een van de band ontdaan boek of sloop een 
boek. Een goede beschrijving van het “slopen” van een 
reeds machinaal gebonden boek vindt men in hoofdstuk 
2 van het boek “Handboekbinden” van het GOC, uitge- 
ge ven door Unieboek (Gaade). 
Na het controleren van het te binden boekblok worden 
de schutbladen (zie volgende hoofdstuk) aan voor- en 
achterzijde toegevoegd en wordt het geheel goed gelijk 
geschud en even geperst. 
Daarna worden de katernen op gelijke grootte gebracht. 
Dat kan voor of na het naaien geschieden. Wij beschrij-
ven hier eerst het binden van een echte Bradel. Daar 
werd niets met de machine aan gedaan. Maak dan ook 
de katernen gelijk, vóór het naaien, op één van de navol-
gende wijzen: 
1. Door middel. van een “maat” (verderop vindt u een

beschrijving van het formeren zoals de boekbinders
dat vroeger ook al deden.) Wij gebruiken daarvoor een 
stuk blik, board, zink, plastic of dergelijke. Neem het 
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kleinste, dubbelgevouwen blad uit het boek dat voor 
u ligt en maak een “maat” van dezelfde grootte.

2. Snijd of knip nu alle dubbelgevouwen velletjes inclu-
sief de schutbladen op die maat af. Dat dient zeer 
nauwkeurig te gebeuren, want bij het naaien houden 
we de kop precies gelijk zodat die met alleen schuren  
of schrapen glad gemaakt kan worden. Er zal geen 
snijmachine aan te pas behoeven te komen.

3. Door blad na blad op maat te snijden met de bord-
schaar.

4. Door middel van toch een snijmachine (we gaan dan  
naar de Duitse bindwijze toe).

Ook is het mogelijk om bijv. bij handgeschept papier, de 
randen ongelijk te laten. Toch is ook dan het eindresultaat  
fraaier als de randen enigszins gelijkgesneden zijn. 
Het geheel wordt precies gelijk gestoten en tussen twee 
persplanken 24 uur “doodgeperst”. 

DE SCHUTBLADEN 
Wil men een “echte” Bradel binden, dan worden er geen 
schutbladen toegevoegd. In plaats daarvan worden twee  
of drie dubbelgevouwen bladen van gelijk papier als het 
papier van het boek als eerste en laatste katern toege-
voegd. Toch is het verstandig om een stuk kraftpapier, al  
of niet versterkt met shirting, volgens onderstaande teke - 
ning toe te voegen. Het doet aan de originele binding niets  
af, maar geeft wel een aanzienlijke versterking. En hoe-
wel we binden à la Bradel is het wel de bedoeling een 
“eindbinding” tot stand te brengen.

Maar ook als men echt volgens Bradel bindt, met de be-
doeling het geheel te zijner tijd zonder schade uit elkaar 
te nemen ten einde een Franse binding te maken, dan is 
deze toevoeging niet van invloed op het eventueel later 
losmaken van het boekblok.

Wil men alleen zuiver “Bradel” binden, laat dan kraftpa-
pier, vlieseline of shirting weg en voeg alleen die twee 
of naar eigen inzicht drie dubbelgevouwen bladen zoals 
beschreven toe. 

VARIATIES OP HET SCHUTBLAD 
Schutblad Raymond Feneau. Zoals gebruikt in Frankrijk  
sinds de Bradelperiode. 
Toegevoegd worden:
1. twee dubbelgevouwen bladen van hetzelfde papier  

als waarop werd gedrukt, plus
2. twee dubbelgevouwen schutbladen in een eenvou-

dige kleur die met een oortje om de dubbele katern 
worden gevouwen en vastgezet met wat lijm op  
3 mm, plus

3. naar keuze een strook shirting, vlieseline of (zoals 
in de vorige eeuw genoemd) mousseline.
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Werkwijze:
BII wordt op AII gelijmd met stijfsel. 
C wordt rond vastgelijmd. 
Het geheel droog geperst in ± 24 uur op de bekende  
manier.
Genaaid wordt volgens de stippellijn.
BI komt later op het plat.
Opdikking van de rug is eerder gewenst dan af te raden.  
Soms loopt de shirting CI verder door op BI, dat hangt  
van de binder af. Het is niet nodig om een goede 
scharnie ring te krijgen.
CII wordt na het naaien geplakt op het eerste katern en 
wordt dan “onzichtbaar”.

Schutblad Denninger, geschikt voor zowel Bradel als 
Duitse bindingen als voor bandzetters en Franse bindin-
gen (eenvoudige uitvoeringen).

blanco papier (zoals in het boek gebruikt of 
daar goed bijkomend), 1 of 2 dubbele vellen 
naar keuze. 
gekleurd (gemarmerd) of dergelijk papier =  het  
onderschutblad. 
shirting, mousseline, vlieseline of dergelijke.

