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1. Dirck de Bray, Zelfportret / Self-portrait.

preface

The first publication of the tiny illustrated manuscript of 
1658 in the Noord-Hollands Archief in Haarlem, 
containing the earliest known Dutch bookbinding 
manual, appeared in 1977 and, like this edition, was the 
work of the undersigned. 

The idea of producing an amended and updated new 
edition of the ‘bookbinder’s booklet’ had lain dormant 
for a number of years, but we were finally prodded into 
action by an initiative of Rob Koch, the bookbinder-
publisher of studio De Ganzenweide, who inspired us to 
turn the plan into reality.

For this new edition we have polished up and refined the 
transcription to remove a few blemishes, and reworked 
and extended the paraphrase, adding notes to the 
illustrations. The introduction has been completely 
rewritten and we have now included some brief discussions 
of the manuscript’s authorship, other early bookbinding 
manuals, the master’s test, and the ordinary common or 
garden book and bookshop in the seventeenth century. 
Instead of a publication in two separate books — a 
life-sized (i.e. small) facsimile volume and a volume 
containing the text — as in 1977, we have now elected for 

woord vooraf

De eerste editie van het kleine geïllustreerde handschriftje 
uit 1658 in het Noord-Hollands Archief in Haarlem dat 
de oudste Nederlandse handleiding voor het boekbinden 
bevat, verscheen in 1977 en werd ook toen door 
ondergetekenden verzorgd. 

Het idee om een gecorrigeerde en geactualiseerde nieuwe 
editie van dit ‘bindersboekje’ te maken, sluimerde al 
enkele jaren, maar werd uiteindelijk gerealiseerd door 
een initiatief van Rob Koch, de boekbinder-uitgever van 
Atelier De Ganzenweide die ons inspireerde om het plan 
ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen.

Voor deze nieuwe editie hebben wij de transliteratie van 
enkele ongerechtigheden gezuiverd en de parafrase bijgewerkt 
en uitgebreid met een toelichting bij de illustraties. De 
inleiding werd geheel herzien en bovendien vermeerderd 
met korte beschouwingen over het auteurschap, enkele 
historische handleidingen, de meesterproef en het gewone 
boek en de boekwinkel in de zeventiende eeuw. In plaats 
van een uitgave in twee afzonderlijke boekjes: een facsimilé-
deeltje op ware grootte en een tekstdeel, zoals in 1977, 
hebben wij nu gekozen voor een uitgave in oblong formaat 
waarin de facsimilé, transliteratie en de Nederlandse en Copyright Atelier De Ganzenweide, Netherlands
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  Verder willen wij onze dank uitspreken aan Zr. Lucie 
Gimbrère (Onze Lieve Vrouwe Abdij te Oosterhout), 
Garrelt Verhoeven (hoofdconservator Bijzondere 
Collecties van de Universiteit van Amsterdam) en Johan 
de Zoete (conservator Museum Enschedé, Haarlem). 

Tenslotte gaat onze dank uit naar Herman Oost en Rob 
Plasschaert van het Noord-Hollands Archief te Haarlem, 
Geert-Jan Koot (hoofd Rijksmuseum Research Library), 
Nel Klaversma (conservator Amsterdam Museum) en 
niet in de laatste plaats naar Harry Lake, de vertaler van 
de eerste editie die ook nu bereid was de vertaling van 
deze gecorrigeerde editie en de nieuwe inleiding voor zijn 
rekening te nemen.

November 2011

Koert van der Horst
Clemens de Wolf

Engelse parafrase van elke bladzijde steeds bij elkaar in één 
opening staan.
De uitgave verschijnt in een gebonden en een ongebonden 
vorm om boekbinders de gelegenheid te bieden hun 
exemplaar zelf te binden in een band naar keuze. Van de 
vele verschillen met de uitgave van 1977 is er één die hier 
met name moet worden genoemd: in aansluiting bij de 
inmiddels gegroeide kunsthistorische literatuur en bij de 
documentatie van het rkd schrijven wij de voornaam van 
De Bray als Dirck en niet meer als Dirk. 

In de eerste uitgave hebben wij enkele personen bedankt 
en het is niet meer dan gepast om hun naam hier weer te 
noemen: Netty Hoeflake, de toenmalige beheerster van de 
Stichting Museum Enschedé, de heer W.G.J. Callenbach, 
indertijd boekbinder en verbonden aan de Nederlandsche 
Bond van Boekbinderspatroons, en in het bijzonder 
Prof. Dr. Wytze Gs Hellinga, destijds hoogleraar in de 
Neofilologische kritiek en hermeneutiek aan de Universiteit 
van Amsterdam.
 
Voor deze tweede uitgave zijn wij in de eerste plaats veel 
dank verschuldigd aan Rob Koch die de motor van deze 
uitgave is geweest. Bijzondere dank gaat ook uit naar 
Constant Lem (Boekrestaurator Koninklijke Bibliotheek, 
Den Haag) voor zijn opmerkingen en suggesties bij de 
parafrase en de inleiding. 

a publication in oblong format in which the facsimile, 
transcription and Dutch and English paraphrases of 
each page all appear together in the same spread. The 
book is available in bound and unbound form to give 
bookbinders the opportunity to bind their own copy in 
a binding of their choice. Among the many differences 
relative to the edition of 1977 there is one in particular 
that we must mention here: for consistency with what 
has since become a more voluminous body of art-historical 
literature on the subject, and with the documentation 
held by the Netherlands Institute for Art History (rkd), 
we now spell de Bray’s forename as Dirck rather than 
Dirk as before.

In the first edition we expressed out gratitude to a number 
of individuals and it is only fitting that we should name 
them again here: the late Netty Hoeflake, then curator 
of the Enschedé Museum, W.G.J. Callenbach, then 
bookbinder and attached to the Nederlandsche Bond 
van Boekbinderspatroons, and in particular the late 
Prof. Dr. Wytze Gs Hellinga, then professor of 
Neophilology and Hermeneutics at the University of 
Amsterdam.
 
For their assistance with this second edition we are 
grateful first and foremost to Rob Koch, who was the 
engine for the whole project. We are also most grateful 

to Constant Lem (Book Conservator, Koninklijke 
Bibliotheek, The Hague) for his comments and 
suggestions regarding the paraphrase and introduction. 
We should also like to thank Sister Lucie Gimbrère 
(Onze Lieve Vrouwe Abdij, Oosterhout), Garrelt 
Verhoeven (Head Curator of Special Collections, 
University of Amsterdam), and Johan de Zoete 
(Curator, Enschedé Museum, Haarlem).

Finally, we would like to thank Herman Oost and Rob 
Plasschaert of the Noord-Hollands Archief in Haarlem, 
Geert-Jan Koot (Head Rijksmuseum Research Library), 
Nel Klaversma (Curator, Amsterdam Museum) and last 
but not least Harry Lake, translator of the first edition, 
who agreed to take on the job of translating the amended 
paraphrase and the new introduction.

November 2011

Koert van der Horst
Clemens de Wolf

Copyright Atelier De Ganzenweide, Netherlands
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inleiding

Dit boekje uit 1658 is de vroegst bekende, oorspronkelijk 
Nederlandse, beschrijving van de gang van zaken bij het 
binden van boeken. Het is naar alle waarschijnlijkheid 
geschreven door de Haarlemse kunstenaar Dirck de Bray 
aan het einde van zijn opleiding tot boekbinder. 
Gedetailleerd wordt elke stap – van het vouwen van de 
vellen tot het aanbrengen van de sloten – weergegeven. En 
dat in een taal die zo uit de werkplaats van Passchier (II) 
van Wesbusch in Haarlem, bij wie Dirck de Bray in de leer 
was, lijkt te komen: de taal waarin de leerjongens door hun 
leermeester in het vak werden ingewijd. De tekeningen, 
die nauw aansluiten bij de tekst, vormen een uitstekend 
hulpmiddel om het proces van het boekbinden te volgen. 
Bovendien wordt de beschrijving afgesloten met een lijst 
en afbeeldingen van het benodigde gereedschap.
 Niet afgestemd dus op de geïnteresseerde leek, noch 
een doorwrocht ‘handboek voor de boekbinder’, is het 
boekje eigenlijk de directe neerslag van wat De Bray, in de 
tijd dat hij leerjongen was, geleerd had. Het meest 
interessante en belangwekkende aspect ervan is dan ook 
dat hij, zich als het ware richtend tot zijn medeleerjongens 
en gebruikmakend van al de vaktermen uit de werkplaats, 
het wordingsproces beschrijft van de normale en veel 
voorkomende perkamenten en leren boekbanden, de 

2. Groepsportret van de overlieden van het Sint Lucasgilde te Haarlem, 1675 / Group portrait of the Governors of 
the Guild of St Luke, 1675. Van links naar rechts / from left to right: Wouter Knyff, Jan de Bray, Gerrit Mulraet, Jan 
Golingh, Jan Claesz Marselis, Dirck de Bray (zittend / seated) en Jan de Jongh.

introduction

This little book, completed in 1658, is the earliest known 
original Dutch description of the process of binding 
books and the tools used for it. It was almost certainly 
written by the Haarlem artist Dirck de Bray towards the 
end of his apprenticeship as a bookbinder. In considerable 
detail each step — from the folding of the sheets to the 
mounting of the clasps — is set out in language that 
seems to come straight from the Haarlem workshop of 
Passchier (II) van Wesbusch, to whom De Bray was 
apprenticed: it is the language in which apprentices were 
introduced to the trade by their master. The drawings, 
which closely parallel the text, are an excellent aid to 
following the process of binding a book. The whole is 
rounded off with a list and illustrations of bookbinding 
tools and equipment.
 Not aimed at the interested layman, then, nor a 
highly wrought ‘bookbinder's handbook', this little book 
is actually the immediate product of what De Bray had 
learnt in his time as an apprentice. As a result, the most 
interesting and fascinating aspect of it is that, as it were 
addressing himself to his fellow apprentices and using all 
the terminology of the workshop, he describes the entire 
process by which common or garden vellum and leather 
bindings were created, those in which a large Copyright Atelier De Ganzenweide, Netherlands
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  banden waarin een groot deel van de zeventiende-eeuwse 
boeken gebonden werd, en die ook tot ver in de achttiende 
eeuw de normale banden bleven. Op de meer luxueus 
uitgevoerde banden met versieringen en goudstempeling 
gaat De Bray niet in. Alleen het vergulden op de snede 
wordt beschreven in een toevoeging van negen jaar later.

Dirck de Bray

Dirck de Bray stamt uit een kunstenaarsfamilie in Haarlem. 
Zijn vader Salomon de Bray (1597-1664) was leerling van 
Hendrik Goltzius en Cornelis Cornelisz.1 Hij werd in 
1631 lid van het St. Lucasgilde, waarvan hij enkele jaren 
bestuurslid was, terwijl hij vanaf 1616 ook lid was van de 
rederijkerskamer ‘De Wijngaardranken’. Hij was vooral 
bekend als schilder van historiestukken, onder andere voor 
de Oranjezaal in Huis ten Bosch. Hij noemde zich ook 
bouwmeester. In 1625 trad hij in het huwelijk met Anna 
Westerbaen. Zij stierf in 1663 aan de pest. Het volgende 
jaar, 1664, woedde de pestepidemie in Haarlem op het 
hevigst. Behalve Salomon zelf, stierven ook zijn dochters 
Juliana en Margaretha, zijn jongste zoon Jacob en zijn 
zoon Jozef, die beiden schilder waren. Twee andere zoons, 
Dirck en Jan, hebben dit pestjaar overleefd. Jan (†1697) 
was eveneens schilder. In het Rijksmuseum te Amsterdam 
worden van hem enige stukken bewaard, waaronder ‘De 

a painter. The Rijksmuseum has a number of pieces by 
him, including ‘The Governors of the Guild of St Luke, 
Haarlem’ (1675), in which both Dirck and Jan himself 
appear (plate 2).2 
 When Dirck de Bray was born is uncertain, but it is 
thought to have been in or about 1635;3 he is sometimes 
regarded as the youngest son. The first date that can be 
linked to his bookbinding activities is 1656, in which 
year, together with a certain Jacques Huygen, he became 
an apprentice in the workshop of Passchier (II) van 
Wesbusch.4 This was followed in 1658 by his Kort 
Onderweijs van het Boeckenbinden (A Short Instruction 
in the Binding of Books), which according to the title 
page on the recto of the second flyleaf was ‘by D. de 
Braaij, written when he was still an Apprentice’. This is 
the last known reference to him as a bookbinder.
 That Salomon’s son Dirck should first enrol with the 
printers’ guild  and only later with the guild of St Luke is 
nothing unusual. He may have been learning how to be a 
bookbinder, but that does not necessarily mean that that 
was where his ambitions lay. Once he had completed 
his training as a bookbinder he would have been able to 
set himself up in that trade, but he could equally have 
become a bookseller, publisher or print dealer. For 
someone like him, set on a career as a printseller, the book 
trade offered a multitude of commercial opportunities. 
Indeed, it seems probable that at the same time he was 

Overlieden van het St. Lucasgilde te Haarlem’, van 1675, 
waarop zowel Dirck als Jan zelf voorkomen (afb. 2).2 
 Wanneer Dirck werd geboren, is niet bekend, maar 
verondersteld wordt dat dit rond 1635 is geweest.3 Hij 
wordt wel beschouwd als de jongste zoon. De eerste datum 
die in verband gebracht kan worden met zijn activiteiten 
als boekbinder, is 1656. In dat jaar kwam Dirck, samen met 
een zekere Jaques Huygen, als leerjongen in het 
boekbindersvak bij Passchier (II) van Wesbusch.4 In 
1658 volgt het hier uitgegeven Kort Onderweijs van het 
boeckenbinden, blijkens de titel op de recto zijde van het 
tweede schutblad ‘door D. de Braaij, geschreven toen hij 
nog Leerjongen was’. Na dit jaar wordt hij niet meer als 
boekbinder vermeld.
 Dat Salomons zoon Dirck zich op jonge leeftijd eerst 
liet inschrijven bij het boekdrukkersgilde en pas later 
bij het St. Lucasgilde van de kunstschilders hoeft geen 
bevreemding te wekken. Dirck volgde de opleiding tot 
boekbinder, maar het is niet gezegd dat daar ook zijn 
ambitie lag. Na het afleggen van de gildeproef kon hij 
zich vestigen als boekbinder maar ook als boekhandelaar, 
uitgever en prenthandelaar. Voor iemand als hij, die zich 
volop met de prentkunst zou gaan bezighouden, bood het 
boekenbedrijf veel commerciële mogelijkheden. Hij was 
waarschijnlijk in dezelfde tijd al bezig met het vervaardigen 
van houtsneden voor onder anderen de uitgever Vincent 
Casteleyn.

proportion of seventeenth-century books were bound 
and which remained the usual type of binding until well 
into the eighteenth century. He does not go into the 
more luxuriously executed bindings with decorations 
and gold tooling. Only the gilding of the fore-edge is 
described in an addendum written nine years later.

Dirck de Bray

Dirck de Bray was a scion of a family of artists in Haarlem. 
His father Salomon de Bray (1597-1664) was a pupil of 
Hendrik Goltzius and Cornelis Cornelisz.1 In 1631 he 
was admitted to St Luke’s Guild (Luke is the patron 
saint of artists), on whose committee he later served for 
a number of years; from 1616 he was also a member of 
the old-established Chamber of Rhetoric ‘De 
Wijngaardranken’. He was known principally as a 
painter of history pieces for such as the Oranjezaal 
(Orange room) in Huis ten Bosch. He also called himself 
an architect. In 1625 he married Anna Westerbaen. She 
died of the plague in 1663. In Haarlem the epidemic 
reached its peak the following year, 1664. In  addition 
to Salomon himself its victims included his daughters 
Juliana and Margaretha, his youngest son Jacob and his 
son Jozef; both were painters. Two other sons, Dirck 
and Jan, survived the plague year. Jan (d. 1697) was also Copyright Atelier De Ganzenweide, Netherlands
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  already engaged in producing woodcuts for the publisher 
Vincent Casteleyn and others.
De Bray gained a reputation as a draughtsman, etcher, 
woodcutter and painter, in which last capacity he 
concentrated mainly on still lifes.5 His earliest datable 
work is a drawing of 1655.6 Three woodcuts in a book 
that appeared in 1656 are attributed to him.7 He made 
vignettes, initials and illustrations for books, calendars, 
almanacs and newspapers published by the principal 
Haarlem publishers, including Abraham Casteleyn.8 
Some of his wood blocks are still in the Enschedé 
Museum in Haarlem.9 The self-portrait (plate 1) is an 
etching: unsigned, undated and uncompleted. The 
attribution is regarded as plausible because the etching is 
said to have come from De Bray’s workshop. It probably 
dates from the late sixteen-fifties.10 
 In 1658 Dirck de Bray was enrolled as a painter in St 
Luke's Guild.11 In 1671 he became the guild’s secretary 
and in 1675 he appeared in the painting referred to earlier. 
Of his floral still lifes, all executed after 1665, seven have 
survived. One of the finest was recently acquired by the 
Mauritshuis in The Hague: ‘Still Life of an Unfinished 
Bouquet’, dated 1674. His last dated work is a small still 
life of 1680.12 In about 1680 he became a lay brother in 
the Augustinian friary of Gaesdonck, near Goch 
(Niederrhein). There he died in 1694.13

Bekendheid heeft Dirck gekregen als tekenaar, etser, 
houtsnijder, en schilder van voornamelijk stillevens.5 Een 
tekening uit 1655 vormt zijn vroegst te dateren werk.6 
Drie houtsneden in een boek van 1656 worden aan hem 
toegeschreven.7 Hij vervaardigde vignetten, initialen en 
illustraties voor boeken, kalenders, almanakken en kranten 
van de grote Haarlemse uitgevers, onder wie Abraham 
Casteleyn.8 Een aantal van zijn houtblokken is nog in het 
bezit van het museum Enschedé in Haarlem.9 Het 
zelfportret (afb. 1) is een niet gesigneerde, niet gedateerde 
ets en het is niet voltooid. De toeschrijving aan Dirck de 
Bray wordt aannemelijk geacht omdat de ets afkomstig zou 
zijn uit zijn werkplaats. Het portret dateert waarschijnlijk 
uit het eind van de jaren vijftig van de zeventiende eeuw.10

 In 1658 wordt Dirck de Bray als schilder bij het St. 
Lucasgilde ingeschreven.11 In 1671 is hij secretaris van dit 
gilde, terwijl hij in 1675 voorkomt op het bovengenoemde 
schilderij. Van zijn bloemstillevens, die hij vervaardigde 
vanaf 1665, zijn er zeven overgeleverd. Eén van de mooiste 
werd onlangs verworven door het Mauritshuis in Den 
Haag: ‘Stilleven van een boeket in wording’, gedateerd 
1674. Een klein stilleven uit 1680 is zijn laatst gedateerd 
werk.12 Rond 1680 doet hij zijn intrede als lekenbroeder in 
het Augustijnerklooster Gaesdonck bij Goch (Niederrhein), 
waar hij in 1694 is overleden.13 

Following the death of the Haarlem printer and 
bookseller Hans Passchiers van Wesbusch in 1648, his 
business was continued by his two sons, each taking 
over a part: Isaac became the owner of the printing shop 
while Passchier (II) took over the bookshop, complete 
with its bookbinding workshop and publishing 
business. A number of publications by him survive from 
the years 1651-1665.14

 Dirck de Bray became apprenticed to Passchier (II) 
van Wesbusch in 1656. At that time van Wesbusch was 
living in the old family business close to the 
Vleeshal (Meat market) on the Grote Markt. It is 
tempting to look at the drawings in the little book as 
depicting an existing business. We see various 
workshops, but also a larger area with a counter behind 
which there are shelves full of bound and unbound 
books and reams of paper. Standing at the counter is a 
customer (?) examining a sheet of print (fol. 23). Later 
(fol. 31) there is a view through what is clearly a large 
house, followed (fol. 35) by a view through an open 
doorway onto a garden. Given the nature of the 
manuscript as an instruction manual there is no need for 
a direct connection to a real place, but it is not impossible. 
In seventeenth-century painting considerable emphasis 
was placed on the recognizability of places, buildings 
or people, but without painters necessarily wanting to 
depict them with true-to-life accuracy. Whether this is 

Het bedrijf van de Haarlemse drukker en boekverkoper 
Hans Passchiers van Wesbusch werd na zijn dood in 
1648 voortgezet door zijn twee zoons die ieder een deel 
overnamen. Isaac kreeg de drukkerij, Passchier (II) nam de 
boekwinkel met de boekbinderij en de uitgeverij over. Van 
hem zijn enkele uitgaven bekend uit de jaren 1651-1665.14 
 In 1656 kwam Dirck de Bray bij hem in de leer. 
Passchier (II) van Wesbusch woonde toen in het oude 
familiebedrijf aan de Grote Markt bij de Vleeshal. Het is 
verleidelijk om naar de tekeningen in het handschriftje te 
kijken als naar een bestaand bedrijf. Wij zien verschillende 
werkruimten, maar ook een ruimte met een toonbank, 
daarachter kasten, vol met gebonden en ongebonden 
boeken en pakken papier, en ervoor een klant (?) die een 
blad in zijn hand houdt (fol. 23). Wij zien een doorzicht 
als in een groot huis (fol. 31), en een doorkijkje naar 
een tuin (fol. 35). Voor de aard van het handschriftje als 
instructieboekje is het niet nodig dat er een directe relatie 
is met een bestaande locatie, maar onmogelijk is het niet. 
Ook in de zeventiende-eeuwse schilderkunst speelde de 
herkenbaarheid van plaats, een gebouw of een persoon een 
grote rol, maar zonder dat de schilder per se de 
werkelijkheid natuurgetrouw wilde verbeelden. Of wij hier 
echt de boekwinkel met boekbindatelier van Passchier (II) 
van Wesbusch zien, of een archetypische verbeelding van 
‘een boekwinkel/boekbindatelier’, zullen we waarschijnlijk 
nooit met zekerheid weten. Copyright Atelier De Ganzenweide, Netherlands
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really the bookshop and bookbinding workshop of Pas-
schier (II) van Wesbusch or an archetypical illustration 
of ‘a bookshop cum bookbinding workshop’ we shall 
probably never know for certain.
 Outside van Wesbusch’s business premises hung a 
sign bearing the name of the shop: ‘In den Beslaghen 
Bijbel’ (The Mounted Bible). This sounds familiar: there 
is a most conspicuous leather and brass-bound bible in 
the very first drawing, the title page (fol. 1). 

The author

Strictly speaking we do not know who is responsible for 
the text and drawings in this instruction manual for the 
trainee bookbinder, as there is no mention of the author 
on the handwritten title page on fol.1. That we 
nevertheless believe that the book is the work of Dirck 
de Bray is because of the note on the second flyleaf, 
which names the author as D. de Braaij. The hand in 
which this note is written can be identified with certainty 
as that of Johannes (I) Enschedé, the founder of the 
printing firm Koninklijke Joh. Enschedé in Haarlem.15 
 In 1697 the first Johannes Enschedé’s father Izaak 
Enschedé had become an apprentice compositor with 
Gerard Casteleyn in Haarlem, publisher of the newspaper 
the Oprechte Haerlemsche Courant. Six years later, in 

Het bedrijf van Van Wesbusch had een uithangbord met 
de naam van de winkel: ‘In den Beslaghen Bijbel’. Dat 
komt ons opeens bekend voor: op de eerste tekening, de 
titelpagina (fol. 1), zien wij heel opvallend een bijbel met 
koperbeslag. 

