
Op	vrijdag	16	april	vond	na	afloop	van	de	Algemene
Ledenvergadering	de	online	lezing	Perkament	maken	en
verkopen	in	Brugge	in	de	zestiende	eeuw	plaats.	Ludo
Vandamme	sprak	over	een	proces	voor	de	schepenbank	van
Brugge,	dat	liep	in	de	jaren	1593-95,	waarbij	het	maken	en
verkopen	van	perkament	in	de	stad	aan	de	orde	was.	De
aanklager	was	het	ambacht	van	de	witledertouwers	en
beurzenmakers;	de	perkamentmakers	maakten	deel	uit	van	dit
ambacht.	De	‘beschuldigde’	of	‘verweerder’	was	Antoon	de
Tollenaere,	toen	de	belangrijkste	boekenondernemer	in
Brugge.	Hij	werd	gesteund	door	zijn	gilde,	de	gilde	van	de
librariërs.

Aan	de	hand	van	dit	proces	kan	een	beeld	geschetst	worden
van	de	perkamentproductie	en	-handel	in	het	zestiende-
eeuwse	Brugge.

Een	samenvatting	van	deze	lezing	en	de	PowerPointpresentatie	vindt	u	op	onze	website.

Afbeelding:	Brugge,	Stadsarchief,	Oud	Archief,	316:	ambacht	beurzenmakers	en	witledertouwers	(1593-1595)

Door	Natasha	Herman	en	Elizabet	Nijhoff	Asser

Het	Boekband	Waarde	Laboratorium	wordt	aangeboden	aan
onze	leden	als	een	alternatieve	manier	om	over	boekbanden
kennis	uit	te	wisselen.	Dit	gaan	we	doen	door	met	elkaar
boekbanden	te	bekijken	en	te	bespreken	en	tevens	‘de	oogst’
van	de	door	ons	verzamelde	kennis	te	delen	met	andere
boekenliefhebbers.

Het	BWL	is	een	begeleid	groepsgesprek	met	6	à	8	leden	van
het	Belgisch-Nederlands	Boekbandengenootschap,	die	vanuit
verschillende	invalshoeken	iets	van	de	boekbanden	weten	of
er	iets	over	te	weten	willen	komen.	Deze	groep	wordt
aangevuld	met	een	of	twee	mensen	die	een	professionele
band	hebben	met	de	besproken	boekbanden,	bijvoorbeeld	de
eigenaar	of	specialisten	uit	het	museum	of	de	bibliotheek	waar
de	banden	worden	bewaard.	Door	vragen	aan	elkaar	te

stellen,	gaan	wij	zowel	onze	kennis	als	onze	nieuwsgierigheid	met	elkaar	delen,	zodat	wij
gezamenlijk	tot	een	dieper	en	breder	begrip	van	de	bestudeerde	boekbanden	komen.	Natasha
Herman	van	Redbone	Bindery	zal	het	groepsgesprek	leiden.

Het	eerste	Boekband	Waarde	Laboratorium	zal	gaan	over	vier	boeken	in	het	Martena
Museum	in	Franeker,	die	mogelijkerwijs	van	Anna	Maria	van	Schurman	(1607	-	1678)	waren	en
misschien	zelfs	door	haar	zijn	geborduurd.	Binnenkort	meer	hierover!
	

Door	Noël	Geirnaert

In	2020	verscheen	het	boek	Brugge	in	100	objecten	van	Inge
Geysen.	Hoewel	handschriften	en	boeken	herhaaldelijk	aan
bod	komen	in	deze	publicatie	wordt	alleen	in	de	bijdrage	van
Marc	Therry	uitvoerige	aandacht	aan	boekbanden	besteed.	In
‘Het	register	van	aanvaardingen	in	het	ambacht	van	de
visverkopers’	(p.	80-83	en	415)	worden	twee	boekdelen
behandeld,	twee	registers	uit	het	ambachtsarchief	van	de
Brugse	visverkopers,	bewaard	in	het	Brugse	Rijksarchief	(nr.
467),	ingebonden	in	1777	en	1783.	Naast	het	register	van
aanvaardingen	vestigt	Marc	Therry	ook	de	aandacht	op	het
privilegeboek	van	het	ambacht.	Ze	vallen	op	door	hun
prachtige	boekband,	in	rood	marokijnleder,	rijkelijk	voorzien
van	vergulde	stempelversieringen	met	bloemen,	planten,
vogeltjes	en	geometrische	motieven.	Ook	de	snede	is	verguld.
Beide	banden	zijn	vervaardigd	door	Cornelis	de	Moor.