A =

B =

C =
blanco papier (1 of 2 vellen dubbelgevouwen) 
gelijk aan het papier van het boek. 
schutblad. 
kraftpapier (vlieseline, shirting enz. kan bij 
zware boeken tussen C en AI in de kneep 
wor den toegevoegd. (24 uur afpersen).

A =

B =
C =
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Schutblad Bokkeschuur. 

Kraft en schutblad BI worden op rand E geplakt, daarna 
wordt BI op AI geplakt en daaromheen (eventueel) E. 
(24 uur door en door droog persen) Stijfsel wordt aange-
raden omdat dat een “soepeler” resultaat geeft. 

HET NAAIEN VAN HET BOEKBLOK 
Naai met een linnen of (zoals sommigen prefereren omdat  
die soort draad gemakkelijker te verkrijgen is) katoenen  
draad nr. 30. Er zijn boekbinders die om een opdikking 
in de rug te veroorzaken, met een nog dikkere draad 
naaien. Maak gebruik van een naaimal, dat is een 
smalle strook dun karton, volgens onderstaand voor-
beeld, waarop de plaatsen zijn aangegeven waar men de 
naald insteekt. Steek van binnen naar buiten met een 
dunne priem. Deze manier van doorsteken voorkomt  
beschadiging van de vouw van het katern.

Er wordt niet ingezaagd. Doet men dat wel, dan wordt 
gevarieerd naar een Franse of Duitse binding. 
(Inzagen werd na 1837 ook bij Bradelbindingen toege-
past. Vanaf die tijd was dan ook de “Bradel” een vol-
waardige eindbinding). 
Er wordt genaaid op uitgedraaid vlastouw (dat dus plat 
op de rug komt) en waar omheen genaaid wordt zoals 
bij linnen. Ook linnen wordt wel gebruikt (zeer smal en 
dun) maar de originele “Bradel” wordt op uitgedraaid 
touw ge naaid.

A =

BI =

C =

E =
F =

blanco papier (1 of 2 vellen dubbelgevouwen),  
gelijk aan het boekpapier.
schutblad geplakt op AI * (BII  wordt als het boek  
klaar is ingeplakt).
kraftpapier wordt als het boek klaar is afge-
scheurd bij x.
strook linnen, leer, zijde of dergelijke.shirting, 
vlieseline of dergelijke (naar keuze).
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AFHECHTEN

Er wordt niet afgehecht, maar alleen “omgehaald” bij kop  
en staart (zie tekening). Alleen bij begin en einde wordt 
afgehecht of een knoop of dergelijke gelegd. Zorg ervoor  
dat het boekblok overal even dik blijft en niet door te 
strak of te slap naaien aan kop en staart een holle of bolle  
vorm krijgt. 

AANLIJMEN EERSTE EN LAATSTE KATERN 
(onder schutblad). 
Bij gebruik van een als oortje fungerende reep shirting, 
mousseline, vlieseline of kraft, wordt de ca. 3 mm die 
over de vouw heensteekt gelijmd op het daarop volgende 
(of voorgaande) katern. Zo wordt het geplakte “onzicht-
baar”. Dat dient direct na het naaien te gebeuren. 

HET INLIJMEN VAN DE RUG VAN HET BOEKBLOK  
De rug wordt naast de uitgedraaide of uitgevlaste touwen  
of het lint met verdunde vinyllijm ingesmeerd en met het  

vouwbeen goed ingewreven. Ongeveer een kwartier laten  
drogen voor verder bewerken. 

VARIATIE 
Indien men een schutblad uit één stuk, of met een leren 
kneep of dergelijke wil plaatsen (welke schutbladen dan 
worden bevestigd nadat het geheel in de band zit) dient 
te worden gewerkt met een opvulvel ter dikte van het 
later te gebruiken schutblad of kneepmateriaal. 
Plaats dit opvulvel(len) van precies dezelfde grootte als 
de bladen van het boek tussen het smeervel en het boek-
blok en lijm het met een streep lijm van ca. 2 à 3 cm aan 
de voorzijde aan het smeervel vast. 
Bij het verwijderen later blijft een schone kneep over en 
een deel van het smeervel - dat toch dient te worden ver-
wijderd - wordt dan tegelijkertijd mee weggescheurd. 

RONDZETTEN EN KNEPEN 
Na het lijmen wordt het boek rondgezet en gekneept ( 45°)  
op de dikte van het plat. Als men goed naait en het garen 
dikt iets op, is de kneep praktisch al aanwezig zodra 
men het boek tussen 2 persplanken perst. 

HET GLADMAKEN VAN DE KOP VOOR VERDERE  
BEWERKING (na het rondzetten en knepen). 
Werkt men met ploeg of snijmachine dan is het beter 
voor het rondzetten te snijden. 
Voordat wij het geheel inklemmen, worden staart en 
voorsnede gecontroleerd op ongewenste uitsteeksels. 
Die worden bijgeknipt, dan wel gesnoeid.

Zo ontstaat een kettingsteek.