De auteur

Het is strikt genomen niet bekend wie de tekst en de 
tekeningen van dit instructieboekje voor de boekbinder-
in-opleiding heeft gemaakt. Op de geschreven titelpagina 
op fol. 1 wordt de naam van de auteur namelijk niet 
genoemd. Dat wij er niettemin van uitgaan dat het boekje 
is vervaardigd door Dirck de Bray komt door de 
aantekening op het tweede schutblad. Daar staat de naam 
van de auteur vermeld: D. de Braaij. Het handschrift 
waarin deze aantekening is geschreven, is ongetwijfeld 
dat van Johannes (I) Enschedé, de grondlegger van het 
grafisch bedrijf Koninklijke Joh. Enschedé in Haarlem.15 
 Zijn vader Izaak Enschedé was in 1697 als 
zettersleerling aangenomen bij Gerard Casteleyn in 
Haarlem, de uitgever van de Oprechte Haerlemsche Courant. 
Zes jaar later, in 1703, legde hij de meesterproef af en werd 
hij ingeschreven in het gildeboek als boekdrukker. Zijn zoon 
Johannes kwam in 1719 op 11-jarige leeftijd als leerling in 
het bedrijf van zijn vader en legde in 1726 de gildeproef 

1703, he passed his master’s test and his name was 
entered in the guild register as a printer. In 1719 at 
the age of eleven his son Johannes entered his father’s 
business as an apprentice, proceeding in 1712 to take the 
guild’s test in 1726 — again as a printer. In 1729 he was 
also admitted to the Guild of St Luke as a ‘figure cutter’, 
i.e. as a woodcutter and engraver, in addition to which 
he was also active as a bookseller and paper dealer. In 
1736 he married and moved into the house on the corner 
of the Grote Markt and the Grote Houtstraat which 
had belonged to the Casteleyn family. In 1737 Izaak and 
Johannes Enschedé bought the rights of city printer and 
printer of the Oprechte Haerlemsche Courant from the 
heirs to the Casteleyns’ estate and this, together with the 
purchase of the Wetstein type foundry in Amsterdam 
in 1743, was the start of a period of flourishing for the 
business that continues to this day.
 Johannes (I) Enschedé took a great interest in the 
history of his profession. Not only did he collect 
— mainly for economic reasons — historical material 
from old type foundries, he also assembled an impressive 
library of the earliest products of printing both from the 
Low Countries and from further afield, in addition to 
carrying out historical and technical research into their 
origins. He made copious notes and corresponded 
widely with other scholars. In short, he was in all 
respects a classic example of the eighteenth-century 

af, ook als boekdrukker. Bovendien werd hij in 1729 
ingeschreven in het St. Lucasgilde als figuursnijder, dus 
als houtsnijder en graveur, en was hij daarnaast ook actief 
als boekhandelaar en papierhandelaar. Hij trouwde in 
1736 en betrok toen het huis op de hoek van Grote Markt 
en de Grote Houtstraat dat aan de familie Casteleyn had 
toebehoord. In 1737 kochten Izaak en Johannes Enschedé 
de rechten van stadsdrukker en drukker van de Oprechte 
Haerlemsche Courant van de erven Casteleyn en, samen 
met de aankoop van de lettergieterij van Wetstein in 
Amsterdam in 1743, begon hiermee de bloei van de firma 
die tot op de dag van vandaag voortduurt.
 Johannes (I) Enschedé had een grote belangstelling
voor de geschiedenis van zijn vak. Hij verwierf – allereerst 
om economische redenen – historisch materiaal van oude 
lettergieterijen maar bracht daarnaast ook een 
indrukwekkende bibliotheek bijeen van de vroegste 
voortbrengselen van de boekdrukkunst uit binnen- en 
buitenland en deed historisch en technisch onderzoek 
naar hun ontstaan. Hij maakte aantekeningen en 
correspondeerde uitvoerig met andere onderzoekers. Hij 
was in alle opzichten het type van de achttiende-eeuwse 
‘connaisseur’ of ‘antiquarian’, de geleerde verzamelaar en 
onderzoeker die het verleden – in zijn geval de uitvinding 
van de boekdrukkunst in Haarlem – wil verklaren.16

 Wij weten niet hoe of wanneer Johannes (I) dit 
handschriftje in zijn bezit kreeg. Was het meegekomen Copyright Atelier De Ganzenweide, Netherlands
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  connoisseur or antiquarian: the scholarly collector and 
researcher bent on illuminating the past — in his case 
the invention (as he saw it) of printing in Haarlem.16

We do not know how or when this little manuscript 
came into the possession of Johannes (I) Enschedé. Had 
it been among the effects of Casteleyn in 1737? These 
would very probably have included a number of 
woodblocks drawn or cut by De Bray.17 Enschedé 
subsequently acquired other woodblocks by De Bray at 
the sale of Michiel van Leeuwen's printing shop in 1772, 
but the sale catalogue contains no mention of the 
manuscript.18 However that may be, he evidently 
thought it was important enough to make a note of its 
authorship on the second flyleaf. Later he, or someone 
else, added some biographical details on the first flyleaf. 
The note on the second flyleaf is entirely consonant with 
his usual way of working. He was accustomed to 
carrying out a close inspection of his books, he made 
notes on the flyleaves, he drew up lists with extensive 
descriptions and in his work he comes across as a 
conscientious investigator. We therefore regard his 
attribution as highly reliable.
 More recently some art historians have expressed 
doubts regarding Dirck de Bray's authorship. On 
stylistic grounds they consider it highly unlikely that 
Dirck de Bray could have been responsible for the 
‘naive little scenes', given his age and background as the 

met de boedel van Casteleyn in 1737? Daarin zaten 
waarschijnlijk wel een aantal houtblokken die door De 
Bray waren getekend of gestoken.17 Maar ook later verwierf 
hij nog houtblokken van De Bray uit de veiling van de 
boekdrukkerij van Michiel van Leeuwen in 1772, maar in 
de catalogus daarvan is het handschriftje niet vinden.18 In 
elk geval vond hij het belangrijk genoeg om op het tweede 
schutblad te noteren wie de auteur was: D. de Braaij. Later 
schreef hij, of iemand anders, op het eerste schutblad nog 
enige aanvullende biografische gegevens. De aantekening 
op het tweede schutblad past geheel in zijn wijze van 
werken. Hij was gewend om nauwkeurig onderzoek te 
doen aan zijn boeken, hij maakte aantekeningen op de 
schutbladen, hij legde lijsten aan met uitvoerige 
beschrijvingen en hij komt in zijn werk over als een 
gewetensvol onderzoeker. Wij beschouwen dan ook zijn 
toeschrijving als in hoge mate betrouwbaar. 
 Recentelijk is vanuit kunsthistorische hoek twijfel 
uitgesproken over het auteurschap van Dirck de Bray. Op 
stilistische gronden wordt het hoogst onwaarschijnlijk 
geacht dat Dirck de Bray verantwoordelijk zou zijn voor 
de ‘naïeve tafereeltjes’, gezien zijn leeftijd en achtergrond 
als zoon en broer van geoefende tekenaars.19 De tekeningen 
hebben misschien iets aandoenlijks maar aangezien wij 
niet precies weten wanneer hij geboren is (de marge rond 
‘ca. 1635’ is groot) weten wij niet op welke leeftijd hij deze 
tekeningen heeft gemaakt. Bovendien houden wij er 

son and brother of practised draughtsmen.19 Certainly 
there may be a degree of touching innocence about the 
drawings, but with no knowledge of precisely when De 
Bray was born (the margin round ‘c.1635’ is large), we 
are clearly left guessing as to his age when he did them. 
At the same time we think it is entirely possible that 
in a tiny notebook in which he recorded the essentials 
of what he had learnt, a young apprentice would not 
have been at any pains to produce ‘stylistically mature’ 
illustrations. Besides which, technically speaking, the 
drawings are remarkably accurate and detailed. So in the 
absence of factual data arguing against Dirck de Bray’s 
authorship we maintain our adherence to the attribution 
of a reliable and more or less contemporary owner.20 

The bookshop

The seventeenth-century bookshop looked very 
different from its modern counterpart. There were no 
bookcases filled with all sorts of books in colourful trade 
bindings and dust jackets, no tables bearing piles of books 
inviting scrutiny by all and sundry. We are given a good 
idea of the interior of a seventeenth-century bookshop 
and gallery by the two drawings probably done by 
Salomon de Bray, Dirck's father, in 1628 (plate 3).21

In the first drawing we see a customer talking to the 

rekening mee dat een leerjongen in een piepklein 
aantekeningenboekje waarin hij de essenties van wat hij 
geleerd had, optekende, er niet op uit zal zijn geweest om 
‘stilistisch verantwoorde’ illustraties te maken. Daarnaast 
zijn de tekeningen, technisch gezien, bijzonder nauwkeurig 
en gedetailleerd. Zonder feitelijke gegevens tegen het 
auteurschap van Dirck de Bray houden wij ons daarom 
aan de toeschrijving door een betrouwbare, min of meer 
eigentijdse, bezitter.20

De boekwinkel

Een boekwinkel in de zeventiende eeuw zag er heel anders 
uit dan die in onze tijd. Geen kasten vol met allerlei 
soorten boeken in kleurrijke uitgeversbanden, geen tafels 
met stapels boeken waarin iedereen vrijelijk kan bladeren. 
Een aardige indruk van het interieur van een zeventiende-
eeuwse boek- en kunsthandel geven de twee tekeningen 
die waarschijnlijk zijn vervaardigd door Salomon de Bray, 
de vader van Dirck, in 1628 (afb. 3).21

 Op de eerste tekening zien wij een klant in gesprek 
met de winkelier die wijst op bladen die aan de kast zijn 
bevestigd. Wat zijn dat voor bladen? Zijn het nieuwsbladen 
zoals ze ook door de ambulante boekverkopers worden 
verkocht? Of zijn het titelpagina’s of lijsten van boeken 
die in de winkel beschikbaar zijn?22 Op de planken staan Copyright Atelier De Ganzenweide, Netherlands
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3. Salomon de Bray, Interieur van een Haarlemse boek- en kunsthandel in 1628 / Interior of a Haarlem bookshop and gallery, 1628.

owner, who is pointing at sheets of text that have been 
fixed to the bookcases. What are these sheets? 
Are they news-sheets, like the ones that were also sold 
by itinerant booksellers? Or are they title pages or lists 
of the books available in the shop?22 On the shelves we 
see bound books with their fore-edges and clasps facing 
forwards. Above them there are bundles of unbound 
books in folded sheets waiting to be bound and/or 
wrapped and tied reams of blank paper provided with a 
label or seal. On the wall to the right hang a number of 
paintings or prints. Passing through the doorway behind 
the woman at the counter we enter the second room. 
The bookcase on the left again contains unbound books 
and packs of paper along with bound volumes with 
and without clasps. Three globes stand on the shelves 
at the back, where there are also a number of maps and 
nautical instruments. In the background there is again a 
customer talking to the shopkeeper while a woman is at 
work behind the counter. In the foreground we see two 
customers discussing the framed paintings or prints. In 
the left foreground a boy sits at a sewing frame sewing a 
book, in front of him a couple of books at varying stages 
of being bound. Up against the counter there is a hand 
press with a book in it, a knocking-down stone with a 
backing hammer, a book block(?) and a hand press with 
a book in it, and a cutting press(?).

gebonden boeken met de snede en de sloten naar voren. 
Op de hogere planken liggen pakken ongebonden boeken 
in plano-vellen toegeslagen en/of pakken (blanco) papier, 
ingepakt en voorzien van een etiket of zegel. Aan de muur 
rechts hangen enkele schilderijen of prenten. Door het 
poortje achter de dame aan de toonbank komen wij in de 
tweede ruimte. De kast links bevat weer ongebonden 
boeken en pakken papier, en gebonden boeken met en 
zonder sloten. Op de planken achterin staan drie globes en 
liggen enkele kaarten en zeevaartkundige instrumenten. 
Op de achtergrond is weer een klant in gesprek met de 
winkelier, terwijl een dame achter de toonbank bezig is. 
Op de voorgrond staan twee klanten de ingelijste 
schilderijen of prenten te bekijken. Links op de voorgrond 
zit een jongen achter een naaibank een boek te naaien. 
Voor hem liggen een paar gebonden boeken in diverse 
stadia van binden. Tegen de toonbank staan een handpers 
met een boek er in, een klopsteen met klophamer, een 
boekblok(?) en een handpers met boek en een snijpers(?). 
 Voor ons is het interessant dat er in de boekwinkel 
blijkbaar bindwerkzaamheden werden verricht. Gaat het 
hier om eenvoudig bindwerk voor kantoorboeken en 
eenvoudig brocheerwerk voor boeken die later een echte 
band moeten krijgen? Of bevindt zich buiten het zicht een 
volledig boekbindatelier? Welke boekwinkel hier 
afgebeeld wordt, is niet bekend maar wij mogen aannemen 
dat een Haarlemse zaak hiervoor model heeft gestaan. Copyright Atelier De Ganzenweide, Netherlands
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 What is interesting to us is that books were clearly not 
only sold but also bound in the shop. Would this have 
been simple binding work on office books and 
provisional sewing for books that would later be given 
a proper binding? Or is there a complete bookbinding 
workshop somewhere out of sight? It is unknown which 
bookshop is depicted here, but it is reliably safe to 
assume that the model was a business in Haarlem.
 The largest bookshop in Haarlem in about 1628 was 
that of Vincent Casteleyn (c.1585-1658), whose business 
had been at In ’t Suykerhuis (The Sugar House) on the 
corner of the Grote Markt and the Grote Houtstraat 
since 1618. The firm’s principal business was printing (in 
1642 Casteleyn became the official printer to the city of 
Haarlem), but it also had a shop and a bindery. The shop 
did not confine itself to new books: it also sold second-
hand books and much that we might still associate with 
a stationer’s: pens, ink, writing books, daybooks, all 
sorts and sizes of paper, cachets and sealing wax, 
blotting paper and pounce (for drying writing ink), 
notebooks, pocket almanacs, and so on. 
 As the seventeenth century progressed the Dutch 
economy flourished, particularly in the major towns and 
cities. A well-to-do middle class arose and played a full 
and active part in the growing cultural and intellectual 
life of the nation. As an economic activity the book 
trade too profited from this growing prosperity. In the 

De grootste boekwinkel in Haarlem rond 1628 was die van 
Vincent Casteleyn (ca. 1585-1658). De firma was sinds 1618 
gevestigd ‘In ’t Suykerhuis’ op de hoek van de Grote Markt 
en de Grote Houtstraat. De belangrijkste pijler van het 
bedrijf was de boekdrukkerij maar daarnaast had Casteleyn 
een winkel en een boekbinderij en bovendien werd hij in 
1642 stadsdrukker van Haarlem. In de winkel verkocht hij 
niet alleen nieuwe boeken maar ook tweedehands boeken, 
en alles wat we in een kantoorboekhandel kunnen 
verwachten: pennen, inkt, schrijfboeken, memorialen, 
allerlei soorten en formaten papier, lak en ouwels, 
vloeipapier, ivoorzand (voor het drogen van schrijfinkt), 
zakboekjes, almanakjes, enz. 
 In de loop van de zeventiende eeuw kwam de 
economie, vooral in de belangrijkste steden van Holland, 
tot grote bloei. Er ontstond een welgestelde burgerij, die 
volop deelnam aan een groeiend cultureel en intellectueel 
leven. Ook de boekhandel als economisch bedrijf 
profiteerde van de groeiende welvaart. Rond het midden 
van de eeuw ontwikkelde de oorspronkelijke boekhandel/
uitgeverij/drukkerij zich tot zelfstandige eenheden; er 
vond een diversificatie plaats in de richting van afzonderlijke 
drukkerij, uitgeverij, boekhandel, kantoorboekhandel, 
papierhandel, kunsthandel, en boekbinderij. Het bedrijf 
van Vincent Casteleyn viel na zijn dood in 1658 en die 
van zijn weduwe in 1661 ten deel aan zijn vier zoons die 
het bedrijf voortzetten als verzelfstandigde onderdelen, 

middle of the central the original bookshop cum 
publishing house cum printing press expanded into 
separate units, diversifying towards a discrete printing 
works, publishing house, bookshop, stationer’s, paper 
dealer, art dealers and book bindery. Following the 
death of Vincent Casteleyn in 1658 and his widow in 
1661, the business passed to their four sons. They carried 
it on as a number of separate entities, from bookshop to 
art studio, of which the newspaper publishing business 
of Abraham Casteleyn came to be the best known.23 
 These two drawings are the earliest known 
illustrations of a bookshop and gallery in the 
Netherlands. Later depictions of bookshops likewise 
often show a bookbinder at work in the shop, as in the 
engraving of the shop of Hermanus de Wit in Amsterdam 
(1763). The 1820 painting of the bookshop of Pieter 
Meijer Warnars, also in Amsterdam, similarly has 
bookbinding tools and equipment standing in the 
shop,24 while in the well-known print of ‘The Bookbinder’ 
by Jan Luyken in Het Menselyk Bedryf, published in 
1694, we again see a bookbinder with shelves of books 
behind him. However, it is impossible to tell for certain 
whether this is a bookshop or only a bindery (plate 4).25

 By contrast we are in no doubt that we are looking 
at a bookbinding workshop and not a bookshop in 
the large engraving in the 1806 work De Boekbinder 
by Hendrik de Haas (plate 5). From left to right we 

van boekhandel tot kunstatelier, waaronder de kranten-
uitgeverij van Abraham Casteleyn het meest bekend is 
geworden.23

Deze twee tekeningen zijn de oudste afbeeldingen van een 
boek- en kunsthandel in Nederland. Ook op latere 
afbeeldingen van boekwinkels zien wij dikwijls een 
boekbinder in de winkel aan het werk, zoals bijvoorbeeld 
op de gravure van de winkel van Hermanus de Wit in 
Amsterdam uit 1763. Op het schilderij van de boekwinkel 
van Pieter Meijer Warnars, ook in Amsterdam, uit 1820 
zien wij boekbindersgereedschap in de winkel staan.24

 Ook op de bekende prent van Jan Luyken, ‘De 
boeckbinder’, in Het menselyk bedryf uit 1694, zien wij een 
boekbinder met kasten met boeken achter zich, maar of dit 
een boekwinkel is of alleen een boekbindatelier valt niet 
met zekerheid te zeggen (afb. 4).25

 We hebben zeker met een boekbindatelier en niet met 
een boekwinkel te maken bij de grote gravure in het boek 
De boekbinder van Hendrik de Haas uit 1806 (afb. 5). We 
zien van van links naar rechts het kloppen van de katernen, 
het snijden in de snijpers met de ploeg, het naaien van 
katernen aan de naaibank en tenslotte het bruineren, dat 
een verantwoordelijk werk is en door de baas zelf gebeurt. 
Achter hem hangt een kastje met diverse stempels. Het 
keurig geklede jongetje op de voorgrond is met een boek 
op weg naar een klant. Waarschijnlijk hebben wij hier te Copyright Atelier De Ganzenweide, Netherlands
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4. Jan Luyken, De Boeckbinder, 1694 / 
The Bookbinder, 1694.

see the gatherings being knocked down, the use of the 
plough to trim the edges in the lying press, the sewing of 
gatherings on the sewing frame and finally the process of 
burnishing, which is a responsible job and is done by the 
workshop foreman. Behind him hangs a small cupboard 
containing a range of stamps. The smartly dressed youth 
in the foreground is on his way to a customer with a 
book. This is probably the workshop of Hendrik de 
Haas himself in Dordrecht.26

The ordinary book

Books in the seventeenth century were commonly sold 
unbound: that is, either as loose sheets, folded together 
in one or more bundles depending on the thickness of 
the book, or in provisionally folded gatherings held 
together by temporary sewing and generally in a paper 
wrapper. The purchaser would then find a bookbinder to 
give the book a permanent binding in vellum or leather 
according to the owner's wishes and financial resources. 
The gatherings would then be folded and sewn together 
on sewing supports to create a book block; these sewing 
supports could be either strips of vellum or cords. If 
cords were being used the book would be sewn on a 
sewing frame and the cords would later be visible as 
raised bands on the spine. After any sprinkling of the 

maken met het Dordrechtse atelier van Hendrik de Haas 
zelf.26

Het gewone boek

In de zeventiende eeuw werd het boek gewoonlijk 
verkocht in ongebonden vorm, dat wil zeggen, ofwel in 
losse vellen, naargelang de dikte van het boek in één of 
meer pakketten toegeslagen, ofwel in gevouwen katernen 
die door een voorlopig naaisel en meestal in een papieren 
omslag bijeengehouden werden. De koper gaf vervolgens 
aan een binder opdracht om het boek definitief volgens 
zijn wensen en financiële middelen te binden in 
perkament of in leer. De katernen werden dan gevouwen, 
en tot een boekblok genaaid op bindingen: bandjes van 
perkament of touwen. In het laatste geval werd een 
naaibank gebruikt, waarbij de touwen later als ribben op 
de bandrug zichtbaar zijn. Na het eventueel besprenkelen 
van de snede en het besteken van kapitaal werd een omslag 
van perkament met ingeslagen randen aangebracht waar 
vervolgens de platten werden ingestoken, of werden eerst 
platten van bord (karton) of van hout aangebracht die 
vervolgens werden bekleed met perkament of leer. 
 De meest voorkomende eenvoudige band in de 
zeventiende eeuw is de perkamenten spitselband.27 Bij 
dit type band werden de bindingen of bandjes die aan 
weerszijden van het boekblok uitsteken, ingesneden tot Copyright Atelier De Ganzenweide, Netherlands
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5. Hendrik de Haas, De boekbinder. Dordrecht, 1806, Plaat I, met de hand ingekleurd, detail / The Bookbinder. Dordrecht, 1806, Plate I, coloured 
by hand, detail.

edges and the sewing of the headband, a cover of vellum 
was added with turned-in edges into which the boards 
were then inserted, or alternatively boards of either 
cardboard or wood would be attached which were then 
covered with vellum or leather. 
 The commonest form of simple binding in Holland 
in the seventeenth century was the vellum spitselband or 
‘spitsel’ binding,27 in which the bands or cords that 
projected on either side of the book block were 
trimmed to a thin point or strip (the spitsel) that was 
passed through the hinge of the binding and thus 
formed the principal link between book block and 
binding. The result is a smooth spine (i.e. there are no 
raised bands). Books that were sewn on cords were given 
cardboard or sometimes wooden boards and covered 
with vellum or leather depending on the wishes of the 
purchaser and the price and size of the book.
 Vellum was cheaper than leather. ‘Horn' or calf 
vellum was most commonly used for all sorts of bindings 
and was more expensive than sheep vellum. Calfskin was 
the most commonly used leather, being supple and easily 
coloured though more expensive than Russia leather, 
also a calf leather but thicker and stiffer. For increased 
protection the binding could be provided with clasps 
and other metal fittings (in the case of wooden boards) 
or with overlapping edges or tie ribbons (in the case of 
cardboard boards). For decoration the binding could 

een reepje dat door het scharnier (de kneepgleuf ) van de 
band werd gehaald en zo de belangrijkste verbinding van 
boekblok en band vormen. Het resultaat is een gladde rug 
(d.w.z. geen ribben). Boeken die op touwen waren genaaid, 
werden voorzien van kartonnen of, soms, houten platten, 
en bekleed met perkament of leer, naar gelang de wens van 
de koper en de kostbaarheid en de grootte van het boek. 
 Perkament was goedkoper dan leer. Hoorn of 
kalfsperkament werd het meest gebruikt voor allerlei soorten 
boekbanden en was duurder dan schapenperkament. 
Kalfsleer was het meest gebruikte leer, het is soepel en 
goed te verven. Het was duurder dan jucht- of rusleer, dat 
dik en stug is. Voor de verdere bescherming kon de band 
worden voorzien van sloten en ander beslag (bij houten 
platten) of van omgezette randen of sluitlinten (bij 
kartonnen platten). Ter versiering kon de band worden 
afgewerkt met blind- of goudstempeling met behulp van 
fileten (lijnstempels), rolfileten en ornamentstempels. De 
meest traditionele band was die van de Bijbel: houten, 
afgeschuinde platten, ribben, leer (meestal juchtleer), 
eenvoudige blind- of goudstempeling, en koperen sloten 
en hoekbeslag. 

Toch zijn het lang niet alleen ongebonden boeken die wij 
in de boekwinkel zien. Er staan ook gebonden boeken in 
perkament en boeken in leer en sloten. Dat kunnen boeken 
zijn die door de uitgever/boekhandelaar kant-en-klaar Copyright Atelier De Ganzenweide, Netherlands
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naaien, lijmen, snijden, sprenkelen, besteken (fols. 4-14). 
Het tweede deel behandelt de perkamenten band, snijden, 
voeren, rond zetten, overlijmen, inhangen, bord aanbrengen, 
en een variant hiervan met eerst de borden aanbrengen en 
dan het perkament (fols. 16-24). In het derde deel gaat hij 
dan verder met het boek waarvan hij de eerste stappen al 
bij de aanvang van zijn beschrijving noemde: folio boeken 
op touwen, met houten platten en sloten. Niet voor niets 
zien we op de eerste titelafbeelding prominent weer de 
bijbel in leer en met sloten, enkele andere boeken in leer, 
een groot boek in perkament en twee stapels andere 
boeken in perkament. De negen  tekeningen daarna volgen 
nauwgezet de tekst: iedere essentiële beschreven handeling 
wordt in detail weergegeven met de daarbij behorende 
gereedschappen en materialen. Achterin volgt dan nog een 
overzicht van het benodigde gereedschap: in maar liefst 
zes tekeningen wordt ieder afzonderlijk stuk gereedschap 
nauwkeurig afgebeeld en benoemd. De tekeningen zijn 
technisch correct, functioneel ten opzichte van de tekst en 
didactisch goed doordacht. 
 Het leerboekje behandelt de eisen die bij de gildeproef 
gesteld worden. Misschien is het zelf wel het meesterstuk 
van De Bray bij het einde van zijn opleiding in 1658.

Negen jaar later, in 1667, volgt een toevoeging over het 
vergulden van de snede. Wij kunnen niet met zekerheid 
zeggen of het handschrift  van de toevoeging hetzelfde is 

the artists’ Guild of St Luke). In Haarlem they founded 
their own guild in 1616. Its Ordonnantie (statutes) 
included the requirement of passing a master's or guild 
test, one of the chief tasks in this being the binding of 
a folio bible in leather and with clasps, in addition to 
binding books of various formats in vellum.28 It is this 
test for which De Bray’s manual seems to be intended 
to prepare the reader, as we can see from its structure: 
first we have a general section that deals with all types 
of book, discussing folding, sewing, gluing, cutting and 
trimming, sprinkling, and stitching (fols 4-14). The 
second part looks at the vellum binding: cutting, lining, 
rounding, gluing, casing-in, applying the boards, and a 
variant of this procedure in which the boards are applied 
first and then the vellum (fols 16-24). In the third part of 
the book he returns to the book to which he referred in 
his description of the first stages of the binding process: 
folio books on cords, with wooden boards and clasps. 
It is not for nothing that the frontispiece prominently 
shows us a bible in leather and with clasps, several 
other books in leather, a large book in vellum and two 
piles of other books in vellum. The next nine drawings 
closely follow the text: each main process described is 
depicted in detail along with the tools and materials 
associated with it. Finally at the back of the book there 
is an overview of the tools and equipment needed: in no 
fewer than six drawings each individual tool and piece 

in een eenvoudige standaardband gebonden zijn: glad 
perkament, de titel en/of de naam van de auteur op de rug 
geschreven, voorzien van omgezette randen of linten en 
klaar om verkocht te worden. Het gaat dan om boeken 
waar toch wel een zekere vraag naar is. Of het zijn boeken 
die hij heeft ingenomen van klanten of van collega’s. En 
dan staan er nog de almanakken, schoolboeken, 
kerkboeken, en kantoorboeken, allemaal gebonden uit 
voorraad leverbaar. 

De meesterproef 

Vanaf het einde van de zestiende eeuw kregen in 
verschillende steden de boekdrukkers en boekverkopers 
tengevolge van de groeiende economie behoefte aan een 
eigen bedrijfstak. Zij maakten zich los van de bestaande 
ambachtsgilden, meestal het St. Lucasgilde. In Haarlem 
kregen zij in 1616 hun eigen gilde. In de Ordonnantie van 
het nieuwe gilde werd het afleggen van een meesterproef 
of gildeproef als verplichting opgenomen. Een vast 
onderdeel van de meesterproef voor een boekbinder 
vormden het binden van een folio bijbel in leer en met 
sloten, en het binden in perkament van boeken in diverse 
formaten.28 De instructie van De Bray werkt hier naar toe. 
De opbouw van de tekst laat dit zien: eerst komt een 
algemeen gedeelte dat voor alle boekvormen geldt: vouwen, 

be finished with blind or gold tooling using pallets (line 
stamps of varying lengths), fillets and ornamental rolls 
and stamps. The most traditional binding of all was that 
used for bibles: wooden, bevelled boards, raised bands, 
leather (usually Russia leather), simple blind stamping 
or gold tooling, and brass clasps and corner pieces. 
 But by no means all the books that we see in the 
shop are unbound: there are also books bound in 
vellum and others bound in leather and with clasps. 
These may be books that the publisher or bookseller 
(possibly the same person) has bound in a simple ready-
to-use standard binding: smooth vellum, the title and/
or name of the author written on the spine, with 
overlapping edges or ties, and ready to be sold. These 
would have been books for which there was a certain 
demand, or they may be books that he has bought from 
customers or colleagues. And then there are the 
almanacs, school textbooks, ecclesiastical works and 
office books, all available bound from stock. 