Lees	op	onze	website	welke	vraag	deze	boekbanden	bij	Noël	Geirnaert	oproepen!
	

Niet	alle	historische	afbeeldingen	van	boekbinders	zijn
even	accuraat.	Blijkbaar	werden	in	de	zestiende	eeuw	ook
afgewerkte	boeken	nog	eens	stevig	geperst.	Dit	en
andere	boekengrappen	vindt	u	op	onze	humorpagina.

	
Sinds	het	begin	van	dit	jaar	vindt	u	op	onze	website	u	een
nieuwe	pagina	met	een	overzicht	van
boekbandenpublicaties.	Hier	vindt	u	links	naar	publicaties
over	boekbanden	op	het	internet	(bv.	Academia)	en	pdf's
van	gedigitaliseerde	oude	publicaties.	We	streven	niet
naar	volledigheid,	maar	willen	u	een	breed	palet	aan
publicaties	over	boekbandenonderzoek	bieden.	We
hebben	de	pagina	onlangs	weer	aangevuld	met	enkele
boeiende	artikels	op	Academia,	maar	ook	met	de	(voor
iedereen	toegankelijke)	blogteksten	over	middeleeuwse
boekbanden	van	Erik	Kwakkel.

	
We	dromen	ervan	een	groter	overzicht	van
boekbandenpublicaties	aan	te	bieden	via	onze	website.
Iedereen	die	suggesties	heeft	voor	publicaties	met
bijdragen	over	boekbanden,	websites	of	boeken,	die	we
zeker	niet	mogen	vergeten,	mag	ons	dat	laten	weten	via
info@boekbandengenootschap.nl.	

	