NIET doorgehaald.
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Is er zuiver genaaid, dan blijft echter alleen de kop ter 
behandeling over. De rest ligt glad op elkaar met iets on- 
 regelmatige randen. 
Bij de originele “Bradel” was de kop niet opengesneden. 
Er was geen sprake van kleuren of dergelijke. De lezer 
diende de kop zelf open te snijden en wist zodoende ook 
dat hij/zij de eerste was die het boek las. 

De kop kan worden behandeld door:
1. te schaven met een vioolschaafje of spookschaaf, 

daarna
2. te vijlen met een grote en daarna fijnere vijl, daarna
3. te schrapen met glasscherven, schraapstaal of der- 

gelij ke en tenslotte
4. door met schuurpapier, schuurblokje of schuurhoutje  

met 00 schuurpapier net zo lang te schuren totdat 
het geheel glad is.

EEN METHODE OM DE KOP TE PREPAREREN VOOR  
HET KLEUREN 
Zorg ervoor dat de te bewerken snede zodanig wordt  
in geperst, dat het boek lijkt op waar het eens van werd  
ge maakt, nl. een stuk hout. Let op de kop waar onderdruk 
op staat. Derhalve kan daar de kleurstof gemakkelijker  
in dringen. 
Na alle voorbewerkingen is de snede absoluut glad voor-
dat een dun laagje stijfsel wordt opgestreken met een 
watje, kwastje, doekje of met de vinger.
Snel instrijken en direct weer uitpoetsen met doek of dot 
snippers. Pas op dat u niet zo zwaar lijmt dat het geheel 
wordt gelumbeckt. En weer niet zo licht dat de bladzijden  

aan de bovenzijde een rand van ingetrokken kleurstof 
gaan vertonen. 
Bij goudopleggen wordt daarna met Armeense klei, of 
bolus, nagestreken. Deze grondstof is tamelijk moeilijk 
te verkrijgen, maar hier en daar toch nog wel te vinden.  
Aan te bevelen is de rode Armeense klei. Sommige dro-
gisten hebben nog wel wat witte poederklei in voorraad 
en ook daarmede kan men, na kleuren met rode aniline, 
desge wenst nog eens de snede instrijken. Bij goed ge-
bruik van de stijfsel echter is dat niet nodig als het gaat 
om normaal, niet overdadig poreus, papier. Ervaring en 
een proef met het papier geeft het juiste antwoord. 
Na het inlijmen en opwrijven van de snede dient deze 
mat te gaan glanzen (als een eierschaal). Is dat niet 
geheel of op sommige plaatsen minder het geval, dan 
nog eens overstrijken met stijfsel, even laten drogen en 
wederom uitpoetsen. Duidelijk zijn gleuven, deuken, 
gaatjes en beschadigingen in de snede te zien als men 
goed heeft uitgepoetst. Bij goudopleggen mogen die er 
absoluut niet zijn. Er dient dan opnieuw te worden ge-
schraapt en ge schuurd. 
Bij het kleuren van de snede is dat ook beter, maar één 
klein plekje kan door kleuren of opstempelen met een 
tweede kleur wel worden gemaskeerd. Dit tot een mini-
mum beperken is een noodzaak om een fraai egaal ge-
kleurde snede te krijgen. 
Vindt men het te veel moeite? Wel, kleur dan niet! Bij 
Bradel moet dat eigenlijk ook niet.
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HET KLEUREN VAN DE (KOP)SNEDE(N).
a. Goudopleggen. Dit is een techniek die grote 

vaardig heid vereist en eigenlijk te “kostbaar” is 
voor een een voudige Bradelband van deze tijd.

b. Het verven met kleurstof (altijd een waterige vloei-
stof). Hiervoor kan men het beste aniline, in water  
opgelost, gebruiken. Er zijn zeer fraaie combina-
ties te maken door stempelen, bedrukken. Aniline 
kleurstof is in kleine doosjes te koop bij de drogist 
voor het verven van textiel. Eén doosje is vol doende 
voor een paar honderd boeksneden. Combineren  
met collega’s is derhalve sterk aan te bevelen. Bij 
sommige “ouderwetse” drogisten kan men nog 
“kleurnootjes” kopen. Eveneens een zwarte of 
bruine aniline kleurstof, maar dan in kleinere  
hoeveelheid te koop. “Wie zoekt die vindt”, zegt het 
spreekwoord. Los de verfstof op in gedestilleerd 
water en bewaar de rest voor later gebruik. Dit blijft 
jarenlang mogelijk. Trek wel werkhandschoenen  
aan want ook uw huid laat zich (evenals leer) met 
anilineverf goed kleuren en moeilijk reinigen. Pas 
op met wondjes e.d. want u werkt met zwaar vergif!