The master's test 

From the end of the sixteenth century the expanding 
economy meant that in some towns and cities printers 
and booksellers felt the need of their own organization, 
and broke away from the existing trade guilds (generally Copyright Atelier De Ganzenweide, Netherlands
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thing that might be kept in a workshop with apprentices. 
In all probability, then, the author of the addendum was 
a later apprentice in the same workshop.

Early manuals

In the Middle Ages and in early modern times 
craftsmanship and technical expertise were passed on 
from generation to generation largely by word of mouth. 
The guild system served to protect the profession and 
to guarantee the quality both of the work done by its 
members and of its internal apprenticeship scheme. 
Apprentices were taught as part of the practice of a 
studio or workshop in a direct relationship between 
master and apprentice. There were no textbooks as such: 
it was only in the eighteenth century that the practical 
knowledge and skills of a number of technical 
professions were first set down on paper.
 This manuscript is the earliest known original 
Dutch description of the process of making the 
commonest types of seventeenth-century vellum and 
leather bookbindings. It is the accumulated product 
of a young man’s being trained to be a bookbinder and 
was probably subsequently used as a guide or textbook 
for the following generation of apprentices (it is full of 
expressions such as ‘this is where you must really pay 

of equipment is illustrated and named in detail. The 
drawings are technically accurate, functional to the text 
and didactically well thought out.
 The book touches on the requirements of the guild 
test. Indeed, it may itself have been De Bray’s own 
‘masterpiece’ at the end of his apprenticeship in 1658.

Nine years later, in 1667, came an addendum on the 
subject of gilding the edges of a book. We cannot say for 
certain whether the hand is the same as that of the main 
text, which would naturally mean that it too was written 
by De Bray. In fact it is by no means as likely as one 
might think: by this time De Bray was already well into 
his career as an artist, an active member of the artists' 
guild and producing woodcuts and etchings among 
other works. Indeed, after 1658 there is not even a hint 
that he was still interested in bookbinding. The 
addendum comes from the workshop of Ambrosius 
Vermerck, a Haarlem printer and bookseller some of 
whose books have survived from the period 1665-1670.29 
In 1650 as a printer he had joined the guild of printers, 
bookbinders and booksellers, for several years at 
intervals serving the guild variously as alderman 
(inspector) and dean.30 It is possible that Vermerck took 
over part of van Wesbusch's stock or equipment, or some 
of his activities, and that this little notebook was part of 
what he inherited; it was, after all, precisely the kind of 

als het handschrift van de tekst en dus ook door De Bray 
geschreven zou zijn. Voor de hand ligt het niet: De Bray 
was toen al volop bezig met zijn artistieke loopbaan, was 
actief in het St. Lucasgilde en maakte onder meer 
houtsneden en etsen. Van een belangstelling als boekbinder 
blijkt na 1658 niets meer. De toevoeging is afkomstig uit 
het atelier van Ambrosius Vermerck (‘verstaen van’: vernomen 
van). Hij was een Haarlems drukker en boekverkoper van 
wie boeken zijn overgeleverd uit de jaren 1665-1670.29 In 
1650 was hij als boekdrukker toegetreden tot het 
Boekdrukkers-, boekbinders- en boekverkopersgilde, 
terwijl hij vanaf 1668 tot 1691 met tussenpozen enige jaren 
vinder of deken van dit gilde is geweest.30 Het is mogelijk 
dat Ambrosius Vermerck een deel van de inventaris of de 
activiteiten van Van Wesbusch heeft overgenomen en dat 
daar ook dit handschriftje bij behoorde, dat immers 
typisch iets is om in een atelier met leerjongens te 
bewaren. Het zal dan iemand zijn geweest die als 
leerjongen verbonden was aan dit atelier, die de aanvulling 
geschreven heeft.

Historische handleidingen

In de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd werden 
vakmanschap en technische kennis hoofdzakelijk 
mondeling overgeleverd. Het gildesysteem zorgde voor 

bescherming van het beroep, de garantie voor kwaliteit bij 
de beroepsuitoefening en voor de interne vakopleiding. 
De opleiding vond plaats in de praktijk van een atelier of 
werkplaats en in een directe leermeester-leerling situatie. 
Handboeken waren er niet: pas in de achttiende eeuw 
werden de praktische kennis en vaardigheden voor een 
aantal technische beroepen voor het eerst vastgelegd. 
 Dit handschriftje is de oudste, oorspronkelijk 
Nederlandse, beschrijving van de vervaardiging van de 
meest gangbare zeventiende-eeuwse perkamenten en leren 
boekbanden. Het is de neerslag van de opleiding tot 
boekbinder en zal waarschijnlijk ook als instructie of 
leerboekje voor de volgende generatie leerlingen gediend 
hebben (regelmatig komen opmerkingen voor als ‘let hier 
goed op’, ‘dit zeg ik met nadruk’). De invloed hiervan op 
de techniek van het boekbinden in Nederland zal niet 
groot geweest zijn: uiteindelijk is het een handschrift dat 
circuleerde in een atelier en werd het niet gedrukt, maar 
het is boekhistorisch van onschatbare waarde omdat het 
ons inzicht geeft in de dagelijkse praktijk in een 
boekbindatelier in Haarlem in de zeventiende eeuw, een 
praktijk die waarschijnlijk in de meeste boekbindateliers in 
Nederland niet anders geweest zal zijn. 
 De oudst bekende handleiding voor het boekbinden 
in West-Europa werd geschreven door de van oorsprong 
Duitse boekbinder Anshelmus Faust. Hij woonde en 
werkte in Antwerpen en schreef daar een handleiding in Copyright Atelier De Ganzenweide, Netherlands
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The first printed technical description of bookbinding 
appeared in 1695 in England: The Bookbinders Case 
Unfolded; printed on a single sheet, it gives a summary 
of the process. The first true manual to be printed was 
that of Christoph Ernst Prediger, Der in aller heut zu 
Tag üblichen Arbeit wohl anweisende accurate Buchbinder 
und Futteralmacher, which was published in four 
volumes in Frankfurt between 1741 and 1753.32 In France 
L’art du relieur-doreur de livres, written by René Martin 
Dudin, appeared in 1772. This was a volume in the series 
Description des Arts en Métiers (Paris, 1762-1776), which 
became the model for the series Volledige beschrijving 
van alle konsten, ambachten, handwerken.. enz., (A Full 
Description of all Arts, Trades, Crafts etc.) published 
by Abraham and Pieter Blussé in Dordrecht, the first 
volume appearing in 1788. It was as part of this series 
that in 1806 the first comprehensive printed manual for 
the Dutch bookbinder appeared: De Boekbinder; of 
volledige beschrijving van al het gene wat tot deze konst 
betrekking heeft (The Bookbinder, or A Complete 
Description of Everything Relating to that Art), by 
Hendrik de Haas. De Haas (1732-1809) was a bookbinder 
in Dordrecht, but he was also a bookseller in addition 
to publishing several books. When he wrote his book 
he had over fifty years’ experience in the trade, but he 
clearly also drew inspiration from the standard works 
by Dudin and Prediger. The book’s importance lies not 

attention’ and ‘this point must be stressed’). The overall 
impact of all this on the methods and technology of 
bookbinding in the Netherlands will not have been in 
any way conspicuous: at bottom this is a manuscript 
that circulated within a workshop and which was never 
printed, but from the book historical point of view it is 
of inestimable value because it gives us an insight into 
the day-to-day practices in a Haarlem bindery in the 
seventeenth century — practices that in most of the 
country’s bookbinding workshops are unlikely to have 
been any different.
 The first known bookbinding manual to be 
written in western Europe was the work of an originally 
German bookbinder by the name of Anshelmus Faust. 
He lived and worked in Antwerp, but wrote his manual 
in German. This German text has not survived, but 
happily we have a bilingual Dutch/French translation 
in the form of a manuscript of 1612: Beschrijvinghe ende 
onderwijsinghe ter discreter ende vermaerder consten des 
boeckbinders handwerck/ Prescription et enseignement de 
la discrète et fameuse science de la manifacture des relieurs 
de livres. Faust wrote his text for the monks of the 
monastery of St Bernard, near Antwerp, who had displayed 
an interest in bookbinding. The book deals with many 
aspects of bookbinding, though not always particularly 
clearly. In 1987 a critical edition with introduction and 
commentary was published by Georges Colin.31

het Duits. Deze Duitse tekst is niet overgeleverd, maar 
wel een tweetalige Nederlands-Franse vertaling ervan in 
handschrift uit 1612: Beschrijvinghe ende onderwijsinghe ter 
discreter ende vermaerder consten des boeckbinders handwerck/ 
Prescription et enseignement de la discrète et fameuse science 
de la manifacture des relieurs de livres. Faust schreef de tekst 
voor de kloosterlingen van het St. Bernardusklooster bij 
Antwerpen die belangstelling voor het boekbinden hadden 
getoond. De tekst behandelt, op een niet altijd overzichtelijke 
manier, een groot aantal aspecten van het boekbinden. In 
1987 verscheen een teksteditie met inleiding en commentaar 
door Georges Colin.31

 De eerste gedrukte technische beschrijving verscheen 
in 1695 in Engeland: The bookbinders case unfolded; 
gedrukt op één vel, geeft het een opsomming van de 
handelingen die verricht moeten worden. Het eerste echte 
gedrukte handboek is dat van Christoph Ernst Prediger, 
Der in aller heut zu Tag üblichen Arbeit wohl anweisende 
accurate Buchbinder und Futteralmacher, verschenen in 
vier delen, in Frankfurt, van 1741-1753.32 In Frankrijk 
verscheen in 1772 L’art du relieur-doreur de livres, 
geschreven door René Martin Dudin, een deel in de reeks 
Description des arts en métiers (Parijs, 1762-1776). Deze 
reeks heeft model gestaan voor de serie Volledige beschrijving 
van alle konsten, ambachten, handwerken.. enz., uitgegeven 
door Abraham en Pieter Blussé in Dordrecht sinds 1788. 
In deze reeks verscheen in 1806 het eerste volledige 

gedrukte handboek voor de boekbinder in Nederland: 
De boekbinder; of volledige beschrijving van al het gene wat 
tot deze konst betrekking heeft, door Hendrik de Haas. De 
Haas (1732-1809) was boekbinder in Dordrecht, maar ook 
boekhandelaar en uitgever van enkele boeken. Toen hij 
zijn boek schreef had hij meer dan vijftig jaar ervaring in 
het vak, maar hij liet zich duidelijk ook inspireren door de 
standaardwerken van Dudin en Prediger. Het belang van 
het boek berust niet alleen op de tekst maar ook op de 
negen grote gravures die weer zijn onderverdeeld in 
kleinere afbeeldingen, in totaal zo’n honderdvijftien.33 
 De vervaardiging van de historische boekband is de 
laatste decennia steeds meer in de belangstelling gekomen. 
Richtte vroeger de wetenschappelijke studie van de oude 
boekband zich vooral op de versiering van het boek, de 
bestempeling, liefst in goud uitgevoerd, de laatste tientallen 
jaren zijn steeds meer de structuur van het boek, de 
bindwijze, de vervaardiging en de daarbij toegepaste 
materialen in de belangstelling komen te staan. En had de 
boekbandwetenschap vroeger vooral aandacht voor het 
luxe boek, tegenwoordig is ook het gewone gebruiksboek 
object van studie geworden. Boekbandonderzoekers als 
Janos Szirmai en Nicholas Pickwoad waren daarin 
richtinggevend en hebben grote invloed gehad. Van de 
hand van Mirjam Foot verscheen in 2006 Bookbinders 
at work, their roles and methods. Van deze toegenomen 
belangstelling voor hoe het oude boek is opgebouwd en Copyright Atelier De Ganzenweide, Netherlands
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is known as a ‘spitsel’ binding. The book block is sewn 
on three bands. In the middle of each board there is an 
ornament in gold tooling, and at the four corners of 
each board there is a small gold stamp. The spine of the 
book is provided with hand-stitched headbands in two 
colours at head and tail, and there are caps at either end 
of the spine of the binding. The edges are gilded. The 
paper used for the endpapers is not conspicuously 
different from that of the book block. We believe the 
binding is contemporary.
 The binding measures 103 x 84 mm, the book block 
96 x 80 mm. The front board has come loose from the 
book block, and the fourth leaf of the first gathering is 
also loose (recently, however, the manuscript has been 
restored). The book block (including the endpapers) 
consists of thirteen gatherings of four leaves and one of 
three: the fourth leaf of the last gathering is missing. The 
first and last gatherings are unsigned and unfoliated; 
gatherings two to thirteen are signed A-M and foliated 
1-48. Between the first and second sheets of gathering K 
(fols 37 and 38) an unfoliated leaf of a different paper has 
been inserted.
 The text and drawings by Dirck de Bray take up the 
rectos of fols 1-48. The two leaves (fols 36-7) between 
the end of the text and the beginning of the List, one leaf 
(fol. 40) between the List and the relevant illustrations, 
and the last two leaves (fols 47-8) have been left blank, 

only in the text but also in the nine large engravings, 
themselves subdivided into smaller illustrations — some 
hundred and fifteen in all.33 
 Recent decades have seen growing interest in the 
production of bookbindings in the past. Whereas 
initially the scholarly study of old bindings confined 
itself mainly to the decoration of the book, and in 
particular its stamping and tooling — preferably in 
gold — more recently there has been a shift towards the 
structure of the book itself, the method of binding and 
the process by which it was carried out, and the materials 
used. Whereas bookbinding studies used to concentrate 
heavily on luxury books, today ordinary utilitarian 
books have become the object of study. Bookbinding 
researchers like Janos Szirmai and Nicholas Pickwoad 
led the way and have been greatly influential. In 2006 
Mirjam Foot published her Bookbinders at Work, their 
Roles and Methods. And this growing interest in how 
old books were structured and made is of course also 
reflected in reissues of historic manuals.

The manuscript

The manuscript reproduced here at full size is now in the 
Noord-Hollands Archief in Haarlem, archive number 
44-001556 M.34 Bound in a vellum binding, it is what 

vervaardigd, getuigt ook de heruitgave van historische 
handleidingen.

Het handschrift 

Het hier op ware grootte gereproduceerde handschriftje 
berust in het Noord-Hollands Archief in Haarlem onder 
nr. 44-001556 M.34 Het is gebonden in een perkamenten 
band, een zogenaamde spitselband. Het boekblok is 
genaaid op drie bandjes. Midden op het voor- en 
achterplat bevindt zich een ornament in goudstempeling. 
Op de vier hoeken van de beide platten is een klein 
stempeltje in goud aangebracht. De rug van het boek is 
aan de boven- en onderzijde voorzien van handbestoken 
kapitaal in twee kleuren. Op de rug van de band is aan de 
boven- en onderzijde een kapje gemaakt. De sneden zijn 
verguld. Het papier van de schutbladen vertoont geen 
opvallende verschillen met dat van het boekblok. Wij 
nemen aan dat de band eigentijds is. 
 De band heeft de afmetingen 103 x 84 mm, het boekblok 
96 x 80 mm. Het voorplat ligt los van het boekblok; van 
het eerste katern is het vierde blad los (recentelijk is het 
handschrift echter gerestaureerd). Het boekblok (inclusief 
de schutbladen) bestaat uit 13 katernen van vier, en één van 
3 bladen: van het laatste katern ontbreekt het vierde blad. 
Het eerste en laatste katern zijn ongesigneerd en 

ongefolieerd; het tweede tot en met het dertiende katern 
zijn gesigneerd: A-M, en gefolieerd: 1-48. Tussen het eerste 
en tweede blad van katern K (fol. 37 en 38) is een 
ongefolieerd blad van ander papier ingevoegd.
 De tekst en de tekeningen van Dirck de Bray beslaan 
de recto zijden van fols. 1-48. De twee bladen (fols. 36-37) 
tussen het einde van de tekst en het begin van de Lijst, één 
blad (fol. 40) tussen de Lijst en de daarbij behorende 
afbeeldingen, en de twee laatste bladen (fols. 47-48) 
werden blanco gelaten, maar zijn wel voorzien van een 
kader en de foliëring. De twee laatste bladen werden later 
beschreven met de toevoeging over het vergulden op de 
snede. Op het in katern K ingevoegde blad komt een 
tekening voor met het opschrift ‘Boeckebinders 
Ploeghgen’, geschreven in een ander handschrift. 
 De tekst is geschreven in de normale, zogenaamde 
gotische cursief van de zeventiende eeuw. De in totaal 16 
tekeningen (exclusief  de ingevoegde tekening) zijn 
uitgevoerd met pen en waterverf en staan op fols. 1 (titel), 
3, 7, 11, 15, 23 (=19), 19 (=23), 27, 31, 35, en 41-46. Bij het 
aanbrengen van de tekeningen werd een vergissing 
gemaakt: de tekening van de Grote pers kwam terecht op 
fol. 19 en daarmee eerder dan de tekening van het 
inzetten van de perkamenten band, die terechtkwam op 
fol. 23. Dat klopte niet met de tekst, waar de grote pers 
het laatste stadium van de vervaardiging van de gewone 
band uitmaakt (de betreffende tekst eindigt op fol. 24). Copyright Atelier De Ganzenweide, Netherlands
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given over to illustrations, with a total of six drawings of 
tools and materials as listed in the List.35

 Before De Bray started writing, he first used a 
slightly lighter shade of ink than that used for the text to 
draw a border of approximately 83 x 59 mm on each leaf 
for the text or drawings. Then he added the foliation and 
signatures. The leaves are signed in a somewhat unusual 
manner: A, AI, [AII, AIII], B, BI, [BII, BIII], C, CI, 
etc.). After this he wrote the text virtually at one sitting. 
When he had finished he corrected slips of the pen and 
other minor errors either between the lines or in the 
margin (see e.g. fols 5 and 10). 
 In the first gathering the first leaf is used as a 
paste-down, being pasted to the front board. On the 
verso of this leaf we find a few biographical notes about 
Dirck de Bray. These are in a later hand. The recto of the 
second leaf carries the title and identifies the author as 
‘D. de Braaij’ in a note written in the hand of 
Johannes (I) Enschedé.36 The third and fourth leaves 
of this gathering have been left blank. The title page 
proper, on leaf A recto (fol.1), makes no mention of the 
author but it does give a date, 1658. The addendum on 
fols 47-8 is dated 25 February 1667. The three leaves of 
the last gathering, the last leaf of which is pasted to the 
back board, are blank.

except for a border and the foliation. The last two leaves 
were later used for the addendum concerning gilding the 
edges. 
 The leaf inserted into gathering K bears two 
drawings with the heading ‘Boeckebinders Ploeghgen' 
(Bookbinder's ploughs) in a different hand. 
 The text is written in the usual Gothic cursive of the 
seventeenth century. In all there are sixteen drawings 
(excluding the inserted drawing), which are executed in 
pen and watercolour; they appear on fols 1 (title page), 3, 
7, 11, 15, 23 (=19), 19 (=23), 27, 31, 35,  and 41-6. A mistake 
was made when making the drawings: the drawing of 
the standing press ended up on fol. 19 and thus appears 
before the drawing of the the book block being placed in 
the vellum binding, which appears on fol. 23. This meant 
that the illustrations were ‘out of sync' with the text, 
where the standing press is completing the final stage of 
making an ordinary binding (the text in question ends 
on fol. 24). Fortunately the error was discovered before 
it was too late, and the two drawings were cut out and, 
pasted to strips of paper, inserted in the right place. 
 Fol. 1 starts with the ‘title page', after which, on the 
third leaf of this gathering A, we have the first illustration 
to the text. For the next eight gatherings (B-I) there is a 
drawing on every third leaf. Gathering K contains two 
leaves of text (List; fols 38-9); gathering L (fols 41-4) and 
the first two leaves of gathering M (fols 45-6) are entirely 

Nog vóór het inbinden werd de fout ontdekt en werden de 
twee tekeningen losgesneden en, op een strookje geplakt, 
op de goede plaats ingevoegd. 

Op fol. 1 staat de ‘titelpagina’, en vervolgens op het derde 
blad van dit katern A de eerste tekening bij de tekst. Zo 
staat ook bij de volgende acht katernen B-I steeds op het 
derde blad een tekening. Katern K bevat twee bladen tekst 
(Lijst; fols. 38-39); katern L (fols. 41-44), en de eerste 
twee bladen van katern M (fols. 45-46) zijn geheel 
geïllustreerd met in totaal 6 tekeningen met gereedschappen 
en materialen, die opgesomd worden in de Lijst.35 Voordat 
De Bray begon met schrijven, heeft hij eerst in een iets 
lichtere inkt dan hij voor de tekst gebruikte, op ieder blad 
een kader van c. 83 x 59 mm aangebracht voor de tekst, 
resp. tekeningen. Vervolgens heeft hij er de bladcijfers en 
katernsignaturen aan toegevoegd. Hij heeft de bladen op 
een wat a-typische manier gesigneerd: A, AI, [AII, AIII], 
B, BI, [BII, BIII], C, CI, etc.). Daarna schreef hij de tekst 
vrijwel in een keer achter elkaar door. Kleine verschrijvingen 
of omissies heeft hij achteraf interlineair of in de marge 
toegevoegd (zie bijvoorbeeld fols. 5 en 10). 
 Van het eerste katern is het eerste blad als dekblad 
gebruikt en tegen het voorplat geplakt. Op de verso zijde 
van dit blad komen in een latere hand enkele biografische 
aantekeningen over Dirck de Bray voor. Op de recto zijde 
van het tweede blad is de titel geschreven en daar wordt 

de naam D. de Braaij als auteur van het handschriftje 
genoemd. Deze aantekening is geschreven in de hand van 
Johannes (I) Enschedé.36 Het derde en vierde blad van dit 
katern zijn blanco. Op de eigenlijke titelpagina op blad A 
recto (fol.1) komt de naam van Dirck de Bray niet voor, 
maar wel een datering: 1658, terwijl de aanvulling op fols. 
47-48 is gedateerd 25 februari 1667. De drie bladen van het 
laatste katern, waarvan het laatste blad tegen het achterplat 
geplakt is, zijn blanco.

Het handschriftje heeft deel uitgemaakt van de 
bibliotheek van Izaak, Johannes en Dr. Johannes Enschedé. 
In de veilingcatalogus van deze beroemde bibliotheek 
uit 1867 komt het voor onder nr. 1743.37 In de gedrukte 
lijst van prijzen en kopers, die bij deze veilingcatalogus 
behoort, wordt als koper van nr. 1743 ‘v. Gogh’ genoemd, 
die het handschriftje voor ƒ. 25.- gekocht heeft. Op 1 mei 
1878 komt het dan onder nr. 1808 onder de hamer op 
de veiling van de bibliotheek van C. M. van Gogh.38 Op 
pagina 16 van het gedrukte Verslag van den toestand der 
Gemeente Haarlem over het jaar 1878, door burgemeester 
en wethouders uitgebracht aan de gemeenteraad, wordt 
vermeld dat het handschrift van De Bray voor het Archief 
werd aangekocht. Na 1 mei, de datum van de veiling Van 
Gogh, komt in de Rekeningen van de ontvanger over het 
jaar 1878 van de stad Haarlem, in handschrift berustend in 
het Noord-Hollands Archief, onder het hoofd ‘Kosten van Copyright Atelier De Ganzenweide, Netherlands
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The Noord-Hollands Archief has digitized the 
manuscript and it can now be downloaded as a power 
point presentation from the Archive’s website.39

Notes on the text

In the transcription of the original text the abbreviations 
have been expanded. Unequivocal errors have been 
tacitly amended; marginal and interlinear corrections 
and addenda by De Bray have been inserted in the text 
at the point on the page indicated by him. In the case 
of addenda the rationale is set out in the codicological 
notes; in the case of errors, in the critical notes; no 
comment is made regarding slips of the pen that have 
been corrected by crossing out. All ij’s and y’s are 
represented as ij. Illegible or uncertain passages are 
indicated by a tilde ~. Blank pages in the manuscript are 
not reproduced.

For a better understanding of the original text a 
paraphrase has been added in which we have tried to 
keep as close as possible to the original. Ambiguities and 
the tangential leaps that are often so difficult to fathom 
for a layman have as far as possible been explained and 
bridged. These additions have been placed in square 
brackets. Also added is an explication to De Bray’s 

The manuscript was once in the famous library of Izaak, 
Johannes and Dr Johannes Enschedé. In the catalogue 
for the auction of the library in 1867 it appears as lot 
1743.37 In the printed list of prices and buyers that 
belongs with the catalogue the buyer of lot 1743 is 
named as ‘v. Gogh’, who paid twenty-five guilders for it. 
On 1 May 1878 it again came under the hammer, now 
as lot 1808 at the sale of the library of C. M. van Gogh.38 
On p. 16 of the printed Verslag van den Toestand der 
Gemeente Haarlem over het jaar 1878 (Report of the 
State of the Municipality of Haarlem for the year 1878), 
presented to the city council by the burgomaster and 
aldermen, we read that De Bray’s manuscript has been 
acquired for the city’s archives. After 1 May, the date of 
the Van Gogh sale, there is in the Rekeningen van de 
Ontvanger over het jaar 1878 (Accounts of the Receiver 
for the year 1878) of the city of Haarlem, a manuscript 
document now in the Noord-Hollands Archief, under 
the heading ‘Kosten van het Gemeente archief ’ (Costs 
of the Municipal Archives), pp. 22-3, only a single item 
referring to the purchase of a manuscript: ‘18 Mei: W. 
C. de Graaff in veiling aangekocht handschrift ƒ. 23.-’ 
(18 May: W.C. de Graaff, manuscript bought at auction 
fl. 23.-). Presumably, then, W.C. de Graaff, a Haarlem 
bookseller, had been commissioned to purchase the little 
book for the city archives.

het Gemeente archief ’, pagina’s 22-23, slechts één post voor 
waarin sprake is van de aankoop van een handschrift: ‘18 
Mei: W. C. de Graaff in veiling aangekocht handschrift 
ƒ. 23.-’. Waarschijnlijk heeft dus W. C. de Graaff, een 
boekhandelaar te Haarlem, het handschriftje in opdracht 
van het Gemeente Archief aangekocht.
 Het Noord-Hollands Archief heeft het handschrift 
gedigitaliseerd. Het wordt in de vorm van een power-point 
presentatie aangeboden.39

Verantwoording van de tekst

Bij de transliteratie van de tekst zijn de afkortingen 
opgelost. Duidelijke verschrijvingen zijn stilzwijgend 
verbeterd; marginale of interlineaire verbeteringen en 
aanvullingen van De Bray zijn op de door hem in de tekst 
aangegeven plaats ingevoegd. Van de aanvullingen is in de 
manuscriptologische aantekeningen, van de verschrijvingen 
in tekstkritische aantekeningen verantwoording afgelegd; 
doorgehaalde verschrijvingen zijn niet verantwoord. Alle 
ij’s en y’s zijn weergegeven door ij. Onleesbare of onzekere 
tekstgedeelten zijn weergegeven door het teken ~. Blanco 
pagina’s in het handschrift zijn niet gereproduceerd.