Mijn	naam	is	Eddy	Kerssens	en	ik	ben	een
verzamelaar	in	Antwerpen,	actief	geweest	als
ondernemer	in	industrie	en	handel.	Als	liefhebber
van	boeken	en	mede	door	mijn	interesse	voor
geschiedenis	ben	ik	vanaf	mijn	12	jaar	boeken	gaan
kopen	en	verzamelen.	Na	aanvankelijk	met	de
thema’s	archeologie	en	Brabantica	actief	te	zijn
geweest	heeft	er	langzaam	een	metamorfose
plaatsgevonden	naar	drukhistorie	en
boekgeschiedenis,	waarbij	Antwerpen	een	centrale
rol	speelt	vanwege	zijn	vele	schrijvers	en	drukkers.
Toen	ik	in	de	gelegenheid	kwam	om	een	Antwerpse
patriciërswoning	uit	1450	te	kopen,	moest	ik	dan	ook
niet	lang	nadenken.	Huis	Draeck,	genoemd	naar	de
familie	Draeck	en	gelegen	tegenover	het	Museum
Plantin	Moretus,	heeft	vele	bewoners	gehad	die	iets
met	boeken	hadden:	o.a.	Peter	Gillis,	aan	wie	de
Utopia	(1516)	door	Thomas	More	is	opgedragen,
Paulus	Tucher,	die	door	Pieter	Bor	wordt	genoemd,
vanwege	de	opdracht	van	Willem	van	Oranje	om
Diest	te	veroveren	op	de	Spanjaarden	(1580)	en
Frederik	Verachter	(1797-1870),	bibliothecaris	en
archivaris	van	Antwerpen,	die	zijn	collectie	Antwerpse	drukken	uit	geldgebrek	moest	verkopen
aan	Baron	Gustaaf	van	Havre,	medeoprichter	van	de	Vereniging	van	Antwerpse	Bibliofielen	in
1877.	Een	groot	deel	van	zijn	verzameling	is	na	de	veiling	bij	Frederik	Muller	&	Co.	de	basis
gaan	vormen	voor	de	Erfgoedbibliotheek	Hendrik	Conscience.	Ook	zijn	er	schrijvers	en	dichters
die	Huis	Draeck	in	hun	werk	hebben	opgenomen.	Door	het	lidmaatschap	van	diverse	bibliofiele
verenigingen	en	boekhistorische	genootschappen	heb	ik	vele	vrienden	gekregen	die	mij	ook	bij
mijn	onderzoek	tips	konden	geven	en	nieuwe	sporen	onthulden.	Tevens	was	dit	de	toegang
voor	het	uitlenen	van	stukken	ten	behoeve	van	speciale	tentoonstellingen.	Via	contacten	met
Elly	Cockx-Indestege	en	Jan	Storm	van	Leeuwen	is	mijn	interesse	voor	boekbanden
aangewakkerd	en	door	de	contacten	met	Gijs	Wortel	heb	ik	op	een	gegeven	moment	besloten
lid	te	worden	van	het	Belgisch-Nederlands	Boekbandengenootschap.
Inmiddels	ben	ik	reeds	een	twintigtal	jaren	bezig	met	het	verzamelen	van	banden	rond	het
thema	egyptomanie,	maar	ook	draken,	zoals	op	de	foto,	hebben	mijn	aandacht.	Het	hier
getoonde	boek	is	een	in	een	beperkte	oplage	gemaakte	versie	van	Michael	Crichtons	Jurassic
Park	(New	York	1993),	gebonden	door	de	Tsjechisch-Amerikaan	Jan	Jiri	Sobota	met	29	tanden
uit	koeienbot	en	één	echte	dinosaurustand	van	zo’n	70	miljoen	jaar	oud.
	

Mijn	naam	is	Emy	Thorissen.	Sinds	november	2020
maak	ik	deel	uit	van	het	bestuur	van	het	Belgisch-
Nederlands	Boekbandengenootschap	en	in	het
bijzonder	van	de	communicatiecommissie	(samen
met	medebestuursleden	Astrid	Beckers	en	Daniël
Ermens).	Tijdens	mijn	studie	Kunstgeschiedenis	aan
de	Katholieke	Universiteit	Nijmegen	heb	ik	me
gespecialiseerd	in	negentiende-	en	twintigste-
eeuwse	architectuur	en	dan	met	name	in	De	Stijl	en
het	Bauhaus.	Slechts	mondjesmaat	werd	toegepaste
kunst	gedoceerd,	maar	boekbanden	kwamen	niet
aan	bod.	Volgens	mij	ben	ik	in	2011	tijdens	de	AEB
Tagung	in	Nijmegen	besmet	geraakt	met	het
‘boekbandenvirus’.	Aangestoken	door	het
enthousiasme	van	Jan	Storm	van	Leeuwen	en
Robert	Arpots	ben	ik	in	2014	lid	geworden	van	het
Boekbandengenootschap	en	een	jaar	later
organiseerden	we	met	z’n	drieën	een	toogdag	in	de
Universiteitsbibliotheek	Tilburg.	Gegrepen	door	de
talrijke	materiaalsoorten	en	decoratiestijlen	volgde	ik
in	de	zomer	van	2018	“Advanced	Seminar	in	the
History	of	Bookbinding”	bij	de	Rare	Book	School	aan
University	of	Virginia	in	Charlottesville	(USA).

Ik	heb	een	voorliefde	voor	sierpapier	en	uitgeversbanden,	vooral	uit	de	periode	van	de	Art
Nouveau	en	Art	Deco.	Als	conservator	Oude	en	Bijzondere	Collecties	ben	ik	verantwoordelijk
voor	de	erfgoedcollecties	van	zowel	de	Brabant-Collectie	als	Universiteitsbibliotheek	Tilburg.
Vanaf	2003	publiceer	ik	en	maak	ik	regelmatig	exposities	over	uiteenlopende	onderwerpen	en
verzorg	ik	beeldredactie	en	onderzoek	voor	boekproducties.