c. Met of zonder kleuring, altijd tenslotte een weinig 
HARDE was opbrengen. (In blokjes te koop bij die-
zèlfde drogist die kleurnootjes verkoopt) en met een 
stevige doek net zolang uitpoetsen totdat de snede  
glimt. Veel boekbinders gebruiken een bruineer-
steen (agaatsteen). Dat is een tamelijk kostbare aan-
schaf. Een doek gaat ook! Mijn experiment met een 
houder waarin een stukje gepolijst hard plastic gaf 

een redelijk resultaat. Ook hier is proberen weer de 
moeite waard. Ook kaarsvet (stearine) kan fungeren 
als “was”. De afwerking is hetzelfde.

d. Onder de moderne kleurtechnieken die ook de 
kunstschilder gebruikt zijn vele mogelijkheden aan-
wezig om de snede(n) te kleuren. Als men erop let 
dat de opgebrachte laag stijfsel zo dun is dat bladen  
niet “gelumbeckt” worden, kan hier alles wat men 
mooi vindt worden toegepast. Dit laatste houdt dus 
in, dat alles kan en mag, maar altijd eerst, bij een 
nieuw ex periment, opletten dat de kleurstof niet in 
de bladzij den trekt!

Zeer absorberend papier kan veel moeite geven. Bij 
twijfel heel voorzichtig met een stukje afval van de  
kopsnede proberen of de dunne verfstof er niet als in 
vloeipapier opgenomen wordt. 

* Controle: met 2 natte vingers een bladzijde “bedruk - 
ken”. Men ziet dan direct of het papier snel vocht “op-
zuigt”. Zeer voorzichtig en goed instijfselen wordt dan 
een noodzaak! Loopt het fout en trekt de kleurstof toch in 
de bladzijden,dan is de enige oplossing (als de marge dat 
toelaat) om opnieuw te snijden, schrapen, schuren enz. 

Atelier D
e Ganzenweide



38 39

Het kleuren van een snede met aniline.

Na geheel kleuren van de snede wordt hier de 2e kleur 
op gestempeld. De 1e kleur is lichtbruine aniline. De 2e 
kleur is donkerrode aniline. Het stempel is van gesneden  
kurk in een houdertje. Het doet denken aan aardappel-
druk voor de kinderen op school, dus aardappeldruk 
kan ook. 
Met een aniline-,vilt- of andere stift kan ook gekleurd 
worden.

KAPITALEN 
In de Bradeltijd werd niet gekapitaald. Na 1837 wel.  
Maître Lesné deed dat vanaf 1850 door veelal te besteken.  
Wil men leren besteken, dan kan men een goede handlei-
ding vinden in het reeds eerder vermelde boek HAND-
BOEKBINDEN van het GOC. 
Wil men kant en klaar kapitaalband plakken, dan kan men  
dat in vele fraaie uitvoeringen aanschaffen, of zelf maken. 

ZELF MAKEN VAN KAPITAALBAND 
Men bekleedt een plankje van plm. 15 cm lang en ca. 10 
cm breed met een stuk waspapier en trekt er in de lengte 
een dun touwtje (dat is geprepareerd met wat stijfsel) 
overheen. Span het touwtje strak met spijkertjes, punaises  
of dergelijke. Leg onder dit touwtje - in de verhouding 
1/3 - 2/3 een strook dunne stof van ca. 2 cm breed (stof 
naar keuze). Smeer er stijfel overheen en sla de stof om 
het touwtje heen.
Strijk met een vouwbeen aan en leg een plastic lineaal 
er zodanig overheen dat deze tegen het touwtje met het 
strookje stof drukt. Strijk dan nog eens na met het vouw - 
been.
Zet de lineaal vast met een paar klemmen en laat het  
geheel drogen. Knip de strook kapitaalband zoals 
gebrui kelijk aan stukjes en plak deze op het boekblok 
op de wijze zoals men dat ook bij bandzetters doet.

LEREN KAPITAALBAND 
Met zeer dun leer kan men op dezelfde wijze werken als  
met een strookje stof. Een leerdun-apparaat is hierbij een  
ideaal hulpmiddel.
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De attributen om zelf kapitaalband te maken. 
Van boven naar beneden: 
Links een klem om de plastic lineaal vast te zetten, een 
vouwbeen en de schaar. Een stuk touw met daaronder 
een plankje, bekleed met “antiplak” papier. Erop ligt een  
strook schuin geweven streepstof zoals na 1850 veel ge-
bruikt.

AFWERKEN VAN DE RUG 
Vooral als er kapitaalband is opgeplakt bestaat er gevaar 
dat kop en staart later gaan “uitpuilen” onder de bekle-
ding. 
Daarom wordt de rug van kneep tot kneep (vooral niet in  
de kneep) zodanig overplakt met stof, grof papier, leeraf- 
 val (vleeskant die bij gebruik van een leerdunner over-
blijft) etc. dat, na drogen en schuren de rug geheel glad is  
en zonder enige verdikking. De kneep moet geheel schoon  
gehouden worden. 
Touwtjes en papier komen bij een “originele” Bradelband  
niet verder dan de kneep. 
Lijmt men wel verder, dan maakt men weer een Duitse 
binding. 