Voor een beter begrip van de oorspronkelijke tekst is een 
parafrase toegevoegd, waarin gestreefd werd naar een 

nauwkeurige aansluiting bij De Bray’s tekst. De 
onduidelijkheden en de voor een niet-vakman vaak 
moeilijk te volgen gedachtesprongen zijn zo goed mogelijk 
verklaard en overbrugd. Deze toevoegingen werden tussen 
vierkante haken geplaatst. Bij de tekeningen van De Bray 
wordt ook een toelichting gegeven. Voor de terminologie 
is zo veel mogelijk aangesloten bij Kneep en binding. Op 
facetten van het boekbinden die De Bray niet behandelt, is 
niet ingegaan. Bij de parafrase van de ‘Lijste van Het ghene 
een Boeckebinder vannoode heeft’ (fols. 38-39) zijn steeds 
verwijzingen toegevoegd naar de plaatsen in de tekst, waar 
een stuk gereedschap met name wordt genoemd.40
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2Kalff (see n. 1), pp. 344 and 347-8; cf. Catalogus van de tentoongestelde 
schilderijen ... [in het Rijksmuseum te Amsterdam], Amsterdam, 1956, no. 
614; Salomon, Jan (etc. see n. 1), pp. 106-7.
3A. J. van de Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden, 2/3, Haarlem, 
1855, p. 1209; A. von Wurzbach, Niederländisches Künstler-Lexikon, I, 
Wien [etc.], 1906, p. 173-4; Kalff (see n. 1), who gives 1627 as his date of 
birth, and as date of birth of Jan de Bray: 1629 (pp. 346-7). According to 
A. van der Willigen, Les artistes, p. 96, Jan de Bray was the eldest son; F. G. 
Waller, Biographisch woordenboek van Noord Nederlandsche graveurs, Den 
Haag, 1938, p. 46, gives as the date of birth of Jan de Bray: c.1627. See also 
the documentation of the rkd at www.rkd.nl: ‘geboren: 1625-1645, ca. 1635' 
(april 2011); Allgemeines Künstler-Lexikon [Hrsg. der Originalausg. von 
Günter Meissner; Chefred.: (verantw. ab Bd. V:) Eberhard Kasten...et al.], 
München [etc.], Saur, vol. 14 (1996), p. 30, who first mentions Gaesdonck 
monastery and date of death; Adriaan van der Willigen, Fred G. Meijer, 
A dictionary of dutch and flemish still-life painters working in oils, 1525-1725. 
Leiden, Primavera Press, 2003, p. 30: ‘geboren ca. 1635’.
4Ghildt Boeck van de Naamen der Gildebroederen, en Leerjongens, ook 
Overluyden (van het Boekdrukkers-, Boekbinders- en Boekverkopersgilde) 
(Guild Book of the Names of the Guild Brethren and Apprentices (of the 
guild of printers, bookbinders and booksellers)), Noord-Hollands Archief, 
Haarlem, Gilde-archief no. 11.
5D. Vis Blokhuyzen, Description des estampes qui forment l'oeuvre gravé de 
Dirk de Bray. Rotterdam, 1870; F. W. H. Hollstein, Dutch and Flemish 
etchings, engravings and woodcuts, c.1450-1700. III, Amsterdam, s.a., pp. 
185-90. Huigen Leeflang, ‘De verfijnde prentkunst van Dirck de Bray’, in 
Kunstschrift (see n. 1), pp. 42-6.

drawings. For the terminology we have, again as far as 
possible, tried to adhere to Kneep en Binding. There is 
no discussion of aspects of bookbinding not addressed 
by De Bray. In the paraphrase of the ‘List of that which a 
Bookbinder has need of ’ (fols 38-9) references have been 
added to the places in the text where a piece of 
equipment is mentioned by name.40

noten

1Over hem en zijn familie samenvattend: A. van der Willigen, Geschiedkundige 
aanteekeningen over Haarlemsche schilders en andere beoefenaren van de 
beeldende kunsten, voorafgegaan door eene korte geschiedenis van het schilders- of 
St. Lucas gild aldaar. Haarlem, 1866, p. 77-85; en de Franse vertaling: A. van 
der Willigen, Les artistes de Harlem. [. . .] édition revue et augm. Haarlem 
[etc.], 1870; reprint Nieuwkoop 1970, p. 90-8; Nieuw Nederlandsch Biografisch 
Woordenboek (NNBW), I (1911), kols. 455-6; II (1912), kols. 243-4; S. Kalff, 
‘De Haarlemsche schildersfamilie De Bray’, in: Oude Kunst, 11 (1917), p. 343-51; 
J. W. von Moltke, ‘Salomon de Bray’, in: Marburger Jahrbuch für 
Kunstwissenschaft, 11/12 (1943), p. 309-420; ‘Salomon de Bray en zonen’. 
Kunstschrift/Openbaar kunstbezit, 51, afl. 1 (februari/maart 2007). Themanummer; 
Salomon, Jan, Joseph en Dirck de Bray.Vier schilders in één gezin. 
[Samenstelling en redactie Pieter Biesboer], Zwolle, Waanders, 2008. 
Catalogus n.a.v. de tentoonstelling ‘t Zit in de genen! Vier schilders in één 
gezin: Dirck, Jan, Joseph en Salomon de Bray’ in het Frans Hals Museum, 
Haarlem, 2008. 

2Kalff (zie noot 1), p. 344 en 347-8; vgl. Catalogus van de tentoongestelde 
schilderijen ... [in het Rijksmuseum te Amsterdam], Amsterdam, 1956, no. 614; 
Salomon, Jan (enz. zie noot 1), p. 106-107.
3A. J. van de Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden, 2/3, Haarlem, 
1855, p. 1209; A. von Wurzbach, Niederländisches Künstler-Lexikon, I, Wien 
[etc.], 1906, p. 173-174; Kalff (zie noot 1), die als geboortedatum 1627 opgeeft, 
en als geboortedatum van Jan de Bray: 1629 (p. 346-7). Volgens A. van der 
Willigen, Les artistes, p. 96 is Jan de Bray de oudste zoon; F. G. Waller, 
Biographisch woordenboek van Noord Nederlandsche graveurs, Den Haag, 1938, 
p. 46, geeft als geboortedatum van Jan de Bray: c.1627. Zie verder de 
documentatie van het rkd op www.rkd.nl: geboren: 1625-1645, ca. 1635 (april 
2011); Allgemeines Künstler-Lexikon [Hrsg. der Originalausg. von Günter 
Meissner; Chefred.: (verantw. ab Bd. V:) Eberhard Kasten...et al.], München 
[etc.], Saur, dl. 14 (1996), p. 30, die als eerste klooster Gaesdonck en sterfdatum 
noemt; Adriaan van der Willigen, Fred G. Meijer, A dictionary of Dutch and 
Flemish still-life painters working in oils, 1525-1725. Leiden, Primavera Press, 
2003, p. 30: geboren ca. 1635.
4Ghildt Boeck van de Naamen der Gildebroederen, en Leerjongens, ook 
Overluyden (van het Boekdrukkers-, Boekbinders- en Boekverkopersgilde), 
Noord-Hollands Archief, Haarlem, Gilde-archief no. 11.
5D. Vis Blokhuyzen, Description des estampes qui forment l’oeuvre gravé de Dirk 
de Bray. Rotterdam, 1870; F. W. H. Hollstein, Dutch and Flemish etchings, 
engravings and woodcuts, c. 1450-1700. III, Amsterdam, z.j., p. 185-90. Huigen 
Leeflang, ‘De verfijnde prentkunst van Dirck de Bray’, in Kunstschrift (zie noot 1), 
p. 42-46.
6Fred G. Meijer, ‘Joseph en Dirck de Bray, stillevenschilders’. In: Salomon, Jan 
(enz. zie noot 1), p. 29.

notes

1On him and his family (summary): A. van der Willigen, Geschiedkundige 
aanteekeningen over Haarlemsche schilders en andere beoefenaren van 
de beeldende kunsten, voorafgegaan door eene korte geschiedenis van het 
schilders- of St. Lucas gild aldaar. Haarlem, 1866, pp. 77-85; and the French 
translation A. van der Willigen, Les artistes de Harlem. ... édition revue 
et augm. Haarlem [etc.], 1870; reprint Nieuwkoop 1970, pp. 90-8; Nieuw 
Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW), I (1911), cols. 455-6; II 
(1912), cols. 243-4; S. Kalff, ‘De Haarlemsche schildersfamilie De Bray’, 
in: Oude Kunst, 11 (1917), pp. 343-51; J. W. von Moltke, ‘Salomon de Bray’, 
in: Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft, 11/12 (1943), pp. 309-420; 
‘Salomon de Bray en zonen’. Kunstschrift/Openbaar kunstbezit, 51, afl. 1 
(februari/maart 2007). Themed issue; Salomon, Jan, Joseph en Dirck de 
Bray.Vier schilders in één gezin. [Compiled and edited by Pieter Biesboer], 
Zwolle, Waanders, 2008. Catalogue accompanying exhibition ‘’t Zit in de 
genen! Vier schilders in één gezin: Dirck, Jan, Joseph en Salomon de Bray’ 
in the Frans Hals Museum, Haarlem, 2008. Copyright Atelier De Ganzenweide, Netherlands
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16Het Huis Enschedé 1703-1953. Haarlem, Joh. Enschedé en Zonen, 1953, pp. 
xxxi-xxxvii; general: Voor Stad en Staat. Joh. Enschedé 2003-1703. [authors: 
Frans Willem Lantink, Koosje Sierman, Johan de Zoete]. Haarlem, 
Joh. Enschedé, 2003, 7 vols. Compiled and published to mark the third 
centenary.
17See n. 9. Also: M. de Meyer, Volksprenten in de Nederlanden 1400-1900. 
s.l., Scheltema & Holkema, 1970, p. 121. 
18We are indebted to Johan de Zoete.
19Leeflang (see n. 5), p. 43.
20See also our reply De Boekenwereld, 24/5 (August 2008), pp. 316-18.
21Rijksprentenkabinet (Print Room of the Rijksmuseum), Inv. Nr. A 290-291, 
Rijksmuseum Amsterdam. See also: J.F. Heijbroek, ‘Twee tekeningen van 
Salomon de Bray?’, in: De Boekenwereld, 1/1 (1984), pp. 22-3. In the first 
publication of this manuscript (1977) we attributed them to Dirck de Bray, 
but this does not stand up to scrutiny. This had been earlier drawn to our 
attention by Prof. R.E.O. Ekkart, whose arguments coincided with those of 
Heijbroek. We are happy to have this opportunity to express our gratitude 
to Prof. Ekkart.
22Is the sheet being examined by the customer (?) in the drawing on fol. 23 
in De Bray’s booklet such a sheet?
23We are grateful to Garrelt Verhoeven, who is writing a thesis on the shop 
records and stock inventory of Vincent Casteleyn.
24For both see www.bibliopolis.nl (April 2011).
25Amsterdam Museum (Amsterdams Historisch Museum), Inv. nr. A 15789. 
See also www.geheugenvannederland.nl (April 2011). 
26Universiteitsbibliotheek Utrecht, shelf mark: 2 AA oct 242,22 Facsimile 
edition: Utrecht, HES, 1984, Introduction, p. [28]. See also 
www.bibliopolis.nl (April 2011).

6Fred G. Meijer, ‘Joseph en Dirck de Bray, stillevenschilders’. In: Salomon, 
Jan (etc., see n. 1), p. 29.
7Appearing in: Den Eersten Brief, Van Clemens … By Pieter Casteleyn, 
Boeckdrucker tot Haerlem, op de Marckt in de Kroon. 1656. Cf. Vis 
Blokhuyzen (see n. 5), nos. 138-40. 
8Leeflang (see n. 5), p. 43.
9C. Enschedé, Fonderies de caractères et leur matériel dans les Pars-Bas du 
XVe au XIXe siècle. Haarlem, Joh. Enschedé, 1908, pp. 128-9, 132, 136, 150-4. 
Ibid.: C. Enschedé, Typefoundries in the Netherlands from the Fifteenth to 
the Nineteenth Century. English transl. with rev. and notes by Harry Carter 
with the assistance of Netty Hoeflake. Ed. by Lotte Hellinga. Haarlem, 
Stichting Museum Enschedé, 1978.
10Rijksprentenkabinet, Inv. no. 5970, Rijksmuseum, Amsterdam; Leeflang 
(see n. 5), p. 42.
11Noord-Hollands Archief, Haarlem, Inventarissen der Archieven van de 
(Ambachts)gilden (Inventories of the Archives of the Guilds), no. 193, vols. 
I-II; De Archiefbescheiden van het St. Lukasgilde te Haarlem, 1497-1798 
(Archival Documents of the Guild of St Luke in Haarlem etc.) Published 
by Hessel Miedema, Alphen aan den Rijn, Canaletto, 1980. 2 volumes, pp. 
297, 300-1, 933, 1034, 1063. 
12Fred G. Meijer, ‘Joseph en Dirck de Bray, stillevenschilders’. In: Salomon, Jan (etc., 
see n. 1), pp. 31-4. Mauritshuis acquisition: NRC Handelsblad, 25-3-201, pp. 2-3. 
13He took his vows as a lay brother on 12 October 1681; he died on 9 May 
1694: Allgemeines Künstler-Lexikon, (see n. 3), vol. 14, p. 30. 
14Short-title Catalogue, Netherlands: www.kb.nl/stcn (April 2011). 
15Information kindly provided by Prof. Wytze Hellinga in a letter to C. de 
Wolf, 26 December 1976, confirmed by Johan de Zoete, curator Museum 
Enschedé, Haarlem, January 2011. 

7Voorkomend in: Den eersten Brief, Van Clemens … By Pieter Casteleyn, 
Boeckdrucker tot Haerlem, op de Marckt in de Kroon. 1656. Vgl. Vis Blokhuyzen 
(zie noot 5), nrs. 138-140. 
8Leeflang (zie noot 5), p. 43.
9Ch. Enschedé, Fonderies de caractères et leur matériel dans les Pars-Bas du 
XVe au XIXe siècle. Haarlem, Joh. Enschedé, 1908, p. 128-9, 132, 136, 150-4. 
Idem: Ch. Enschedé, Typefoundries in the Netherlands from the fifteenth to the 
nineteenth century. English transl. with rev. and notes by Harry Carter with 
the assistance of Netty Hoeflake. Ed. by Lotte Hellinga. Haarlem, Stichting 
Museum Enschedé, 1978.
10Rijksprentenkabinet, Inv. nr. 5970, Rijksmuseum Amsterdam; Leeflang (zie 
noot 5), p. 42.
11Noord-Hollands Archief, Haarlem, Inventarissen der Archieven van de 
(Ambachts)gilden, no. 193, dl. I-II; De archiefbescheiden van het St. Lukasgilde 
te Haarlem, 1497-1798. Uitgegeven door Hessel Miedema. Alphen aan den 
Rijn, Canaletto, 1980. 2 dln., p. 297, 300-301, 933, 1034, 1063. 
12Fred G. Meijer, ‘Joseph en Dirck de Bray, stillevenschilders’. In: Salomon, 
Jan (enz. zie noot 1), p. 31-34. Aanwinst Mauritshuis: NRC Handelsblad, 
25-3-2011, p. 2-3.  
13Op 12 oktober 1681 legt hij daar zijn gelofte als lekenbroeder af; zijn 
sterfdatum is 9 mei1694: Allgemeines Künstler-Lexikon, (zie noot 3), dl. 14, p. 30. 
14Short-title Catalogue, Netherlands: www.kb.nl/stcn (april 2011). 
15Vriendelijke mededeling van Prof. Dr. W. Gs Hellinga in een brief aan C. 
de Wolf van 26-12-1976, bevestigd door Johan de Zoete, conservator van het 
Museum Enschedé, Haarlem, januari 2011. 
16Het huis Enschedé 1703-1953. Haarlem, Joh. Enschedé en Zonen, 1953, p. xxxi-
xxxvii; algemeen: Voor stad en staat. Joh. Enschedé 2003-1703. [auteurs: Frans 

Willem Lantink, Koosje Sierman, Johan de Zoete]. Haarlem, Joh. Enschedé, 
2003, 7 dln. Samengest. en uitg. ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan.
17Zie noot 9. Ook: M. de Meyer, Volksprenten in de Nederlanden 1400-1900. 
S.l., Scheltema & Holkema, 1970, p. 121. 
18Met dank aan Johan de Zoete.
19Leeflang (zie noot 5), p. 43.
20Zie ook onze reactie in De boekenwereld, 24, afl. 5 (augustus, 2008), p. 316-318.
21Rijksprentenkabinet, Inv. Nr. A 290-291, Rijksmuseum Amsterdam. Zie ook: 
J. F. Heijbroek, ‘Twee tekeningen van Salomon de Bray?’, in: De boekenwereld, 
1/1 (1984), p. 22-3. In de eerste uitgave van dit handschriftje in 1977 werden 
zij door ons toegeschreven aan Dirck de Bray, hetgeen niet kan worden 
volgehouden; prof. dr. R.E.O. Ekkart wees ons hier eerder op, met dezelfde 
argumenten als Heijbroek, waarvoor wij hem hier graag dank zeggen.
22Is het blad dat de klant (?) op de tekening op fol. 23 in het handschriftje van 
De Bray omhoog houdt, ook zo’n blad?
23Met dank aan Garrelt Verhoeven die een proefschrift over winkelboek en 
boedelinventaris van Vincent Casteleyn voorbereidt.
24Voor beide zie: www.bibliopolis.nl (april 2011).
25Amsterdam Museum (Amsterdams Historisch Museum), Inv. nr. A 15789. 
Zie ook: www.geheugenvannederland.nl (april 2011). 
26Universiteitsbibliotheek Utrecht, boeknr.: 2 AA oct 242,22. 
Facsimilé-editie: Utrecht, HES, 1984, Inleiding, p. [28]. Zie ook: 
www.bibliopolis.nl (april 2011).
27De term wordt wel afwisselend gebruikt met splitselband maar heeft 
historisch gezien en in de literatuur de voorkeur. De Haas (1806) spreekt van 
Gladde hoornen banden, met spitsels (p. 138-139), Kneep en binding (1992) 
van Doorgehaalde binding, met spitsel (p. 52), Goddijn (2001) van Copyright Atelier De Ganzenweide, Netherlands
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32Christoph Ernst Prediger, Der in aller heut zu Tag üblichen Arbeit wohl 
anweisende accurate Buchbinder und Futteralmacher ... alles aufrichtig 
entdecket, beschrieben, und mit denen nöthigsten Kupffern versehen. Zürich, 
Oppersdorff, 1976-1978. 4 vols. Photographic reprint of the first edition, 
Frankfurt [etc.], [Autors Bücher], 1741-1753.
33A facsimile edition appeared in 1984: Hendrik de Haas, De Boekbinder, 
of volledige beschrijving van al het gene wat tot deze konst betrekking heeft. 
With an introduction by W.G.J. Callenbach and Jan Storm van Leeuwen. 
Utrecht, HES, 1984. 
34In the library’s collection; former shelf mark: Stell. 21 B 201 (Hs. 201).
35The collational formula is π4 A-D4 E4-1+1 F4-1+1 G-I4 K4+1 L-M4 χ4-1.
36See n. 15. Uncertainty remains regarding the first, probably later, hand.
37Catalogue de la Bibliothèque ... formée pendant le 18e siècle par messieurs 
Izaak, Johannes et le Dr. Johannes Enschedé ... Dont la vente aura lieu le 9 
Décembre 1867 et jours suivants dans la maison-Enschedé à Haarlem ... 
sous la direction de F. Muller et M. Nijhoff ... Amsterdam etc. 1867. With a 
printed list of prices and buyers: Notice des prix etc.
38Catalogue des livres et manuscrits composant les collections de M. C.-M. van 
Gogh et M. N.-J. Kamperdijk. Vente du 1 Mai 1878, J.L. Beijers, Utrecht, 1878.
39A good option for so vulnerable a manuscript, in addition to being 
pleasant and easy to use. However, users should be aware that the blank 
leaves (including endpapers) and the back board have not been photograp-
hed, and that the leaves are in numerical order, meaning that fols 19 and 23 
are not in their actual places (April 2011).
40With thanks to Constant Lem for his comments and amendments to the 
paraphrase. For the methods and tools of binding books by hand we drew 
on H.de Haas, De Boekbinder, 1806 (see nn. 26 and 33 above); Douglas 

27While the term is more or less interchangeable with splitselband, 
historically speaking and in the literature it is the preferred version. De 
Haas (1806) writes of ‘gladde hoornen banden, met spitsels’ (smooth horn 
bands, with spitsels) (pp. 138-9), Kneep en Binding (1992) has ‘doorgehaalde 
binding, met spitsel’ (stitched band with spitsel) (p. 52), Goddijn (2001) 
uses ‘spitselband of doorregen band’ (spitsel binding or stitched binding) 
(p. 154), and Bibliopolis (www.bibliopolis.nl, in an article by Jan Storm 
van Leeuwen and in a Termenlijst (glossary)) refers to ‘splitselbanden’ 
(April 2011). De Bray himself speaks of ‘spiesen’ (‘spiking’) the book (fols 
14, 16) and of vellum bands and ‘achtersteeksels’ (stitches at the back); the 
[‘gespieste’, pointed] bands were threaded through the hinge groove. 
28According to the 1616 ‘Keure ende Ordinantie’ (rules and regulations) 
of the booksellers guild in Haarlem a bookbinder must be able to make 
‘een Bybel in Folio in sloten, een Cosmographia Munsteri of diergelijcke 
Caertboeck in Hoorn gebonden, noch een Boeck in Octavo, op snede ende 
leer vergult’ (a clasped Bible in folio, a Cosmographia Munsteri or similar 
atlas bound in calfskin, another book in octavo, with gilded edges and gold 
tooling on the cover). See J.G.C.A. Briels, Zuidnederlandse Boekdrukkers en 
Boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630. 
Nieuwkoop, De Graaf, 1974. (Bibliotheca bibliographica neerlandica 6), p. 572. 
29Short-title Catalogue, Netherlands: www.kb.nl/stcn (April 2011). 
30Ghildt Boeck (see n. 4).
31Anshelmus Faust, Beschrijvinghe ende onderwijsinghe ter discreter ende 
vermaerder consten des boeckbinders handwerck. Prescription et enseigne-
ment de la discrète et fameuse science de la manifacture des relieurs de livres. 
Édité avec une introd. et des notes par Georges Colin. Bruxelles, 
Bibliotheca Wittockiana;Tulkens, 1987. (Studia bibliothecae Wittockianae 2). 

Spitselband of doorregen band (p. 154), en Bibliopolis (www.bibliopolis.nl, 
artikel Jan Storm van Leeuwen, en Termenlijst), van Splitselbanden (april 
2011). De Bray spreekt over het ‘spiesen’ van het boek (fol. 14, 16) en over 
perkamenten banden (bandjes) en achtersteeksels; de [‘gespieste’] bandjes 
worden door de kneepgleuf gehaald. 
28Volgens de ‘Keure ende Ordinantie’ van het Boekverkopersgilde te Haarlem 
van 1616 moet een boekbinder kunnen maken: ‘een Bybel in Folio in sloten, 
een Cosmographia Munsteri of diergelijcke Caertboeck in Hoorn gebonden, 
noch een Boeck in Octavo, op snede ende leer vergult.’ Zie: J.G.C.A. Briels, 
Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde 
Nederlanden omstreeks 1570-1630. Nieuwkoop, De Graaf, 1974. (Bibliotheca 
bibliographica neerlandica 6), p. 572. 
29Short-title Catalogue, Netherlands: www.kb.nl/stcn (april 2011). 
30Ghildt Boeck (zie noot 4).
31Anshelmus Faust, Beschrijvinghe ende onderwijsinghe ter discreter ende 
vermaerder consten des boeckbinders handwerck. Prescription et enseignement 
de la discrète et fameuse science de la manifacture des relieurs de livres. Édité 
avec une introd. et des notes par Georges Colin. Bruxelles, Bibliotheca 
Wittockiana;Tulkens, 1987. (Studia bibliothecae Wittockianae 2). 
32Christoph Ernst Prediger, Der in aller heut zu Tag üblichen Arbeit wohl 
anweisende accurate Buchbinder und Futteralmacher ... alles aufrichtig 
entdecket, beschrieben, und mit denen nöthigsten Kupffern versehen. Zürich, 
Oppersdorff, 1976-1978. 4 dln. Fotomech. herdr. van de 1e uitg. Frankfurt 
[etc.], [Autors Bücher], 1741-1753.
33In 1984 verscheen een facsimilé-editie: Hendrik de Haas, De boekbinder, of 
volledige beschrijving van al het gene wat tot deze konst betrekking heeft. Met een 
inl. van W.G.J. Callenbach en Jan Storm van Leeuwen. Utrecht, HES, 1984. 