Website Weblog Facebook Twitter Instagram

Bekijk	de	webversie

nieuwsbrief	·		nummer	7	·		mei	2021

Het	Boekbandengenootschap	kijkt	reikhalzend	uit	naar	het	najaar,	want	ondertussen	hebben	we
al	anderhalf	jaar	geen	activiteiten	meer	kunnen	organiseren	waarbij	onze	leden	en	een
boeiende	selectie	boekbanden	aanwezig	konden	zijn.	In	onze	kalender	ziet	u	al	welke	plannen
wij	hebben,	maar	een	datum	kunnen	we	er	vaak	nog	niet	op	kleven.	In	de	volgende	nieuwsbrief
hopen	wij	u	een	goedgevuld	najaarsprogramma	te	kunnen	aanbieden.

Voor	de	zomer	hebben	wij	nog	één	digitale	activiteit	op	ons	programma	staan:	een	mini-
boekbandensymposium	op	11	juni	als	alternatief	voor	het	helaas	opnieuw	-	en	nu	definitief	-	
gecancelde	symposium	'De	(on)zichtbare	boekband'.	Hieronder	vindt	u	meer	informatie	over	dit
online	evenement.

Tot	slot:	in	deze	nieuwsbrief	vindt	u	ook	enige	toelichting	bij	enkele	nieuwe	initiatieven	van	het
Boekbandengenootschap.	Laat	het	ons	zeker	weten	als	u	interesse	heeft	om	daaraan	mee	te
werken.	Via	info@boekbandengenootschap.nl	kunt	u	ons	altijd	bereiken.

Het	bestuur	

11	juni	2021:	Mini-boekbandensymposium
Helaas,	11	juni	blijkt	voor	een	groot	symposium	nog	iets	te	vroeg	te	zijn.	Daarom	hebben	wij
besloten	onze	plannen	voor	'De	(on)zichtbare	boekband'	voorlopig	op	te	bergen.	Wanneer	de
situatie	weer	stabiel	is,	maken	wij	onmiddellijk	plannen	voor	een	nieuw	symposium.

Maar:	op	vrijdag	11	juni	bieden	wij	u	graag	een	alternatief!

Tussen	14.30u	en	17.00u	kunt	u	die	dag	via	Zoom	een	mini-symposium	volgen.	Drie	sprekers
van	het	oorspronkelijke	symposium	zullen	hun	lezing	digitaal	aanbieden:

Eliza	Jacobi:	Leer,	Papyrus	en	perkament:	onderzoek	en	restauratie	van	een	6e-eeuwse
koptische	codex
Lieve	Watteeuw	over:	digitale	rubbings	van	boekbanden
Marike	van	Roon	over	geborduurde	boekbanden

Tussen	de	lezingen	is	er	een	korte	pauze	om	de	benen	te	strekken,	maar	voor	wie	graag
nieuwe	boekbandencontacten	legt,	organiseren	wij	een	Bind	Date	met	een	van	de	andere
deelnemers	in	een	'zoom	break-out	sessie'.	Geef	bij	uw	inschrijving	dus	aan	of	u	wilt	deelnemen
aan	de	Bind	Date	en	maak	kans	om	Jan	Storm	van	Leeuwen	te	ontmoeten!*

Alle	details	vindt	u	op	onze	website.	Inschrijven	kan	via	een	e-mail	aan
symposium@boekbandengenootschap.nl.	Vergeet	niet	aan	te	geven	of	u	in	de	pauzes	wilt	mee
doen	aan	de	Bind	Date	(evt.	met	vermelding	van	uw	interessevelden).

*	Er	is	maar	één	Jan	Storm	van	Leeuwen	per	pauze	te	verloten.

Agenda
In	de	huidige	situatie	is	het	moeilijk	om	activiteiten	te	organiseren.	Wijzingen	zijn	dus	mogelijk.
Het	best	controleert	u	de	informatie	op	de	websites	van	de	betreffende	organisatoren,	voordat	u
plannen	maakt.