DE KAART (HET RUGSTUKJE). 
In de originele Bradelbinding wordt geen holle rug ge-
plaatst, in latere variaties wel. Wij maken een “kaart”, die  
in functie de rug is. 
Later zal blijken (bij open buigen van het boek) dat ook 
zo een “holle” rug wordt verkregen. 
Wil men wel een (Engelse) open rug toepassen, dan heet 
de kaart “rugstukje”. 
Maar nogmaals, dat is niet bij de Bradelbinding het geval. 
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Opbouw van een holle rug

holle rug klaar en vastgeplakt

SCHEMA VAN DE OPBOUW VAN BOEKBLOK MET  
EEN KAART 

Werkwijze na het naaien.

A =
BI =
C =

boekblok compleet met aangebrachte kaart
wordt op A geplakt. Is even breed als de rug
smaller dan de rug waarop D (eveneens smaller)
wordt geplakt.

Touwtjes uitgevlast, afgeknipt en dan, precies pas-
send, in de kneep gelijmd (origineel Bradel).
Plakt men de touwtjes, uitgevlast, wel op het boek-
blok, dan maakt men een vorm van Duitse binding.
De kaart. Deze bestaat uit stevig, soepel ruggebord, 
iets dikker dan een briefkaart. 
Afmetingen: Aan kop en staart 2 cm overstekend 
(wordt na verder afwerken afgeknipt) over de lengte  
van het boekblok.
De kaart wordt, voor het plaatsen, gerild op precies de  
breedte van de rug, zodat de kaart glad op de rug past  
en met de ril precies in de kneep. Deze ril vormt later  
mede het scharnier zodat zuiver werken noodzakelijk  
is.

1.

2.

3.
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De kaart wordt voor het opzetten iets vochtig gemaakt, 
waardoor hij soepeler wordt. 
Met een passende vlag rondzetten zodat de rug er glad 
inpast.

Door er een stuk papier overheen te leggen en dan  
daarmee de ril in de kneep (vouwbeen of ijzeren nagel) 
te strijken, lijmt het geheel zich goed vast. 
Er wordt een half uur gedroogd onder lichte druk, met 
gebruik van persplanken.

Twee modellen van een “kaart”.

Na het in de pers zetten van het boekblok 
(voorzien van platten om de kneep te sparen) 
en licht aanpersen, ziet men of het ruggebordje 
goed plat op de rug ligt. Is dat in overdreven 
mate niet het geval dan dient het te worden 
verwijderd (goed de kneep schoonmaken) en  
dient een nieuwe, wel passende kaart te worden 
gemaakt. 
Omdat de kaart alleen in de kneep wordt ge-
lijmd is, om een snelle en sterke verbinding te 
krijgen, het gebruik van vinyllijm het beste.

N.B.

l 

2 BOEKBLOK 
Gekneept op 45 °

De “originele” kaart die in  
de kneep komt.

Kaart die wordt 
doorgeplakt op de platten.
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VARIATIES

DE VLAG 
(een onontbeerlijk hulpmiddel voor de boekbinder). 
De vlag is een handig stuk gereedschap om iets “rond te  
zetten”. Gemaakt van stukken (rond)hout en/of pijp van 
verschillende doorsnede met eraan gelijmd een stuk  

Een variatie is het rugstukje op de rug en in de 
kneep te plaatsen met de dan nog niet ingeplakte 
touwen door gaatjes in de vlieseline heengetrokken. 
Nadat de vlieseline of het kraftpapier is vastgezet  
(ook hier niet het rugstukje zelf tenzij er een holle 
rug werd ge plaatst) worden de touwen afgeknipt, 
uitgevlast en opgelijmd zoals eerder beschreven 
in de kneep en daarna op het boekblok. Het is dan 
weer een soort Duitse band geworden.

1.
2. Maak een rugstukje van precies de breedte van de 

rug + 2 cm uitstekend aan kop- en staartkant.
Plak dit rugstukje op een dunne strook vlieseline of 
zeer dun kraftpapier; zodanig dat deze strook ca. 3 cm  
aan weerszijden uitsteekt.
Nu is opplakken en het in de kneep zetten van de 
strook geen probleem meer, maar er ontstaat, hoe dun  
de strook ook is, toch een opdikking, die wat proble-
men kan geven bij het afwerken.

Atelier D
e Ganzenweide



48 49

linnen doek of dergelijke. Er worden ook wel holblok-
ken gebruikt en in de professionele binderij verwarm-
de stan gen. Op een stukje van de pijp van de centrale 
verwar ming gaat het (in de winter) ook heel goed. 
Maar een vlag is, in het algemeen, een handig en snel 
hulpmiddel bij rondzetten van rugstukje of kaart. 
N.B.  In de loop der tijd heeft elke boekbinder wel  
 een paar vlaggen in verschillende diktes in   
 voorraad.

AFWERKING IN DE KNEEP 
Na welke toepassing dan ook, wordt het geheel met 
vouwbeen of ijzeren nagel goed aan- en nagewreven, 
zodat de vorm perfect bewaard blijft en daarna tussen 
persplanken die tot de kneep aansluiten, 12 uur - niet te 
zwaar - geperst.