34In de collectie van de Bibliotheek; oud nummer: Stell. 21 B 201 (Hs. 201).
35De collatieformule is π4 A-D4 E4-1+1 F4-1+1 G-I4 K4+1 L-M4 χ4-1.
36Zie noot 15. Over de eerste, waarschijnlijk latere, hand blijft onzekerheid 
bestaan.
37Catalogue de la Bibliothèque [...] formée pendant le 18e siècle par messieurs 
Izaak, Johannes et le Dr. Johannes Enschedé ... Dont la vente aura lieu le 9 
Décembre 1867 et jours suivants dans la maison-Enschedé à Haarlem [. ..] 
sous la direction de F. Muller et M. Nijhoff [...] Amsterdam etc. 1867. Met een 
gedrukte lijst van prijzen en kopers: Notice des prix etc.
38Catalogue des livres et manuscrits composant les collections de M. C.-M. van 
Gogh et M. N.-J. Kamperdijk. Vente du 1 Mai 1878, J.L. Beijers, Utrecht, 1878.
39Een juiste keuze voor zo’n kwetsbaar handschriftje en plezierig voor de 
gebruiker. Deze moet er wel op bedacht zijn dat de blanco (schut)bladen en 
het achterplat niet zijn gefotografeerd, en dat de bladen 19 en 23 in de num-
mervolgorde en dus niet de werkelijke volgorde staan (april 2011).
40Met dank aan Constant Lem voor zijn opmerkingen en verbeteringen bij 
de parafrase. Voor de techniek van het boekbinden met de hand hebben wij 
gebruik gemaakt van: H. de Haas, De boekbinder, 1806 (zie noot 26 en 33); 
Douglas Cockerell, Bookbinding, and the care of books. A text-book for bookbin-
ders and librarians. 4th. ed., London, 1924; Bernard C. Middleton, A history 
of English craft bookbinding technique. New York [etc.], 1963; Bernard C. Mid-
dleton, The restoration of leather bindings. Chicago, 1972. Kneep en binding. 
Een terminologie voor de beschrijving van de constructies van oude boekbanden. 
Voor het Belgisch-Nederlands Bandengenootschap samengesteld door W.K. 
Gnirrep, J.P. Gumbert, J.A. Szirmai. 3e ongew. dr. met lijst verbeteringen en 
toevoegingen uit de 2e dr. Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, 1997. Digitale 
versie: www.kb.nl/cons/kneep (april 2011); Peter Goddijn, Westerse Copyright Atelier De Ganzenweide, Netherlands
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Cockerell, Bookbinding, and the Care of Books. A text-book for bookbinders 
and librarians. 4th ed., London, 1924; Bernard C. Middleton, A History 
of English Craft Bookbinding Technique. New York [etc.], 1963; Bernard C. 
Middleton, The Restoration of Leather Bindings. Chicago, 1972. Kneep en 
Binding. Een terminologie voor de beschrijving van de constructies van oude 
boekbanden. Compiled for the Belgisch-Nederlandse Bandengenootschap 
by W.K. Gnirrep, J.P. Gumbert, J.A. Szirmai. 3e ongew. dr. The Hague, 
Koninklijke Bibliotheek, 1997. Digital version: www.kb.nl/cons/kneep 
(April 2011); Peter Goddijn, Westerse Boekbindtechnieken van de 
Middeleeuwen tot heden. Een handleiding voor het maken van boekmodellen. 
Amsterdam, De Buitenkant, 2001 (2e ongewijzigde druk (second impres-
sion) 2006); Handboekbinden: bindtechnieken, versieringen, kartonnage. 
[Samenstelling L. van Dijk, H. Relleke; redactie S. Kalkman], derde dr., 
Amsterdam, GOC; Houten, Gaade, 1991. (Algrafische handboeken). 

boekbindtechnieken van de Middeleeuwen tot heden. Een handleiding voor het 
maken van boekmodellen. Amsterdam, De Buitenkant, 2001 (2e ongewijzigde 
druk 2006); Handboekbinden: bindtechnieken, versieringen, kartonnage. 
[Samenstelling L. van Dijk, H. Relleke; redactie S. Kalkman], derde dr., 
Amsterdam, GOC; Houten, Gaade, 1991. (Algrafische handboeken).
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hoe
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Boeck
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en
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 Tekstkritische aantekeningen / Critical notes, vervolg/continued
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fol. 33,1
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Noot: Dirk de Bray is in het jaar 1656 in het 
Boekverkopersgilde te Haarlem ingeschreven als leerling bij 
Passchier van Wesbusch. Hij werd later een goed schilder 
en graveur en is vele jaren Secretaris van het St. Lucasgilde 
te Haarlem geweest. Tenslotte heeft hij Haarlem verlaten 
en is monnik geworden in een klooster in Brabant. Zijn 
vader en broers waren ook voortreffelijke schilders.

Note: Dirk de Bray was enrolled in the Booksellers 
Guild in Haarlem in the year 1656 as an apprentice to 
Passchier van Wesbusch. He later became a good painter 
and engraver and was for many years Secretary of the 
St. Lucas Gilde in Haarlem. He finally left Haarlem and 
became a monk in a monastery in Brabant. His father 
and brothers were also excellent painters.

Nota: Dirk de Bray is in t jaar 1656 
int Boekverkopers-Gild te Haarlem
ingetekent bij Passchier van Wesbusch,
wierd een goed Schilder en Figuur-
snijder, en is veel jaaren Secretaris
van St Lucas-Gild te Haarlem ge-
weest; eijndelijk is hij van Haarlem
naer Braband in een Klooster ver-
trokken, en heeft het monnike-
kleed en orde aangenomen;
Zijn Vader en Broeders waaren
ook treffelijke Schilders.

5
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Onderwijs van het Boekbinden, door D. de Bray, 
geschreven toen hij nog leerjongen was en verlucht met 
zijn eigen oorspronkelijke tekeningen. Op rijpere leeftijd 
werd hij een groot tekenaar en graveur.

An instruction in the binding of books. By D. de Bray,
Written when he was still an apprentice and illuminated 
with his own original sketches. At a later age he became 
a great draughtsman and engraver.

Onderwijs
van ‘t

Boek-Binden,
door

D. de Braaij,

geschreeven toen hij nog Leer-
jongen was en met zijne eige

geinventeerde Tekeningen
verciert; zijnde hij tot
Rijper ouderdom ge-

komen, gewor-
den een groot
Tekenaar en

Figuursnijder.

5

10
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1

A short instruction in the binding of books in various 
bindings: both of Russia leather and of calfskin as also 
of horn [calf ] and sheep vellum. Together with every 
kind of tool which is needed for this and which you see 
illustrated in the appended sketches.

Anno 1658

A

1

Kort Onderwijs van het boekbinden in verschillende banden: 
zowel van Russisch leer [juchtleer] als van kalfsleer als ook 
van hoornen [kalfs-] en schapenperkament. 
Alsmede allerlei gereedschap dat hierbij nodig is, zoals u in 
de bijgevoegde afbeeldingen kunt zien.

Anno 1658

A

Titelprent

De titel is geschreven in een opengeslagen boek dat ligt 
temidden van twee stapels boeken die zijn gebonden in 
perkamenten banden.
Onder staan boeken gebonden in leer om houten platten. 
Het linkse boek is een bijbel met koperen sloten en koperbeslag op 
de band. Het binden van deze twee soorten boeken wordt in 
dit ‘Kort Onderwijs’ beschreven. 

Kort Onderweijs
van het boecken-
binden in versch-
ijde banden soo
Rus als Kalfs-
leer als mede
hooren en scha-
pen perkement

ego non sum (?)

Anno

1

Als oock me
de alderhan
de gereetschap
hier toe denende
als geij in dese
naer volgen
de figuren
sult konnen
sien

1658

5

10

15

A
Frontispiece

The title is written in an open book which is flanked by 
two piles of books in vellum bindings. 
Beneath, books bound in leather on wooden boards. On 
the left, a bible with brass clasps and fittings. The method 
of binding both sorts of book is described in this ‘Short 
Instruction’.
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2
Tot de lezer.

Aangezien ik besloten heb u alleen te laten zien hoe en op 
welke wijze men boeken moet binden, en welk gereedschap 
men hiervoor nodig heeft en hoe dat gereedschap eruit 
ziet en hoe het genoemd wordt en wat men ermee kan 
doen, zal dit het enige zijn dat ik u in deze verhandeling 
zal voorleggen.

A1

2
To the Reader.

As I have decided to show you only how and in what 
manner one must bind books, and which tools one 
needs for this and what those tools look like and what 
they are called and what one can do with them, this 
will be the only thing that I shall put before you in this 
treatise.

A1

2
Tot den leeser.

Alsoo ick bij mijn selven goet gevon-
den heb om u alleen te bethoo-
nen op wat voor manieren ende
hoe danich men Boecken binden zal:
ende oock wat voor gereetschap
dat-men hier toe van doen heeft
ende hoe danich dat dit gereetschap oock
zij ende dattet oock hiet ende wat
dat-men mede doen kan: soo dan
dit zal dan allenelijck zij waer
van ick u in dit tractaet zal voor
houden.

A1

5

10
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3

Vouwen, kloppen en naaien

De persoon links op de voorgrond houdt het vel tegen het 
licht en kijkt of de regels en letters goed op elkaar staan. 
Hij heeft het vouwbeen in de hand en links van hem ligt de 
stapel te vouwen drukvellen. De rechter persoon klopt een 
stapel gevouwen katernen. De persoon links op de 
achtergrond is bezig met het naaien op bandjes. Door het 
raam zien wij de overkant van de straat.

3

Folding, beating and sewing

The man in the left foreground holds the sheet up to the 
light to see if the lines and characters are properly aligned. 
He is holding the folder and to his left lies the pile of 
printed sheets to be folded. The man on the right is beating 
a pile of folded gatherings. The man in the left background 
is sewing gatherings to bands. Through the window we can 
see the other side of the street.
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4

Om te beginnen

Eerst neemt u plaats voor een toonbank of iets dergelijks, 
legt daar bordpapier [karton] op en neemt u abc-boeken 
[stapels van in de juiste volgorde liggende gedrukte vellen 
van het te binden boek] voor u. U neemt een vel op en 
legt dat dubbel, neemt het vouwbeen [zie fol. 41, fig. a] 
in de hand en houdt het vel tegen het licht; u schuift dan 
de regels of letters zo, dat ze op elkaar staan [zie fol. 3, de 
linker persoon]. Als ze precies op elkaar staan, houdt u het 
vel met de ene hand goed vast en vouwt het met behulp 
van het vouwbeen toe. Hierna legt u het vel nogmaals 
dubbel, in kwarto, en kijkt u er binnen in of de regels op 
elkaar staan en vouwt het toe. Vervolgens nogmaals, in 
octavo, weer er binnen in kijken en toevouwen, waarbij 
de letter alleen [van de katernsignatuur, een combinatie 
van meestal een letter en een cijfer, om respectievelijk de 
volgorde van de katernen in het boek, en de bladen binnen 
het katern aan te geven] aan de buitenkant komt. Als het 
vel in octavo gevouwen is, is de volgorde van de bladen van 
het katern als volgt: A AI AII AIII AIV AV AVI AVII [AI 
moet zijn: AII, AII moet zijn: AIII, en zo voort]. Op het 
voorste blad staat dus alleen A, op het tweede AII en zo 
voort. Tot zover het octavoformaat. 

4

To begin

First you sit down before a counter or something similar, 
lay cardboard on it and place the ABC-books [the 
piles of the sheets of the book to be bound, lying in the 
correct order], in front of you. You take up a sheet and 
lay it double, take the bone folding-stick [or folder; see 
fol. 41, fig. a] in your hand and hold the sheet against 
the light; you then slide the lines or letters in such a 
way that they are on top of each other [see fol. 3, the 
person on the left]. When they are precisely one on top 
of the other, with the one hand you take a firm hold on 
the sheet and fold it with the help of the folder. After 
this you again lay the sheet double, in quarto, and you 
look inside to see whether the lines are on top of each 
other, and fold it. After this again, in octavo, looking in 
again and folding, so that the letter alone [of the first 
gathering signature, a combination of, usually, a letter 
and a numeral, designed to indicate the order of the 
gatherings within the book and of the leaves within the 
gathering, respectively] comes on the outside. When the 
sheet has been folded in octavo, the order of the leaves 
within the gathering is as follows: A AI AII AIII AIV 
AV AVI AVII [AI should be AII, AII should be AIII 
and so on]. On the first leaf, then, there is only A, on 
the second AII, and so on. This ends the discussion of 
octavo format.

5

10

15

20

4

Om Te Beginnen-voor eerst

Ghij zul voor eerst gaen sitten
voor een toom-banck ofte iet anders
daer een bort pampier op leggen en
dan salmen abcboecken nemen
en nemen een vel en leggen dat
toe, en het voubeen inde handt
en keijken tegent licht en setten de
trecken ofte de letters op malkanderen
en als dat dan wel staet dan vast
houwen en toe streijcken en dan
toe slaen in querto en keijken van
binnen in of de trecken op malkanderen
staen en dan toe streijken en dan in
Ochtavo en keijken van binnen en dan toe
streijken met de letter buijten den let-
ter alleen alset in Ochavo gevouwen
is soo komter eerst A AI AII AIII AIIII AV-
AVI AVII soo moeten de blaen na malcan-
der opt voorste blat A alleenigh
tweede blat AII en soo navanhandt.
dit is nu in Ochtavo.

/om
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5

Om in duodecimo te vouwen, vouwt u het vel eerst om 
de lengte-as, en vervolgens vouwt u twee bladen die naast 
elkaar staan om. [Iedere zijde van een vel voor een boek in 
duodecimo bevat 12 gedrukte pagina’s. Als men het vel één 
maal om de lengte-as gevouwen heeft, liggen er 6 pagina’s 
‘in het gezicht’; twee ervan, die naast elkaar staan, d.w.z. in 
het totaal 1/3 van het gehele vel, vouwt men om]. (Tijdens 
het vouwen moet u het vouwbeen steeds in de hand 
houden.) Als het nu op deze manier gevouwen is, snijdt u 
die twee bladen af en vouwt die toe. De overige vier vouwt 
u verder als een vel in octavo, en de twee afgesneden bladen 
vouwt u nog één maal. Dan steekt u de twee afgesneden 
bladen in de als octavo gevouwen overige bladen en zet 
de regels gelijk en snijdt af, wat er van de twee ingestoken 
bladen uitsteekt. (Het is vooral belangrijk dat de eerste 
signatuur, de letter alleen, aan de buitenkant van het 
katern is.) Zet, als alle vellen gevouwen zijn, het geheel 
in de [grote] pers [zie fol. 19]. Scheidt het daarna in een 
aantal delen, al naar gelang het boek dik is. Elk deel is 
een klopsel. Onder het kloppen keert u het klopsel een 
paar maal om. [Met een zware hamer, voorzien van een 
breed ondervlak met afgeronde randen (zie fol. 46, fig. 
ss) klopt men ieder deel plat en overal gelijk (zie fol. 3, de 
rechter persoon).] U moet vooral opletten dat de katernen 
gelijk liggen en dat de drukinkt niet afgeeft. Als alle delen 
geklopt zijn, gaat u collationeren.

B

5

To fold in duodecimo, you first fold the sheet along 
its longitudinal axis, and then you fold over two leaves 
which are next to each other. [Each side of a sheet for a 
book in duodecimo contains 12 printed pages. When the 
sheet has been folded along its longitudinal axis once, 
six pages are visible; two of these, which are adjacent to 
each other - that is, 1/3 of the whole sheet - are then 
folded over.] (During the folding you must keep the folder 
in your hand at all times.) When it has been folded in 
this way, you cut off those two leaves and fold them to. 
You continue by folding the remaining four as a sheet 
in octavo and the two leaves which you have cut off you 
again fold once. Then you put the two leaves which you 
have cut off into the remaining leaves folded in octavo, 
and level up the lines, and cut off that part of the two 
inserted leaves which sticks out. (It is above all important 
that the first signature, the letter alone, is on the outside 
of the gathering.) When all the sheets have been folded, 
put the whole in the [standing] press [see fol. 19]. Then 
separate it into a number of parts, depending on how 
thick the book is. Each part is a beating. While it is 
being beaten turn the beating over a few times. [Using 
a heavy hammer provided with a wide bottom with 
rounded edges (see fol. 46, fig. ss) each beating is beaten 
flat and even (see fol. 3, the man on the right).] You must 
above all take care that the gatherings are properly 
aligned and that the printing ink does not come off. 
When all parts have been beaten, you begin the collation.
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om nu in twaelfve te vouwen 
eerst in lanck folijo en dan twee blaen
die beneven malkaer staen om
vouwen (soo lanck als men vout
moetment’ voubeen inde hant hou-
wen) als dit nu al soo gevouwen
is soo snijt die twee blaen of en vout die toe
andre vier gelijcken het ochtavo en
en dan die twee iens toe en steeck
die twee in die vier en set de re-
gels geleijck en datter vande twee
uijt de vier steeckt sneijt dat of (dit
zegge ick u vooral dat de letter alteijt
buijten moet zijn:) alst nu gevouwen zettet in de pors
en dan scheijijent in verscheijde delen
soo’tboeck diek is, elck deel is een klopsel
als dit nu geklopt wort soo draeijt
al om: en altemet eens omkeeren
en moet vooral op passen dat de ka-
tarns gelijck leggen en oock dat het niet over en set alst, dan ge-
klopt is soo salment klatcioneren

/als
B
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When you collate, you take up the gatherings in your 
hand and leaf through each gathering and look to see 
whether they are in the correct order. Then you cut strips 
of vellum and back strips [pushed behind the first strips] 
of stiff horn [calf ] vellum; if the book is to have clasps, 
you must take cord instead of vellum; the gatherings are 
sewn with thread [to the bands or cords]. Depending on 
the size of the book, take 3, 4 or 6 bands or cords. Each 
band consists of two strips; one of [ordinary] vellum, 
the other (the innermost strip) of calf vellum. If cord is 
to be used instead of vellum strips, you tension the cords 
on the hooks [of the sewing frame] and on the underside 
you pull the cords through the slit and fix them pushing 
the pins into them; then you tighten the nuts [to tension 
the cords; see fol. 7 and the illustration of a sewing 
frame on fol. 45, fig. e: the pins are visible on the right. 
If the bands are vellum, a piece is folded over and they 
are placed vertically on a board (sometimes against a 
piece of wire). With vellum strips a sewing frame is not 
often used.] First you sew on a flyleaf and then the 
gatherings, beginning with the last gathering of the 
book. There are three ways of sewing a book. The first is: 
‘all along’ - that is, sewing the gathering to all bands; the 
second is: ‘spring in’ [turn and turn about]; every other 
band is missed out

B1

6

Als u collationeert, neemt u de katernen in de hand en 
slaat elk katern om en kijkt of ze in de juiste alfabetische 
volgorde liggen. Vervolgens snijdt u bandjes van 
perkament en achtersteeksels van stijf hoornen [kalfs-] 
perkament; als het boek van sloten voorzien zal worden, 
moet u in plaats van perkament touw nemen; de katernen 
worden [aan de bandjes of de touwen, beide ook binding 
genaamd] genaaid met garen. Naar gelang de grootte van 
het boek neemt u 3, 4 of 6 [bandjes of touwen. Elk bandje 
bestaat  uit twee reepjes; het ene van perkament, het andere 
(het achtersteeksel: het binnenste) van kalfsperkament. 
Als in plaats van de bandjes van perkament touw gebruikt 
wordt], spant u de touwen aan de haken [van de naaibank] 
en aan de onderzijde haalt u de touwen door de gleuf en 
zet ze vast door er de stiften in te steken; dan draait u de 
wervels op [om de touwen te spannen; zie fol. 7 en de 
afbeelding van een naaibank op fol. 45, fig. e, waar rechts 
de stiften te zien zijn. Bandjes van perkament vouwt men 
een stukje om en zet men rechtop (soms tegen een stukje 
ijzerdraad) op een plank. Bij bandjes van perkament 
gebruikt men meestal geen naaibank]. Eerst naait u een 
schutblad aan en vervolgens de katernen, te beginnen bij 
het laatste katern van het boek. Er zijn drie manieren om 
een boek te naaien. De eerste is: ‘alle banden aan’, dat is: 
het katern aan alle bindingen vast naaien (‘heel uit’); de 
tweede is: ‘spring-in’: men slaat bij het naaien steeds een 
binding over (‘alternerend naaien’)

B1
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als ment nu klacioneren soo sult 
geijt inde handt nemen en slaen
elck katarn om en leesen het
abc: en dan bantiens sneijijen
van perkement en after steetsels
van steijf hooren perkemen ofte
alst in slooten sal weese soo
salmen tou nemen binden dat met
garen, 3 of 4 of 6 al na dattet Boeck groot
is: en dan dat op gespannen aen
de haechken en onder steeken de
stiffen en de worvels op draeijijen
en eerst het schutblat ende dan
van aftre of: nu isser driederleij
manieren t’ eerst hiet alle
banden an; dat de katarn aen
alde banden vast naeijjen: het
tweede hiedt springin dat men
enigen banden voor bey steeckt

/en als
B1
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Naaien en lijmen

De boekbinders aan de linkerkant zijn bezig met het naaien 
van de katernen op een naaibank. De haken en touwen zijn 
goed te zien, evenals de houding bij het van binnen of van 
buiten insteken van de naald in het katern. 
Rechts wordt de rug van het genaaide boekblok overlijmd 
met warme beenderlijm. De uiteinden van de touwen 
(binding-einden) liggen aan weerszijden van het boekblok op 
de pers. Let op de behandeling van de voorsnede. 

7

Sewing and gluing

The binders on the left are engaged in sewing gatherings 
on sewing frames. The hooks and cords are clearly visible 
as is the position adopted by each man when inserting 
the needle into the gathering from the inside and outside 
respectively. 
On the right the spine of the sewn book block is brushed 
with hot glue made from bones. The ends of the cords lie 
on either side of the book block on the press. Note the 
treatment of the fore-edge.
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en het volgende katern naait u aan de banden die u bij 
het vorige katern hebt overgeslagen; de derde is: ‘twee 
katernen tegelijkertijd’ naaien (‘wisselnaaien’). Dit laatste 
gebeurt bij dikke boeken in folio en meer nog bij dikke 
boeken in kwarto, omdat zij veel dunne katernen hebben. 
[Aan iedere binding die men tijdens het naaien van het 
eerste katern overslaat, naait men op hetzelfde ogenblik 
het tweede katern.] Sommige boeken in kwarto hebben 
ingestoken katernen, dat is: twee afzonderlijk in kwarto 
gevouwen vellen in elkaar. 
Wij gaan nu een boek in folio op touwen naaien. [Uit de 
beschrijving van het corderen op fol. 32 blijkt dat het hierbij 
om dubbele bindingen gaat, die men vooral aantreft op 
boeken met houten platten.] Met behulp van een passer 
[zie fol. 41, fig. l] zet u de bindingen op gelijke afstand [in 
de naaibank] en dan naait u het met garen dat door een 
blokje was getrokken is. Als het boek genaaid is, klopt u er 
een ronde rug in en zet het in de [lijm]pers [zie fol. 7 en 
fol. 43, fig. f ] zo, dat de touwen niet tussen de pers komen 
en dat de sneden recht en haaks op elkaar staan. [In het 
vervolg gaat het vooral om boeken, genaaid op 
perkamenten bindingen. Het boek in folio op touwen 
wordt vervolgd op fol. 25.]  

