
    

             
 

     

 

 

     

Zondag 24 april 2016 

11.00 - 17.00 uur 

 

 

 

 
 

‘t Bau-huis  

Slachthuisstraat 60  

9100 Sint Niklaas  
 (nabij Station en 'Siniscoop', met volop parkeergelegenheid)    

 
Ontmoetingspunt voor handboekbinders, restauratoren, 
boek-, papier- en schriftkunstenaars .  
En verder voor iedereen die geïnteresseerd is in ambachtelijk 
werk, die creatief is en op zoek is naar zeer bijzondere mate-
rialen, informatie en vooral ook inspiratie. 
 
60 standhouders uit België, Nederland, Groot Brittannië, 

Frankrijk en Duitsland, tonen een groot en zeer gevarieerd 
scala aan zeer bijzondere papier- en leersoorten, perkament, 
gereedschappen, accessoires en talloze andere materialen. 
 
Bijzondere werkstukken uit kunstboekbinderij en kalligra-

fiewerkplaats zijn te zien en te koop. 

 
Boekbindopleidingen presenteren zich met demonstraties 
en werkstukken van studenten. 
 
Verenigingen op het gebied van boekbinden en kalligrafie 
geven demonstraties, workshops en informatie. 
 

Demonstraties kalligraferen, papierscheppen, vergulden, 
enluminure, enveloppen maken. 
 
Kleine workshops papierscheppen, kalligrafie en kleine 
boekjes maken (de hele dag door - gratis) 

 

Workshop Boekbinden voor kinderen  

Thekla Ahrens leert kinderen vanaf 6 jaar  
om zelf een boekje in te binden. 

Deelname kost € 10,-  Duur ca. 2 uur. 

Informatie en aanmelding van tevoren:  

telefoon: (0031) 6 37 53 1918 

e-mail: Thekla.Ahrens@adm.amsterdam 

of op de dag zelf ter plaatse. 

 
 

Geschiedenis van de Boekbindbeurs 
In 1997 wordt door de Nederlandse sierpapier-
maakster Karli Frigge het initiatief genomen om 
samen met een aantal handelaren in boekbind-
materialen - naar Nederlands voorbeeld - een 
eerste Boekbindbeurs in België te houden. Die 
allereerste beurs in een zaaltje aan de Dage-
raadplaats in Antwerpen (Zurenborg) telt nog 
maar 15 standhouders en weinig handboekbin-
ders in België zijn dan van het bestaan op de 
hoogte. Maar twee jaar later (de organisatie is 
inmiddels overgenomen door Ida Schijver) is de 
beurs toch al aan een groter onderkomen toe. 

Dat wordt gevonden in het markante Zuider-
pershuis aan de Antwerpse Waalse kaai.  
 
Internationaal 
De aantallen standhouders en bezoekers groeien 
gestaag en de beurs krijgt steeds meer een 
internationaal karakter. Deelnemers komen uit 
acht landen in Europa en één zelfs uit de USA. 
Boekbinders, kalligrafen, papierliefhebbers en 
anderen weten inmiddels jaarlijks de weg naar 
de steeds in het voorjaar gehouden Boekbind-
beurs te vinden. Inmiddels is - in 2000 - gestart 
met een soortgelijke beurs in Keulen. De Ant-
werpse beurs groeit door en moet opnieuw ver-
huizen naar een grotere ruimte. Dat wordt dan 
Alpheusdal in Berchem.  
 
Naar Sint Niklaas 
Als Alpheusdal na 3 jaar wordt verkocht laat de 
beurs Antwerpen achter zich en wordt een nieu-
we basis gevonden in Sint Niklaas. Eerst (het is 
dan 2007) in de plaatselijke Feestzalen en - als 
deze worden afgebroken - vanaf 2012 in het dan 
gloednieuwe Bau-huis.  
De Boekbindbeurs in België wordt thans be-
schouwd als the place to be voor iedereen die 
zich als hobby of als beroep bezighoudt met de 
kunst van het handboekbinden, of verwante 
bezigheden als kalligrafie, kartonnage, papier-
kunst, boek- en papierrestauratie etc.. Het aan-
tal deelnemers is inmiddels gegroeid tot rond de 
60. 
 
Boekbinden als hobby en als vak in opmars 
Een verheugende ontwikkeling is dat er de laat-
ste jaren duidelijk sprake is van een groeiende 
belangstelling voor een ambacht als handboek-
binden. Het vak (artisanaal) boekbinden met 
bijbehorende vaardigheden als vergulden wordt 
in toenemende mate weer op scholen in het 
lessenpakket opgenomen. Dit is recent op de 
beurs zichtbaar doordat zes opleidingsinstituten 
zich hiermee presenteren. 
Het is niet ondenkbaar dat, parallel aan de snelle 
opkomst van het digitale boek, juist een her-

nieuwde belangstelling voor het fraaie ambach-
telijk gemaakte ´papieren´ boek gaat ontstaan.. 
 

 

Voor alle verdere informatie: 

 
Organisatie Boekbindbeurs: Ida Schrijver - Grindweg 130 - NL-8485 JG Munnekeburen - Nederland 

Telefoon: +31 (0)561-481823 - E mail: ida.schrijver@planet.nl - Website : www.boekbindbeurs.nl 

 

     (de volledige deelnemerslijst wordt rond 1 april a.s gepubliceerd op de website) 

mailto:Thekla.Ahrens@adm.amsterdam
http://www.boekbindbeurs.nl/