DE PLATTEN (BORDEN) 
Zo gemakkelijk als wij het nu hebben, was het in de tijd 
van en voor Bradel niet voor de binders. “Karton” (de 
borden) werd(en) zelf gemaakt, van dik, grof op elkaar 
gelijmd vaak zelfs al eerder gebruikt en nu als afval be-
schouwd papier. Met de 5 kg zware plethamer, al vanaf 
de 16e eeuw gebruikt om de drukmoet uit het papier 
te slaan en de oorzaak van een der beroepsziekten van 
de boekbinder (beschadigde rugspieren), werd dan dat 
“kar ton” zo vlak mogelijk geslagen. 
Ook het snijden met een bordschaar of zoals de amateur-
binder o.a. nu met stanleymes en (mat)haak doet, was 
onbekend, en volgens het gilde, zelfs verboden. 
Men nam het dan ook niet zo nauw! Wij hebben echter 
geen excuus meer, gebruiken grijsboard (ook van oud 
papier gemaakt) en werken precies haaks tot op de tien-
de millimeter! 
Vóór de Bradeltijd (en ook nu nog) gebruikte men wel 
een “formeerplank” (daaraan wordt nog gerefereerd in 
de jaren tot de laatste wereldoorlog in lesboeken uit die 
tijd). Het is een beukenhouten plank (ander materiaal 
mag ook), waarlangs men de borden “formeerde” met 
een “formeermes”. Ging het om één exemplaar, dan was 
zo’n formeerplank natuurlijk niet nodig en sneed men 
op het oog, maar bij het binden van een partij boeken 
wel om ze tenminste gelijk te krijgen. 
Wij stellen nu de bordschaar op maat in en snijden zoveel  
borden als nodig zijn, zonder ons te bekommeren om de 
“juiste” maat, want die ligt stevig vast.
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Het “board” bestond vaak uit enige lagen op elkaar ge-
lijmd oud papier. Men legde dan die borden stevig tegen 
de kneep aan, tekende kop en staart netjes af en sneed 
langs een lineaal het reeds door middel van formeer-
plank enigszins op maat gesneden plat op de gewenste 
mm af. Daarom zijn boeken uit die tijd vaak een beetje 
scheef, hetgeen ons, gewend aan haaks werk, opvalt. In 
die tijd was het “scheve” heel normaal. 

BORDEN (PLATTEN). 
Onze borden (platten) hebben een algemeen aanvaarde 
dikte en afmeting. Zij zijn in de regel aan kop en staart 3 
en aan de snedekant 4 mm groter dan het boekblok. Ande- 
re maten komen voor en zijn soms afhankelijk van de 
smaak van de binder hoeveel hij ze wil laten uitsteken, 
maar een paar mm altijd. 
Omdat het boekblok na het voorlijmen en persen, onwrik- 
baar voor ons ligt met de schutbladen er al of niet aan, de 
touwen uitgevlast en opgeplakt of in de kneep gewerkt  
etc., kunnen in afwijking van wat we bij de Franse binding  
toepassen, de platten gesneden worden op de preciese 
maat. 
Berekening van de breedte van het plat (de hoogte is al 
bepaald nl. 2 maal 3 mm langer dan het boekblok) is als 
volgt: 
Van onderkant kneep tot voorsnede – 2 maal de dikte 
van de komende bekleding – 1 mm voor de te gebruiken 
lijm + de hierboven vermelde 4 mm.

Het plat wordt niet afgeschuind, wel goed gladgeschuurd 
en toch haaks gehouden. De hoeken bij de kop en de  

staart worden iets afgeschuind (zoals bij Franse bind- 
in gen) als er leer wordt gebruikt of perkament voor 
bekle ding. 
Bij meerdere, gelijke, boeken kan, indien niet gewerkt 
wordt met een bordschaar, gesneden worden met stanley- 
mes en mathaak, maar ook kan gebruik gemaakt worden  
van een formeerplank. 

Er kunnen (als variatie) twee andere vormen van platten 
worden toegepast, nl.:
1. Gespleten platten. De tekening geeft een goed beeld        

van hetgeen daarmee bedoeld is.