8

and the next gathering is sewn to the bands which you 
left out in the previous gathering; the third is: sewing 
two gatherings at a time [‘two-on’ sewing]. This is done 
with thick books in folio, and even more with thick 
books in quarto, because they have many thin gatherings. 
[To each band jumped during the sewing of the first 
gathering one sews the second gathering at the same 
time.] Some books in quarto have inserted gatherings: 
that is, two sheets folded separately in quarto inside 
each other.
We shall now sew a book in folio on cord. [From the 
description of the cording process on fol. 32 it is clear 
that it uses double bands, which are found mainly in 
books with wooden boards.] With the aid of a pair of 
compasses [see fol. 41, fig. l] you put the bands at equal 
intervals [in the sewing frame] and then you sew with 
thread that has been pulled through a block of wax. 
When the book has been sewn, you beat the spine round 
and put it in the [gluing] press [see fol. 7 and fol. 43, 
fig. f ] in such a way that the cords do not get caught in 
the press and that the edges are square one on top of the 
other. [What follows is concerned mainly with books 
sewn onto vellum bands. The discussion of books in 
folio on cords continues on fol. 25.]
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en als geij dan een ander katarn
nemt dan soo naeijt geij die andre
banden die anderereijs niet ge-
naeijt heb: nu het darder hiet
twee katarns gelijk naejen dit doet
men aen dicke folij boecken ende noch
meer aen dicke querto want die
hebben veel dunne katarns enige
querto boecken hebben insteeken-
de katarns dat is twee vel pam-
pier in malkaer: nou zellen
wij een Folij boeck gaen najen
op touwen en meeten met een
passer dat de banden even weijdt
van malkaer staen en aent
naeijen met gewast garen ende
als dit nu genaeij is soo zal men
een ronde rugh in kloppen en dan in
de pors en de touwen niet
tusschen de pors en maken dat
hij op snee geleijck staet:

/en
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Nu gaat u lijmen. Eerst snijdt u strookjes van slap 
perkament, ongeveer zo breed als de afstand tussen de 
bindingen. Als het boek echter van sloten voorzien zal 
worden, legt u geen strookjes op de uiteinden [het kop- en 
staartveld]. Bij alle andere boeken, legt u ze, behalve tussen 
de bindingen, ook op de uiteinden. Als ze wat stijf zijn, 
maakt u ze een beetje nat. Als u lijm koopt, is deze hard; 
u legt de lijm dan in water te weken en vervolgens snijdt u 
deze aan kleine stukjes in de pot; doet daar wat water bij 
en laat het even koken [zie fol. 41, fig. h]. Dan neemt u de 
kwast, doopt hem in de lijm en strijkt de lijm wat uit op de 
kant van de pot; daarna smeert u de lijm op de rug van het 
boek [zie fol. 7, de rechter persoon] en wrijft er op met de 
zijkant van een hamer [zie fol. 41, fig. g],

C

9

You now start gluing. First you cut strips of limp 
vellum, about as wide as the distance between the bands. 
If the book is to have clasps, however, you do not put 
strips at the ends [the head and tail area]. With all other 
books you place them not only between the bands, but 
also on the ends.  If they are a little stiff, moisten them 
slightly. When you buy glue it is hard; you put it in water 
to soak and then you cut it into little pieces into the pot; 
add a little water and let it boil for a while [see fol. 41, 
fig. h]. Then you take the brush, dip it in the glue and 
brush the glue out a bit on the side of the pot; then you 
brush the glue on the spine of the book [see fol. 7] and 
rub it with the side of a hammer [see fol. 41, fig. g],

C
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en dan salmen lijmen. eerst 
slappe perkementtien sneijijen
omtrent soo breet als de spa-
cie is tusschen de banden, maer
soo dit nu in slooten zal weesen
soo zal men op de ende geen
leggen: maer op alle andere
leijt-mense op de eijnde:
ben die nu te steijf soo maeckt-
ce wat nat: als men nu leijm
koopt soo isse hert dan leijt mense int
waater te wieck en dan sneijt
die aen kleijne stickjens inde
pot; doet daer wat water beij
en laet dat dan wat kooken;
dan suldeij de quast neemen en
streijkense wat uijt op de kant
en dan streijken over de ruch
vant boeck en dan met de kant
van een hamer daer op vreijve

/om
C
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zodat de lijm ook tussen de katernruggen komt. U wrijft 
het teveel aan lijm af met een stukje papier en dan nogmaals 
overlijmen; dan legt u er de strookjes perkament op en 
steekt de uiteinden met het vouwbeen tussen de pers en 
het boek; nu lijmt u de rug voor de derde maal in en laat 
hem drogen. Als hij droog is [haalt u het boek uit de 
lijmpers en] plakt u de uiteinden van de strookjes perkament 
[aan de schutbladen]; dan zet u het boek tussen twee 
[pers]borden [zie fol. 42, fig. i en t] in de [grote] pers. 
Als het droog is, legt u het op een plankje en zet het in de 
snijpers [zie fol. 11 en fol. 43, fig. m. Het instrument dat 
de persoon op fol. 11 in zijn handen heeft en dat langs een 
latje op de snijpers schuift en waarin het mes, ‘het eyser’, is 
bevestigd, heet de ploeg (zie na fol. 37, en fol. 44, fig. k).] 
en laat het daar zover uitsteken als u het afgesneden wilt 
hebben. Als u de voorsnede wilt afsnijden, moet u, om de 
kromming of rondte van de rug [die er in geklopt is (fol. 8, 
r. 18)] op te heffen, twee ijzerdraadjes met een punt 
[opsteeknaalden, zie fol. 41, fig. kk] in de twee buitenste 
bindingen steken,

C1

10

so that the glue penetrates between the spines of the 
gatherings. Rub off the excess with a piece of paper and 
then glue again; then lay the strips of vellum on it and 
use the folder to push the ends between the press and the 
book; now you glue the spine for the third time and let 
it dry. When it is dry you [take the book from the gluing 
press and] glue the ends of the strips of vellum [to the 
flyleaves]; then you put the book, between two [press] 
boards [see fol. 42, figs. i and t], into the [standing] 
press. When it is dry, you lay it on a board and put it in 
the cutting press [see fol. 11 and fol. 43, fig. m. The 
instrument that the man on fol. 11 has in his hands, 
which is sliding along a frame on the cutting press and 
in which the knife - the ‘iron’ (eyser) - is fixed, is called 
the plough (see after fol. 37, and fol. 44, fig. k).] and let 
it there project as far as you want to have it cut off. If 
you want to cut off the fore-edge you must, in order to 
eliminate the bending or roundness of the spine [which 
has been beaten into it (fol. 8, 1.18)], push into the two 
outermost bands two iron wires with points [needles, 
see fol. 41, fig. kk],

C1
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om dat de katarns dicht sluijten 
souwen; dan met een panpier
of vrijven, en dan weer over
leijmen, en die perkementjens
daer op leggen en mettet vou
been tusschen de pors endt boec
in steeken, en dan weer lijmen
; en dan laten droogen, als nu droogh
is soo placken die perkementiens aen en setten tusschen
twee borden inde pors: als nu
droogh is soo lecht het op een
bort en settet inde sneij pors
en laet het daer soo veer uijt ste-
ken als geijt afgesneeden wilt
hebben, als ghij nu voor wil
af sneijijen om die kromte
ofte de Ronte van de Rugh te
beletten, soo neem twee eij-
ser draatjens met punten en st-
eeckt die inde beijde endelste

/banden
C1

Copyright Atelier De Ganzenweide, Netherlands



74 75

11

Snijden en sprenkelen

Het boekblok staat in de snijpers en met de ploeg waarin 
het ronde, verstelbare mes is bevestigd, snijdt de boekbinder 
steeds verder de snede af. Rechts worden de sneden van twee 
boeken gesprenkeld, er bovenop liggen een plankje en de 
klophamer bij wijze van gewicht (‘bezwaar’). Op de 
werkbank staan een kortharig borsteltje, een potje verf met 
een kwastje erin en ligt een plankje, in de nis hetzelfde maar 
van een andere kleur. Op de plank staat een gebonden boek 
met omgezette randen aan de voorsnede. Daaronder hangen 
een vouwbeen, een liniaal, een winkelhaak en een passer.

11

Cutting and sprinkling

The book block is in the cutting press and the binder is 
using the plough with its round, adjustable blade to trim 
the edges. On the right the edges of two books are in the 
process of being sprinkled; compressing them is a short 
plank and a backing hammer, here used as a weight. On 
the bench we see a short-bristled brush, a pot of dye with 
a brush, and another small plank; in the niche, the same 
but in a different colour. On the shelf there is a bound 
book with overlapping edges at the fore-edge. Under it, a 
folder, ruler, square and dividers.
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so that the back is straight; then the fore-edge will also 
be straight. Then you put it in the cutting press and cut 
off the fore-edge; you then pull these needles out again 
and make the spine round again.
Now for the sprinkling: you take a pot of colour and 
a brush [see fol. 41, fig. n. and ii], dip the brush in the 
colour and let the colour drip onto a plank; take a stiff 
hair brush [see fol. 41, fig. gg and hh] and rub it in the 
colour until the colour is in the brush; then you run your 
finger over the brush so that the colour is splashed onto 
the fore-edge; above all you must sprinkle evenly and, so 
that no colour is sprinkled between the leaves, you must 
place a board with something heavy on it on the book 
[see fol. 11, the person on the right].

12

zodat de rug recht staat; dan is de voorsnede ook recht. 
Daarna zet u het in de snijpers en snijdt de voorsnede af; u 
trekt deze naalden er weer uit en zet de rug weer rond.
En nu het sprenkelen: u neemt een potje met verf en een 
kwastje [zie fol. 41, fig. n en ii], doopt dit in de verf en laat 
de verf op een plankje druppelen; neemt een stijf 
haren borsteltje [zie fol. 41, fig. gg en hh] en wrijft er mee 
in de verf, totdat de verf in het borsteltje zit; daarna gaat 
u met uw vinger over het borsteltje, zodat de verf tegen de 
snede aan spat; u moet vooral gelijkmatig sprenkelen en, 
opdat er geen verf tussen de bladen gesprenkeld wordt, 
moet u op het boek een plankje met iets zwaars leggen [zie 
fol. 11, de rechter persoon].
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banden dat de Rugh Recht staedt 
en dan ist voor oock recht, dan
inde pors geset en of ghesnede
en dan dese naelden daer uijt-
getrocken en de Rugh weer ront
geset: en dan gesprenckelt voor
eerst neemt ‘t pottien met verf
en een quasken dooept dit inde
verf en laet druppen op een
plankje, en neemt een steijf ha-
re borstelken en vreijfter meede
inde verf dattet alle mael in-
de borstel is, en dan met de vin-
ger over de borstel dattet spat
tegent boeck aen, en voor al
ienparich sprenkelen als dit
doet soo moet geij der een borrit-
jen op leggen en noch iets swa-
ers om datmen niet tusschen
de blaen in sou sprenckelen:

    /en
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Nu gaat u bruineren. U zet het boek tussen twee [pers]
borden in de [hand]pers [zie fol. 42, fig. d] en draait hem 
stijf aan; dan wrijft u met een bruineertand – een 
paardentand, vastgemaakt aan een houten handvat [zie fol. 
41, fig. p], die u even door uw [vettige] baard of haar wrijft 
– op de sneden van het boek, totdat ze blinken [zie fol. 15, 
de linker persoon].
Nu het besteken [van het kapitaal] met gele en rode zijde 
[zie fol. 41, fig. q]: eerst neemt u de gele zijden draad, 
steekt die door een naald [zie fol. 41, fig. r], zodat hij 
dubbel is en knoopt de uiteinden samen met de twee 
uiteinden van de rode zijden draad; dan steekt u de naald 
even beneden de snede [dus even beneden de bovenkant 
van de rug, in de rug naar binnen] en maakt de draad vast 
[trekt de draad door, totdat de knoop tegen de rug aan 
vast zit. Er wordt hier dus maar met één naald bestoken: 
alleen aan de gele draad zit een naald (vgl. fol. 29, r. 8). Er 
wordt steeds met een dubbele draad bestoken]; u neemt 
een besteekband [twee smalle reepjes stevig perkament 
(zie fol. 16, r. 8-9), die dienen als kapitaalkern waarop het 
kapitaal bestoken wordt, ter versteviging en afwerking van 
boven- en onderzijde van de rug] en maakt die ook vast 
[door deze aan de boven- (resp. onder)zijde van de rug te 
bevestigen aan de strak naar boven getrokken rode (van 
buiten) en gele (van binnen) draad].

D

13

You now start burnishing. You put the book between 
two [press] boards in the [hand] press [see fol. 42, fig. d] 
and screw it up tightly; then, with a burnishing-tooth - a 
horse’s tooth with a wooden handle [see fol. 41, fig. p] 
which you rub through your [greasy] beard or hair for a 
moment  - you rub the edges of the book until they shine 
[see fol. 15: the person on the left is burnishing a book].
Now the stitching of the headband with yellow and red 
silk [see fol. 41, fig. q]: first you take the yellow silken 
thread, push it through a needle [see fol. 41, fig. r], so 
that it is double, and knot the ends together with the 
two ends of the red silken thread; then you push the 
needle through just below the edge [i.e. just below the 
upper side of the spine, into the spine] and make the 
thread fast [i.e. pull the thread through until the knot 
comes up against the spine. Here, then, the stitching is 
done with only one needle, as only the yellow thread is 
on a needle (cf. fol. 29, l.8). All the stitching here is done 
with a double thread]; you take a headband core [two 
narrow strips of sturdy vellum (see fol. 16, ll.8-9) which 
serve as the core onto which to stitch the headband, to 
stiffen and finish the upper and lower ends of the spine] 
and make it fast [by fastening it, at the upper (or lower) 
end of the spine, to the two threads that have been 
drawn tightly upwards: red from the outside and yellow 
from the inside].

D
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en dan salmen bruijneeren en 
settent tusschen twee borden in,
de pars heel steijf toe dra-
jen en dan met een bruijnneer
tant, dat is een paerde tant in
een stockjen vast gemaeckt die
tant sult geij in u baert ofte in
u haer wat wreijven en dan
hier mede vrijven op het boeck
dattet blinck en op de andre
kanten oock: en dan besteeken
met geel en Roo seij eerst neemt
geele seijije draet dubbelt met
een naelt en dubbelde Roo seij
knoopt die aen malkaer en
steeck dan met de naelt even
beneen de snee en maeckt de
draet vast, neem een besteeck
bant maeckt die oock vast,

     /en
D
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Als de besteekband vastgemaakt is, neemt u eerst de 
[dubbele] rode draad en windt die eenmaal om de 
besteekband en houdt hem vast; dan neemt u de 
[dubbele] gele draad en legt hem over de rode en haalt 
hem onder de besteekband door; daarna de rode weer over 
de gele, en zo voort. [De besteekband wordt beurtelings 
omwonden door een slag van respectievelijk de rode en 
gele draad, die aan de onderzijde van de besteekband over 
elkaar heen geslagen worden]. Als u 12 of 14 slagen gedaan 
hebt, hecht u aan, dat is: steekt [met de naald waar de gele 
draad aan zit, op dezelfde hoogte als de eerste 
bevestigingssteek] tussen de bladen in, zodat hij er in de 
rug weer uit komt. En elke keer als u 14 of 16 slagen gedaan 
hebt, hecht u de besteekband aan; daarna wordt dit 
besteeksel vastgelijmd [aan de boven- (resp. onder)zijde 
van de rug. Zie fol. 15, de rechter persoon, die echter met 
twee naalden besteekt, vgl. fol. 29, r. 6-7]. 
Als het droog is, wordt het boek gespiest, dat is: de 
uitstekende einden van de achtersteeksels [zie fol. 6, r. 5-6] 
snijdt u af;

D1

14

When the headband core has been made fast, you first 
take the [double] red thread and wind it once round the 
headband core and hold it fast; then you take the yellow 
thread and lay it over the red and pull it through under 
the headband core; then the red again over the yellow, 
and so on. [The headband core is covered by alternate 
turns of the red and yellow thread, which are stitched 
over each other at the underside of the headband core.] 
When you have made 12 or 14 turns, you tie down: that 
is, stitch [with the needle with the yellow thread, level 
with the first knot (see fol. 13, ll. 16-19)] between the 
leaves, so that it comes out again in the spine. And every 
time you have made 14 or 16 turns, you tie down the 
headband core; after that, this headband is glued fast 
[to the upper (or lower, as the case may be) side of the 
spine. See fol. 15, the man on the right, who is, however, 
headbanding with two needles, cf. fol. 29, ll. 6-7.]
When it is dry, the book is pointed: that is, you cut off 
the projecting ends of the back strips [see fol. 6, ll. 5-6];

D1
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en als dit nu vast is neemt dan 
eerst de roo draet en wint die
eens om de besteeck bant en
houtce vast, en neemt dan
de geele en lecht die over de
roo en onder de besteeck bant
en dan de roo over de geele draet
en al soo voort: en als ghij
nu 12 ofte 14 slagen hebt soo
hecht eens aen, dat is steeckt
tusschen de blaen in dattet in-
de rugh weer uijt komt:
En Elckerijs als ghij 14 a 16 slagen
hebt soo hecht aen en dan wort
dit besteecsel vast geleijmt:
en alst dan droogh is soo wort
gespiest, dat is, de ende die
vande after steecsels over
schieten die sneijtmen of en

/ook de
D1
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Bruineren en besteken

Het boek hangt stevig in de hand- of blokpers. Met een 
bruineertand – een paardentand of een agaatsteen, gevat 
in een houten handvat – polijst de boekbinder de geverfde 
snede. Rechts is het kapitaalbesteken te zien: aan het einde 
van de rug wordt een besteekband gemaakt, in twee kleuren 
garen, genaaid met twee naalden. Onder de plank met een 
paar gebonden boeken in sloten, hangen twee opsteeknaalden 
en een bruineertand. De vogelkooi kan gemakkelijk worden 
neergelaten.

15

Burnishing and headbanding

On the left the book is held firmly in the handpress as the 
binder polishes the coloured edge with a burnishing tool: 
a horse’s tooth or piece of smooth agate fixed in a wooden 
handle. On the right a book is being fitted with a 
headband in two colours of thread sewn with two needles. 
Hanging under the shelf with the two clasped books are 
two headbanding needles and a burnishing tooth. The 
birdcage can be easily lowered.
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under the projecting ends of the bands you lay a small 
plank and cut them with the point of a knife [see fol. 41, 
fig. b] diagonally through [from about the middle of the 
band to the end] in such a way that one half of the band 
has a point [‘spitsel’]; the other half [without the point] 
you cut away along the spine. Of the projecting ends 
of the headband cores, which have been taken double, 
you cut off the inner one and on the outer one you cut a 
point.
After this you cut a piece of horn [calf ] vellum [with 
which to cover the binding] and [on the flesh side] paste 
a piece of paper to it [to make the vellum less 
transparent]; do not then let it dry completely, for if it 
is too dry it is too hard and you cannot work it properly. 
When it is somewhat dry you lay the [round] spine of 
the book flat and measure with a pair of compasses how

16

onder de uitstekende einden van de bindingen legt u een 
plankje en snijdt ze met de punt van een mes [zie fol. 41, 
fig. b] schuin door [vanaf ongeveer het midden van de 
binding naar het uiteinde,] zó, dat de ene helft van het 
einde van de binding voorzien wordt van een puntje 
[spitsel]; de andere helft [zonder puntje] snijdt u langs de 
rug weg. Van de uitstekende einden van de besteekbanden, 
die dubbel genomen zijn, snijdt u de binnenste af en aan 
de buitenste snijdt u een puntje.
Vervolgens snijdt u er een stuk hoornen [kalfs-] 
perkament voor [om de band mee te bekleden] en plakt 
daar [aan de vleeszijde] een stuk papier op [om het 
perkament minder doorschijnend te maken]; laat het dan 
niet geheel drogen, want als het te droog is, is het te hard 
en kunt u het niet goed bewerken. Als het nu enigszins 
droog is zet u de [ronde] rug van het boek plat en meet 
met een passer hoe
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oock de banden daer leijdt men 
een bortjen onder, en met een
punt van een mes sneijt men-
se schuijns duer dat de eene
helft met een puntjen is en
de andre helft sonder puntje
is die sneijt men daer af en
de besteeck banden worden dub-
belt genomen, soo sneijt mente-
ne of te weeten het binnenste
ende het buijtenste sneijt men
een puntjen aen: en dan sneijt
men der een hooren perkement
en dat met panpier gevoert
en laatet een weijnigh droogen
wandt alst alte droogh is soo
ist alte hert ende men kant
niet wel op maken; ende alst
nu een weijnich gedrooch soo
doet de ruch vant boeck plat
ende meet met een passer hoe

  /weijt
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breed de rug is; u vouwt het perkament in de breedte 
dubbel en wel zó, dat de afstand tussen de korte kanten 
even groot is als de breedte van de rug; strijkt deze vouw 
dan toe; [legt het perkament weer open; zet het ene been 
van de passer in de vouw] en tekent met de passer vandaar 
af hoe breed de rug is; op deze afstand maakt u er weer een 
vouw in, zodat nu het perkament buiten [‘in het gezicht’] 
komt te liggen; dan maakt u twee vouwtjes naar bin-
nen [zodat nu de papierzijde weer ‘in het gezicht’ ligt], 
vlak langs de andere vouwen, een strobreed, of de breedte 
van de rug van een mes, of breder naar gelang de grootte 
van het boek daarvandaan [naar de voorkanten toe. De 
handeling verloopt als volgt: u vouwt het perkament eerst 
naar de afgetekende breedte van de rug naar binnen; een 
strobreed daarvandaan vouwt u het blad weer terug.]
U plaatst nu de rug van het boek in de ‘rug’ van het 
perkament, aan beide zijden even ver van de kanten en legt 
dan de binnenste vouw [de buitenste vouwen zijn de eerste 
vouwen, waar de rug in past (zie fol. 17, r. 2-8); de binnenste 
vouwen zijn de vouwen, die daar even naast lopen (zie fol. 
17, r. 9-14)] op de banden en tekent met een els [zie fol. 41, 
fig. bb] af, waar de spitsels zitten en steekt dan met de punt

E

17

wide the spine is; you fold the vellum double, 
breadthwise, in such a way that the distance between the 
short sides is the same as the width of the spine; then 
smooth down this fold; [lay the vellum open again; put 
one arm of the compasses in the fold] and with the 
compasses mark off how wide the spine is; at this 
distance you fold again so that now the vellum lies on 
the outside [i.e. visible]; then you make two little folds 
inwards [so that now the paper side is again uppermost], 
closely alongside the other folds, a straw’s width, or the 
breadth of the back of a knife blade, or wider, depending 
on the size of the book, from that fold [towards the 
fore-edge. The sequence is as follows: you first fold the 
vellum inwards to the marked width of the spine; then a 
straw’s breadth from there you fold the leaf back again].
You now place the spine of the book in ‘spine’ of the 
vellum, on either side the same distance from the edges, 
and then you lay the inner fold [the outer folds are the 
first ones, into which the spine fits (see fol. 17, ll. 2-8); 
the inner folds are those which run just beside them (see 
fol. 17, ll. 9-14)] on the strips and mark off with an awl 
[see fol. 41, fig. bb] where the points [‘spitsels’] are, and 
then pierce, with the point

E
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weijt ofte hoe breet dat de rugh 
is en dan slaetet tot en laet de
voorste kanten soo veel scheele
als de rugh breet is, streijckt dan
tot, en teijkent dan met de pas-
ser af hoe breet dat de rugh is,
dit streijkt ghij nae buijtenen
toe te weete het perkement buij-
ten, en dan weer twee voutjens
nae binnenen toe dight aen
de andere vouwen, een stroo
breet daer van daen of een
rugh van een mes ofte ook bre-
der al naet’ boeck groot is en
dan leght het boeck in de midden
lecht dan de binnenste vouw
op de banden en teijcket met
een els waer dat de banden
staen steeckt dan met de /punt

E
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van het mes in de buitenste vouw [steeds op dezelfde 
hoogte] een gaatje en steekt de spitsels daar door heen - de 
besteekbanden echter niet - ; als alle spitsels er naar buiten 
doorgestoken zijn, steekt u met de kromme els in de 
andere [binnenste] vouw gaatjes en steekt de banden weer 
naar binnen toe [zodat ze nu tussen het schutblad en het 
perkament liggen].
U vouwt vervolgens de boven en onder het boek 
uitstekende randen van het perkament zo ver om als u 
goed dunkt [zie fol. 23, linker persoon]; als nu deze randen 
omgevouwen zijn, steekt u met de els in de [buitenste] 
vouw naar buiten [ter hoogte van de besteekband] en 
steekt daar de besteekband door; dan steekt u de besteekband 
[na met een els in de binnenste vouw een gaatje gemaakt 
te hebben] naar binnen, niet ter hoogte van het eerste 
gat, maar een strobreed lager, want het [uiteinde van de] 
besteekband moet er

E1

18

of the knife blade, a small hole in the outer fold [each 
time at the same height] and push the points through 
it - but not the headband cores - ; when all the points 
[‘spitsels’] have been pushed through to the outside, 
you pierce small holes in the other [inner] fold with the 
curved awl and push the strips in again [so that they are 
now between the flyleaf and the vellum].
You then fold over, as far as you think fit, the edges of 
the vellum projecting above and below the book [see fol. 
23, the person on the left]; and when these edges have 
been folded over, you use the awl to pierce outwards 
through the [outer] fold [on a level with the headband 
core] and there you push the headband core through; 
you then push the headband core [having made a small 
hole in the inner fold with an awl] inwards, not on a 
level with the first hole, but a straw’s breadth lower, for 
the [end of the] headband core must
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punt vant mes in de buijten- 
ste vou en steeckt de banden
daer duer maer de besteeck bant
niet als deese nu alle in
gestooken zijijn na buijtenen
toe, soo steeckt met den krom-
me els in die andere vouw en
steeckt de banden weer duer na
binnenne toe, en vout dan de
kanten om en laet die soo breet
alst u.e. goet dunckt als nu de
kanten onder en boven om ghe-
vouwen zijn steeckt dan met
de els in de vouw na buijtenen
toe en steeckt de besteeck bant
duer steeckt dan na binnen(n?)-
ne toe niet voor dat andere
gat maer een stroo breet leeger
want dit besteeck bantjen moet

/schuijn
E1
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Een perkamenten band

Het boekblok wordt in de perkamenten band gezet. 
Vouwbeen, mes, kromme els en liniaal liggen gereed. Wie is 
de man in het midden? Een klant met belangstelling voor 
een gedrukte, nog niet gebonden, tekst? De meester-boekbin-
der-eigenaar? Op de achtergrond staat de grote pers, aan de 
muur hangt de persboom. Op de bovenste planken gebonden 
boeken, gereed voor de verkoop, op de middelste en onderste 
planken pakketten met papier en drukvellen die van de 
drukkerij zijn gekomen.   

