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Boeken (3) 
Tot slot nog enige raadgevingen in verband 
met het correct behandelen van boeken.  

Velen maken aantekeningen in boeken of 
onderlijnen een deel van de tekst. Doe dat 
nooit met een pen, een viltstift of een marker. 
Gebruik een potlood en dan bij voorkeur een 
zacht potlood dat makkelijk kan uitgegomd 
worden en geen diepe sporen (ingegrift) 
nalaat. Ik opteer voor een type HB of een 6B. 
Bladzijden doorsnijden (wat je bij oudere 
boeken of exclusieve uitgaven soms nog moet 
doen) doe je met een briefopener en niet met 
een (scherp) mes of een breekmes (“cutter”). 
Bladzijden plooien is ook uit den boze (zgn. 
“ezelsoren”). Gebruik een bladwijzer of een 
kleine post-it. Stof je boeken die niet in een 
gesloten kast staan regelmatig af. Stof kan 
vocht ophouden en dat is dan de ideale 
broeihaard voor schimmels met verkleuringen 
(zgn. “foxing”) tot gevolg. Veel boeken worden 
beschadigd door gewoonweg uit de kast te 
nemen, daar men de (slechte) gewoonte heeft 
het boek met één of twee vinger naar voor te 
doen kantelen en men daarbij een zekere druk 
uitvoert. Fout! Men beschadigt hierbij (zeker na 
veelvuldige dergelijke manipulatie) de 
bovenkant van de inlegrug (de band; in het 
Engels “spine” –veel gebruikt), dewelke men 
het “kapje” noemt. Hoe doe je dit het best? 
Duw de boeken die naast het exemplaar staan 
dat je wil nemen dieper in en grijp dan de 
inlegrug met de volle hand. Boeken plaats je 
altijd rechtop (behalve zeer zware en grote 
exemplaren) en goed tegen mekaar 
aangedrukt. Zo blijven de banden mooi recht 
en zakken de boeken niet door. 

Lederen omslagen die verkleurd/verbleekt zijn 
kun je bijkleuren. Je kunt ook lederen kaften 
meerdere schakeringen geven, zodat ze soms 
een ouder, antieker of origineler cachet krijgen. 
Er bestaan hiervoor (vloeibare) producten die 
je zou kunnen vergelijken -mutatis mutandis- 
met schoensmeer. Ik kocht deze producten in 
speciaalzaken in de Verenigde Staten (ik heb 
geen weet van dergelijke handelszaken in 
België). Daar kun je trouwens ook voor een 
prikje diverse stukken leder kopen om de 
producten op uit de testen. Enkele producten 
heb ik van o.a. Tandy Leather Company 
(www.tandyleather.com) en Fiebing Company 
(www.fiebing.com). Je vindt alle mogelijke 
schakeringen; mijn meest gebruikte zijn de 
bruine tinten “light”, “medium” en “dark” brown. 

Deze producten bevatten petroleum distillaten! 
Dus opletten ermee! Onnodig eraan toe te 
voegen dat men bij aanwending zeer 
spaarzaam ermee moet omspringen en steeds 
eerst moet uitproberen. Lees ook zorgvuldig de 
raadgevingen en richtlijnen op de containers. 
In de speciaalzaken kun je ook diverse 
stempels kopen, zodat je bvb. je initialen of 
een... vis op je boek kunt aanbrengen. Dit 
vergt ook wel wat proefondervinding... 

Een woord over “Ex Libris”. Ik ontleen de 
definitie aan de vzw Graphia (zie infra). Een ex 
libris of boekmerk is een gepersonaliseerd 
eigendomsmerk dat in boeken wordt gekleefd 
en bij voorkeur door een grafische kunstenaar 
is ontworpen. De tekst en/of de illustratie op 
het ex libris vertellen iets over de 
persoonlijkheid of de bezigheden van de 
eigenaar ofwel over het thema van het boek 
waarin het ex libris wordt gekleefd. Ex librissen 
zijn vaak zulke aantrekkelijke en artistiek 
waardevolle prenten dat ze zijn uitgegroeid tot 
verzamelobjecten die internationaal worden 
geruild. Persoonlijk reken ik ook een stempel 
tot de ex librissen. En je kunt ook ex librissen 
kopen die blanco zijn en waar je dan zelf je 
naam in kunt schrijven of je stempel 
aanbrengen). Ikzelf heb een droog- of 
blinddrukstempel (vind ik mooi, discreet en 
geeft reliëf). Wil je hier meer over weten 
verwijs ik naar www.graphia.be. 

Verzamelaars van boeken wou ik wijzen op het 
belang van het behouden van de 
“stofomslagen” of misschien beter gekend als 
“dustwrapper” of “dustjacket”. Zij zijn van groot 
belang bij de waardebepaling van een boek bij 
verkoop. Een voorbeeld. Ik bezit het boek van 
Hugh Falkus “The Stolen Year” (1965 – first 
edition). Waarde MET stofomslag is £150; 
ZONDER is £50… (bron: Paul Morgan, Coch-
y-Bonddu Books). Voor mij ligt hier het gaaf 
boek “Nymphs and the Trout” van Frank 
Sawyer, eerste editie van 1958 met 
stofomslag. Ik kocht het op 31 oktober 2010 op 
de Eurobeurs in Eindhoven voor 5 (vijf!) euro... 
Wat het nu waard is... 

Als besluit nog een interessante website voor 
de boekenliefhebber en -verzamelaar: 
www.vlaamse-erfgoedbibliotheek.be. 

Hugo MARTEL 