2. Dubbele platten. Ook hier weer de tekening als af-
doende uitleg.

Kneepruimte 2 x bekleding+ lijmdikte. (toepassing bij 
perkament aanbevolen.)
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HET OPZETTEN VAN DE PLATTEN 
Smeer lijm (vinyllijm) op een breedte van 2,5 cm op de 
onderzijde van het plat. Let op de afgesneden hoekjes.
Leg het plat op het boekblok op de berekende afstand  
(ca . 4 mm) van de kneep; 3 mm aan boven- en onderkant 
uitstekend en 4 mm over de voorsnede. Even laten dro gen,  
omdraaien en dan bord 2 precies boven bord 1 aan de 
andere kant zetten. Precies gelijk rondom neerleggen en 
plakken. Is het boekblok door enige oorzaak niet goed 
haaks gesneden of gesnoeid, pas dan de platten voor het 
oplijmen aan. Beter iets bredere platten (aan de voorzijde  
of zelfs iets scheve, dan niet passende. 
Laat ca. 1/2 uur onder enige druk drogen. 
Sla het eerste plat voorzichtig open met de rug van het 
boek tegen een dikke plank (planken) van gelijke hoogte  
als de rug, zodat het plat goed wordt ondersteund. 
Scheur dan het werkvel op de helft zo af, dat later geen 
moet kan ontstaan. 
Lijm de rest van het plat vast. Plaats een stukje waspapier  
tussen boek en plat - sla het plat weer terug op het boek -  
draai het geheel om en herhaal de procedure. Laat het 
geheel enige tijd drogen, ca. 1/2 uur.

INPAKKEN BOEK (DE KOUS). 
Pak het boekblok in een “kous”, d.w.z. pak het rondom in  
dun papier, zodat geen smetten bij het bekleden op de 
snede kunnen komen of op het schutblad. Knip de kaart 
nu gelijk met de platten af aan kop en staart.

INSNIJDEN VAN DE KNEEP 
Maak aan kop en staart precies op de kneep een snede 
van ca. 2,5 cm in de kaart en/of het andere materiaal (bij 
vari aties) langs het kapitaal (als dat gebruikt is). Daar 
moet later de bekleding ingeslagen worden en vandaar 
ook het afschuinen van de hoeken van de platten.

N.B. A en B kunnen dunner board zijn, zulks naar 
verkiezing. A wordt op het werkvel gezet, ca. 
3 cm touw wordt er opgeplakt (uitgevlast) B 
wordt geheel vast op A geplakt.
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De originele Bradel platbedekking.

Bij de originele Bradelband werd volstaan met strookjes 
leer of perkament aan kop en staart en verzonken hoek-
jes. De tekeningen spreken hier voor zich.

DE PAPIEREN BEKLEDING. 
Deze was in den beginne eenkleurig, maar werd later 
steeds bonter en/of met zilver of goud gegaufreerd. 
Gaufreren wil zeggen het bedrukken door middel van 
een metalen plaat met een motief, in goud en/of zilver. 
Soms gebruikte men geheel verguld papier om af te 
werken en in bijzondere gevallen gemarmerd papier. 
Het eerste boek dat werd gegaufreerd met bloem- en  
wa penmotieven in goud en een in zilver gedrukte rugtitel,  
werd in 1823 in Parijs gemaakt. Het werd aangeboden 
aan de toenmalige Franse koning. Het is helaas niet 
meer te vinden.

Voor alle materialen geldt dezelfde volgorde van 
werken, ongeacht halve of volle bekleding met pa- 
pier, linnen, leer, perkament etc. 

N.B. Volleer: maak bij vol leer of perkament bekle-
ding een “masker” van het boek. D.w.z. knip uit  
een stuk papier de preciese grootte van het 
opengeslagen boek. Met het verkregen “mas-
ker” zoekt men dan gemakkelijker het beste 
stuk uit het perkament of leer.
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BEKLEDEN MET HEEL OF HALF LEER 
Dun het leer, net als de vroegere boekbinders, zeer dun. 
Bij gebruik van een leerdunner is dat geen grote kunst 
meer, anders wordt het spookschaaf en leerbeitel(s).
Maar ook een boekbindersmes kan bij zulke smalle 
strookjes goed van pas komen.

Zet de rugbekleding in de stijfsel. (Bij leer of perkament  
een paar minuten laten intrekken en dan nog eens in- 
sme ren). Leg het materiaal plat neer. Zet het boek er met 
de rug midden op en sla luchtig om. 
Beginnend met de rug strijkt men nu de rugbekleding 
vast, daarbij de kneep volgend. 
Dat houdt in dat men “meegeeft” met instrijken zodat in 
de kneep geen spanning ontstaat en de bekleding daarin 
wordt gestreken. Herhaal dat aan de andere kant.

Gebruik bij leer en perkament een vochtig stukje spons 
om mee na te strijken. Het versoepelt het werken met het 
vouwbeen. Knip of snij, na enige tijd drogen, de overste-
kende rand af op 18 mm, sla die in en werk die af zoals 
gebruikelijk (zie ook het volgende hoofdstukje). 

HALVE BAND. 
Kijkt men van kop en staart naar de bekleding, dan moet 
deze aan beide kanten even ver op het plat zitten. Dat is 
later, na drogen, eventueel te corrigeren als het verschil 
gering is, maar anders het geheel afnemen, luchtig op-
nieuw inlijmen en dan goed bevestigen. Beide kanten 
moeten precies even breed zijn. 