23

A vellum binding

Here a book block is being placed in its vellum binding. 
Folder, knife, curved awl and ruler lie ready to hand. Who 
is the man in the middle? A customer examining a printed 
text that has yet to be bound? The master bookbinder and/
or proprietor? In the background we see the standing press 
and, hanging behind it on the wall, the press-pin. On the 
top shelves behind the counter, bound books ready for sale; 
below them on the middle and bottom shelves packages 
of paper and printed sheets that have come in from the 
printer. 
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schuin naar beneden in lopen.
Dan wordt het zoompje omgelegd [de boven- (en onder)
zijde van de rug van het perkament; in de volgende regels 
(r. 2-11) wordt hieraan een enigszins opstaand randje 
gemaakt: het gestuikte kapje]: u neemt het vouwbeen, zet 
het tegen de rug van het boek en zet uw duim boven op 
het zoompje en duwt het gaandeweg plat [naar buiten] en 
waar u uw duim beweegt, daar moet u ook het vouwbeen 
houden, want dat maakt het vouwtje onder het randje; als 
het randje zo een beetje naar buiten gevouwen is, strijkt u 
er met het vouwbeen boven op, totdat het plat is.
Nu vouwt u de aan de voorkant van het boek uitstekende 
randen van het perkament langs een liniaal om [zie fol. 41, 
fig. s en fol. 42, fig. s, y en z]; als u het boek wilt voorzien 
van omgezette randen, legt u de vouw wat verder van de 
voorsnede. [De omgezette randen zijn overstekende kanten 
van het perkament, die een gedeelte van de voorsnede 
bedekken; zie fol. 11, het boek op de plank.] Als het 
perkament omgevouwen is, snijdt u aan de hoeken het 
gedeelte van de voor-vouw, dat over de andere vouw ligt 
schuin af en vouwt de lappen tegen de liniaal om, zodat 
ze rechtop staan [haaks op de voor-  en achterkant van 
het boek]. Als het perkament nu zo bewerkt is, snijdt u er 
stukken bordpapier [karton] voor [platkernen om in het 
voor- en achtervlak van het perkament te lijmen];

20

go in diagonally downwards.
Then the seam is turned [the upper (and lower) side of 
the spine of the vellum; in the following lines (ll. 2-11) 
this is given a somewhat projecting edge: the cap]: you 
take the folder, put it against the spine of the book and 
put your thumb on top of the seam and push it flat all 
along [towards the outside] and where you move your 
thumb, there you must also hold the folder, because that 
makes the little fold under the edge; when the edge has 
been folded outwards a little, rub the folder over it until 
it is flat.
Now, along a ruler, you fold over the projecting edges 
of the vellum at the front of the book [see fol. 41, fig. s 
and fol. 42, figs. s, y and z]; if you want to give the book 
overlapping edges, you make the fold somewhat further 
from the fore-edge. [The overlapping edges are the 
projecting flaps of vellum which cover part of the 
fore-edge; see fol. 11, the book on the shelf.] When the 
vellum has been folded over, you cut off at an angle the 
part of the front fold which lies over the other fold, and 
you fold the flaps over along a ruler so that they stand 
up straight [at right angles  to the front and back of the 
book]. When the vellum has been worked in this way, 
cut pieces of cardboard for it [to be used as backing for 
the vellum and thus create the front and back boards];
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schuijn seijn, en dan dit soomjen 
om geleijdt neemt u vou been
set het tegen de rug vant’ boeck
en u duijm der boven op en dout
alleijnskens plat en daer gheij u
duijm streijckt daer moet oock,
t’ vou been seijn want dat maect
het keepjen als nu een weijnich 
om leijt soo streijck met het
vou been der boven op tot dat
het plat is, en streijckt dan voor
de kanten om al langens een leij-
nie wilt gheijt met lappen
hebben neemt het soo veel breder
alst om gevouwen is soo sneijt
de dubbelde hoecken of en streijckt
de lappen tegen de leijni om
om datse recht soude weesen
alst nu op gemaeck is sou sneijt
men der bortpanpier toe, /lecht
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u legt het bordpapier [aan de buitenkant onder het boek] 
tegen de kneep [-gleuf ], dat is de plaats waar de twee 
vouwen zijn, die een strobreed van elkaar lopen, en rondom 
tekent u de omtrek van het boek op het bordpapier af – op 
de zijde van het bordpapier waar het boek op ligt – en 
snijdt het bordpapier langs een liniaal wat kleiner af dan 
het is afgetekend en klopt het vlak; vervolgens besmeert u 
het bordpapier [met stijfsel] en steekt het in het 
perkament; u besmeert dan het schutblad [met stijfsel] en 
plakt het daar tegenaan. Nu zet u het geheel tussen twee 
[pers]borden, die u tegen de kneep[-gleuf ] aanzet, in de 
[grote] pers [zie fol. 19].
Als u schapen perkament [van mindere kwaliteit en 
minder sterk] gebruikt, verloopt alles op dezelfde wijze, 
behalve dat het boek niet bestoken en niet gebruineerd 
wordt en u ook het kapje, waar anders het kapitaal 
tegenaan zit, niet omlegt en er geen omgezette randen aan 
maakt.
Als u linten [om het boek aan de voorzijde dicht te 
knopen] aan een boek wilt maken, steekt u met een els 
twee gaatjes [in het boven- respectievelijk onderplat, een 
klein stukje van de voorkant en] op een kwart [van de 
lengte daarvan] vanaf de onder- en bovenkant;

F

21

you lay the cardboard [on the outside underneath the 
book] against the hinge [groove], that is, the place 
where the two folds are which are a straw’s breadth 
apart, and you draw all round the outside of the book on 
the cardboard - on the side of the cardboard on which 
the book is lying - and cut the cardboard along a ruler, 
a little smaller than it has been drawn, and you beat it 
flat; then you brush the cardboard with paste and push 
it in the vellum; you then brush the flyleaf with paste 
and paste it onto it. Now you put the whole between 
two [press] boards, which you place against the hinge 
[groove], in the [standing] press [see fol.19].
If you are using sheep vellum [of lesser quality and less 
strong], everything is done in the same way, except that 
the book is not headbound and not burnished, and you 
do not fold over the cap against which the headband 
would otherwise lie, and you do not give it overlapping 
edges. If you want to put ties [for tying the book shut 
at the front] on a book, use the awl to pierce two small 
holes [in the front and back boards, a short way back 
from the edge and] at a quarter [of their length] from 
the bottom and top;

F
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lecht het bortpanpeer tegen de keep 
aen dat is daer de twee vouwen
zijn en teijkent rondom het boeck
teijkent die zeij die naet t’boeck toe
leijt, sneij langens een leijnie of
rondom moettet wat kleijnder
wesen alst of geteijkent is, en dan
kloppen geleijck en dan het bort-
panpier smeren en steken daer
en smeeren het blat en doent
dan toe en settent inde pors tus-
schen twee borden set deze borden
tege de keep aen,: en in schapen
is al even eens als alleen dattet
niet besteecken is en niet gebrujn
neert is en dan leijt men dat
soomjen niet om, te weeten dat
daet aent besteecksel komt, en
ook aen schapen maeckt men
geen lappen: en als gij banden
maeck in een boeck zoo meetet in
viere steeckt met een els duer /ende

F
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dan steekt u daardoor de linten een klein stukje naar 
binnen en klopt die eindjes plat en plakt er een schutblad 
[dekblad] tegenaan.
Nu zal ik u het verdere verloop laten zien [als de band op 
een andere manier gemaakt wordt]; allereerst heb ik u 
verteld over het vouwen, naaien, lijmen, snijden, bruineren, 
besteken en andere dingen meer. Om verder te gaan: u 
neemt een boek dat al klaar is, op het maken van de 
perkamenten band na. U voert een stuk perkament met 
papier en vouwt er de rug in; vervolgens neemt u 
bordpapier en snijdt het aan één kant recht af; u smeert 
een beetje stijfsel op het midden van het schutblad en 
legt het bordpapier hierop [de recht afgesneden kant aan 
de rug van het boek, een strobreed daarvandaan] en zet 
het geheel, als het droog is, in de pers; u snijdt daarna het 
bordpapier rondom het boek af, zó, dat er een uitstekende 
rand aan zit [de overstekken: het bordpapier is dan iets 
groter dan het boek]; vervolgens zet u het in het 
perkament [waarvan de rug al gevouwen is] en steekt de 
spitsels er één maal door [naar buiten] en zet het geheel 
weer in de

F1

22

then you push the ties through these a little way inwards 
and you beat those ends flat and paste a flyleaf over them 
[paste-down].
Now I shall show you a different process; to begin with 
I have told you about folding, sewing, gluing, cutting, 
burnishing, headbanding and various other things. To 
continue: you take a book which is already finished 
except for the making of a vellum binding. You line a 
piece of vellum with paper and fold the spine into it; 
you then take pasteboard and on one side you cut it off 
straight; you brush a little paste on the middle of the 
flyleaf and lay the cardboard on this [the straight-cut 
side on the spine of the book, a straw’s breadth from 
it] and put the whole, when it is dry, in the press; after 
that you trim the cardboard round the book in such a 
way that there is a protruding edge on it [the squares: 
the cardboard is a little larger than the book]; you then 
put it in the vellum [the spine of which has already been 
folded] and push the points through once only [towards 
the outside] and put the whole back in the

F1
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ende steeckt de banden een kleijne 
stickjen van binnennen duer en
en klopt ter op om geleijck te leggen
en plackt een blat aen: nu wil
ick u varder betoonen voor eerst
vouwen naeijen leijme sneijen bruij-
neeren besteeken ende meer an-
dere heb ick u geseijdt om vorder
te koomen neem een boeck dat
al gedaen is opt perkement om-
te maken, voert een perkament
en vout de rugh, neemt bortpan-
pier en sneijttet geleijck aen een
kant en doet een weijnigh steijf-
sel opt midden vant blat en leght
het bortpanpier hier op en set-
tel inde pors als droog is en dan sneijttet
geleijck rondom en later kanten
aen en dan pastet int perkement
en steeckt de bande eens duer en

settet inde /pors
F1
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Afpersen

De boeken liggen tussen houten persborden in de grote pers, 
die met kracht wordt aangedraaid. De klant (?) kijkt toe. De 
kat en de hond zijn rustig. De tekening van de pers verklaart 
zichzelf: ‘Anno 1658, Groote Pers’.

19

Final pressing

The books lie between wooden pressing boards in the 
standing press, which is being screwed down as tightly 
as possible. A customer (?) looks on. The cat and dog lie 
quiet. The drawing of the press is self-explanatory: ‘Anno 
1658, Groote Pers’. It is 1658 and this is a large 
(i.e. standing) press.
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pers; maar eerst besmeert u het bordpapier [met stijfsel] 
en legt u er het perkament op, en dan pas zet u het geheel 
in de pers.
Als het droog is, neemt u het boek uit de pers en steekt 
de spitsels naar binnen; dan vouwt u de randen van het 
perkament om het bordpapier; maar eerst scheurt u het 
schutblad, waar het bordpapier aanvankelijk mee vast zat, 
los [aldus wordt de rest van het schutblad een oor], want 
nu zit het bordpapier aan het perkament vast; dan steekt 
u de uiteinden van de kapitaalkern door het ingeslagen 
perkament, en maakt het kapje [zie fol. 20, r. 1-11]; als u het 
boek van omgezette randen wilt voorzien, snijdt u van de 
voorkant van het bordpapier meer af dan anders. Als het 
perkament om het bordpapier gevouwen is, besmeert u het 
schutblad dat u er zojuist hebt afgescheurd [bedoeld is: het 
tweede schutblad; dit wordt het dekblad] weer met stijfsel 
en slaat u het boek dicht en zet het in de pers. Hiermee 
beveel ik u dit werk aan.

24

press; but first you brush the cardboard [with paste] and 
lay the vellum on it, and only then do you put the whole 
in the press.
When it is dry, you take the book out of the press and 
push the points inside; then you fold the edges of the 
vellum round the cardboard; but first you tear off the 
flyleaf to which the cardboard was at first fixed [this 
turns the rest of the flyleaf into a stub], because now the 
cardboard is fixed to the vellum; then you poke the ends 
of the headband core through the folded-in vellum to 
create the cap [see fol. 20, ll. l-11]; if you want to provide 
the book with overlapping edges you cut more from the 
front of the cardboard than otherwise. Once the vellum 
has been folded round the cardboard you again brush 
paste onto the flyleaf that you have just torn off [i.e. the 
second endpaper; this becomes the paste-down], close 
the book, and place it in the press. With that I commend 
this work to you.
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pors maer smeert eerst het bortpa- 
pier en lechter dan t’perkement op
en settet dan inde pors, en alst dan
droogh is neemt dan het boeck en
steeckt de banden weer duer na
binnenen toe en dan leght het
perkement om het bortpapier maer
eerst het blat daert bortpapier
eerst mede vast was schuert
dat los want het dan al vast
is, nu maeckt het besteecsel vast
en lecht het om als ghijder lap-
pen aen wilt hebben soo sneijdt
het bort-papier voor kleijnder
als anders, alsser nu het perkem-
ment om is soo smeert het blat
weer dat ghijder strack af
schuerden en doet tet dan toe en
settet inde pars; hier meede be-
veele ick u dit werck

     /om
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Om verder te gaan willen wij gaan bezien hoe het bij het 
binden van een boek met sloten gesteld is en op welke 
wijze u dit moet doen.

Allereerst vouwt u, dan naait u op touwen, zoals ik eerder 
[zie fol. 6, r. 8 en fol. 8, r. 11] gezegd heb. Ik wijs u er wel 
op, dat een boek dat van sloten voorzien zal worden, aan 
de rug dunner geklopt moet worden dan aan de voorzijde 
[zodat er bij een gesloten boek spanning staat op de 
sloten]; onthoudt dit goed. Daarna gaat u lijmen; zoals ik 
u gezegd heb [zie fol. 9, r. 5-7] legt u geen reepjes perkament 
op de uiteinden van de rug [dat is, op kop en staart. Daar 
komen later gevouwen perkamenten stroken met een kern 
van touw waarop het kapitaal bestoken wordt.] Als het 
gelijmd en droog is, perst u het af en snijdt het.
Dan neemt u [houten] borden en legt die op het boek, en 
u tekent af [op de kant van de borden die aan de rug ligt] 
waar de bindingen zich bevinden; vervolgens boort u op 
die hoogten gaten, een klein stukje van de rand af [van 
buiten naar binnen, schuin in het bord],

G

25

To continue we shall examine what happens in the 
binding of a book with clasps and the manner in which 
you must do this.

First of all you fold, and then sew on cords, as I have 
already explained [see fol. 6, l. 8]. But I would point out 
that a book which is to be given clasps must be beaten 
thinner at the spine than at the fore-edge [so that when 
the book is closed there is tension on the clasps]; it is 
important to remember this. After that you start the 
gluing; as I have already explained [see fol. 9, ll. 5-7] you 
do not lay strips of vellum on the ends of the spine [i.e. 
on head and tail. Later folded strips of vellum with a 
core of cord, onto which the headband will be stitched, 
will be placed here]. When it has been glued and has 
dried, you press it and trim it.
Then you take [wooden] boards and lay them on the 
book, and you draw [on the side of the boards which lies 
against the spine] where the bands are; you then bore 
holes at those levels, a little way from the edge [from the 
outside inwards, at an angle into the board],

G
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om verder te koomen willen wij
eens gaen onder soecken hoe da-
nich dattet oock zeij ende op wat
voor een manieren men in sloo-
ten binden zal.

Voor eerst vouwe, naeijen op
touwen als ick u voorich geseijt
heb dit moet ick u segghen een
boeck in slooten moet aende rug
dunder geklopt zijn als voor, ont
hout dit wel en dan leijmen ge-
leijck ick u geseijt heb op de eijn-
de geen perkementjens leggen
en alst geleijmt en gedrooght
is porstet of ende sneijdtet
en dan neemt borden en legt
die opt tboeck en teijkent waer
dat de banden zijn en boort ga-
ten redeleijck op de kanten en

/omtrent
G
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en vervolgens ongeveer een vingerbreed daarvandaan [naar 
de voorkant toe] steeds weer een gat [van binnen naar 
buiten]. Dan steekt u met een ronde guts [zie fol. 41, fig. 
qq] aan de binnenzijde van het bord, steeds tussen de twee 
gaten, een geultje [kanaal] en vervolgens ook een geultje 
aan de buitenzijde van het bord tussen de kant en het eerste 
gat. Vervolgens schaaft u de onder- en bovenkant van de 
borden [schuin] af [zie fol. 27, de rechter persoon] en 
steekt dan de touwen  door de gaten: u steekt de touwen 
eerst [door het eerste gat van buiten af ] naar binnen en 
vervolgens [door het tweede gat] weer naar buiten [zodat 
de touwen in de geultjes liggen]. Dan vouwt u de helft van 
het laatste schutblad naar binnen toe, en smeert u lijm over 
de gaten en touwen en ook onder de touwen, en lijmt aan 
de buiten- en binnenkant de borden

G1

26

and after that, about a finger’s breadth from each of 
these [i.e. towards the front], another hole. Then use a 
round gouge [see fol. 41, fig. qq] to drive a slit on the 
inside of the board, always between two holes, and 
then another slit on the outside of the board between 
the edge and the first hole. Then you shave the lower 
and upper edges of the boards [at an angle: i.e. they are 
bevelled] [see fol. 27, the man on the right] and then 
push the cords through the holes: you push the cords 
first [through the first hole, from the outside] inwards 
and then [through the second hole] out again [so that 
the cords lie in the slits]. Then you fold half of the last 
endpaper inwards, and you brush glue over these holes 
and cords and also under the cords, and on the outside 
and inside you glue the boards

G1
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omtrent een vinger breet daer 
weer een gat en dan met een
ronde gudts tusshen de twee ga-
ten hol te maecken te weeten
van binnenne uijt endan van
buijtenen oock hol maecken te
weete tusschen de kanten en
t’gat en schaef onder en boven
de kanten en steeckt dan dese
touwen duer de gaten steeckt eerst
na binnennen duer en dan na
buijten duer en voudt dan het les-
te schut blat de helft om te we-
ten nae binnenen toe en leijmt
dan over dese gaten ende tou-
wen en onder de touwen en
leijmt van buijten de borden
en van binnen de borden /wel

G1
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Houten borden

De houten borden worden aan de onder- en bovenrand met 
een schaafje op maat geschaafd. Het boekblok ligt gereed.
Links trekt de boekbinder de touwen met een tang stevig door 
de gaten in de borden. De lijmpot staat klaar. Op het plankje 
staat verf en aan de muur hangt een kortharig kwastje voor 
het verven of sprenkelen van de snede, en hangen een tang, 
guts en els. 

27

Wooden boards

The wooden boards are planed to size at top and bottom. 
The book block lies ready. On the left the binder uses the 
nippers to pull the cords firmly through the holes in the 
boards. The glue-pot stands at the ready. On the shelf 
there are pots of dye and hanging on the wall is a 
short-bristled brush for colouring or sprinkling the edges, 
and pincers, a gouge and an awl.
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goed vast [aan de touwen]; vervolgens trekt u de touwen 
met een tang [zie fol. 27, linker persoon en fol. 41 fig. w] 
strak door de gaten en snijdt de eindjes aan de buitenkant 
gelijk met de borden af. U zet het boek op zijn kanten, en 
kijkt of het hobbelt; als dat zo is, zet u de borden gelijk. 
Daarna zet u het boek in de pers tussen twee [pers-]borden; 
vervolgens verft u de sneden zoals u ze hebben wilt en 
laat het boek drogen. Als het boek droog is, scheurt u het 
omgevouwen en niet tegen het bord gelijmde deel van 
het schutblad eruit en schaaft de kanten aan de voorzijde 
[schuin] af en maakt daar de slot- en muitergaten in 
[inkepingen voor de sloten en de muiters; zie fol. 33, r. 15 
e.v.]; vervolgens bruineert u de sneden.
Nu neemt u een stukje slap perkament [wat langer dan de 
rug breed is], besmeert het aan één zijde met stijfsel en legt 
daar [overlangs, middenin] een touwtje [even lang als de 
rug breed is] op en

28

nice and fast [to the cords]; then you pull the cords 
tight with nippers [see fol. 27, the man on the left, and 
fol. 41, fig. w], through the holes, and cut off the ends 
on the outside level with the boards. Set the book on 
its edges and look to see if it wobbles; if so, straighten the 
boards. Then you put the book in the press between two 
[press] boards; following this you colour the edges as 
you will have them and allow the book to dry. When the 
book is dry, tear out the part of the endpaper that is not 
folded over and not pasted down and shave the edges at 
the front [to an angle] and there make the holes for the 
clasps and catches [grooves for the clasps and catches; 
see fol. 33, l. 15 ff;] after this you burnish the edges.
Now you take a small piece of limp vellum [rather 
longer than the spine is wide], brush it with paste on one 
side and place on it [lengthwise, in the middle] a cord 
[as long as the spine is broad] and
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wel vast en treck de touwe 
met een neijptang steijf duer
en sneijt de ende van buijten of
geleijck met de borden en settet
op sen kanten siet oft oock hob-
belt settet geleijck endan settet
inde pars tusschen twee borden
en verft dan soo als geijt heb-
ben wilt laettet dan droogen
alst droogh is schuert den om ge-
vouwe blaen daer dan uijt en
schaeft dan voor de kanten
en sneijter sloot gaten en muij-
ter gaten in en bruijn neer-
tet en neemt een slap perke-
menjen en smeertet met stijf-
sel en legter een toujen in en

/slaetet
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vouwt het dicht; u strijkt op het uiteinde van de rug [kop 
of staart] wat lijm en plakt het daar op, zó, dat het touwtje 
[dat in het stukje perkament ligt] nog net boven de rug 
uit komt, want het touwtje heeft dezelfde functie als de 
besteekband [namelijk die van kapitaalkern]; daarna laat 
u het drogen; dan volgt het besteken: nu moet u voor elke 
draad een naald nemen – anders hebt u slechts aan één 
draad een naald [vgl. fol. 13, r. 13-15] – en rood en geel garen, 
of wit en rood; u maakt eerst één draad vast [door van 
buiten naar binnen, van de rug naar de voorsnede die naar 
u toegekeerd is, onder het touwtje door te steken (niet in 
een katern door de rug)] en dan de andere. [Iedere draad 
is dubbel en aan het uiteinde voorzien van knoopje, dat u 
tegen het stukje perkament aantrekt, zodat de draad vast 
zit.] U legt de eerste draad over de andere en steekt onder 
het touwtje door [naar buiten en om het touwtje heen] en 
dan de andere weer over de eerste en zo voort, totdat het 
touwtje geheel bestoken is [zie fol. 15, rechter persoon]. 
Dan snijdt u de uiteinden van de strookjes perkament bij 
en ook de overschietende draadjes af. 
U snijdt nu een stuk leer voor het boek;

H

29

fold it to; brush some paste on the end [head or tail] of 
the spine and glue [the piece of vellum with the cord] 
to it, in such a way that the cord [in the piece of vellum] 
projects slightly above the spine, for the cord fulfils the 
same function as the headband core; then you let it dry; 
then follows the headbanding: now for each thread you 
must take a needle - otherwise you have a needle on only 
one thread [cf. fol. 13, ll. 13-15] - and red and fellow yarn, 
or white and red; first you make one thread fast [by 
stitching through under the cord from the outside to the 
inside (not into the back of a gathering)] and then the 
other. [Each thread is doubled and has a little knot at 
the end which you pull tight against the piece of vellum, 
so that the thread sits fast.] You lay the first thread over 
the other one and push through under the cord [out-
wards and round the cord] and then the other again over 
the first and so on, until the cord has been completely 
stitched [see fol. 15, the person on the right]. Then you 
trim the ends of the strips of vellum and also cut off the 
leftover threads.
You now cut a piece of leather for the book;
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slaetet toe en streijckt op het eijnt 
vant t’boeck wat leijm en legtet daer
op en dat touwetjen even af koomen want
dat is inde plaets van de besteec-
bant en dan laaten droogen en
dan besteecken, nu sult ghij in
elcken draet een naalt neemen
anders hebt geij in een draet maer
een naelt nu sult ghij root en
geel garen neemen ofte oock wit
en root garen maeckt eerst een
draet vast en dan den anderen
vast leght d’een over d’anderen
en steeckt onder dat touwetjen
duer en dan die weer over d’ an-
deren soo lanck tot dattet wel is:
dan sneijdt men die endelste per-
kementiens de ende wat af en
oock de draetjens die der beij han-
gen, sneijter een leer toe /is het

H
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als het kalfsleer is, maakt u het goed door en door nat en 
klopt het wat [zodat het zacht is] en wringt het uit, na het 
zolang gespoeld te hebben dat het geen bruine kleur meer 
afgeeft; u schraapt nu met een ijzer [schraapijzer, 
schalmmes] de oneffenheden van de vleeszijde van het 
leer af [zie fol. 31, de rechter persoon] en snijdt rondom de 
kanten van het leer dun [met een schuin aflopend randje 
voor de inslag]; vervolgens rekt u het aan zijn vier kanten 
wat uit en besmeert de vleeszijde van het leer en de rug 
van het boek met stijfsel en legt het leer er recht om; u 
vouwt eerst het leer aan de voorkant van de borden om; 
dan maakt u sneetjes in het leer aan weerszijden van het 
besteeksel, zo ver van elkaar als de rug breed is en vouwt 
dit reepje leer achter het besteeksel om [naar binnen toe], 
maar laat het iets hoger uitsteken dan het kapitaal; 
vervolgens slaat u het leer om de boven- en onderkanten 
van de borden in; u doet nu het boek dicht en zet het 
tussen twee penborden [zie fol. 46, fig. mm] in de [hand]
pers.

H1

30

if it is calfskin, you make it wet through and through and 
beat it a little [so that it is soft] and wring it out, after 
rinsing it until it no longer gives off a brown colour; you 
now scrape, with an iron [i.e. a scraper or paring knife] 
the unevennesses from the flesh side of the leather [see 
fol. 31, the person on the right] and with a knife you cut 
the leather thin [i.e. the edges are bevelled for turning 
in]; then you stretch it out a little on all four sides, and 
brush the flesh side of the leather and the spine of the 
book with paste and lay the leather straight round it; 
you first fold the leather round the boards at the front; 
then you make small slits in the leather on either side of 
the headband, as far apart as the spine is wide, and you 
fold this little strip of leather over behind the headband 
[i.e. inwards] but you let it protrude a little higher than 
the headband; after this you fold in the leather round 
the top and bottom edges of the boards; then close the 
book and put it between two peg-boards [i.e. tying-up 
boards, see fol. 46, fig. mm] in the [hand] press.

H1
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is het kalfs leer soo maeckt het
nat wel ter deegen duer en weer
duer nat en klopt het wat vringt
dan schoon uijt en schraepttet
dan met een Eijser op de slincker
seij de Ruijghten af en sneijdt met
een mes romden de kanten dun
en reckttet wat insen vier kant
smeertet met stijfsel en de rugh
vant t’ boeck oock, doet ter dan
t’leer recht om, leght voor eerst het
leer om de borden en dan sneijter sneetjens
int t’leer beij het besteecsel soo weijt
van malkaer als de rugh breet
is vout het leer dan om after het
besteecsel maer laetet wat-hoger
uijt steeken alst t’besteecsel, legt
dan t’leer onder en boven om de
kanten vande borden, doet dan
t’boeck toe en settet tusschen twee
pen-borden inde pors, /kordeertet

H1
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Schalmen en corderen

Voordat het leer om het boek wordt getrokken, wordt het aan 
de vleeszijde (de binnenkant) zo glad mogelijk gemaakt en 
aan de randen en op de plaats van de kneepgleuf dun 
gesneden, met een schraapijzer of schalmmes: het schalmen 
van het leer. Links wordt het boek gecordeerd: strak langs en 
over de ribben worden touwtjes gespannen om de 
ribben scherper te laten uitkomen. Daarachter een boek dat 
er op wacht bekleed te worden. Duidelijk is te zien hoe de 
perkamenten strook van het kapitaal op de buitenzijde van 
het plat doorloopt. Achterop de werkbank staan gebonden 
boeken, twee met sloten. De planken zijn opvallend leeg. De 
tekening biedt een doorzicht in het gehele pand.   

