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Boeken (2) 
 
Over mijn  passie voor mooie en zeldzame 
boeken -in feite voor boeken tout court- heb ik 
reeds vroeger uitgeweid in dit blad (zie 
nummer 25, najaar 2006; wat vliegt de tijd 
snel…). En het gaat niet alleen over 
visboeken; ik heb nog veel andere interesses. 
Ik wou het echter nu niet hebben over de 
inhoud van boeken, maar wel meer over het 
aspect ‘onderhoud’. Veel oudere boeken die 
men tweedehands koopt zijn in minder goede, 
om niet te zeggen erbarmelijke staat. Oorzaak 
is veelal de tand des tijds maar ook de foutieve 
of slordige behandeling. 
Welke factoren kunnen nu boekonvriendelijk 
en nefast zijn?  
Het licht is dé grote boosdoener. Het verkleurt 
papier, tast de kleuren van de omslag of hard 
cover aan en droogt (lederen) inbindingen uit. 
Direct en indirect UV-licht zijn ongetwijfeld de 
grote, zoniet de grootste boekenvijand. 
Daarom is het bvb. belangrijk dat je rekening 
houdt met de zon/lichtinval bij de inplanting 
van je bibliotheek. Dat heb ik vroeger wel eens 
verwaarloosd... 
Temperatuur is ook belangrijk. Ideaal is tussen 
de 16° en 21° Celsius. Vochtigheid speelt 
onbetwistbaar ook een rol en ligt best tussen 
de 45 tot 60 %. Thermo- en hygrometer 
kunnen dus behulpzaam zijn. Bovenvermelde 
cijfers zijn wel slechts richtinggevend. En dan 
is er vervuiling (rokers!), biologische factoren 
(allerlei insecten zoals boekwormen en dito 
luizen) en menselijke fouten zoals slordige en 
slechte manipulatie. 
 

 
 
Persoonlijk heb ik heel wat boeken gekocht 
met een lederen omslag. Anderzijds heb ik ook 
heel wat boeken (die voor mij belangrijk of 
waardevol waren) in leder laten inbinden. Daar 
hangt natuurlijk een prijskaartje aan maar... 
quand on aime on ne compte pas... (als je 
liefhebt tel je niet...). Mijn liefde voor leder uit 
zich ook in mijn vele hengelkokers, 

vliegenetuis en prullaria. Maar meer dan welk 
ander materiaal ook kan leder meer onderhoud 
vragen. En daar wil ik nu wat meer in detail op 
ingaan. 
Voorafgaandelijk moet je beslist weten dat 
leder behandelen steeds zeer bedachtzaam en 
spaarzaam moet gebeuren! Ik kan daar niet 
genoeg de nadruk op leggen (heb ik tot mijn 
schade en schande ondervonden). Gebruik 
nooit veel product (welk ook) en doe eerst een 
proef op een stuk leder dat je daarvoor 
uitsluitend gebruikt (vraag een afvalstuk aan je 
schoenmaker).  
Er bestaan zeer veel lederlotions en altijd zul je 
op de verpakking lezen dat het om 
natuurproducten (dikwijks met bijenwas) gaat 
die voedend, beschermend en reinigend zijn. 
Maar zoals vermeld: eerst uittesten, zeker qua 
kleurvastheid. Erg vervuild leder heeft eerst 
baat bij een ledercleaner of lederzeep. 
Persoonlijk gebruik ik o.a. een dergelijke lotion 
die ik ooit kocht op de markt in Brugge. 
Sommigen gebruiken en verkiezen de 
alomgekende body/hand/gezichtscrème van 
Nivea (blauwe doos). Wordt trouwens ook 
gebruikt voor lederen zetels. Anderen nu 
zweren bij doorsnee neutrale, kleurloze 
schoencrème. Dit geeft trouwens ook een 
bevredigend resultaat.  
En wat gedacht van het ‘brouwsel’ op punt 
gesteld door de British Library Laboratories 
en/of de New York Public Library:  

40 % watervrije lanoline (wolvet); 
60 % pure koevoetolie.  

Het eerste vind je bij de apotheker; het tweede 
bij een lederspeciaalzaak (bvb. voor 
paardenuitrustingen zoals zadels enz.). Het 
afwegen en mengen maakt deze formule zeker 
niet gemakkelijk. Tot vervelens toe herhaal ik: 
zeer spaarzaam en omzichtig te gebruiken. 
Gelijkmatig inwrijven. 
Wil je dit allemaal verder uitdiepen en nog veel 
meer te weten komen over boeken verzamelen 
en onderhouden dan raad ik je aan:  
Discovering Book Collecting, John Chidley, 
Shire Publications, 2004  (algemeen - U.K.);  
The care of fine Books, Jane Greenfield, 
Skyhorse Publishing, 2007  (meer praktisch - 
USA). 
Beide boeken kocht ik bij mijn vriend Paul 
Morgan (Coch-Y-Bonddu books - 
www.anglebooks.com). Paul is een trouwe 
standhouder op de Fly Fair (Ndl) en de Fly 
Happening (Be) alsook op diverse 
manifestaties in het Verenigd Koninkrijk en 
soms op onze Eurobeurs. 
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