HET “INSLAAN” AAN KOP EN STAART 
Leg het boek op een stuk kladpapier en strijk de overste-
kende 18 mm aan de staart met stijfsel in. Neem het boek 
in de hand met de rug naar u toe. Sla de platten iets open 
en zet het boek met de staart over de tafelrand voor u neer. 
Werk met het vouwbeen, onder het verder openslaan  
van de platten de bekleding om de platten en het stukje 
kaart heen in de opengesneden ruimte langs de kneep. 
Gebruik het sponsje voorzichtig. Ook een kous kan vocht  
doorlaten! Herhaal het geheel aan de kopkant. 
Formeer dan aan staart en kop een kapje (bij het werken  
met leer of perkament) door het materiaal aan de binnen-
zijde van kop of staart iets terug te trekken en dan met 
het vouwbeen goed te vormen. Zie “Handboekbinden” 
van het GOC. Pers (niet te zwaar) een 1/2 uur, voordat u 
 verder gaat met het bekleden van de hoeken en/of randen. 
 Gebruik daarbij in het boek twee dunne zinken plaatjes.
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HOEKEN EN RANDEN 
Monteer de hoeken, randen of dergelijke en meet het  
bekledingsmateriaal uit (18 mm buitenkant = 1,5 cm 
binnenrand). Lijm dit in op de gebruikelijke wijze. 

BINNENZIJDE VAN DE PLATTEN 
Controleer de binnenrand rondom met de steekpasser en 
snij eventueel het geheel rondom gelijk. 

SPIEGEL 
Monteer (desgewenst) een spiegel.

AFKAFTEN VAN HALVE BANDEN 
Als het leer van tevoren zowel in de rug als aan de randen  
of hoeken tot nihil is gedund en precies gelijk gelijmd, 
kan bekledingsmateriaal een paar mm op het leer worden  
opgelijmd. Ook kan op “stoot” worden gewerkt hetgeen 
fraaier is. 
Meet de bekleding uit en doe dat door de twee bekle-
dingsstukken met de goede kant op elkaar te leggen en 
dan te snijden of te knippen. Ze zijn dan beide even groot!  
Lijm de bekleding (op stoot) precies tegen het leren rug-
stukje aan. 
Verwijder de kous en plak het schutblad in. Ook hier 
gelden dezelfde regels als bij een bandzetter.

Leg twee roestvrije breinaalden of fietsspaken in de 
kneep en zet ze met een elastiekje aan kop en staart aan 
elkaar vast.

Controleer het geheel. Leg twee dunne plaatjes zink in 
het boek met 2 stukken waspapier. 
Let op de juiste plaats der naalden. 
Leg waspapier op en onder het boek en pers met goede 
gladde persplanken ca. 2 x 24 uur (regelmatig naschuren  
met schuurblokje van de persplanken voorkomt veel na-
righeid). 

HET AANBRENGEN VAN EEN TITELSCHILDJE 
De Bradelband wordt in het algemeen voorzien van een  
later opgeplakt schildje of etiketje. 
Maak het schildje (etiket) van papier of zeer dun geca- 
 cheerd leer in contrasterende kleur. Maak het altijd iets 
smaller dan de rugbreedte. Dit voorkomt dat door “haken”  
het schildje weer losgaat bij het in de boekenkast zetten. 
Het rugstukje bedrukken met de goudpers, met goudfolie  
of goud is alleen goed te doen als men over het daarvoor  
geschikte gereedschap beschikt. 
Andere mogelijkheden:
 - plak-, schuif-, of wrijfletters.
 - calligraferen.

Plak het schildje met stijfsel op en na drogen is het boek  
klaar om van een foedraal te voorzien, of zo te laten.

N.B. een spiegel is een inlegvel van gelijke dikte als 
de rand; hierdoor worden alle moeten wegge-
werkt en kan het schutblad (later ingeplakt)  
geheel glad afgewerkt worden.

N.B. Gebruik bij leer en perkament “plastic” naal-
den, anders kunnen er roestachtige vlekken 
ontstaan.

Atelier D
e Ganzenweide



61

Colofon

Dit boekje is een heruitgave van de versie uit 1990. 
Het zetwerk in deze heruitgave is zoveel als mogelijk 
overeenkomstig het zetwerk uit 1990.

We zijn blij dat Jeanneke Denninger, echtgenote van  
Johann Denninger, en hun zoon Charleshan toestem-
ming geven voor deze heruitgave.

Johann C. Denninger (1916-1996) was een vermaard am-
bachtelijk boekbinder; hij stimuleerde menig amateur- 
binder het ambacht op hoog niveau uit te oefenen.  
In lijn hiermee schreef hij deze handleiding.
Charleshan Denninger was zeer betrokken bij deze  
uitgave, hij tekende de illustraties in dit boekwerkje.

Dit boekje is gedrukt op Biotop papier, 120 grams; 
de gebruikte letter is de Times New Roman, welke  
letter ook is gebruikt voor de uitgave in 1990.

Dit boekje verschijnt nu in 2018 uitsluitend in losse  
katernen, door handboekbinders zelf te binden naar  
eigen wens en smaak.

ISBN 978-90-77837-16-0
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