31

Scraping and cording

Before the leather is pulled round the book a scraping tool 
or paring knife is used to make the flesh side (soon to be the 
inside) as smooth as possible, and to make the edges and 
the area of the hinge groove thinner. On the left we see the 
book being corded: cords are stretched along and over the 
raised bands to make them stand out more clearly. Behind 
lies a book waiting to be covered. Clearly visible is the way 
the vellum strip of the headband continues over the outside 
of the board. At the other end of the counter there are 
books that have already been bound, two with clasps. The 
shelves are curiously empty. To the rear we can see through 
into the deeper recesses of the building.
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Dan cordeert u het boek: neemt bindgaren, maakt dat vast 
aan één van de pennetjes, die aan de pen-borden zitten en 
trekt het strak over de rug van het boek, slaat het aan de 
andere kant om een pennetje, dan weer over de rug en zo 
voort over de gehele rug bij alle bindingen [ribben], zó, 
dat deze touwtjes steeds aan weerszijden van een binding 
lopen en [in het geval van een dubbele binding] er één 
bovenop ligt [zie fol. 31, de linker persoon]. Dan laat u het 
drogen. Als het droog is, neemt u het boek uit de pers en 
verft u het leer: rood of zwart. De rode verf wordt gekookt 
uit brazielhout in water met een beetje potas, om het een 
enigszins paarse kleur te geven; u laat het zo lang koken, 
totdat het bruin genoeg is - als er geen potas bijgevoegd 
wordt, dan wordt het rode inkt - en verft het boek met 
deze rode verf – of,

32

Then you tie the book up: take binding thread, make it 
fast to one of the pegs of the tying-up boards, and pull it 
tight over the spine of the book, turn it round a peg on 
the other side, then back over the spine and so on over 
the whole spine at each band [i.e. the raised bands] in 
such a way that these little cords go alternately on either 
side of a band, with one of them on the top [in the case 
of a double band. See fol. 31, the person on the left]. 
Then you let it dry.
When it is dry, you take the book out of the press and 
colour the leather red or black. The red dye is boiled out 
of Brazil wood in water with a little potash to give it a 
slightly purple colour; you let it boil until it is brown 
enough - if no potash is added it becomes red ink - and 
colour the book with this red dye - or,
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kordeertet dan, dat is neemt bintga- 
ren maeckt aen die pennetjens vast
die inde pen-borden zeijn en bint
over de rugh vant t’boeck heenen
en maeckt daer weer vast en
dan al weer over, lecht deese
touwetjens dicht aen de banden
an weer seijijen een booven
op en soo de heelen rugh aen al
de banden en dan laaten droogen
en alst dan droogh is uijt de pars
neemen en dan verwen t zij root
of swart, de roo verf wert ge-
koockt van brasieljen hout
en water en wat pot-as om
dattet paersagtigh souw zijn en
laet dit soo kooken soo lanck
tot dattet bruijn genoegh van ko-
luer is, anders alser geen pot-
as in is dan ist roo inck, verut
met dese verf het boeck of /anders
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indien u het zwart wilt hebben, met zwarte inkt – 4 à 5 
maal over, totdat het bruin genoeg is; [laat het drogen en] 
wrijft dan met een wollen lapje of een stukje bont over het 
leer [zodat het glanst].
Dan neemt u het strijkijzer [lijnfileet; zie fol. 46, fig. oo] 
en trekt op een kleine afstand van de randen van het voor- 
en achterplat van het boek en naast de ribben op de rug 
een lijn in het leer; vervolgens met de kransrol [zie fol. 46, 
fig. pp] daarnaast, dan weer met het strijkijzer, vervolgens 
met de koprol [zie eveneens fol. 46, fig. pp] en weer met 
het strijkijzer [lijnen steeds dichter naar het midden van 
de platten toe]; al naar gelang het boek groot is, gebruikt u 
meer rollen.
Nu het bevestigen van de sloten; de inkepingen voor de 
sluitriemen en muiters zijn er al. [Op de plaatsen waar 
straks een leren sluitlip met een metalen klamp komt, zijn 
al in de voorrand van het achterplat in het hout 
uitsparingen gemaakt, even breed als het leertje en zo diep 
als het dik is; evenzo in het voorplat op de plaats van de 
muiters, de metalen delen waarin de klamp wordt 
vastgehaakt. Zie fol. 28, r. 13-14.]; de klampen hebben aan 
de achterzijde een koperen lipje [klinkplaatje]; daar steekt 
u een reepje leer tussen (dit reepje leer moet u dubbel nemen 
en aan elkaar lijmen) en steekt een hekeltand [nageltje]

I

33

if you want black, with black ink - 4 or 5 times, until it is 
brown enough; [let it dry and] then rub the leather with 
a woollen cloth or a piece of fur [so that it shines].
Then you take the line tool [see fol. 46, fig. oo] and at 
a short distance from the edges of the front and back 
boards of the book and next to the raised bands on the 
spine you draw a line in the leather; after that [you do 
the same with] the ornamental roll [see fol. 46, fig. pp] 
next to it [i.e. next to the first line], then again with the 
line tool, then with another  roll [see again fol. 46, fig. 
pp] and again with the line tool [the lines being 
increasingly near the middle of the boards]; the larger 
the book, the more you use the rolls.
Now the affixing of the clasps; the grooves for the straps 
and catches are already there. [In the places where a 
leather clasp strap and metal clasp are to come, grooves 
have already been made in the wood at the fore-edge of 
the back board; these are the same breadth and depth as 
the strap; likewise in the front board where the catches, 
the metal parts into which the clasp is hooked, will 
come. See fol. 28, ll. 13-14]; at the back, the clasps have a 
brass lip [the counter plate]; between the clasp and the 
counter plate you push a strip of leather (this strip of 
leather must be folded double and glued together) and 
push a hackle-tooth [a small nail]
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anders met swarte inck soo gheijt
swert wilt hebben 4 a 5 mael o-
ver tot dattet bruijn genoech is en
vreijft het dan met een wollen
lap op het leer of een bontjen
neemt dan het streijck eijser
en streijck rondom de kanten en
op de rugh neffens de banden en
met de kransrol dan en dan
weer met het streijck Eijser
en dan met de kop rol en dan
weer met het streijck
Eijser en al na dattet’boeck
groot is doet mer veel rollen
op; en om slooten an te slaeen
de sloot gaaten en muijter ga-
ten die seijnder al, de slooten
die hebben onder een kooper
lapjen steeckt daer een leertjen
tusschen dit leer moet dubbelt met 
leijm aen melkaar en steeckt een hekel

   /tant
I
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34

door het gaatje in de klamp en slaat [met een hamer] het 
geheel van klamp en klinkplaatje dicht, zodat het reepje 
leer vast zit; dan knijpt u de punt van de hekeltand, die 
er aan de onderkant uitkomt, af [en klinkt dit dicht]. U 
maakt nu in de uitsparing voor het slot een sneetje in het 
leer [van de bandbekleding van het achterplat], vlak aan 
de voorkant en steekt het andere eind van het reepje leer 
[de sluitriem] in het sneetje, zo ver, dat naar schatting [de 
klamp precies in de muiter haakt en] het boek goed gesloten 
wordt; u maakt dan al naar gelang de grootte van het boek 
3, 5 of meer gaatjes en slaat daar door met spijkertjes het 
leertje vast. Dan slaat u ook de muiters vast [zie fol. 35]; de 
punten van de nagels, die aan de binnenzijden van de borden 
uitsteken, slaat u plat en u plakt op die binnenzijden een 
schutblad [dekblad]. ‘Wilt dit ver staen en daer mee ist 
gedaen’.

I1

34

through the hole in the clasp and knock the clasp and 
counter plate assembly to [with a hammer], so that the 
strip of leather sits fast; then you nip off the point of the 
hackle-tooth projecting underneath it [and hammer it 
fast]. In the groove for the clasp you now make a slit in 
the leather [of the covering material on the back board], 
close to the fore-edge, and you push the other end of 
the strip of leather [the strap] into the slit, just so far as 
you think will be necessary [for the clasp to fit precisely 
into the catch] and for the book to be closed properly; 
depending on the size of the book, you then make 3, 5 
or more small holes, and you then knock nails through 
them to fix the strip of leather. Then you also nail down 
the catches [see fol. 35]; the points of the nails sticking 
out on the insides of the boards you beat flat and you 
paste a pastedown onto the insides. ‘Wilt dit ver staen 
en daer mee ist gedaen’ (Understand this and it is done).

I1
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tant duer en slaettet dan toe 
dattet leertjen vast is en neijpt
de punt die ander uijt komt of
sneijdt int sloot gat int leer
een sneetjen dicht op de kant
steeckt dan het andere endt
vant leertjen in dat sneetjen
en moet gissen dattet boeck
wel sluijt steeckt dan soo
veel gatjens om speijkertjens
in te slaen al nae t’boeck
groot is 5 of 3 of meer oock
slaet dan de muijters oock an
en als de nagels duer de borden
slaet de punten plat en plackt
een schutte blat aen wilt dit
ver staen en daer mee ist

gedaen

I1
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35

Sloten en muiters

Op het aambeeld wordt de muiter vast geslagen in het 
voorplat van het boek. De spijkertjes, de priem, een vijl en de 
reepjes leer liggen klaar. Aan de wand twee landkaarten? De 
tekening biedt een aardig doorzicht naar de tuin.  

35

Clasps and catches

On the anvil a catch is being tacked to the front board of 
the book. The tacks, awl, file and strips of leather lie ready. 
On the wall, are those maps? The drawing gives us a nice 
view through to the garden. 
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Ingevoegd

Boeckebinders Ploeghgen

Twee ploegen met het ronde mes. De ploeg heeft een 
inkeping die over de richel van de snijpers glijdt en is
 verstelbaar: de boekbinder draait het mes steeds een stukje 
verder langs de snede.

Inserted

Bookbinding ploughs

Two round-bladed ploughs. Each plough has a groove 
that slides over the ridge on the cutting press and can be 
adjusted: with each pass the bookbinder screws the blade a 
little way further across the edge of the book block.
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Vouwbeen: fol. 4,6; 5,5; 10,5-6; 20,2; 20,7; 20,10.
Mes: fol. 16,3; 18,1; 30,7; 47,6.
Naald.
Handpers: fol. 13,3; 30,21; 32,11; 47,6.
Naaibank: fol. 6,11-12.
Lijmpers: fol. 8,19.
Hamer: fol. 9,20.
Lijmpot met lijm: fol. 9,14.
Kwarto persborden: fol. 10,10; 13,2; 21,12; 28,7; 47,5.
Ploeg: fol. 10,12; 47,1.
Passer: fol. 8,14; 16,21; 17,5-6.
Snijpers: fol. 10,12; 12,3.
Rode of groene verf om te sprenkelen: fol. 12,7.
Bruineertand: fol. 13,4-5; 47,21; 47,29.
Rode en gele zijde om te besteken: fol. 13,12; 29,9-10.
Besteeknaald: fol. 13,14; 29,7.
Koperen liniaal: fol. 20,12-13; 20,17; 21,5.

Bone folding-stick (folder): fol. 4,6; 5,5; 10,5-6; 
20,2; 20,7; 20,10.  
Knife: fol. 16,3; 18,1; 30,7; 47,6.
Needle.
Handpress: fol. 13,3; 30,21; 32,11; 47,6.
Sewing frame: fol. 6,11-12.
Gluing press: fol. 8,19.
Hammer: fol. 9,20.
Glue-pot with glue: fol. 9,14.
Quarto pressing boards: fol. 10,10; 13,2; 21,12; 28,7; 
47,5.
Plough: fol. 10,12; 47.1.
Compasses: fol. 8,14; 16,21; 17,5-6.
Cutting press: fol. 10,12; 12,3.
Red or green colour for sprinkling: fol. 12,7.
Burnishing tooth: fol. 13,4-5; 47,21; 47,29.
Red and yellow silk for headbanding: fol. 13,12; 
29,9-10.
Needle for headbanding: fol. 13,14; 29,7.
Brass ruler: fol. 20,12-13; 20,17; 21,5.

Vouwbeen.
Mes.
Naelt.
Handt-Pors. 
Naeijbanck. 
Lijm-pors.
Hamer.
Lijm-pot, met Lijm.
Querto-Pors-Borden.
Ploegh.
Passer.
Snij-Pors.
Root of Groen, Sprenckelverf.
Bruijnneertandt.
Root en Geele Seij om te bestecken.
Besteecknaelt.
Koopre-Lijninck.

a
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c
d
e
f
g
h
i

k
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r
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List of that which a Bookbinder has need of

K1

38

Lijst van hetgeen een boekbinder nodig heeft

a
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s

K1

38

Lijste van 
Het ghene een
Boeckebinder

vannoode
heeft

K1
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Folio persborden: fol. 10,10; 13,2; 21,12; 28,7; 47,5.
Stijfseldoos.
Tang: fol. 28,2.
Blikpen.
Gewone folio-liniaal: fol. 20,12-13; 20,17.
Lange folio-liniaal: fol. 20,12-13; 20,17.
Kromme els: fol. 18,6-7; 18,14.
Rechte els: fol. 17,18; 21,22.
Koperschaar.
Vijl.
Rasp.
Winkelhaak.
Kortharige kwast om rood te sprenkelen: fol. 12, 10-11.
Kortharige kwast om groen te sprenkelen: fol. 12, 10-11.
Twee kwastjes: fol. 12,8.
Twee opsteeknaalden: fol. 10,18-19; 12,4; 47,2-3.
Schaar.
Penborden: fol. 30,21; 32,3.
Strijkijzer [lijnfileet]: fol. 33,6; 33,10; 33,12-13.
Rolfileten: fol. 33,9; 33,11; 33,14; 48,2-3. 
Gutsje: fol. 26,3.
Schaafje: fol. 26,8; 28,12.
Klophamer: fol. 5,17.
Aambeeld.

Folio pressing boards: fol. 10,10; 13,2; 21,12; 28,7; 47,5.
Paste-box.
Nippers : fol. 28,2.
Tin pen. 
Ordinary folio ruler: fol. 20,12-13; 20,17.
Long folio ruler: fol. 20,12-13; 20,17.
Curved awl: fol. 18,6-7.
Awl: fol. 17,18; 21,22.
Copper-shears.
File.
Rasp.
Carpenter’s set square.
Short-haired brush for sprinkling red: fol. 12,10-11.
Short-haired brush for sprinkling yellow: fol. 12,10-11.
Two small brushes: fol. 12,8.
Two needles (to eliminate the roundness of the spine): 
fol. 10,18-19; 12,4; 47,2-3.
Pair of scissors.
Peg-boards (tying-up boards): fol. 30,21; 32,3.
Line tool: fol. 33,6; 33,10; 33,12-13.
Rolls: fol. 33,9; 33,11; 33,14; 48,2-3.
Gouge: fol. 26,3.
Plane: fol. 26,8; 28,12.
Backing hammer: fol. 5,17.
Anvil.

39

Folijo-Pors-Borden. 
Steijfsel-doos.
Nijptanck.
Blicke Pen.
Gemeen Folijo-Lijninck.
Lanck Folijo Lijninck.
Kromme Els.
Rechte Els.
Kooper-Schaer.
Vijl.
Rasp.
Winckel-Haeck.
Roo Sprenckel Quast.
gele Sprenckel Quast.
twee Quasjens.
twee Opsteecknaelden.
Knip Schaer.
Penneborden.
Strijck Eijser.
de Rollen.
Gustjen.
Schaefjen.
Klop hamer.
aembeelt.

39
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41

Gereedschap

Ordelijk gehangen aan de muur en op tafel gezet

41

Tools

Neatly hanging on the wall or placed on the table
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42

Gereedschap

Twee grote houten linialen, een koperen liniaal, een hand- of 
blokpers en houten persborden voor folio- en kwarto-formaat  

42

Tools

Two large wooden rulers, a brass rule, a hand or block 
press and wooden pressing boards for folio and quarto 
formats

Copyright Atelier De Ganzenweide, Netherlands



134 135

43

Gereedschap

Een snijpers en een lijmpers

43

Tools

A cutting press and a gluing press
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44

Gereedschap

De ploeg en het ronde mes 

44

Tools

The plough and its round blade
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45

Gereedschap

De naaibank, met haken en stiften 

45

Tools

The sewing frame, with hooks and pegs
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46

Gereedschap

Twee cordeerborden, een lijnfileet en twee rollen, een 
klophamer, een schaafje en het aambeeld

46

Tools

Two cording boards, a line tool, rolls, a backing hammer, 
a plane and the anvil
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47

Hoe u verguldt op de snede

Als het boek met de ploeg rondom gesneden is en de rug 
nog door middel van de opsteeknaalden recht staat [zie 
fol. 10 en 12], verguldt u eerst de voorsnede en daarna de 
kop- en staartsnede op deze wijze: u zet het boek tussen 
twee [pers]borden in de [hand]pers en schraapt met een 
mes elke oneffenheid af; dan strijkt u er 3 of 4 maal met 
een stukje rood krijt overheen en smeert er een beetje 
speeksel op en wrijft er dan met snippers [van papier] over, 
zodat het overal verbreid en drooggewreven wordt; dan 
bruineert u het heel glad [zie fol. 13, r. 1-11].
(Nadat u het [blad]goud eerst klaargelegd hebt) strijkt u 
met een sponsje geklopt eiwit op de snede, zeer gelijkmatig 
en niet al te dik en zó, dat er geen blaasjes op blijven; 
voordat het eiwit droog is, legt u er het goud op en duwt 
het met een schoon stukje zachte wol enigszins aan; als het 
eiwit half droog is, legt u een dun warm strookje papier op 
het goud en bruineert u daarop zachtjes met een 
hondentand, zodat al het goud overal goed aangedrukt 
wordt. Als het helemaal droog is, bruineert u nogmaals 
over het papier; dan veegt u met een stukje wol, dat u om 
het een beetje vet te maken langs uw [voor]hoofd gestreken 
hebt, het overtollige goud weg en bruineert u met een 
tand op het goud zelf,

47

How you gild the edges

After you have cut all round the book with the plough 
and the spine is still held straight by the needles [see 
fols. 10 and 12] you gild first the fore-edge and then the 
top and bottom edges in this manner: you put the book 
between two [press] boards in the [hand] press and 
scrape off every unevenness with a knife; then you rub 
them 3 or 4 times with a piece of red chalk and spread a 
little saliva on them and then rub over them with 
snippets [of paper] so that it is spread all over and 
rubbed dry; then you burnish it very smooth [see fol. 13, 
ll. 1-11].
(After you have laid the gold [leaf ] ready) you go over 
the edges with a little sponge of beaten white of egg, 
very evenly and not too thick, and in such a manner that 
there are no bubbles left on them; before the white of 
egg has dried you lay the gold on it and press it on gently 
with a clean piece of soft wool; when the egg-white is 
half dry, you lay a thin, warm strip of paper on the gold 
and burnish it gently with a dog’s tooth, to make sure 
that all the gold has been well pressed on everywhere. 
When it is completely dry, you burnish once more over 
the paper; then you take a little wool, which you touch 
on your [fore]head to make it slightly greasy, and use 
this to wipe off  the superfluous gold, and burnish the 
gold itself with a tooth
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47
Hoemen vergulden sal 

op de snee
Neemt het boeck, met de ploeg rontom
afgesneden zijnde, en de rug noch plat op-
gestoocken wesende, soo vergult het voor
eerst en dan onder en boven, In deser ma-
niere, settent boeck met twee borden in de
pers en schrabben met een mes alle de
minste oneffenheijt af, dan een stuckjen
root krijt 3 a 4 mael overheen gestreecken
en een weijnig jen speecksel daer over en soo
voor over al, met snippers vrijvende, verbrijt
en droog gevreven en daer op gebruijneert heel
glat; dan soo (uw gout eerst reet leggen-
de) strijckt met een spongie geslagen
wit van een eij daer op, seer eenparig en
matig vet en dat geen blaesjens op en blijven
en eer het droog is legt datelijck het
gout daer dan op, en met een schoon
sacht wolletjen dout het gout wat
neer, dan half droog salmen een warm,
fijn papiertjen daer op leggen en met
een honde tant daer soetjens op bruijnee-
ren, op dat al’t gout over al wel ter deeg
neder gedruckt zij; dan heel gedroogt
wesende, noch eens met het papiertjen
bruijneeren en dan met een wolletjen,
dat eens aen’t hooft gestreecken zij, om eeni-
ge weijnig smeerigheijt te geven, het over-
vloedige gout afgeveeght, en dan met
den tant op’t gout selve gebruijneert,
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48

totdat het helemaal blinkt. Vervolgens slaat u er naar 
believen stempeltjes op en maakt er met een rol randen in; 
dan bruineert u nogmaals en maakt tenslotte enkele 
blaadjes en bloempjes, die er op geslagen zijn, naar 
believen weer dof en versiert het boek daarmee verder 
zoals u wilt.

Dit gehoord van Ambrosius Vermerck,
25 februari 1667.

48

until it shines all over. After that you beat stamps onto it 
as much as you want, and make borders in it with a roll; 
then you again burnish, and finally you remove a little of 
the shine, according to your taste, off some of the leaves 
and flowers that have beaten onto it, and then continue 
to decorate the book with them as you wish.

This heard from Ambrosius Vermerck,
25 February 1667.

5

48

tot dat het volkomen blinckt, en daer 
dan soodanige stempeltjens en rollet-
jens op geslagen als gij begeert en
dan weder gebruijneert en ten lesten
de blaetjens en bloempjens die daer
op geslagen zijn, die gij begeert, weder
doofgemaeckt en daer doet het boeck
vrij op en toe soo gij begeert.

dit verstaen   1667 2/25
van Ambrosius
Vermerck.

Copyright Atelier De Ganzenweide, Netherlands



146 147

abc-boeken, 60
achterplat, 34, 37, 49, 118, 120
achtersteeksels, 64, 80

bandjes, 25, 34, 58, 64
Bernardusklooster, St. 
(Antwerpen), 32
besteekband, 78, 80, 82, 88, 110
besteken, 25, 29, 78, 82, 96, 110, 126
Bijbel, 16, 28-29, 54
bindingen, 25, 64, 66, 68, 70, 72, 
84, 102, 116
blindstempeling, 27, 118
Blussé, Abraham en Pieter, 32
boekblok, 21, 25, 34, 66, 74, 90, 106
Boekdrukkers-, boekbinders- en 
boekverkopersgilde, 13, 28, 30
Bookbinders case unfolded, The, 32
borden, 29, 102, 104, 106, 108, 112, 120
bordpapier, 25, 60, 92, 94, 96, 100
Bray, Dirck de, 6, 10-16, 18-19, 28-
30, 35-39, 50, 52

Bray, Jacob de, 12
Bray, Jan de, 10, 12-13
Bray, Jozef de, 12
Bray, Juliana de, 12
Bray, Margaretha de, 12
Bray, Salomon de, 12, 19-20
bruineren, 23, 78, 82, 96, 108, 142, 144

Casteleyn, Abraham, 14, 23
Casteleyn, erven, 17-18
Casteleyn, familie, 17
Casteleyn, Gerard, 17
Casteleyn, Vincent, 13, 22-23
Colin, Georges, 32
collationeren, 62, 64
corderen, 68, 114, 116
Cornelisz, Cornelis, 12

dekblad, 36, 96, 100, 120
drukvellen, 11, 21, 25, 32, 58, 60, 
62, 68, 90
Dudin, René Martin, 32-33

register
Van namen en anonieme titels en enkele termen in de tekst van de Inleiding 
en in de Parafrase. Voor gereedschap zie fol. 38. 
De cijfers verwijzen naar de pagina’s.

index
Of names, anonymous titles and some key subjects which occur in the 
text of the Introduction and in the Paraphrase. For Tools, see fol. 38. 
The figures refer to the page numbers. 

abc-books, 60

back board, 35, 37, 49, 118, 120
back cover, 49
back strips, 64, 80
bands, 25, 27, 35, 58, 64, 66, 68, 
70, 72, 84, 102, 116
beating, 25, 58, 62, 72, 102
Bernard, St, monastery 
(Antwerp), 32
Bible, 16, 29, 54
blind tooling, 28, 118
Blussé, Abraham and Pieter, 33
boards, 27-29, 35, 54, 68, 102, 
104, 106, 108, 112, 120
book block, 21, 25, 27, 35, 66, 
74, 90, 106
Bookbinders case unfolded, The, 33
brass fittings, 16, 28, 54
brushing, 94, 100, 108, 112
burnishing, 25, 78, 82, 96, 108, 
142, 144

cap, 35, 92, 94, 100
cardboard, 27, 60, 92, 94, 96, 100
casing-in, 29
Casteleyn, Abraham, 14, 23
Casteleyn, family, 17
Casteleyn, Gerard, 16
Casteleyn, heirs, 17-18
Casteleyn, Vincent, 14, 22-23
catches, 108, 118, 120, 122
clasps, 11, 21, 27-29, 54, 64, 70, 
82, 102, 108, 114, 118, 120, 122
Colin, Georges, 32
collating, 62, 64
colouring, 82, 106, 108, 116
cording, 68, 114, 116
cords, 25, 27, 29, 64, 66, 68, 102, 
104, 106, 108
Cornelisz, Cornelis, 12
counter plate, 118, 120 
cutting, 25, 29, 62, 64, 70, 72, 
74, 76, 80, 84, 92, 94, 96, 100, 
102, 108, 110, 112, 142Copyright Atelier De Ganzenweide, Netherlands
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lijmpers, 68, 72, 134
linten, 27-28, 94
Lucasgilde, St., 10, 12-14, 17, 28, 30, 50
Luyken, Jan, 23-24

Mauritshuis (Den Haag), 14
muiters, 108, 118, 120, 122

naaien, 21, 23, 25, 27, 29, 34, 58, 64, 
66, 68, 96, 102
Noord-Hollands Archief (Haar-
lem), 34, 37-38

octavo, 60, 62
omgezette randen, 27-28, 92, 94, 
100
ongebonden boeken, 15, 21, 25
oor, 100
Oprechte Haerlemsche Courant, 16-17
overlijmen, 29, 66, 72
overstekken, 96

papier, 15, 21-22, 34-35, 72, 84, 90, 
96, 142
perkament, 11, 25, 27-29, 31, 34-35, 
54, 64, 68, 70, 72, 78, 84, 86, 88, 90, 
92, 94, 96, 100, 102, 108, 110, 114

persen, 62, 72, 94, 96, 98, 100, 
102, 108
Pickwoad, Nicholas, 33
platten, 25, 27, 29, 34, 54, 68
Prediger, Christoph Ernst, 32-33

ribben, 25, 27, 114, 116, 118
Rijksmuseum (Amsterdam), 12
rondzetten, 29, 68, 72
rood krijt, 142
rug, 27-28, 34, 68, 70, 72, 76, 78, 
80, 84, 86, 92, 96, 102, 108, 110, 112, 
116, 118, 142

schalmen, 112, 114
schutblad, 13, 16, 18, 34, 64, 72, 88, 
94, 96, 100, 104, 108, 120
sloten, 11, 21, 27-29, 54, 64, 70, 82, 
102, 108, 114, 118, 122
sluitriemen, 118, 120
smeren, 94, 100, 108, 112
snede, 12, 21, 25, 29, 35, 74, 76, 78, 
82, 106, 124, 142
snijden, 23, 29, 62, 64, 70, 72, 74, 
76, 80, 84, 92, 94, 96, 100, 102, 108, 
110, 112, 142
snijpers, 21, 23, 72, 74, 76, 124, 134

dunnen, 112, 114
duodecimo, 62

Enschedé, Izaak, 16-17, 37
Enschedé, Johannes (I), 16-17, 37
Enschedé, Johannes (III), 37
Enschedé, Koninklijke Joh. 
(Haarlem), 16
Enschedé, Museum (Haarlem), 14

Faust, Anshelmus, 31-32
folio, 28, 68, 128, 132
Foot, Mirjam, 33

Gaesdonck, klooster (Goch) 14
Gogh, C.M. van, 37
Goltzius, Hendrik, 12
goud, 142
goudstempeling, 12, 27, 33-34, 142
Graaff, W.C. de, 38
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