Activiteiten	van	het	Boekbandengenootschap

11	juni	2021	·	Mini-boekbandensymposium	·	digitaal
25	september	2021	·	Demonstratie	perkament	maken	·	Dick	Timmerman	·	Wierden
najaar	2021	·	Bezoek	aan	Gijs	Wortel	·	Someren
najaar	2021	·	Bandensalon:	Boekbanden	uit	de	abdij	van	Tongerlo	·	Koninklijke	Bibliotheek	·
Den	Haag

Symposia

25	mei	2021	·	A	mediaeval	horn	binding	and	its	modern	reproduction	-	the	Bamberg
Psalter	·	Bettina	Wagner	(Staatsbibliothek	Bamberg)
27	mei	2021	·	Edinburgh	Women	Bookbinders	of	the	Arts	and	Crafts	Movement	·	Elizabeth
Quarmby	Lawrence	(University	of	Edinburgh)

Beide	lezingen	worden	georganiseerd	door	de	CERL	Working	Group	Book	Bindings.
Inschrijven	kan	tot	20	mei.

Tentoonstellingen	in	België	en	Nederland

*	permanent	·	De	Librije	van	de	hertogen	van	Bourgondië	·	KBR	Museum	·	Brussel
***	29	mei	tot	14	augustus	2021	·	Les	quatre	élements	·	Bibliotheca	Wittockiana	·	Brussel
*	29	oktober	2021	tot	23	januari	2023	·	Helden	in	harnas:	Ridderromans.	Van	Karel	ende
Elegast	tot	de	Rode	Ridder	·	Erfgoedbibliotheek	Hendrik	Conscience	·	Antwerpen
**	vanaf	6	november	·	Brabantse	Boeken	·	Universiteitsbibliotheek	·	Tilburg	Emy	Thorissen

Boekbindbeurzen

6	en	7	november	2021	·	Boekkunstbeurs	·	Pieterskerk	·	Leiden
10	april	2022	·	Boekbindbeurs	·	't	Bau-huis	·	Sint-Niklaas
	

(naam)	=	betrokken	lid	BNB
***	=	boekbandenaanrader

Interactieve	digitale	Bandensalons

In	het	rek
Tradition	and	individuality:	Bindings
from	the	Michigan	Greek	Manuscript
Collection	-	Julia	Miller

In	haar	meest	recente	boek	focust	Julia
Miller	op	bindingen	van	Griekse
handschriften	van	de	vierde	tot	de
negentiende	eeuw,	uit	de	collectie	van	de
Rare	Book	Collection	van	de	University	of
Michigan	Library	(in	Ann	Arbor,	MI).	

De	honderd	banden	in	dit	boek	worden
uitvoerig	beschreven	en	zijn	voorzien	van
gedetailleerde	foto's.	De	meerderheid	van
de	boeken	is	gebonden	op	de	traditionele
Griekse	wijze,	maar	het	zijn	de
uitzonderingen	die	het	boek	nog
boeiender	maken:	er	werden	niet	alleen
enkele	hybride	bindvormen	aangetroffen	in
deze	collectie,	maar	ook	een	aantal
opvallende	afwijkingen	van	'de	regel'.	Als
voorbeeld	worden	in	de	omschrijving	op
de	website	de	handschriften	Ms.	76	en
Ms.	96	genoemd.	Het	eerste	handschrift	is
gebonden	in	'bridled	leather	boards'	en	het
tweede	in	traditionele	Armeense	stijl.

Na	de	Suave	mechanicals-reeks	en	Books
will	speak	plain	biedt	Julia	Miller	ook	via
dit	boek	de	boekbandenliefhebber	een
boeiend	inkijkje	in	de	historische
bindpraktijken.

Verschenen	bij:	The	Legacy	Press	(2021)	-	$	110,00
(ISBN:	9781953421012)

Snelle	beslissers	kunnen	misschien	nog	een
ongebonden	exemplaar	bemachtigen:	The	Legacy
Press	-	Books	in	sheets.

