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BRANCHE - Je kunt wel stellen dat het handboekbinden in het grafisch productieproces redelijk
onbekend is. Daar gaat binnenkort verandering in komen. De Stichting Handboekbinden heeft

KABEL

namelijk eind vorig jaar de heer drs. ing. Miguel Delcour als voorzitter aangetrokken. De hoogste
tijd om nadcr kennis te maken met de stichting en de nieuwc voorzitter.
Met Miguel Delcour heeft de Stichting Handboekbinden geen onbekende SttCTItinj
naam uit de wereld van de grafische afwerking weten aan te trekken.

PaperSDay
■ the paper people *

Delcour (1975) is maar liefst de vicrdc in lijn van een familie van
bookbinders. Hij heeft eerst op de Avans Hogeschool Tilburg de HBOopleiding grafisch management gcvolgd. Daarna studeerde hij
bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ondanks zijn
roots en zijn grafische oplciding werkt hij als zelfstandig consultant
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voornamclijk buiten de grafische industrie. Zijn passie voor het gcbonden boek is echter nog immer
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stevig aanwezig. Dat kan ook bijna niet anders wanneer je het grafische vak bij jc geboorte al
meegekregen hebt.
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De Stichting
Handboekbinden heeft
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bijna 1200 leden. Zelf
spreekt men echter van
donateurs. En voor alle
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duidelijkheid, dit zijn
bijna allcmaal
hobbyisten. Een enkeling
is daarbij ook nog
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amateur
boekrestaurateur.
Gevraagdnaarde
doelsteilingvande
Handboekbinden

stichting.

zegt Delcour:
'Wij bevordercn dc

interesse voor het
handgebonden boek en het vervaardigen daarvan. We betrekken daarbij al haar ambachtelijk en
kunstzinnige aspecten als onderdeel van de boekcultuur. Ook historische bindwijzen en technieken
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