Uit	het	rek
Egtzang	van	Hieronymus	van	Alphen
-	Rens	Top

Vanaf	de	zeventiende	eeuw	kennen	we	het
fenomeen	van	het	gelegenheidsgedicht.	Deze
publicaties,	meestal	in	kleine	oplagen,	zijn
gedrukt	bij	bijzondere	persoonlijke
gebeurtenissen	en	bij	meer	officiële
gelegenheden.

De	publicaties	bevatten	gedichten	ter
gelegenheid	van	bruiloften,
ambtsaanvaardingen,	jubilea	of	sterfgevallen.
Verzen	bij	huwelijken	komen	het	meest	voor.
Een	tweede	grote	categorie	wordt	gevormd
door	gedichten	na	een	overlijden	(klaag-	of
lijkzangen).	De	meeste	gedichten	zijn	in	het
Nederlands,	hoewel	er	ook	een	groot	aantal	is
gepubliceerd	met	teksten	in	het	Latijn.

Ook	bij	het	huwelijk	van	Hieronymus	van
Alphen,	jurist,	historicus,	politicus,	maar	vooral
bekend	als	dichter,	werd	een	gelegen-
heidsvers	gecomponeerd.	In	dit	geval	door	de
bruidegom	zelf.

Lees	verder	op	onze	website.

Exemplaar	van	Egtzang	van	Hieronymus	van

Alphen	aangeboden	aan	M.	M.	le	Leu	de	Wilhem,	Douariere	van

Zanen	(Den	Haag,	Koninklijke	Bibliotheek).

Nieuw:	Boekband	Waarde	Laboratorium

Nieuw:	Werkgroep	Terminologie
Door	Ludo	Vandamme,	Jan	Bosch	en	Astrid	Beckers
	
Kneep	en	binding	kwam	uit	in	1992.	Niemand	die	vandaag	met	het	oude	boek	aan	de	slag	gaat,
kan	zich	voorstellen	dat	er	ooit	een	tijd	was	dat	Kneep	en	binding	er	niet	was.	Of	anders
gezegd:	handboekbinders,	restauratoren,	onderzoekers,	bibliothecarissen	en	conservators
hebben	deze	‘terminologie	voor	de	beschrijving	van	de	constructies	van	oude	boekbanden’
steeds	binnen	handbereik.

Het	Boekbandengenootschap	wil	op	een	actieve	manier	zorg	dragen	voor	deze	schat.	Daarom
starten	we	een	nieuw	project	op	met	een	tweeledig	doel:	(1)	actualiseren	van	de	terminologie	in
de	oude	publicatie	en	(2)	een	terminologie	ontwikkelen	voor	uitgeversbanden.

De	uitgeversband
De	grootste	uitdaging	is	het	tweede	luik:	de	uitgeversband.	We	beraden	ons	nog	over	de	vorm
die	dit	deel	zal	krijgen.	Wordt	het	een	aanvulling	op	Kneep	en	binding,	of	een	aparte	publicatie
(Kneep	en	binding	2)?	Hoe	dan	ook,	de	werkwijze	en	presentatie	kunnen	zich	spiegelen	aan	het
bestaande	handboek,	maar	we	verkennen	ook	de	mogelijkheden	om	aanvullende	accenten	te
leggen,	zoals	het	toevoegen	van	historische	context	en	evoluties	in	het	binden,	eventueel	zelfs
met	verwijzingen	naar	concrete	banden.	Ook	onderzoeken	we	of	de	terminologie	afgestemd	kan
worden	op	die	van	Ligatus,	dat	een	meertalige	boekbandenterminologie	biedt	en	is	ontwikkeld
binnen	de	Londense	University	of	the	Arts	onder	leiding	van	Nicolas	Pickwoad.

Aan	de	slag
Om	dit	project	te	realiseren	stelt	het	Boekbandengenootschap	binnenkort	een	werkgroep
samen,	waarin	collega’s	met	een	verschillende	expertise	(oude	banden	en	industriële	banden)
en	benadering	(onderzoekers,	boekbinders,	restauratoren,	collectiebeheerders)	zullen
samenwerken.	Bij	het	ontwikkelen	van	een	terminologie	is	het	handig	boeken	en	boekbanden	bij
de	hand	te	hebben.	Jan	Storm	van	Leeuwen	stelt	hiertoe	zijn	verzameling	uitgeversbanden	van
uitgeverij	Mame,	gevestigd	in	Tours	(Frankrijk)	al	ter	beschikking,	maar	we	zoeken	nog	andere
collecties.

Wie	wil	deelnemen	aan	deze	werkgroep	kan	zich	(voor	1	juli)	aanmelden	via
info@boekbandengenootschap.nl.	Daarnaast	zijn	we	op	zoek	naar	een	projectcoördinator,
collecties	waar	gebruik	van	kan	worden	gemaakt	en	informatie	over	mogelijke	(Nederlandse	en
Vlaamse)	kanalen	voor	projectfinanciering.

De	werkvergaderingen	zullen	zich	richten	op	het	verzamelen,	bewerken,	uitschrijven	en
aftoetsen	van	deze	nieuwe	terminologie.	Het	tijdspad	dat	werd	uitgezet,	mikt	op	eind
2023.

Twee	fraaie	boekbanden	in	'Brugge	in	100	objecten'

Website:	updates

Nog	geen	lid	van	het	Boekbandengenootschap?
Het	Belgisch-Nederlands	Boekbandengenootschap	is	een	vereniging	die	zich	inzet	voor
(wetenschappelijk)	onderzoek	naar	boekbanden	en	de	bevordering	van	de	interesse	in
boekbanden.	Onder	onze	leden	bevinden	zich	boekhistorici,	boekrestauratoren,	boek-
binders,	bibliothecarissen	en	collectiebeheerders	van	erfgoedbibliotheken	en	bibliofielen.
Jaarlijks	organiseren	wij	enkele	Bandensalons	met	een	paar	lezingen	en	een	boeiende	selectie
boekbanden	waar	u	niet	alleen	de	banden	van	nabij	kunt	bekijken,	maar	ze	ook	mag	aanraken
en	openslaan.	Daarnaast	werken	de	specialisten	onder	ons	in	werkgroepen	aan	de	voortzetting
van	de	beschrijving	van	de	terminologie	van	de	boekband,	die	we	met	Kneep	en	binding	waren
begonnen.

Wij	verwelkomen	graag	nieuwe	leden.	Aan	hen	stellen	we	slechts	drie	vragen:
houdt	u	zich	bezig	met	het	bestuderen	van	boekbanden,	of	heeft	u	de	intentie	daartoe?
mogen	wij	een	beroep	doen	op	uw	expertise	voor	de	activiteiten	van	het	genootschap?
wilt	u	een	jaarlijkse	contributie	van	€	25,00	betalen?	(studenten	kunnen	gratis	lid	worden)

Lidmaatschap	aanvragen?

Stuur	onze	secretaris	Rens	Top	een	e-mail	via	secretaris@boekbandengenootschap.nl.
	

Even	voorstellen

Even	voorstellen

Contact
Voor	het	aanmelden	van	tentoonstellingen	en	congressen	voor	deze	nieuwsbrief	kunt	u	contact	met	ons
communicatieteam	(Astrid	Beckers,	Daniël	Ermens,	Emy	Thorissen)	opnemen	via:
info@boekbandengenootschap.nl.
Voor	vragen	aan	het	bestuur	of	om	lid	te	worden	van	het	Belgisch-Nederlands	Boekbandengenootschap,	kunt	u
terecht	bij	Rens	Top	via:	secretaris@boekbandengenootschap.nl.	
Bij	vragen	over	financiële	zaken	en	het	lidgeld	helpt	Jan	Bosch	u	graag	verder	via:
penningmeester@boekbandengenootschap.nl.

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	info@boekbandengenootschap.nl	toe	aan	uw	adresboek.
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